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WPROWADZENIE 
 

 
 
Drogie Siostry i drodzy Bracia, Szanowni Państwo! 
 

 
Oddajemy  Państwu  Informator Parafialny poświęcony  w całości 

sprawozdaniom z działalności  naszej parafii w 2014 r. Zawiera on nie 
tylko relacje duchownych z działalności duszpasterskiej i 
katechetycznej, ale szereg relacji z innych dziedzin życia parafialnego.  
Znajdziemy tu informacje  o działalności diakonijnej i  kulturalnej. 
Swoje sprawozdania przedstawiły grupy parafialne, jak: Koło Pań, 
Koło Seniorów, chóry, Komisja Ochrony Pamiątek, grupy 
młodzieżowe oraz organizacje,  które współpracują ściśle z parafią, 
jak: Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, 
Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku, Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe.  

Jak widać,  w Parafii jest wiele grup skupiających osoby realizujące różne zadania. Zapoznając 
się z zamieszczonymi tekstami i kalendarium wydarzeń, łatwo spostrzec, że w życiu parafialnym 
miały miejsce  liczne wydarzenia, wielokrotnie gromadzące nie tylko członków Parafii.  
Uczestnikami czy też bohaterami tych wydarzeń byli  jednak głównie nasi zborownicy.  

31 października zakończył służbę w naszej parafii ks. Karol Niedoba, który był wikariuszem od 
1 września  2011. W ramach studiów doktoranckich udał się on jako stypendysta na uniwersytet 
w Bonn.  

Po wielu latach pracy  katechetka naszej parafii, pani Gabryela Bakalarz przeszła na 
emeryturę. 7 września  podczas nabożeństwa proboszcz, rada parafialna i dzieci podziękowali jej 
za wieloletnią służbę.   

Od 1 września służbę wikariusza pełni ks. Łukasz Zieliński a praktykę diakonacką odbywa  mgr 
Dorota Fenger .  

Z pracy w parafii zrezygnowała pani kantor - Joanna Maluga; w wyniku konkursu funkcję tę 
objęła 1 kwietnia 2014 r. pani Zuzanna Kuźniak.  

Na początku roku obchodziliśmy rocznicę 75-lecia poświęcenia kościoła we Włochach. 
Uroczyste nabożeństwo, które odbyło 6 stycznia, zgromadziło liczną grupę parafian. Prowadzili 
je: ks. Piotr Gaś, diakon Małgorzata Gaś, ks. Karol Niedoba. Kościół we Włochach jest jednym z 
trzech miejsc, w którym  w ramach naszej Parafii odbywają się regularnie nabożeństwa (w każdą 
niedzielę o godz.1000).   

Są wydarzenia integrujące naszą społeczność, które są ważne w życiu każdej parafii. I tak: na 
nabożeństwie w Święto Zesłania Ducha Świętego świętowaliśmy Jubileusze Konfirmacji, a w 
Święto Trójcy Świętej odbyła się konfirmacja, do której przystąpiło siedemnastu młodych ludzi.  
Wielu parafian zgromadziła 20 grudnia adwentówka w Lutheraneum, podczas której chóry i 
przedstawiciel młodego pokolenia prezentowały pieśni adwentowe i kolędy. Pikniki parafialne z 
roku na rok gromadzą coraz więcej uczestników.   

Po raz kolejny nasza społeczność  włączyła się w akcję „Noc Muzeów”, otwierając kościół 
Świętej Trójcy dla zwiedzających. Pracownicy i wolontariusze udzielali informacji i mówili o 

 
Aldona Karska 
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historii parafii, odpowiadali też na liczne pytania zwiedzających. O północy nabożeństwo 
poprowadził ks. Karol Niedoba.  

W tym roku, po wieloletniej przerwie,  kościół był otwarty w okresie wakacyjnym dla 
zwiedzających codziennie poza godzinami nabożeństw. Frekwencja świadczy o tym, że jest 
potrzeba udostępniania naszej świątyni zwiedzającym. Mamy nadzieję, że zgłoszą się osoby 
chętne do pełnienia w tym czasie dyżurów. 

W kościele Świętej Trójcy miały miejsce wydarzenia ekumeniczne nie tylko w Tygodniu 
Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W kwietniu odbyło się okolicznościowe nabożeństwo i dyskusja 
panelowa na temat małżeństw mieszanych wyznaniowo, zagadnienie ważne dla wielu parafian. 
W listopadzie natomiast  miała miejsce inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.  

Nasz kościół odwiedził  w lipcu sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej, ks. 
Martin Junge, gościliśmy także delegacje duchownych i przedstawicieli Kościołów z zagranicy. 

Parafia była gospodarzem diecezjalnego zjazdu chórów w maju.    
W minionym roku miały miejsce wydarzenia, które wypełniły kościół po brzegi:  w listopadzie, 

w ramach obchodów „Roku Kolberga”, seminarium w Lutheraneum i  koncert w kościele 
zgromadził naukowców, etnografów, badaczy folkloru, muzyków i  licznych mieszkańców 
Warszawy. 

Natomiast na początku grudnia polsko-szwedzki koncert z okazji szwedzkiego Dnia św. Łucji, 
przygotowany we współpracy z Parafią Katedralną w Uppsali, Ambasadą Szwecji w Warszawie 
oraz z udziałem chóru Young Cathedral Voices z Uppsali odbił się szerokim echem w Stolicy.  

Cieszy fakt, że reaktywowane przez fundację ETO szkolnictwo ewangelickie w Warszawie nie 
tylko kontynuuje, ale i rozszerza swoją działalność. W 2013 r. ETO uruchomiło przedszkole 
„Szkrabki”, a 1 września 2014 rozpoczął się pierwszy rok nauki w Szkole Podstawowej ETO im. 
Samuela Lindego.  
W tym roku decyzją Prezydenta RP  Cmentarz Ewangelicko-Augsburski został wpisany, wraz z 
pozostałymi cmentarzami powązkowskimi, na listę Pomników Historii. 

Niewątpliwie niezwykle absorbujące w ciągu ubiegłego roku były sprawy związane z „serkim 
wolskim”. Po rozstrzygnięciu konkursu ofert Parafia rozpoczęła z wybranym oferentem 
wielotygodniowe negocjacje, które zakończyły się pomyślnie: W wyniku umowy zamiany 
nieruchomości działka u zbiegu ulic Towarowej i Wolskiej w Warszawie o powierzchni ponad 0,8 
ha weszła w skład portfolio Griffin Group. Dotychczasowy właściciel tego terenu, Parafia 
Ewangelicko - Augsburska Św. Trójcy w zamian otrzymała od Griffina dwa budynki. Są to 
biurowiec Prima Court przy ul. Nowogrodzkiej 68 w Warszawie i kamienica we 
Wrocławiu zlokalizowana przy ul. Rynek 50. 

Wszystkie te działania i inicjatywy wymagały zaangażowania wielu osób. Proboszczowi, 
współpracownikom duchownym i świeckim należą się od nas wszystkich wyrazy podziękowania. 
Podziękowania kierujemy też do tych wszystkich, którzy bezinteresownie inicjują pracę, kierują 
różnymi parafialnymi grupami, służą swoją wiedzą, doradzają, poświęcając swój czas i 
umiejętności na rzecz naszej społeczności. 

 
Zachęcamy do lektury.  

Aldona Karska 
członek Rady Parafialnej,  

                                                                                                                                                                                                           redakcja IP 
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KALENDARIUM WYDARZEŃ 
 

DATA WYDARZENIE 

4 i 5 stycznia 2014 Koncerty Warszawskiej Opery Kameralnej w kościele Świętej 
Trójcy 

6 stycznia 2014 Obchody 75. rocznicy poświęcenia kościoła ewangelicko-
augsburskiego w Warszawie-Włochach 

7 stycznia 2014 Posiedzenie Rady ETO 
8 stycznia 2014 Spotkanie Koła Wychowanków LO im. Mikołaja Reja w Warszawie 

9 stycznia 2014 Posiedzenie Rady Parafialnej 
11 stycznia 2014 Śniadanie diakonijne 

12 stycznia 2014 Nabożeństwo ekumeniczne w rzymskokatolickiej konkatedrze na 
Kamionku  z udziałem proboszcza Parafii ks. Piotra Gasia 

13 stycznia 2014 Konferencja duchownych Diecezji Warszawskiej  w Parafii Świętej 
Trójcy w Warszawie 

18 stycznia 2014 Nabożeństwo ekumeniczne w Parafii Kościoła Starokatolickiego 
Mariawitów  - kazanie wygłosił proboszcz naszej Parafii, ks. Piotr 
Gaś 

18 stycznia 2014 Występ chóru dziecięcego i chóru Vox Gaudii w Tabicie 

19 stycznia 2014 Występ chóru dziecięcego i chóru Vox Gaudii w kościele Świętej 
Trójcy 

23 i 24 stycznia 2014 Posiedzenie Konsystorza 
25 stycznia 2014 Nabożeństwo ekumeniczne w kościele Świętej Trójcy  - kazanie 

wygłosił ks. dziekan Henryk Dąbrowski z Kościoła 
Polskokatolickiego 

25 stycznia 2014 Bal karnawałowy dla dzieci z warszawskich parafii luterańskich w 
przedszkolu "Szkrabki" 

10 lutego 2014 Udział ks. Piotra Gasia w posiedzeniu Warszawskiego Oddziału  
Polskiej Rady Ekumenicznej 

11 lutego 2014 Posiedzenie Rady Parafialnej 
12 lutego 2014 Posiedzenie Rady ETO 

13 i 14 lutego 2014 Posiedzenie Konsystorza 

17 lutego 2014 Konferencja duchownych Diecezji Warszawskiej w Parafii Świętej 
Trójcy  w Zduńskiej Woli 

19 lutego - 3 marca 
2014 

Wycieczka parafialna do Ziemi Świętej 

15-23 lutego 2014 Rodzinne zimowisko w Wiśle Jaworniku 
6 marca 2014 Posiedzenie Rady Parafialnej 

9 marca 2014 Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne 
10 marca 2014 Konferencja duchownych Diecezji Warszawskiej w Łasku 

11 marca 2014 Posiedzenie Rady Fundacji ETO 

15 marca 2014 Udział delegatów Parafii w Synodzie Diecezji Warszawskiej w 
Pabianicach 

20 marca 2014 Posiedzenie Rady Parafialnej 
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26 marca 2014 Posiedzenie Rady Parafialnej 

7 kwietnia 2014 Nabożeństwo ekumeniczne i dyskusja panelowa w kościele 
Świętej Trójcy  nt. małżeństw wyznaniowo mieszanych 

8 kwietnia 2014 Posiedzenie Rady Fundacji ETO 
10 kwietnia 2014 Posiedzenie Rady Parafialnej 

12 kwietnia 2014 Koncert w kościele Świętej Trójcy zespołu Modo Maiorum  pod 
dyr. Michała Straszewskiego - muzyka protestancka i 
prawosławna 

12 kwietnia 2014 Rekolekcje pasyjne dla dzieci i młodzieży 

13 kwietnia 2014 Pracę w parafii rozpoczyna nowa kantor, p. Zuzanna Kuźniak 
16 kwietnia 2014 Koncert zespołu kameralnego Il canto pod dyr. Michała 

Straszewskiego 
24 i 25 kwietnia 2014 Posiedzenie Konsystorza 

25 kwietnia 2014 Nabożeństwo synodalne w kościele Świętej Trójcy - kazanie 
wygłosił ks. bp Ryszard Bogusz z Wrocławia 

28 kwietnia 2014 Konferencja duchownych Diecezji Warszawskiej w Lublinie 
5 maja 2014 Posiedzenie Warszawskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej 

10-11 maja 2014 Zjazd Chórów Diecezji Warszawskiej organizowany przez naszą 
parafię (warsztaty i koncert galowy) 

17-18 maja 2014 Noc Muzeów w kościele Świętej Trójcy wraz z kompletą o północy 
(ks. Karol Niedoba) 

17 maja 2014 Pani Aldona Karska otrzymała Nagrodę im. ks. Leopolda Otto 

18 maja 2014 Podczas nabożeństwa głównego w Niedzielę Cantate do naszego  
Kościoła wstąpiło 17 osób. 

22 i 23 maja 2014 Posiedzenie Konsystorza 
23 maja 2014 Koncert muzyki cerkiewnej z Europy i Australii w ramach 

Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 
25 maja 2014 Kazanie ks. Piotra Gasia na święcie parafialnym Parafii 

Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie 
26 maja 2014 Konferencja duchownych Diecezji Warszawskiej w Płocku 

30 maja 2014 Zakończenie roku akademickiego w Ekumenicznym Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku 

1 czerwca 2014 Międzyparafialne obchody Dnia Dziecka 
8 czerwca 2014 Święto Zesłania Ducha Świętego - jubileusze konfirmacyjne 

9 czerwca 2014 Występ chóru ewangelickiego z Sindelfingen (Niemcy) podczas 
nabożeństwa komunijnego w 2. Święto Zesłania Ducha Świętego 

11 czerwca 2014 Posiedzenie Rady Fundacji ETO 

12 czerwca 2014 Posiedzenie Rady Parafialnej 
14 czerwca 2014 Wieczorne nabożeństwo dla konfirmantów, rodziców i gości 

15 czerwca 2014 Święto Trójcy Świętej - uroczystość konfirmacji 
16 czerwca 2014 Konferencja duchownych Diecezji Warszawskiej w Żyrardowie 

19 czerwca 2014 Piknik parafialny w Tabicie 
22 czerwca 2014 Koncert chóru rodzinnego Vox Gaudii 

26-27 czerwca 2014 Posiedzenie Konsystorza 
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24-28 czerwca 2014 Rekolekcje pod żaglami w Polsce i Szwecji organizowane przez 
ks. wikariusza Karola Niedobę 

30 czerwca 2014 Udział delegacji parafialnej we wprowadzeniu ks. Waldemara 
Wunsza w urząd proboszcza Parafii E-A w Koninie 

30 czerwca - 2 lipca Udział duchownych parafialnych w Ogólnopolskiej Konferencji 
Duchownych w Wiśle Jaworniku 

lipiec 2014 r. Rozpoczęcie akcji "Dzwon Reformacyjny" 

7 lipca 2014 Posiedzenie Rady Fundacji ETO 
7 lipca 2014 Wizyta ks. Martina Junge, sekretarza generalnego Światowej 

Federacji Luterańskiej w Parafii Świętej Trójcy 
15-24 lipca 2014 Wakacyjny obóz młodzieżowy na Mazurach 

16 lipca 2014 Rozstrzygnięcie konkursu na rewitalizację Pl.  Małachowskiego 
18 lipca 2014 Wizyta władz Kościoła Ewangelickiego Hesji i Nassau w Parafii 

Świętej Trójcy 
22 lipca 2014 Marsz Życia pamięci zamordowanych Żydów w Gettcie 

Warszawskim. W uroczystości wzięli udział nasi parafianie 
28 lipca 2014 Na mocy rozporządzenia Prezydenta RP Cmentarz Ewangelicko-

Augsburski w Warszawie został wpisany na listę Pomników 
Historii wraz z całą nekropolią powązkowską 

1 sierpnia 2014 Nabożeństwo Słowa Bożego w Kaplicy Halpertów w 70. rocznicę 
Powstania Warszawskiego 

6 sierpnia 2014 Posiedzenie Rady Fundacji ETO 
30 sierpnia 2014 Pożegnanie wakacji dla dzieci i rodziców przy kościele w 

Warszawie Włochach 
1 września 2014 Inauguracja pierwszego roku szkolnego w Szkole Podstawowej 

ETO im. Lindego 
1 września 2014 Nabożeństwo ekumeniczne w kościele Świętej Trójcy w intencji  

prześladowanych chrześcijan - kazanie wygłosił ks. dr Dariusz 
Chwastek, proboszcz Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego 

4 września 2014 Posiedzenie Rady Parafialnej 
7 września 2014 Pani Gabryela Bakalarz, długoletnia katechetka Parafii Świętej 

Trójcy przechodzi w stan spoczynku - podziękowanie za służbę 
odbyło się w ramach  nabożeństwa głównego. 
Podczas nabożeństwa powitaliśmy nowych współpracowników: 
p. katechetkę Dorotę Fenger oraz nowego wikariusza ks. Łukasza 
Zielińskiego 

8 września 2014 Konferencja duchownych Diecezji Warszawskiej w Pabianicach 

16 września 2014 Posiedzenie Rady Fundacji ETO 
18-19 września 2014 Posiedzenie Konsystorza 

21 września 2014 Nabożeństwo w kościele Świętej Trójcy na zakończenie 
Ogólnopolskiego Forum Kobiet Luterańskich 

25 września 2014 Posiedzenie Rady Parafialnej 
 

28 września 2014 Piknik parafialny w Warszawie-Włochach 
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30 września 2014 Złożenie kwiatów na grobie pierwszego dziekana Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - prof. J.W. Bandtkie-
Stężyńskiego, z okazji 207. inauguracji roku akademickiego z 
udziałem Proboszcza Parafii,  Kolegium Dziekańskiego i 
Samorządu Studentów WPiA UW 

5 października 2014 Dziękczynne Święto Żniw i piknik parafialny 

7 października 2014 Wizyta studyjna 40 niemieckich duchownych ewangelickich, 
pełniących służbę w niemieckojęzycznych parafiach luterańskich 
w Europie Wschodniej i Północnej 

9 października 2014 Posiedzenie Rady Parafialnej 

10 października 2014 Inauguracja roku akademickiego Ekumenicznego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 

11 października 2014 Udział delegatów Parafii w Synodzie Diecezji Warszawskiej 
w Centrum Luterańskim w Warszawie 

11 października 2014 Inaguracja działalności Diakonijnego Koła Dzieci i Młodzieży 
16 października 2014 Ks. Piotr Gaś reprezentował Kościół Ewangelicko-Augsburski 

w Greifswaldzie podczas jubileuszu bp. Hansa-Juergena 
Abromeita 

22 października 2014 Posiedzenie Rady Parafialnej 
25 października 2014 Parafialna akcja sprzątania Cmentarza Parafii Ewangelicko-

Augsburskiej Świętej Trójcy 
26-31 października 
2014 

Wystawa prac fotograficznych Zofii Kułakowskiej pt. "Natura. 
Boże dzieło" w Lutheraneum 

26 października 2014 Podczas nabożeństwa głównego do naszego Kościoła wstąpiło 14 
nowych osób 

26 października 2014 Posiedzenie Komitetu Parafialnego 

31 października 2014 Nabożeństwo reformacyjne 

30 października - 2 
listopada 2014 

Kwesta na rzecz ratowania zabytków Cmentarza Ewangelicko- 
Augsburskiego  w Warszawie 

4 -23 listopada 2014 Wystawa prac malarskich w Lutheraneum p. Joanny 
Bednarkiewicz zatytułowanych "Obrazy" 

13 listopada 2014 Posiedzenie Rady Fundacji ETO 
14 listopada 2014 Posiedzenie Rady Parafialnej 

16 listopada 2014 Posiedzenie Zgromadzenia Parafialnego z udziałem Biskupa 
Kościoła i Biskupa  Diecezji Warszawskiej 

17 listopada 2014 Konferencja duchownych Diecezji Warszawskiej w Parafii 
Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie 

17 listopada 2014 Zakończenie akcji "Prezent pod choinkę" w naszej parafii - 
zebrano 58 paczek 

22 listopada 2014 Konferencja naukowa i koncert w Parafii Świętej Trójcy w ramach 
obchodów Roku Kolbergowskiego 

27 listopada 2014 Posiedzenie Rady Parafialnej 
29 listopada 2014 Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w kościele 

Świętej Trójcy 
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1 grudnia 2014 Nabożeństwo ekumeniczne w kościele Świętej Trójcy  - kazanie 
wygłosił  ks. Michał Jabłoński, proboszcz Parafii Ewangelicko-
Reformowanej w Warszawie 

3 grudnia 2014 Posiedzenie rad parafialnych trzech Parafii ewangelickich w 
Warszawie 

4 grudnia 2014 Udział ks. Piotra Gasia  i członków Rady Parafialnej w konferencji 
w Ambasadzie RFN w Warszawie 

5 grudnia 2014 Polsko-szwedzki koncert z okazji szwedzkiego Dnia św. Łucji 
przygotowany we współpracy z Parafią Katedralną w Uppsali oraz 
Ambasadą Szwecji w Warszawie z udziałem chóru Young 
Cathedral Voices z Uppsali, chóru Vox Gaudii i Chóru Dziecięcego 

8 grudnia 2014 Konferencja duchownych Diecezji Warszawskiej w Radomiu 

8 grudnia 2014 Udział ks. Piotra Gasia w spotkaniu adwentowym SPME 
9 grudnia 2014 Posiedzenie Warszawskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej 

9 grudnia 2014 Posiedzenie Rady Parafialnej 

11 grudnia 2014 Modlitwa i złożenie kwiatów na grobie rodziny Kolbergów na 
Cmentarzu  Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie z okazji 
zakończenia obchodów Roku Kolbergowskiego 

13 grudnia 2014 Wyjazd grupy parafialnej do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w 
Węgrowie 
Parafialne warsztaty pieczenia pierniczków 

15 grudnia 2014 Posiedzenie Rady Fundacji ETO 

15 grudnia 2014 Wykład dla studentów varsavianistyki z cyklu "W samym środku 
Warszawy" połączony z krótkim koncertem kolęd 

17 grudnia 2014 Koncert kolęd w wykonaniu Chóru Akademickiego Wojskowej 
Akademii Technicznej 

19 grudnia 2014 Spotkanie adwentowe Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku 

20 grudnia 2014 Ogólnoparafialne spotkanie adwentowe w Lutheraneum 

21 grudnia 2014 Międzynarodowa Gwiazdka dla Dzieci 
28 grudnia 2014 Koncert kolęd w wykonaniu Warszawskiej Opery Kameralnej 
   

  

  

 
Warszawa-Włochy, 6. 01. 2014 r., uczestnicy nabożeństwa przed kościołem 
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DUSZPASTERSTWO 
 

SPRAWOZDANIE PROBOSZCZA PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ ŚWIĘTEJ TRÓJCY 
W WARSZAWIE ZA ROK 2014 

Duszpasterstwo 
Podstawowym zadaniem Proboszcza Parafii jest 

dbałość o organizowanie życia religijnego w Parafii. 
Cieszę się więc, że także w roku 2014 nabożeństwa w 
naszej Parafii odbywały się w każdą niedzielę o stałych 
godzinach we wszystkich miejscach sprawowania kultu – 
w kościele Świętej Trójcy na pl. Małachowskiego 1 o 
godz. 10:30 i o godz. 19:00, w kościele przy ul. Cietrzewia 
22 o godz. 10:00 oraz w kaplicy Ewangelickiego Ośrodka 
Diakonii TABITA przy ul. Długiej 43 w Konstancinie-
Jeziornie o godz. 11:00. W okresie pasyjnym i 
adwentowym nabożeństwa tygodniowe w kościele 
Świętej Trójcy o godz. 18:00 oraz o godz. 15:00 w kaplicy 
Ewangelickiego Ośrodka Diakonii TABITA. W naszej 
Parafii odbywały się również nabożeństwa w święta roku 

kościelnego wypadające w tygodniu.  
Nabożeństwa prowadzili duchowni parafialni: do 31 sierpnia ks. wikariusz Karol Niedoba, 
od 1 września ks. wikariusz Łukasz Zieliński, diakon Małgorzata Gaś i ja. W wyjątkowych 
sytuacjach i okresie urlopowym korzystaliśmy również z pomocy ks. dr. Włodzimierza 
Nasta, ks. Wojciecha Prackiego i studentów teologii. 
W Parafii odbywały się również cotygodniowe studia biblijne przy ul. Kredytowej 4 i w 
Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 43.  Prowadzili je duchowni naszej Parafii. 
Organizowaliśmy w naszej Parafii spotkania dla osób przygotowujących się do podjęcia 
decyzji o wstąpieniu do Kościoła ewangelickiego. Były to comiesięczne spotkania grup. 
Niezależnie od tego odbywały się również indywidualne rozmowy dla osób 
zainteresowanych Kościołem ewangelickim. Nie wszystkie osoby zdecydowały się na 
wstąpienie do naszego Kościoła. Ważne jest jednak również to, że wiele osób lepiej 
poznaje naszą kościelną wspólnotę i pozostaje z nami w duchowej łączności. Warto też 
zauważyć, że 31 osób - zainteresowanych Kościołem ewangelickim - zdecydowało się 
wstąpić do Kościoła ewangelickiego. 
Wielkim przywilejem duchownych jest duszpasterskie towarzyszenie osobom 
przeżywającym ważne chwile w życiu. Do takich należą między innymi uroczystość 
zaślubin, uroczystość Chrztu Świętego, pożegnanie i pogrzeb. Staramy się o to, aby te 
czynności były poprzedzane i przygotowane rozmowami duszpasterskimi. Takie rozmowy 

 

 
Ks. radca Piotr Gaś 
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prowadzą wszyscy duchowni delegowani do określonych czynności duszpasterskich. 
Osobiście w minionym roku 
odbyłem 163 spotkania, 
które były rozmową 
duszpasterską.  
Parafia jest stale obecna na 
ekumenicznej mapie 
Warszawy i nie tylko, 
bowiem niektóre 
wydarzenia ekumeniczne 
mają wymiar ogólnopolski. 
Były to comiesięczne 
nabożeństwa ekumeniczne 
organizowane rotacyjnie  
przez trzy Parafie 
ewangelickie w Warszawie, 
nabożeństwo ekumeniczne 
w Powszechnym Tygodniu Modlitwy o Jedność Chrześcijan, inauguracja Wigilijnego Dzieła 
Pomocy Dzieciom. Parafia  również w 2014 roku wspierała pracę Ekumenicznego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w którym znacząco są zaangażowani nasi parafianie. 
Duszpasterstwo wśród dzieci i młodzieży zostało omówione w sprawozdaniach moich 
współpracowników. Przypomnę tylko, że po zakończeniu służby przez p. Gabryelę 
Bakalarz w naszej Parafii, udało nam się pozyskać do współpracy w duszpasterstwie wśród 
dzieci p. mgr Dorotę Fenger- absolwentkę Wydziału Teologii Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie -  która aktualnie odbywa praktykę diakonacką w naszej Parafii. 
To ważne wzmocnienie pracy parafialnej z dziećmi. 
Odpowiedzialność za grupę młodzieży i studentów przejął po ks. Karolu Niedobie nasz 
nowy wikariusz – ks. Łukasz Zieliński.  
 

Po rezygnacji p. Joanny Malugi z pracy w naszej Parafii podjęliśmy działania w celu 
znalezienia nowego kantora i uporządkowania pracy z chórami. Cieszę się, że w konkursie 
na kantora Parafii udało nam się wybrać p. Zuzannę Kuźniak, która w trudnych 
okolicznościach rozpoczęła pracę i w krótkim czasie podjęła dobrą współpracę z chórami, 
wiele już zrobiła i pokazała.  
Przypomnę, że w działalności kościelnej Parafii jest zatrudnionych także 2 pracowników na 
całym etacie, 3 pracowników na ¾ etatu, 3 pracowników na ½ etatu, 1 pracownik na ¼ 
etatu. W tej grupie jest trzech organistów, kantor, dwóch zakrystian, trzech pracowników 
w kancelarii i administracji. 
Cieszę się, że udało nam się zorganizować dyżury w kościele Świętej Trójcy w ramach akcji 
„Otwarty kościół”. W lipcu, sierpniu i wrześniu wielu zwiedzających weszło do kościoła 
Świętej Trójcy na pl. Małachowskiego 1, zaś rozmowy z nimi uświadomiły nam jak wielką 
szansą i jednocześnie wyzwaniem jest spotkanie drugiego człowieka w otwartym, 
gościnnym wnętrzu kościoła. Tę akcję chcemy kontynuować również w 2015 roku. 

 
15. 06. 2014 r. Konfirmacja w kościele Świętej Trójcy 
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Pragnę wyrazić radość, że Parafia w pracy duszpasterskiej i w zaangażowaniu społecznym, 
podjęła współpracę z ruchem anonimowych alkoholików i ruchem osób pośrednio 
dotkniętych problemami osób uzależnionych. Co tydzień odbywają się przy ul. Kredytowej 
4 oraz w Lutheraneum mitingi AA (Anonimowych Alkoholików) oraz spotkania DDA 
(Dorosłych Dzieci Alkoholików) 
Zaangażowanie pracowników i wolontariuszy dokumentują sprawozdania opublikowane 
w specjalnym wydaniu Informatora Parafialnego. 
 

Sprawy gospodarcze 
Jako proboszcz Parafii i prezes Rady Parafialnej jestem odpowiedzialny wraz z Radą 

Parafialną za sprawy ekonomiczne, prawne i gospodarcze Parafii.  
Przypomnę, że w zarejestrowanej działalności gospodarczej Parafii jest  zatrudnionych 
siedmiu pracowników na 1/1 etacie oraz jeden pracownik na ½ etatu -  razem osiem osób 
( w tej liczbie jest 5 pracowników na Cmentarzu przy ul. Młynarskiej i trzech pracowników 
w pionie gospodarczym przy ul. Kredytowej 4). 
Parafia korzysta również z usług firm zewnętrznych. Księgi finansowe Parafii prowadzi 
DOSSIER Sp. z o.o. Administrację naszych nieruchomości prowadzi firma p. Jacka 
Grzegorowskiego, zaś sprawy remontowe, budowlane i dokumentacyjne prowadzi  Biuro 
Inwestycji i Wycen Majątkowych „AREA-BIS” – mgr. inż. Romana Wadeckiego. 
W działalności gospodarczej Parafii najważniejszym zdarzeniem była transakcja zamiany 
prawa wieczystego użytkowania służącego Parafii do dwóch działek niezabudowanych na 
tzw. „serku wolskim” na dwie nieruchomości zabudowane – w Warszawie przy ul. 
Nowogrodzkiej 68 oraz we Wrocławiu przy Rynek 50. Parafia dzięki tej transakcji pozyska 
znaczący dochód, który chcemy wykorzystać jako wkład własny w procedurach 
pozyskiwania dużych środków zewnętrznych na  przeprowadzenie generalnych remontów 
naszych nieruchomości.  
Podobno Chińczycy mówią, że ci którzy kierują zespołami ludzkimi mają wolne ręce, kiedy 
posyłają ludzi do pracy, ale nigdy nie mają wolnej głowy. Nie wszędzie i nie zawsze widać 
proboszcza Parafii. Nie może być wszędzie i nie jest w stanie zrobić wszystkiego sam. Jest 
to po prostu niemożliwe. Natomiast jako proboszcz Parafii staram się wraz z Radą 
Parafialną pozyskiwać do pracy parafialnej współpracowników, wolontariuszy i wielu ludzi 
dobrej woli. Dzięki ich pomysłom i zaangażowaniu życie parafialne rozwija się, a wiele 
aktywności nie moglibyśmy bez nich podjąć. Mam nadzieję, że zaproszenie i pozyskanie 
do pracy parafialnej szerokiego kręgu osób, odzwierciedla myślenie i zaangażowanie Rady 
Parafialnej i proboszcza w służbie dla Zboru. 
Zamknięcie sprawozdawczego roku 2014 jest okazją do ponownego podziękowania 
wszystkim, którzy z wielką ofiarnością oddali siebie w służbę Bogu i Jego Kościołowi. Niech 
łaskawy Bóg pobłogosławi naszej służbie i rozmnoży jej owoce dla wspólnego dobra. Bogu 
niech będą dzięki za Jego pełne łaski prowadzenie w 2014 roku. 

         ks. Piotr Gaś 
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SPRAWOZDANIE  DIAKON  MAŁGORZATY  GAŚ 
 

Z wielką radością w roku 2014 pełniłam służbę 
diakona w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej 
Trójcy w Warszawie. 

Regularnie prowadziłam nabożeństwa Słowa w 
kościele w Warszawie-Włochach i w kaplicy w 
Konstancinie-Jeziornie. 

Mogłam rozwijać kontakty z parafianami i 
sympatykami Parafii  uczestnicząc w spotkaniach 
organizowanych cyklicznie, jak na przykład Koło Pań, 
Koło Seniorów czy komisja diakonijna, a także 
śniadania diakonijne, pikniki parafialne i spotkania 
adwentowe. 

Odwiedzałam pensjonariuszy w naszym ośrodku 
LUX MED Tabita i starszych parafian w ich domach. 

Prowadziłam rozmowy w kancelarii parafialnej przede wszystkim z osobami 
zainteresowanymi zmianą wyznania lub potrzebującymi duchowego wsparcia. Wiele osób 
poprzez Internet nawiązywało ze mną kontakt, a potem dochodziło do rozmowy. 

Wielokrotnie miałam okazję spotykać się w kościele Świętej Trójcy z grupami uczniów z 
gimnazjum, liceum i ostatnich klas szkoły podstawowej, którzy w ramach swych zajęć 
szkolnych przyprowadzani przez nauczycieli lub katechetów, chcieli uzyskać podstawową 
wiedzę na temat naszego Kościoła.   

Uczestniczyłam w ekumenicznych spotkaniach i nabożeństwach. W Tygodniu Modlitw 
o Jedność Chrześcijan wygłosiłam kazanie w Kościele Ewangelicko-Metodystycznym, 
brałam też aktywny udział w nabożeństwie z okazji Światowego Dnia Modlitwy, które 
odbyło się w Kościele Greko-Katolickim.  

Współorganizowałam polsko-niemiecko-czeskie  spotkanie kobiet, które odbyło się w 
Warszawie w terminie od 14-18 maja. Panie z naszej Parafii i Ewangelicko-Reformowanej 
miały kolejną dobrą okazję do pielęgnowania i rozwijania kontaktów z siostrami z Kościoła 
Ewangelicko-Luterańskiego Saksonii i kościoła Husyckiego w Czechach.  

We wrześniu brałam udział w Ogólnopolskim Forum Ewangelickim w Jaworniku, a 
także w Ogólnopolskim Forum Kobiet Luterańskich, które tradycyjnie zakończyło się 
nabożeństwem w kościele Świętej Trójcy i obiadem w naszej sali parafialnej. 

 
Podobnie, jak w minionych latach na bieżąco kontaktowałam się z firmą Dossier, która 

prowadzi naszą księgowość i regularnie przekazywałam jej potrzebne dokumenty. 
Miałam też dyżury w kancelarii parafialnej, gdy potrzebne było zastępstwo w 

sekretariacie. 
Starałam się aktywnie uczestniczyć w życiu parafialnym i na co dzień wykonywałam 

różne zadania zlecone mi przez proboszcza.  
 

                 diakon Małgorzata Gaś 

 
Diakon Małgorzata Gaś 
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DUSZPASTERSTWO – SPRAWOZDANIE WIKARIUSZA PEA ŚW. TRÓJCY W WARSZAWIE 
 
Od dnia 1 września 2014r. uchwałą Konsystorza 

zostałem skierowany do Parafii św. Trójcy w Warszawie, 
by objąć funkcję wikariusza. Decyzją Rady Parafialnej i 
Proboszcza, wzorem poprzedniego wikariusza – ks. 
Karola Niedoby, objąłem opieką duszpasterską 
członków naszej wspólnoty zamieszkujących w 
okolicach Konstancina-Jeziorna, a w szczególności 
pensjonariuszy (nie tylko) wyznania ewangelicko-
augsburskiego zamieszkujących Dom Opieki 
prowadzony przez spółkę LUX MED Tabita. Oprócz tego 
opieką otaczam też osoby odbywające tamże turnusy 
rehabilitacyjne. 

 

W niniejszym sprawozdaniu krótko przedstawiłem 
działania, szczególnie na terenie Tabity. Jest to związane z faktem, że mieszkam wraz z 
żoną w jej obrębie. Mam nadzieję, że wykonywana przez nas wspólna praca i 
podejmowane inicjatywy przyniosą dobry owoc. 

 

Moja służba parafialna obejmuje: 

• prowadzenie nabożeństw (kościół św. Trójcy, kaplica w Tabicie, kościół 
Warszawa-Włochy); 

• odwiedziny domowe oraz wizyty w szpitalu (zazwyczaj z Sakramentem 
Komunii Św.); 

• pracę z młodzieżą wspólnie z mgr teol. Dorotą Fenger (Grupa Młodzieżowa); 

• pracę ze studentami i młodzieżą pracującą wspólnie z mgr teol. Dorotą Fenger 
(Grupa „19+”); 

• prowadzenie indywidualnego nauczania religii; 

• rozmowy duszpasterskie; 

• prowadzenie uroczystości pogrzebowych. 
 

Służba wikariusza w Konstancinie-Jeziorna obejmuje: 

• rozmowy duszpasterskie; 

• odwiedziny domowe (zazwyczaj z Sakramentem Komunii Św.) lub w pokojach 
pensjonariuszy; 

• organizowanie ważnych dla pensjonariuszy uroczystościach, jak np. urodziny; 

• prowadzenie cyklicznych spotkań. 
 

W 2014r. ośrodku Tabita regularnie odbywały się: 

• nabożeństwa w kaplicy w każdą niedzielę o godz. 11:00 oraz w inne 
świąteczne dni; 

 
Ks. Łukasz Zieliński 
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• szkółki niedzielne prowadzone w każdą niedzielę oraz inne świąteczne dni 
przez moją żonę – Kamilę Zielińską 

• modlitwy poranne od wtorku do soboty o godz. 9:00; 

• „Godziny Biblijne” w środy o godz. 15:00; 

• „Rozmowy o wierze” w piątki godz. 15:00; 

• „Gry bez prądu” dla dzieci (inicjatywa zapoczątkowana oraz prowadzona wraz 
z żoną) w soboty; 

• spotkania przy kawie i herbacie w co drugą niedzielę miesiąca. 
 

W 2014r. w ośrodku Tabicie odbyły się również: 

• uroczyste Święto Żniw; 

• „Spotkanie z muzyką” prowadzone przez ks. dra Włodzimierza Nasta; 

• audycje prowadzone przez radiowęzeł; 

• sprzedaż opłatków na rzecz dzieci z Parafii; 

• akcja „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”; 

• „Gwiazdka” dla dzieci; 

• konkurs na nazwę dla pokoju gospodarczego przy kaplicy, w którym wzięły 
udział dzieci oraz pensjonariusze; 

• przedstawienie pt.: „Trzej Mędrcy” przygotowane przez dzieci, w którym 
również wystąpiłem 

• Spotkanie Adwentowe – „Adwentówka”; 

• uroczysta kolacja wigilijna. 
 

Ponadto personel LUX MED Tabita zorganizował dla pensjonariuszy ośrodka m.in. jasełka 
prowadzone przez uczniów miejscowej szkoły. 

 

Tabitę co tydzień odwiedzają wolontariusze (Koło Pań, Diakonia PEA św. Trójcy oraz 
Diakonia KEA w RP), pomagając i towarzysząc nie tylko pensjonariuszom wyznania 
ewangelicko-augsburskiego w najrozmaitszy sposób (karmienie, robienie zakupów, 
czynności pielęgnacyjne). 

 

Pragnę podkreślić, że większość działań, które mają miejsce w Tabicie, nie odbyły się bez 
pomocy i współpracy wielu osób z zewnątrz (w szczególności wolontariuszy) i 
poszczególnych parafian, którzy angażują swoje siły i czas. Za to serdecznie dziękuję w 
imieniu swoim oraz tych osób, które korzystają z pomocy, a także zachęcam do dalszego 
aktywnego włączania się w wolontariat i tworzenia silnej społeczności wokół 
konstancińskiej Kaplicy. 

 

Oprócz służby duszpasterskiej wykonywałem (lub współorganizowałem) również inne 
działania, jak np.: 

• prowadzenie „Integracji” wspólnie z mgr teol. Dorotą Fenger. Zapoczątkowane 
przez nas spotkania skupiają ludzi w każdym wieku, parafian jak i osoby spoza 
parafii. Inicjatywa ta kładzie akcent m.in. na otwartość PEA św. Trójcy na każdego 
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człowieka, który lubi spędzić dobry czas w towarzystwie dobrych ludzi (rozmowy, 
gry bez prądu, dobry film i aktywne spędzanie czasu poza murami parafii itp.); 

• sprzedaż literatury kościelnej, zbieranie składek parafialnych oraz ofiar 
okolicznościowych; 

• wymiana między Grupą Młodzieżową i Grupą „19+” z PEA Wniebowstąpienia 
w Warszawie 

• pomoc w organizacji pikniku dla dzieci w Warszawie-Włochach; 

• towarzyszenie i opieka nad pensjonariuszem Tabity podczas wizyt lekarskich w 
Warszawie; 

• pomoc przy organizacji Diecezjalnego Zjazdu Młodzieży Ewangelickiej w Łodzi. 
Celem takowych zjazdów jest poznawanie siebie nawzajem w obrębie diecezji. Mam 
nadzieję, że z każdym rokiem będzie więcej osób chętnych do wspólnego spędzania 
czasu; 

• spotkanie Adwentowe – „Adwentówka” dla młodzieży i Grupy „19+”; 

• pomoc w sprzątaniu cmentarza parafialnego przy ul. Młynarskiej; 

• przyjęcie i zorganizowanie czasu grupie ze Szwecji (biorącej udział w koncercie 
z okazji dnia św. Świętej Łucji). 

 
Łukasz Zieliński 

wikariusz PEA św. Trójcy w Warszawie 
Konstancin-Jeziorna, 2 stycznia 2015r. 
 
 
 
 

 
16. 12. 2014 r. Adwentówka grupy młodzieżowej 19+ 



 17 

 

DZIAŁALNOŚĆ RADY PARAFIALNEJ 

 
SPRAWOZDANIE Z PRAC RADY PARAFIALNEJ ZA ROK 2014 

 Informacje ogólne: 

 

W roku 2014 Rada Parafialna odbyła 17 posiedzeń. Dwa 

posiedzenia – podsumowujące rok 2013 - odbyły się 

wspólnie z członkami Komisji Rewizyjnej (9 stycznia i 11 

lutego 2014 r.). Rada odbywała również posiedzenia z 

udziałem zaproszonych gości; w szczególności, w 

posiedzeniach brali udział doradcy wspierający 

społecznie Parafię w procesie zamiany nieruchomości 

„serek wolski” na inne nieruchomości (Parafianie: pan 

Paweł Mazurkiewicz, pan Bogusław Wolniewicz i pan 

Igor Chalupec), doradcy prawni i majątkowi (mec. 

Agnieszka Kocon i mec. Marta Bzowska-Warsza z 

kancelarii „Łaszczuk&Wspólnicy” a także przedstawiciele firmy Arcadis, przygotowującej 

techniczne badanie nieruchomości będących przedmiotem transakcji).  
 

Posiedzenia Rady Parafialnej, obejmujące porządkiem obrad kwestie związane z 

prowadzonym przez Parafię konkursem ofert na zagospodarowanie „serka wolskiego”, a 

następnie – z negocjacjami warunków transakcji zamiany nieruchomości odbywały się z 

wyłączeniem jawności, a zarówno obecni członkowie Rady Parafialnej, jak i zaproszeni 

Goście zobowiązywani byli do zachowania tajemnicy. 
 

Poniżej przedstawiono kalendarium prac Rady Parafialnej, przy czym ujęte w nim zostały 

kluczowe decyzje podjęte przez Radę z pominięciem zdarzeń mieszczących się w tzw. 

„zwykłym zarządzie” Parafią. Rada Parafialna na bieżąco zajmowała się sprawami 

przedstawianymi przez administratorów nieruchomości, intendenta cmentarza, władze 

Kościoła lub inne osoby (np. decyzje o windykacji należności, stanowiska w sprawie 

planów co do zagospodarowania Placu Małachowskiego, decyzje odnośnie opłat za 

możliwość korzystania z wody i wywozu śmieci na cmentarzu, decyzje odnośnie 

zwolnienia ze składki kościelnej).  
 

Kluczowe zagadnienia będące przedmiotem uchwał Rady: 

9 stycznia 2014 r. – na posiedzeniu m.in. omówiono wyniki finansowe Parafii za 11 

miesięcy roku 2013, omówiono sytuację w Lux Med Tabita Spółce z o.o. po posiedzeniu 

Rady Nadzorczej tej spółki, w której brali udział przedstawiciele Parafii (ks. Piotr Gaś, pan 

 
Olga Sztejnert-Roszak 

sekretarz rady parafialnej 
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Andrzej Weigle, pani Olga Sztejnert-Roszak) – w tym w szczególności kwestię czynszu za 

najem nieruchomości Parafii w Konstancinie-Jeziornie, która wynajmowana jest Lux Med. 

Tabita Spółce z o.o., kwestię tzw. „zagęszczania pokoi” i ankiet, które były 

przeprowadzane wśród pacjentów ośrodka. 
 

11 lutego 2014 r. – omówiono m.in. projekt sprawozdania finansowego Parafii za rok 

2013 oraz projekt preliminarza na rok 2014, a także dalsze kroki w postępowaniach 

windykacyjnych wobec mieszkańców kamienicy w Poznaniu; 
 

20 marca 2014 r. – omówiono m.in. aktualny stan postępowania karnego w sprawie 

„serka wolskiego” ze względu na składane przez kolejnych świadków zeznania, 

kontynuowano omawianie konsekwencji ustania zatrudnienia pani Joanny Malugi – 

kantora Parafii, wstępnie przedyskutowano również ideę zakupu dzwonu lub dzwonów w 

roku 2017; 
 

26 marca 2014 r. – posiedzenie poświęcone było niemal w całości omówieniu kolejnych 

wariantów oferty w transakcji zamiany nieruchomości „serek wolski”; 
 

10 kwietnia 2014 r. – omawiano m.in. sprawy cmentarza (w tym wodociągu i corocznego 

kompleksowego sprzątania przez firmę zewnętrzną) oraz postępowania związane z 

zagospodarowaniem kamienicy przy ul. Kredytowej 4 (przed Stołecznym Konserwatorem 

Zabytków); podjęto również uchwałę o zatrudnieniu nowego kantora – pani Zuzanny 

Kuźniak; 
 

5 maja 2014 r. – posiedzenie niemal w całości poświęcone było sprawom pracowniczym 

(wynagrodzenia, zakresy obowiązków, sposób ich wykonywania przez pracowników 

Parafii); 
 

3 lipca 2014 r. – posiedzenie poświęcone było w głównej mierze kolejnym etapom 

negocjacji oferty w transakcji zamiany nieruchomości „serek wolski”; podjęto uchwałę 

kierunkową wskazującą nieruchomości, którymi Parafia jest zainteresowana; podjęto 

uchwałę o zleceniu wykonania wycen nieruchomości będących przedmiotem transakcji 

(„serek wolski”) oraz tych, które prawdopodobnie będą przedmiotem zamiany 

(Warszawa, Nowogrodzka 68, Wrocław, Rynek 50) oraz o zleceniu wykonania badania 

technicznego nieruchomości Nowogrodzka 68 i Rynek 50); omówiono przebieg procesu 

karnego w sprawie „serka wolskiego” i procesu rewindykacyjnego w sprawie 

nieruchomości przy Emilii Plater 7; podjęto także uchwałę o rozpoczęciu projektu 

„Otwarty kościół” w sezonie letnim; 
 

7 sierpnia 2014 r. – omawiano proces wycen i badania nieruchomości w transakcji 

zamiany (także wyniki badania prawnego nieruchomości), stan negocjacji 

rewindykacyjnych odnośnie nieruchomości przy ul. Emilii Plater 7, kontrolę nieruchomości 
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w Poznaniu przez Konserwatora Zabytków i sytuację w ośrodku w Konstancinie-Jeziornie, 

w tym w szczególności zagadnienie związane z praniem rzeczy osobistych pensjonariuszy i 

zagadnienia inwestycyjne, do przeprowadzenia wspólnie z Lux Med Spółką z o.o. (drugim 

wspólnikiem Lux Med Tabita Spółki z o.o.); szerzej omówiono również postępowania 

windykacyjne i eksmisyjne prowadzone przeciwko najemcom lokali parafialnych w 

kamienicy przy ul. Kredytowej 4 w Warszawie i w budynku przy ul. Długiej 46 w 

Konstancinie-Jeziornie; 
 

4 września 2014 r. – posiedzenie zdominowane zostało przez zagadnienia związane z 

transakcją zamiany nieruchomości (z udziałem prawników i doradców – omówienie 

wyników badania prawnego i technicznego nieruchomości) oraz sprawy personalne, 

związane z dołączeniem do Parafii ks. Łukasza Zielińskiego i p. mgr Doroty Fenger; 
 

9 października 2014 r. – omawiano zagadnienia związane z transakcją zamiany 

nieruchomości – negocjacjami jej warunków, w tym zagadnienia podatkowe, podjęto 

również uchwałę o sprzedaniu założonych przez Parafię spółek w związku z korzystnymi 

dla Parafii interpretacjami podatkowymi i brakiem konieczności korzystania ze spółek w 

transakcji; omówiono także dalsze kroki związane z planowanymi remontami w kamienicy 

przy ul. Kredytowej 4 i aktualne sprawy Lux Med Tabita Spółki z o.o. i cmentarza; 
 

22 października 2014 r. – posiedzenie zostało poświęcone niemal w całości trzem 

zagadnieniom: (1) sytuacji cmentarza, (2) postępowaniom prowadzonym przez Parafię 

(administracyjnym, sądowym, sądowo-administracyjnym, związanym z numeracją 

budynku kościoła, eksmisjami lokatorów i windykacją należności parafialnych oraz 

postępowaniu rewindykacyjnemu) a także postępowaniu wieczysto-księgowemu 

związanemu z prawami Parafii do kamienicy w Poznaniu; (3) omówiono również stan 

negocjacji w transakcji zamiany nieruchomości; 
 

14  i 27 listopada 2014 r. – obydwa posiedzenia zdominowane zostały przez sprawy 

związane z transakcją zamiany nieruchomości, w tym przygotowanie posiedzenia 

Zgromadzenia Parafialnego; 
 

9 grudnia 2014 r. – oprócz omówienia bieżącego stanu przygotowań do zamknięcia 

transakcji zamiany nieruchomości Rada Parafialna zajmowała się także przygotowaniami 

do planu inwestycyjnego Parafii na rok 2015 i kolejne; 

 

 

Informację przygotowała: Olga Sztejnert-Roszak, Sekretarz Rady Parafialnej 
 

 
 



 20 

DZIAŁALNOŚĆ KATECHETYCZNA 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KATECHETYCZNEJ ZA ROK 2014 
 
LEKCJE RELIGII odbywają się w ramach 
Międzyszkolnego Punku Katechetycznego 
zarejestrowanego w Biurze Edukacji m.st. Warszawa, 
przy Gimnazjum nr 38 

• dla uczniów klas I i II Gimnazjum (tj. konfirmanci 
I i II grupa) lekcje prowadzi proboszcz – ks. Piotr 
Gaś 

• dla młodzieży pokonfirmacyjnej oraz uczniów 
dojeżdżających (Konstancin-Jeziorna) lekcje 
prowadził wikariusz - ks. Karol Niedoba do 
06.2014, od 09.2014 prowadzi wikariusz – ks. 
Łukasz Zieliński oraz mgr teol. Dorota Fenger 

• dla uczniów dojeżdżających lekcje religii w 
Szkole ETO im. S.B. Lindego (2 grupy) oraz w 

Parafii (1 grupa) prowadzi mgr teol. Dorota Fenger 

• dla uczniów klas 0, I, II, III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej oraz 2 grup uczniów 
dojeżdżających lekcje prowadzi katechetka – mgr teol. Elżbieta Byrtek  

• „śpiewające lekcje religii” odbywają się 1 raz w miesiącu prowadziła dr Joanna 
Maluga do 02.2014, od 04.2014 prowadzi mgr Zuzanna Kuźniak. 

 
SZKÓŁKA NIEDZIELNA - wszystkie grupy spotykają się w kościele Św. Trójcy /kaplicy Tabita 
zaś po liturgii wstępnej ze światełkiem wędrują do swojej sali. 
* grupa dzieci (uczniowie szkół podstawowych) spotyka się w Warszawie w kościele Św. 
Trójcy podczas nabożeństwa przedpołudniowego, zajęcia prowadziła do 06.2014 p. 
Gabryela Bakalarz oraz p. Anna Myszak, od 09.2014 prowadzi Dorota Fenger 
* grupa dzieci (uczniowie szkół 
podstawowych i przedszkoli)  spotyka się 
w Konstancinie-Jeziornej, w kaplicy 
Tabita podczas nabożeństwa, zajęcia 
prowadzą absolwentki teologii mgr 
Kamila Zielińska i dr Iwona Baraniec, w 
zajęciach co niedzielę uczestniczy kilkoro 
dzieci. Dodatkowo zorganizowane 
zostały rekolekcje pasyjne oraz gwiazdkę, 
podczas których dzieci podzieliły się z 
uczestnikami nabożeństwa 
własnoręcznie wykonanymi prezentami 
świątecznymi oraz zaprezentowały krótki program artystyczny.  

 
Elzbieta Byrtek 

Lekcje religii w „Tabicie”   z Dorotą Fenger 
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* przedszkole niedzielne - zajęcia odbywają się w Warszawie w budynku parafialnym, 
podczas niedzielnego nabożeństwa przedpołudniowego, prowadzone są przez Elżbietę 
Byrtek i wolontariuszki – Iwonę Baraniec, Elżbietę Grudzień, Brygidę Knapik, Tabeę 
Hartmann, Annę Gromaszek, Paulę Kisse, co niedzielę spotyka się ok. 15 dzieci. 
 
REKOLEKCJE PASYJNE – odbyły się w sobotę, 12 kwietnia. Omawiane zagadnienie -  
Dekalog. Rekolekcje rozpoczęliśmy wszyscy w kościele śpiewem, modlitwą i rozważaniem 
Słowa Bożego. Później uczniowie Szkoły Podstawowej oglądali film, odpowiadali na 
pytania konkursowe i wykonali piękne prace plastyczne. 
Był również czas na wspólny posiłek - tradycyjnie już pizza i domowe ciasta. 
 

 
Podziękowanie dzieci odchodzącej na emeryturę pani Gabryeli Bakalarz 

 
 
SZCZEGÓLNE NABOŻEŃSTWA, SPOTKANIA i WYDARZENIA 
 

• I bal u Szkrabów - 25 stycznia, zorganizowany dla dzieci parafii ewangelickich  
Warszawie 

• Noc muzeów – 17 maja, po raz kolejny nasz kościół był otwarty do godz. 2.00, w tym 
czasie działał dla dzieci kącik plastyczny, w którym zatrzymywali się również dorośli  

• Dzień dziecka – Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego zaprosiła dzieci z 3 parafii 
ewangelickich do udziału w zabawach, pikniku z okazji Dnia Dziecka (gry, zabawy, 
grill), w akcji pomagali wolontariusze naszej Parafii 

• piknik parafialny w Tabicie odbył się 19 czerwca dla dzieci zorganizowano zabawy,  
atrakcją było przedstawienie Teatru Dobrego Serca „Janosik i Dobry Pasterz” 

• nabożeństwo na zakończenie roku szkolnego 2013/2014 – 25 czerwca, nabożeństwo 
prowadziły: diakon Małgorzata Gaś i Elżbieta Byrtek, wystąpił  chór dziecięcy, 
zostały wręczone świadectwa i nagrody  

• Pożegnanie wakacji - piknik parafialny odbył 30 sierpnia się w Warszawie-Włochach 
był się śpiew, zabawy, prace plastyczne i pyszne jedzenie 
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• nabożeństwo rozpoczynające rok szkolny 2014/2015 miało miejsce 7 września 
podczas nabożeństwa przedpołudniowego, dzieci i uczniowie mogli rysować, zostali 
przedstawieni nowi pracownicy – ks. Łukasz Zieliński i mgr Dorota Fenger, po 
nabożeństwie odbył  piknik parafialny, był to czas na rozmowy, zabawy i pyszne 
domowe ciasta oraz owoce 

• piknik parafialny dla dzieci i młodzieży w Warszawie-Włochach odbył się 28 
września, tematem przewodnim szkółki niedzielnej było „Stworzenie”, było dużo 
śpiewu, zajęcia plastyczne – tworzenie z masy solnej, zabawy sportowe i nagrody 

• lekcje otwarte odbywają się w kościele przy pl. Małachowskiego, dla uczniów 
Gimnazjum oraz uczniów klas VI Szkoły Podstawowej (różne szkoły z Warszawy i 
okolic), cel: przybliżenie wiedzy dotyczącej  Reformacji, ks. dra  Marcina Lutra, zasad 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, historii i architektury kościoła i Parafii Św. 
Trójcy w Warszawie 

• Dziecięcy Adwent – w pierwszą niedziele adwentu dzieci i uczniowie naszej parafii 
zostali obdarowani książkami  

• Warsztaty pieczenia i zdobienia pierniczków – z inicjatywy rodziców odbyły się 
pierwsze takie warsztaty, w niedzielę przekazaliśmy za ofiarą pierniczki naszym 
parafianom, zebrane pieniądze zostaną przekazane na cel diakonijny 

• Gwiazdka – 21 grudnia po nabożeństwie porannym w kościele podczas, której 
śpiewane i grane były kolędy z różnych krajów, uczniowie opowiedzieli jak świętuje 
się w Meksyku, Francji i Austrii oraz na Florydzie, wystąpił chór dziecięcy, rozdanych 
zostało 150  świątecznych paczek dla dzieci. Tego samego dnia odbyła się Gwiazdka 
w Tabicie. 

 
KONKURSY, AKCJE CHARYTATYWNE  

• Ogólnopolski Konkurs Biblijny Sola Scriptura  - 
w etapie parafialnym wzięło udział 14 uczniów 
naszej Parafii, w etapie diecezjalnym, który 
odbył się 11 stycznia, w  Parafii EA 
Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie 
uczestniczyli: uczniowie Maciej Bernaś, Mikołaj 
Łukasiewicz, Karol Nowacki, Zuzanna Welman, 
Konstancja Porzycka, Natalia Bagińska, 
Karolina Wróbel, Maria Daab, Maurycy Janicki, 
Ada Warowny oraz Agnieszka Myszak. Do 
etapu ogólnopolskiego zakwalifikowali się: 
Agnieszka Myszak, Maciej Bernaś, Mikołaj 
Łukasiewicz, Konstancja Porzycka, Maurycy 
Janicki, Zuzanna Welman, Zofia Dreger. Finał odbył się 22 marca w Bielsku-Białej - 
Maurycy Janicki zajął II miejsce, Agnieszka Myszak IV miejsce, laureatami i 
finalistami zostali: Zuzanna Welman, Zofia Dreger, Mikołaj Łukaszewicz, Maciej 

 
Wincenty Janicki - laureat konkursu plastycznego 
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Bernaś, Konstancja Porzycka. Praca Wincentego Janickiego została wyróżniona w 
konkursie plastycznym. 

• Prezent pod choinkę  w tej akcji organizowanej przez Centrum Misji i Ewangelizacji  
oraz Diakonię Kościoła EA w RP dorośli i uczniowie naszej Parafii uczestniczą już od 
kilku lat. W tym roku przygotowanych zostało 59 paczek dla dzieci na Białorusi, 
Rumunii i wirtualne paczki dla dzieci na Ukrainie (wiele paczek przygotowaliśmy 
wspólnie).  

• Konkurs „Moje życzenia świąteczne” – 2 dzieci z naszej Parafii przygotowało kartki 
świąteczne, konkurs ogłoszony został przez Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe. 

• Diakonijne Koło Dzieci i Młodzieży – gazetka, dyżury sprzedaż świec WDZPDZ 
 
WYPOCZYNEK 

 
 
* Zimowisko Rodzinne odbyło 
się w dn. 15-23 lutego 2014r., 
w Wiśle-Jaworniku, uczestni-
czyło w nim 30 osób z obu 
warszawskich parafii luterań-
skich i parafii reformowanej, 
prócz jazdy na nartach, kuli-
gów i zabaw, odbywały się za-
jęcia religijne. 
 
 

 

Elżbieta Byrtek 
 

 
Uczestnicy zimowiska rodzinnego   
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DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNO-REMONTOWA 
 

 

INWESYCJE  I REMONTY 

W roku 2014 Parafia przeprowadziła następujące 
działania administracyjne i prace remontowe: 

 

Sprawy administracyjne 

1. Postępowania windykacyjne i eksmisyjne:  
a)  trwające w stosunku do najemców 3 lokali przy ul. 

Kredytowej 4      oraz 2 lokali przy ul. Długiej 43 w 

Konstancinie  

b) zakończone zwolnieniem 2 lokali  

2. Zmiana najemcy restauracji ASADO na 
Kredytowej 4, rozliczona bez zadłużeń. 

3. Stały nadzór nad wynajmem działek „serka 
wolskiego” pod parkingi, bilbordy i inne. 

Przychody z wynajmu wyniosły ok. 684 000,- zł netto.  
4. Bieżące administrowanie zasobami parafii oraz wykonywanie koniecznych napraw. 

Zlecenie, wymaganych prawem, przeglądów budynków. Udział w kontroli PINB w 
kościele Świętej Trójcy i kontroli wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu 
na ul. Głogowskiej 41. Przygotowywanie dokumentów dla potrzeb postępowania 
wieczystoksięgowego dla Głogowskiej 41 i Tabity. 

 
Prace remontowe 
Tabita 
1. doraźna naprawa/uszczelnienie 3 tarasów zachodniego skrzydła EOD Tabita; koszt 
robót 4105,- zł brutto. Ponadto w tym skrzydle LuxMed wymienił okna ze względu na ich 
kiepską jakość i stan techniczny. 
2.  modernizacja węzła cieplnego w EOD Tabita (montaż zaworu zwrotnego klapowego z 
przeróbką rurociągów); koszt 1402,- zł 
3. naprawa kominów, podbitki, rynien i rur spustowych na dachu budynku mieszkalnego 
(20 295,- zł brutto) oraz odnowienie mieszkania wikariusza 2091,- zł 
4. wymiana zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni budynku mieszkalnego  (4038,- 
zł brutto) 
5. udrożnienie kanalizacji podposadzkowej w budynku mieszkalnym (1944,- zł) 
 

Kredytowa 4 
1. remont fragmentu instalacji gazowej w piwnicach klatki schodowej nr II i III  (3240,- zł 
brutto); 
2. odnawianie lokalu 14 przy zmianie najemcy (7626,-zł brutto); 

 
Elżbieta Maliszewska – członek rady parafialnej 
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3. remont pomieszczenia pod schodami w klatce VI, przeznaczonego dla nowego złącza 
kablowego dla nieruchomości, które będzie wykonywane przez RWE STOEN  (3693,- zł 
brutto) 
4. wymiana okien w lokalu 55 i 56 i małych okienek na klatce nr 6 (13146,- zapłacono 
dotychczas  4800,- zł) 
5. wymiana ok 10 mb pionu kanalizacyjnego i wodnego w klatce IV (w tym dołożenie na 
przyszłość odcinka cwu); 
6. ustalenie zakresu i kosztu remontu windy w klatce I, przewidywanego na 2015 r. 
7. zabezpieczenie gzymsu elewacji frontowej przed odpadaniem fragmentów tynku 6396,- 
zł. brutto i naprawa odwodnienia balkonu na wykuszu tamże; 
8. uszczelnienie styku ściany zewnętrznej kamienicy i garaży (od strony ul. Królewskiej) 
9. naprawa 4 kominków wentylacyjnych na podwórku oraz naprawa nawierzchni wokół 
kolejnych 2 wpustów podwórzowych  950,-; 
10. uporządkowanie, przeniesienie skrzynek pocztowych do klatki I; 
 

Cmentarz 
1. doraźna naprawa mocowania skrzydła bramy oraz instalacji w łazience; 
2. prace konserwatorskie przy kaplicy Hermana Junga – wymiana pokrycia dachu i 
konserwacja kamiennego zwieńczenia dachu przy udziale dotacji m.st. Warszawa. 
 

Kościół Św. Trójcy 
1. doposażenie instalacji ppoż hydrantowej w 3 szafki hydrantowe usytuowane w 
pomieszczeniu Lutheraneum; 
2. zabezpieczenie odkrytego zbrojenia stropu Lutheraneum; 
3. oświetlenie przestrzeni pomiędzy kopułą wewnętrzną i zewnętrzną kościoła; 
4. naprawa instalacji odgromowej; 
5. doszczelnienie powierzchni bitumicznej balkonika wokół latarni kościoła. 
 

Poznań, ul. Głogowska 41 
1. zabezpieczenie elewacji na skutek zaleceń Konserwatora Zabytków 
2. naprawa dachu – usunięcie przecieków 
 
Inne 
1. zakup kompletnego nagłośnienia oraz 4 namiotów dla potrzeb imprez plenerowych; 
2. zakup 2 ekranów 2,5 x 2,5 m do prezentacji multimedialnych; 
3. zakup nowych kontenerów na śmieci i odpady dla cmentarza. 
 

Jacek Grzegorowski- specjalista ds. zarządzania nieruchomościami parafialnymi 

Elżbieta Maliszewska – członek Rady Parafialnej 
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DZIAŁALNOŚĆ MEDIALNA PARAFII 

 
DZIAŁALNOŚĆ MEDIALNA 
 
Niezmiennie główną osią działań medialnych naszej 
Parafii jest nasza strona internetowa, która w minionym 
roku uległa lekkiej modernizacji. 
 
Zrezygnowaliśmy ze slajdera ze zdjęciami naszego 
kościoła tudzież fotografiami z różnych uroczystości na 
rzecz popularnego na wielu witrynach internetowych 
rozwiązania, polegającego na umieszczaniu „na pasku” 
zarówno informacji jak i wstępu (leadu) do wyróżnionych 
informacji. Poprawiony został kalendarz nabożeństw. 

 
Najważniejsze jest jednak to, że w porównaniu z rokiem 2013 nasza strona odnotowała 
kolejny wzrost. I tak liczba odsłon wszystkich stron i podstron parafialnych w 2014 roku 
wyniosła 48123 (2013: 46401). Zwiększyła się również liczba unikalnych użytkowników 
(samodzielnych numerów IP, a więc potencjalnie liczba osób odwiedzających stronę) z 
25134 na 26250 (ponad 1100 nowych użytkowników!). Nieznacznie, o kilkanaście sekund 
zwiększył się czas przebywania użytkowników na naszej stronie. Najwięcej osób trafiło w 
2013 roku na trojca.waw.pl przez oficjalną stronę naszego Kościoła - luteranie.pl, 
następnie poprzez serwis społecznościowy Facebook i otwartą encyklopedię Wikipedia. 
 
Systematycznie rośnie liczba wejść na naszą stronę poprzez serwis społecznościowy 
Facebook (FB). Obecnie jest to prawie 25% odsyłań. Grupa parafialna na FB powiększyła 
się o nieco ponad 100 osób i wynosi obecnie 404 członków (nieco ponad 1/4 naszych 
liczby naszych parafian!). Należy pamiętać, że każdy tekst, zdjęcie i wydarzenie, jakie 
udostępniamy, lajkujemy na FB zaczyna „żyć własnym życiem” i oglądane jest przez sieć 
naszych bliskich znajomych, znajomych lub zupełnie przypadkowych osób, które w 
zależności od ustawień prywatności zapoznają się z wydarzeniami w naszej parafii. 
Galeria zdjęć na www.trojca.waw.pl jest w trakcie przebudowy. 
W minionym roku przedstawiciele naszej parafii występowali parokrotnie w mediach 
regionalnych i ogólnopolskich, zarówno w radio, jak i telewizji. 

Dariusz Bruncz 

 

 

 

 

 
Dariusz Bruncz 
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GRUPA MŁODZIEŻOWA 

 
SPRAWOZDANIE GRUPY MŁODZIEŻOWEJ PEA ŚW. TRÓJCY W WARSZAWIE 

 
W ramach wspólnych spotkań, które odbywają się od września 
2014r. w sali parafialnej nr 1 w każdy wtorek o 17.30, 
podejmowaliśmy tematy związane z różnymi obszarami 
naszego życia chrześcijańskiego. Wspólny czas służył również 
rozmowom o naszych codziennych sprawach i problemach. 
Grupa nie jest liczna, ale wszyscy zaangażowani regularnie 
pojawiają się na spotkaniach. Czasem odwiedza nas ktoś z 
Grupy „19+”. 
W okresie adwentu młodzież wyjechała do Łodzi na Diecezjalny 
Zjazd Młodzieży. Ponadto młodzież włączyła się aktywnie w 
kwestowanie i sprzedaż literatury podczas Święta Zmarłych. 

 
mgr teol. Dorota Fenger i ks. Łukasz Zieliński 

opiekunowie Grupy Młodzieżowej 
 

SPRAWOZDANIE GRUPY „19+” PEA ŚW. TRÓJCY W WARSZAWIE 
 
W Sali parafialnej od października 
2014r. odbywają się w każdy 
wtorek o godz. 19.00, spotkania 
grupy studentów i młodzieży 
pracującej „19+”. Na spotkania 
przychodzą studenci zarówno z 
Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej, jak i innych wyższych 
uczelni. Uczestnikami grupy są 
także osoby pracujące. Spotkania 
skupiają młodych ludzi 
pochodzących z Warszawy, z naszej 

parafii, jak i z różnych regionów kraju i krajów, którzy przy parafii chcą rozwijać i 
kształtować swoją religijną duchowość. Wtorkowe spotkania służą dyskusji nad tematami 
związanymi z tekstami biblijnymi oraz aktualnymi problemami Kościoła i społeczeństwa, 
ale też mają charakter towarzyski. Od czasu do czasu prezentowane są film i zdjęcia ze 
wspólnych wyjazdów. Tematy do wykładów i wspólnych dyskusji – to propozycje 
uczestników. Cześć z nich opracowują sami uczestnicy.  
 
W tym roku na spotkaniach mieliśmy przyjemność wielokrotnie gościć wolontariuszki z 
Niemiec, które służyły na różnych płaszczyznach w Diakonii KEA w RP. Ponadto od 

 
Dorota Fenger 
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pewnego czasu regularnie wymieniamy się z Grupą z PEA Wniebowstąpienia w Warszawie 
przy ul. Puławskiej. 
 
Przed świętami tradycyjnie zorganizowane zostało Spotkanie Adwentowe (Adwentówka), 
podczas której wraz z Grupą z PEA Wniebowstąpienia w Warszawie przy ul. Puławskiej 
przeżywaliśmy czas świąteczny, m.in. śpiewając kolędy, składając sobie życzenia i 
obdarowując się prezentami. 
 
Spotkania „19+” mają otwarty charakter, dlatego serdecznie zapraszamy do dołączenia do 
nas. Można znaleźć nas na Facebooku. 
 

mgr teol. Dorota Fenger i ks. Łukasz Zieliński 
opiekunowie Grupy 19+ 

 

CMENTARZ 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CMENTARZA W 2014 ROKU 

 
W 2014 roku na naszym Cmentarzu pochowano 

134 osoby:  43 osoby wyznania ewangelicko-
augsburskiego, 75 rzymsko-katolickiego, 1 
anglikańskiego, 2 świadków Jehowy, 1 buddystkę oraz 
12 osób bez wyznania. 

Duchowni naszego Kościoła odprowadzili do grobu 
zarówno naszych współwyznawców, jak i 5 osób 
wyznania rzymsko-katolickiego oraz 5 osób nie 
deklarujących żadnego wyznania, na prośbę ich rodzin. 
Ponadto odbyły się 2 nabożeństwa w Kaplicy 
Halpertów z pogrzebami na innych cmentarzach: 1 
ewangelicko-augsburskie, 1 kościoła ewangelicznego 
(łączny przychód: 483 496,00 złotych). 

 
W 2014 roku wydano 78 konsensów. Na nowe 

place wydano 23 konsensy, w tym dla naszych współwyznawców 7 (z tego 2 w części 
historycznej) oraz 12 dla osób wyznania rzymsko-katolickiego i 4 dla osób 
bezwyznaniowych (wszystkie na place w części nowej). 

W ramach dziedziczenia prawa do grobu wydano w roku minionym 55 konsensów:  3 
dla ewangelików (w tym 1 w części historycznej), 48 dla rzymskich katolików (w tym 11 na 
groby w części historycznej),  3 dla osób bezwyznaniowych (w części historycznej) i 1 dla 
świadka Jehowy (łączny przychód: 448 706,69 złotych). 

 

 
Magda Welman 
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W 2014 roku wydano 61 zgód na nowe nagrobki. Odnośnie prac kamieniarskich 
planowanych na grobach w części historycznej, zgód takich udziela się w ścisłej 
współpracy z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków (łączny przychód: 27 557,28 
złotych).  

W minionym roku wniesiono na konto Parafii 1.114 opłat za użytkowanie części 
wspólnych cmentarza, możliwość korzystania z wody i wywozu śmieci (łączny przychód: 
123 207,19 złotych).  

Pisaliśmy już o tym, ale w związku z możliwością z korzystania z wody warto 
przypomnieć, że wiosną ubiegłego roku, decyzją Rady Parafialnej, wymieniono na 
cmentarzu 360 metrów rur bieżących z metalowych na plastikowe oraz 6 kranów.  

Natomiast w czerwcu 2014r. zakończyliśmy informowanie dysponentów za 
pośrednictwem poczty polskiej o elektronicznej bazie danych cmentarza oraz w/w 
opłacie.  Łącznie wysłaliśmy 2.450 listów.  O powodzeniu całego przedsięwzięcia może 
świadczyć choćby to, że liczba osób, które zaczęły wpłacać na rzecz korzystania z części 
wspólnych cmentarza, czyli tzw. fundusz woda – śmieci na dzień 31. lipca 2014  wynosiła 
1628 (na 2450 grobów, mających dysponentów).  

W okresie Pamiątki Umarłych odbyła się doroczna kwesta na rzecz ratowania zabytków 
naszego Cmentarza. W organizację i przebieg tego ważnego wydarzenia zaangażowało się 
ponad 100 osób. Wszystkim pragniemy jeszcze raz podziękować. Zebrano 39 382,43 
złote.  Pieniądze zostaną przeznaczono na dalsze prace związane z remontem 
konserwatorskim Kaplicy Jungów. 

W ramach przygotowań do Pamiątki Umarłych wiele osób zajmowało się 
porządkowaniem opuszczonych grobów. Tego roku również pomagała nam młodzież z 
Gimnazjum 47 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, angażując się zarówno w sprzątanie, jak 
i kwestę. 

Zachęcając do odwiedzania naszej pięknej nekropolii, pragniemy przypomnieć, iż 28 
lipca 2014 roku weszła w życie decyzja Prezydenta RP o wpisaniu Cmentarza Ewangelicko-
Augsburskiego, wraz z pozostałymi cmentarzami powązkowskimi, na listę Pomników 
Historii. 

Więcej o tym na naszej stronie parafialnej www.trojca.waw.pl  
 

Magda Welman 
Ryszard Grażyński, Intendent Cmentarza  
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STATYSTYKA WYDANYCH KONSENSÓW 
 

Rodzaj konsensu Rok wydania konsensu 

  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Konsensy ewangelickie nowe 

         w części historycznej 2 1 0 2 2 0 2 3 

         w części nowej 5 3 1 8 6 3 4 7 

Konsensy ewangelickie odziedziczone 

         w części historycznej 1 10 13 4 4 5 4 10 

         w części nowej 2 8 8 9 5 2 4 2 

Konsensy rzym-kat. nowe 

        w części historycznej 0 0 0 0 0 0 0 6 

        w części nowej 12 19 16 14 21 10 14 28 

Konsensy rzym-kat. odziedziczone 

        w części historycznej 11 6 8 3 7 6 4 18 

        w części nowej 37 27 16 28 18 16 23 25 

Konsensy inne nowe 

        w części historycznej 0 0 0 0 0 0 0 0 

        w części nowej 4 3 0 1 2 1 1 0 

Konsensy inne odziedziczne 

        w części historycznej 3 1 1 0 2 1 4 3 

        w części nowej 1 2 4 3 1 1 3 1 

  78 80 67 72 68 45 63 103 

                  

Podsumowując:                 

konsensy ewangelickie 10 22 22 23 17 10 14 22 

konsensy nieewangelickie 68 58 45 49 51 35 49 81 

 
Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w warszawie, w głębi Kaplica Jungów 
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DZIAŁALNOŚĆ KANTORA PARAFII 
 

CHÓRY 
Zuzanna Kuźniak, począwszy od dnia 1 kwietnia 2014 r. 
kantor Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy, 
prowadzi śpiew podczas nabożeństw oraz zajęcia muzyczne 
w następujących zespołach: 
- Chór dziecięcy  
- Chór rodzinny „Vox Gaudii”  
- Chór Parafialny 
oraz dodatkowo: 
- Śpiewające lekcje religii  
 
 
CHÓR VOX GAUDII 

Zespół ten powstał jako chór rodzinny w 2012 roku z inicjatywy ówczesnej kantor, i przyjął 
nazwę Vox Gaudii. 
Od września 2014 roku dyrygentem „Vox Gaudi” jest pani Zuzanna Kuźniak, obecny kantor 
parafii. 
Zespół skupia 18 osób w różnym wieku. Większą część zespołu stanowią rodzice dzieci z 
chóru dziecięcego. Chór wykonuje repertuar trzygłosowy a cappella. Towarzyszy również 
chórowi dziecięcemu głosem akompaniującym. 
Chór brał udział w koncercie polsko - szwedzkim z okazji Dnia Świętej Łucji, który odbył się 
5 grudnia 2014 roku. 
Wykonał kilka utworów 
trzygłosowych a cappella 
oraz wspólnie z chórem 
dziecięcym utwór w 
języku szwedzkim. 
Chór brał udział w 
parafialnej adwentówce, 
wykonując kilka utwórw 
a cappela oraz śpiewając 
wspólnie z chórem 
parafialnym utwór G. F. 
Haendla „Córko 
Syjońska”. 

Fot. Michał Łupienko 
 
Chór spotyka się w środy o g.18.30 w sali muzycznej nr 16 . 
 

 
Zuzanna Kuźniak  (fot. A. Karska) 
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CHÓR DZIECIECY 
 
Od kwietnia 2014 roku chór 
prowadzi pani Zuzanna Kuźniak, 
obecny kantor parafii. 
Podczas cotygodniowych spotkań 
dzieci poznają tajniki techniki 
wokalnej, podstawy teorii muzyki, 
dużo śpiewają i bawią się. 
Uczą się też podstaw 
prawidłowego gospodarowania 
oddechem, dobrej postawy ciała, 
dykcji i ćwiczeń wokalnych  
Chór występuje podczas ważnych 
wydarzeń w parafii, jak np. 
Gwiazdka dla dzieci, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, pikniki, spotkanie 
kolędowe. 
Obecnie do chóru należy 16 dzieci w wieku 4-13 lat.  
Jesienią 2014 roku chór dziecięcy przygotowywał się do koncertu polsko- szwedzkiego, 
który odbył się 5 grudnia 2014 roku. 
Dzieci wystąpiły również z chórem Vox Gaudii pierwszy raz śpiewając utwory a cappella. 
Brały udział w parafialnej Gwiazdce wykonując dwa utwory w języku szwedzkim 
nawiązując do tradycji Bożego Narodzenia w tym kraju. 
 
Próby Chóru dziecięcego odbywają się w niedziele po nabożeństwie głównym w g.12.15 
– 14.00 w sali muzycznej nr 16. 
Zdjęcie: K. Kozerski 

 
CHÓR PARAFIALNY 
 
Od września 2014 roku dyrygentem 
chóru jest pani Zuzanna Kuźniak, 
kantor parafii. 
Chór Parafii liczy 18 członków i 
pracuje z dużym zaangażowaniem.  
W nowym sezonie czyli od wrześniu 
tego roku dołączyło dziewięciu 
nowych członków. 
Chór wykonuje repertuar 
czterogłosowy a cappella muzyki 
renesansu oraz baroku jak również 
opracowania chóralne pieśni ze śpiewnika ewangelickiego. 
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Chór uczestniczył w nabożeństwie z okazji pamiątki reformacji, podczas którego wykonał 
utwory J.S. Bacha, Wacława z Szamotuł oraz Mikołaja Gomółki. 
Brał udział również w parafialnej „adwentówce”, na której wykonał kilka utworów, w tym 
wspólnie z chórem Vox Gaudii kompozycję  G.F. Haendla pt. „Córko Syjońska”. 
Zdjecie: E. Melech 

 
Próby chóru odbywają się w poniedziałki o godz. 17:00 w kaplicy nad zakrystią. 
 
Serdecznie zapraszamy na próby chórów działających w naszej parafii. Wspólne 
muzykowanie daje członkom zespołów parafialnych wiele radości. 
 

 
ŚPIEWAJĄCE LEKCJE RELIGII 

 
Śpiewające lekcje religii, to projekt, którego założeniem było stworzenie grupy aktywnej 
wokalnie wśród dzieci. 
Repertuar przerabiany podczas zajęć, konsultowany jest z Panią Katechetką Elżbietą 
Byrtek i nawiązuje tematycznie do zagadnień omawianych na lekcjach religii. 
Projekt bazuje na pieśniach ze śpiewnika „Chwalmy Pana”, Śpiewnika Ewangelickiego.  
Dużą uwagę poświęca się również na poprawną impostację dźwięku oraz odpowiednie 
używanie instrumentu głosowego. 
Śpiewające lekcje odbywają się raz w miesiącu w każdej z klas I-VI; w sali muzycznej nr 16. 
 

Zuzanna Kuźniak 

 

 

KOMISJA DIAKONII 
 

DZIAŁALNOŚĆ PARAFIALNEJ KOMISJI DIAKONII  
W ROKU 2014 

 
Parafialną Komisję Diakonii stanowi grupa 10 parafianek, w 
razie potrzeby pomagają nam inni parafianie. Spotykamy 
się w pierwszą środę miesiąca, by ustalać harmonogram 
prac na najbliższy czas.  
Głównym celem naszej działalności jest opieka nad 
seniorami parafii, szczególnie samotnymi, chorymi, 
niepełnosprawnymi, bezrobotnymi, dziećmi i wszystkimi, 
którzy naszej pomocy oczekują. 
Współpracujemy z Kołem Pań, Kołem Seniorów, Diakonią 
Kościoła, Lux-Med „Tabita”, EDO „Sarepta” w Węgrowie.  
 

 
Adda Hasiuk 
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W 2014 roku: 

 
1. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy odwiedziliśmy 2x 70 osób - 

seniorów parafii (część seniorów otrzymuje świąteczne życzenia pocztą.) W tej akcji 
pomagają nam parafianie. 

2. Seniorom parafii wysyłaliśmy urodzinowe życzenia, w tym również pomagali nam 
parafianie.  

3. Odwiedzaliśmy osoby samotne, chore, potrzebujące pomocy. Wizyty duszpasterskie 
wykonują księża i pani diakon Małgorzata Gaś. 

4. Służymy informacjami i pomocą w załatwianiu skierowań do domu opieki, 
informacjami o możliwościach materialnej pomocy z Oś. Pomocy Społecznej, 
pomocy pielęgniarsko-opiekuńczej, a także informacjami o orzecznictwie 
inwalidztwa, przyznania renty lub stałej zapomogi (zasiłku). 

5. Osoby starsze i samotne (ale nie tylko) wymagające stałej opieki osób drugich, 
zgłaszamy do lekarza rodzinnego w rejonowym Ośr. Pomocy Społecznej, celem 
uzyskania stałej opiekunki. 

6. Dla seniorów parafii przygotowaliśmy świąteczne śniadania z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i Wielkanocy (przy finansowym wsparciu parafii). Uczestniczyło w nich 
za każdym razem blisko 50 osób. Zawsze jest to miły czas ze wspólnym śpiewem, 
refleksją i modlitwą. Czas bycia razem.  

7. W 2014r dwukrotnie zaprosiłyśmy do parafii pensjonariuszy z Tabity: na śniadanie 
Wielkanocne oraz na nabożeństwo związane z jubileuszem konfirmacji. Wymagało 
to zamawiania specjalnego transportu dla osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich oraz wsparcia fizycznego parafian – ale udało się, za co wszystkim 
jesteśmy wdzięczne. 

8. Panie z Komisji Diakonii miały możliwość pomagać – od strony kuchni – przy   
organizacji Diecezjalnego Zjazdu Chórów, który się odbył w naszej parafii wiosną 
minionego roku.  

9. W Dziękczynnym Święcie Żniw, które jest świętem całej parafii, już po raz kolejny 
wzięło czynny udział wielu parafian, dzieląc się darami na wspólny stół, a panie z KD 
zajęły się stroną organizacyjną.  

10. W tradycję parafii wpisuje się czerwcowy piknik w Tabicie, a z końcem lata - 
we Włochach. Wiele pracy i wysiłku włożyły w te wydarzenia panie katechetki: 
Elżbieta Byrtek, Dorota Fenger i pani Iwona Baraniec, niemal etatowa 
wolontariuszka ☺, także pani kantor Zuzanna Kuźniak oraz inni młodzi ludzie, 
prowadzący gry i zabawy z dziećmi. Dziękujemy również państwu Latos za piękne 
przedstawienie w Tabicie, z którego skorzystały nie tylko dzieci!  

11. Komisja Diakonii prowadzi niedzielną kawiarenkę w podziemiach kościoła 
(Lutheraneum). Ofiary za ciasto i kawę przeznaczamy na działalność charytatywną. 
Będziemy wdzięczne za wpieranie nas ciastami do kawiarenki. 
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12. Spotkanie adwentowe z kolędowaniem zgromadziło licznych parafian. Słodki 
poczęstunek przygotowała pani Teresa Rej, a pani Beata Skubis i jej mama Ania 
ugościły nas pieczonymi pierożkami i barszczem.  

13. W adwencie (13 grudnia) członkinie KD i inni chętni byli w Węgrowie z 
życzeniami świątecznymi. Tu należą się podziękowania dla ETO za użyczenie 
szkarbkobusa, którym podróżowaliśmy. 

14. Dla dzieci parafialnych przygotowano w okresie świątecznym 170 paczek ze 
słodyczami i drobnymi prezentami. Część kosztów poniosła Komisja Diakonii. 

15. Udzieliłyśmy skromnej pomocy finansowej dzieciom odpoczywającym na 
obozach letnich i zimowisku, oraz finansowego wsparcia kilku rodzinom przed 
Świętami Bożego Narodzenia. 

16. Kilka członkiń Komisji Diakonii stale odwiedza pensjonariuszy Tabity i świadczy 
drobne usługi opiekuńcze.  

17. Uczestniczymy w akcjach ogólnokrajowych: „Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom”, „Prezent pod choinkę”, „Skarbonka Wielkanocna”, wręczanie nagród 
Caritas Polska, Diakonia Polska, Eleos. 

18. W czasie uroczystości parafialnych zajmujemy się stroną kulinarną – 
przygotowujemy i wydajemy poczęstunek. 

 
 
Wszystkim, którzy uznają, że nasza służba jest potrzebna, którzy angażują się w nią w 
miarę swoich możliwości czasowych, wspierają nas ciastem lub finansują jego zakup – 
pragniemy serdecznie podziękować, zwracając się jednocześnie z apelem i gorącą prośbą 
o włączanie się w prace Komisji Diakonii. Osoby zainteresowane proszę o kontakt. 
 
 

Przygotowała Adda Hasiuk 

 

 

 
Piknik parafialny w „Tabicie” 2014 
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KOŁO PAŃ 

 

SPOTKANIA KOŁA PAŃ W 2014 R. 
16 stycznia p. Alicja Sadomska, historyk i varsavianista, 
wygłosiła prelekcję o Minterach (w związku z zakończoną 
renowacją nagrobka tej rodziny ma Cmentarzu Ewangelicko-
Augsburskim). Omawiała m. In. postacie Wilhelma Henryka 
– inżyniera i architekta wojskowego, uczestnika powstania 
1831 r. oraz dwu Karolów – ojca i syna, warszawskich 
odlewników, znanych m.in. z żeliwnych i brązowych 
portretów sławnych Polaków. 
20 lutego pani Gabriela  Bakalarz opowiadała o Biblii – 
zaznajomiła Panie z historią ksiąg biblijnych, ilustrując 
wykład przeźroczami. 
20 marca odbyło się wspólne Koło Pań z 4 parafii 
ewangelickich w Sali przy ul. Kredytowej 4. Prelegentem był 

p. dr Krzysztof Królikowski, który mówił o szpitalu wojskowym na Jazdowie (Szpitalu 
Ujazdowskim) i pracujących tam lekarzach – ewangelikach. 
10 kwietnia Koło Pań wspólnie z Kołem Seniorów zorganizowało tzw. „Zajączka” 
wielkanocnego – były życzenia, rozmowy i miła atmosfera. 
25 kwietnia grupa Pań złożyła kwiaty na grobie swej przewodniczącej Ewy Walter w 
kolejną rocznicę Jej śmierci. 
15 maja po zwiedzeniu Warszawy odwiedziły Koło Pań Niemki i Czeszki, które przebywały 
w stolicy w dn. 14-18.V.2014 r. na kolejnym spotkaniu kobiet z Czech, Niemiec i Polski (8 
pań  z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Saksonii i 4 panie z Kościoła Husyckiego w 
Czechach). 
11 czerwca wspólne Koło Pań odbyło się w Parafii Wniebowstąpienia przy ul. Puławskiej. 
12 czerwca Koło Pań wspólnie z Kołem Seniorów żegnało ks. Karola Niedobę,  
dotychczasowego wikariusza par. Św. Trójcy. 
( w lipcu i sierpniu trwała przerwa wakacyjna) 
18 września – spotkanie towarzyskie przy herbacie i ciastkach, podczas którego kilka 
uczestniczek złożyło sprawozdanie z dorocznego Tygodnia Ewangelizacyjnego w Karpaczu. 
2 października odbyło się wspólne Koło Pań w parafii Ewangelicko-Reformowanej. Pani 
Biruta Pachnik dzieliła się swymi wspomnieniami jako osoba, będąca wieloletnim 
członkiem władz Kościoła. 
16 października pani Gabryela Bakalarz opowiadała (ilustrując prelekcję przeźroczami) o 
obyczajach, panujących na Wschodzie w czasach biblijnych. 
20 listopada pani Iwona Badowska, tłumaczka literatury francuskojęzycznej, przybliżała 
postać Assi Djabar, pisarki algierskiej, i na przykładzie jej twórczości omawiała sytuację 
kobiety w islamie. 

Maria Chmiel 
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4 grudnia odbyło się tradycyjne adwentowo-świąteczne wspólne Koło Pań u Metodystów 
na pl. Zbawiciela. 
18 grudnia – ostatnie w 2014 roku Koło Pań – czyli „opłatek”, „Mikołaj” , życzenia i 
wspólne śpiewanie pieśni adwentowych. 

         Maria Chmiel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KOŁO SENIORÓW 
 

SPOTKANIA MIŁOŚNIKÓW KOŁA SENIORÓW 
 
Miłośnicy Koła Seniorów spotykają się w każdy drugi 

czwartek miesiąca. 
W roku 2014 odbyło się 10 spotkań (lipiec i sierpień – 

przerwa wakacyjna) 
Spotkania odbywają się przy okrągłym, wspólnym stole w 

miłej atmosferze,  dyskusje i rozmowy toczą się wokół  
zaplanowanych tematów. 

Ksiądz Włodzimierz Nast – patron naszych spotkań 
obdarowuje nas i nasze umysły Słowem Bożym i nie tylko. 

Biskup-senior Janusz Narzyński pamięta o urodzinach 
naszej wspólnoty i dla każdego jubilata ma przygotowaną 
modlitwę, Słowo Boże i mini upominek. 

Nasze spotkanie przed Świętem Wielkanocnym  odbyło  się  wspólne   z Kołem  Pań w 
miłej przyjacielskiej  i świątecznej  atmosferze. 

 
Spotkanie Koła Seniorów i Koła Pań, czerwiec 2014 (fot. A. Karska) 

 
Irmgard Pajka 
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12 czerwca  2014  drugi  czwartek miesiąca  ostatnie  spotkanie  przed  urlopem 
Miłośnicy Koła Seniorów jak również Koło Pań przygotowali spotkanie na którym odbyło 
się wspólne pożegnanie Księdza Karola Niedoba przed jego opuszczeniem naszej parafii. 

Po przerwie urlopowej spotkania we wrześniu, październiku i listopadzie miały charakter 
towarzyski upiększone Słowem Bożym i śpiewem przy muzyce fortepianowej naszej 
drogiej młodej seniorki Gabrieli Bakalarz. 

Grudzień - Święta Bożego Narodzenia. Spotkanie  adwentowo  świąteczne w drugi  
czwartek  miesiąca. 

Zaproszeni i obecni  goście - ksiądz Łukasz Zieliński , pani diakon Małgorzata Gaś, diakon 
Dorota  Fenger  jak również  z naszej diakonii pani  Ada  Hasiuk. 

Wszyscy  obecni -  28  osób. 
Atmosfera domowa i świąteczna. Opłatek, życzenia. Potrawy wigilijne: barszcz czerwony, 

uszka i pierogi. 
Oczywiście  pomocnicy  mikołaja też do nas zawitali.  Małe upominki  nam  również 

radość  sprawiły. 
Reasumując   spotkania Miłośników Koła  Seniorów  w  roku  2014 , dały one  każdej  

osobie  oddzielnie  satysfakcję,  radość,  zadowolenie  i  otwarcie się  w tym  gronie. 
 Grono  naszego  Koła  Miłośników  Seniorów  staje się  coraz większe. 
  

ZAPRASZAMY 
             Irmgard   Pajka 

 

 
Spotkanie adwentowe koła Seniorów 
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ANGLOJĘZYCZNE SPOTKANIA PRZY MUZYCE I SŁOWIE 
 

Grupa anglojęzyczna spotykała się co drugi czwartek o godzinie 
19-ej przez cały rok, w Sali Parafialnej nr 1 na ulicy Kredytowej 4 
(domofon: „1”). Od Nowego Roku 2015r. spotkania będą się 
odbywać w drugi oraz w czwarty czwartek w miesiącu, by łatwiej 
pamiętać, w którym tygodniu jest spotkanie. 
Jesteśmy jeszcze małą grupą. Na typowym spotkaniu na 
początku śpiewamy kilka pieśni (podajemy herbatę, by lepiej 
śpiewać!). Potem czytamy i dyskutujemy nad tekstem z Pisma 
Świętego, chociaż zdarza się, że ktoś ma jakiś problem lub 
pytanie, a wtedy zajmujemy się tą sprawą lub tą osobą. 
Spotkania odbywają się w atmosferze luzu. Jeśli przychodzą 
ludzie, którzy mają większe problemy z angielskim lub w ogóle 
angielskiego nie znają (były takie sytuacje), to wtedy mówimy po 
angielsku i po polsku, żeby każdy mógł zrozumieć, o czym jest mowa. Spotkanie kończymy 
modlitwą, każdy w swoim własnym języku lub po cichu. 
Moim pragnieniem na rok 2015r. jest, aby więcej osób przychodziło na spotkania – tych, 
co znają dobrze angielski, albo też i nie. Modlę się do Pana Boga, by przyprowadzał ludzi, 
dając im zapał, by uwielbiać Go i lepiej poznawać Jego Słowo.  
Z całego serca dziękuję Księdzu Proboszczowi, Pani Pastor i Radzie Parafialnej za wsparcie, 
oraz wszystkim naszym Uczestnikom. Wierzę mocno w dalszy rozwój tej wspólnoty. 
Wszelkie sugestie są mile widziane. 
“Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie. Z wszelką mądrością nauczajcie i 
napominajcie jedni drugich psalmami, hymnami i pieśniami duchowymi, z wdzięcznością 
śpiewając w waszych sercach Bogu” (Kolosan 3,16). 

Harry Irrgang – organizator spotkań 

 

 

KOMISJA OCHRONY PAMIĄTEK – SPOŁECZNY INSTYTUT HISTORYCZNY 
 
Sprawy osobowe KOPSIH.  Na początku, prawie jak zazwyczaj, 
pragnę wspomnieć tych, którzy w roku sprawozdawczym odeszli 
do wieczności. Zostawili oni bowiem ślady swojej pracy 
pomnażając dobra naszego Instytutu i macierzystej parafii, a o 
których często mało wiemy, a jeszcze częściej po prostu 
zapominamy. Byli to członkowie i sympatycy KOPSIH: 
ŚP Irena Kostecka z domu Madar, córka Kazimierza i Stanisławy. 
Ur. 17. 04.1924 r. Do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej 
Trójcy w Warszawie była wprowadzona przez ks. Ireneusza Lukasa, 
ówczesnego wikariusza. Od 2000 r. działała w KOPSIH w Wydziale 

 
Harry Irrgang 

 
Alina Eleonora Janowska 
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Archiwalnym. W ostatnich latach życia była pensjonariuszką Niepublicznego Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego Lux-Med. „Tabita”. Tam zmarła 2. 03. 2014 r.  
ŚP Jerzy Henryk Köhle, pseudonim „Dedal”, syn Jerzego i Aleksandry Augusty z domu 
Gloeh, ur. 8. 11. 1922 r. W 1939 r. ukończył Prywatne Męskie Gimnazjum i Liceum im. 
Mikołaja Reja Zboru Ewangelicko-Augsburskiego Świętej Trójcy w Warszawie. 
Konfirmowany 22. 09. 1940 r. przez ks. Mieczysława Rügera. Działał w konspiracji, brał 
udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie ukończył Politechnikę Warszawską, pracował 
w Biurze Odbudowy Stolicy i w „Metroprojekcie”. Był projektantem podziemnych tuneli i 
innych obiektów wykonywanych metodą bezwykopową. 

Jako siostrzeniec ks. Feliksa Teodora Gloeha, byłego naczelnego kapelana 
ewangelickiego w Wojsku Polskim, był spokrewniony lub spowinowacony z rodzinami 
Angersteinów, Gloehów, Krenzów, Lewińskich, Ozdowskich i Wedlów. Razem ze swoją 
żoną Danutą gromadził i przekazywał do naszego Instytutu materiały biograficzne 
dotyczące tych rodzin. Zmarł 15. 08. 2014 r., został pochowany na Cmentarzu 
Ewangelicko-Augsburskim przy ul Młynarskiej 
ŚP Ewa Otello-Wiśniewska, ur. 25 stycznia 1940 r. Konfirmowana przez ks. seniora 
Ryszarda Trenklera w Toruniu. Ukończyła studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej. Została skierowana do pracy w Wydawnictwie „Zwiastun” w Warszawie na 
stanowisko redaktora technicznego. 7 maja 1967 r. w Nidzicy wprowadzona w urząd 
nauczania kościelnego przez seniora Diecezji Mazurskiej, ks. Pawła Kubiczka. Poza pracą 
wydawniczą okresowo służyła pomocą w pracy kościelnej, nabożeństwowej, zwłaszcza na 
terenie Diecezji Mazurskiej. W styczniu 1979 r. została dyrektorem Wydawnictwa 
„Zwiastun” w Warszawie, którym kierowała do marca 1992 r., kiedy to „Zwiastun” został 
przeniesiony do Bielska-Białej. Osiągała pomyślne wyniki w pracy mimo trudności 
ekonomicznych oraz takich wydarzeń jak stan wojenny w Polsce. W 2003 r. diakon Ewie 
Otello-Wiśniewskiej została przyznana nagroda im. Leopolda Otto. Ostatnie lata życia 
spędziła we własnym domu w Dzięgielowie. Zmarła 20 października 2014 r. przeżywszy 
siedemdziesiąt cztery lata. Dyrektor Ewa Otello-Wiśniewska wspierała działania KOPSIH. 
Zwłaszcza w  dziedzinie działaności wydawniczej. 
ŚP Halina Górniakowa z domu Lazar, córka Pawła i Anny z domu Niemiec, ur. 1 sierpnia 
1922 r. w Cieszynie. 15 kwietnia 1944 r. w Warszawie wstąpiła w związek małżeński z 
Pawłem Górniakiem, ślubu udzielił im ks. Adam Hławiczka, duchowny w tutejszej Parafii 
Świętej Trójcy. Ślub odbył się w kościele ewangelicko-reformowanym przy ul. Leszno (ob. 
Al. Solidarności) 

W latach 1995 – 2005 p. Halina Górniakowa działała w Zespole Badawczo-
Redakcyjnym KOPSIH. Między innymi zbierała materiały biograficzne do książki: 
Ewangelicy warszawscy w walce o niepodległość Polski, 1939-1945. Słownik biograficzny, 
tom I. Zmarła 25 listopada 2014 r. w Warszawie.  

Ogólna liczba członków i sympatyków jest „płynna”. W 2014 roku wśród działaczy 
KOPSIH trzy osoby korzystały z dłuższego leczenia szpitalnego, jedna osoba zmieniła swój 
status z aktywnego członka na sympatyka, sześć osób ograniczyło swoje uczestnictwo w 
pracach Instytutu w związku z okolicznościami rodzinnymi lub zmienionymi warunkami 
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pracy zawodowej. Dwie panie korzystały z urlopów macierzyńskich. Przybyło dwóch 
nowych członków. 

Prace instytutowe, podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzone były w trzech 
wydziałach; archiwalnym, badawczo-redakcyjnym i muzealnym. Zajęcia odbywały się 
głownie we wtorki, w pracowni mieszczącej się na drugim piętrze nad zakrystią, podczas 
wielogodzinnych dyżurów roboczych oraz dyżurów niedzielnych pełnionych po 
nabożeństwie przedpołudniowym, w czasie których są przyjmowani interesanci i 
zwiedzający wystawy w Muzeum KOPSIH. W roku sprawozdawczym odbyło się ogółem 
dwieście dziesięć dyżurów,  w tym pięćdziesiąt dwa w niedziele i święta. Poza pracami 
wykonywanymi w pracowni i w pomieszczeniach muzealnych, prowadzono prace 
poszukiwawcze, badawcze i redakcyjne w tak zwanym terenie i w domach członków 
KOPSIH. 

W Wydziale Archiwalnym nadal pozyskiwano i zbierano różne materiały, 
rejestrowano je, opisywano i wcielano do zbiorów. 

W związku z przypadającymi w 2014 r. rocznicami: 75-lecia wybuchu II wojny 
światowej oraz 70-lecia Powstania Warszawskiego zostały przygotowane do wysyłki wraz 
z odpowiednią dokumentacją, zapakowane i zaadresowane, a następnie 
odtransportowane na Pocztę Główną książki opracowane przez Zespół Redakcyjny 
KOPSIH, przekazane jako dar dla bibliotek uniwersyteckich i wojewódzkich w Polsce, w 
tym wcześniej wzmiankowana: Ewangelicy warszawscy w walce o niepodległość Polski, 
1939-1945. Słownik biograficzny, tom I. 

Wielokrotnie udzielano niezbędnych informacji i wypożyczano stosowne materiały 
magistrantom i doktorantom wyższych uczelni oraz osobom przygotowującym artykuły na 
wybrane tematy. Dotyczyło to m.in. witraży w kościele Świętej Trójcy, rodziny Wedlów, 
postaci ks. Ottona Fryderyka Krenza. 

W pracach Wydziału Archiwalnego brali udział głównie pp.: Joanna Białkowska, 
Danuta Dąbrowska, Emilia Klinbajl, Wiesław Klinbajl, Alicja Linkowska, Kinga Mutschmann, 
Ewa Nast., ks. Włodzimierz Adam Nast. oraz Alina Eleonora z Rudzkich Janowska. 

W związku z ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2014 Rokiem Kolberga w Wydziale 
Badawczo-Redakcyjnym podjęto trud gromadzenia materiałów o życiu i pracy Henryka 
Oskara Kolberga oraz jego rodziny, osób związanych z ewangelickim środowiskiem 
warszawskim. Pani Aniceta Maria Rudzka-Augustyniak, członkini Rady Programowej 
KOPSIH napisała artykuł pt. Henryk Oskar Kolberg polski etnograf i kompozytor (1814 – 
1890) w dwustulecie urodzin. Artykuł został opublikowany w Informatorze Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, Lato 2014 nr 3. 

Podjęto także prace redakcyjne nad materiałami wystawowymi na temat Zwiastuna 
Ewangelicznego – Strażnicy Ewangelickiej – Zwiastuna Ewangelickiego z zamysłem 
przygotowania niewielkiej publikacji. Temat wymaga kontynuacji. W pracach tych brali 
udział pp.: Andrzej Kisiel, Alicja Linkowska, Krzysztof Jakub Mutschmann, Aniceta Maria 
Rudzka-Augustynia oraz Alina Eleonora z Rudzkich Janowska. 

Muzeum KOPSIH było czynne podczas dyżurów niedzielnych, świątecznych i 
okolicznościowych. Zorganizowano dwie nowe wystawy według scenariuszy 
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przewodniczącej Komisji. Były to: Kościół Świętej Trójcy na placu Stanisława 
Małachowskiego w latach 1781- 1958. Na wystawie zgromadzono fotogramy 
przedstawiające różne ujęcia malarskie i fotograficzne sylwety kościoła i jego wnętrza, 
także w latach zniszczenia – 16 września 1939 – i później odbudowy. Druga wystawa 
poświęcona Henrykowi Oskarowi Kolbergowi (1814 – 1890) zwanego Oskarem ukazuje w 
barwnych fotogramach postacie rodziców, braci i samego Oskara Kolberga w różnych 
etapach jego życia, miejsca zamieszkania, muzeum w Przysusze jak również pomniki 
cmentarne głównego bohatera na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie a Rodziny 
Kolbergów na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie przy ul. Młynarskiej 
54/58. Głowna część wystawy ukazuje, również w barwnych fotogramach i kserokopiach, 
wybrane fragmenty zbiorów i opracowań Kolberga, teksty, zapisy nutowe a ponadto 
ilustracje do tekstów i pieśni wykonane między innymi przez Wojciecha Gersona. 

W zbieraniu materiałów do wystaw, przemieszczanie sprzętu wystawowego, w 
zakupie niezbędnych materiałów, kserowaniu, powielaniu i opisie, a także montażu 
wystaw udział wzięli p.p.: Katarzyna Chmiel, Maria Chmiel, Andrzej Kisiel, Piotr Kruk, Karol 
Krzyszczuk, Krzysztof Jakub Mutschmann, Aniceta Maria Rudzka-Augustyniak oraz Maryla 
Fronczak i Alina Eleonora z Rudzkich Janowska. 

Staraniem Rady Parafialnej w ciągu 2014 roku na terenie muzealnym zostały 
wybudowane nowe punkty ochrony przeciwpożarowej, a ponadto w galeriach - 
korytarzach zamontowano nowe oświetlenie. Wcześniejsze oświetlenie, jako 
prowizoryczne, zainstalowano tuż przed otwarciem Muzem Komisji, a więc wiosną 1981 r. 
Miało ono służyć „z górą dwa lata”. Przetrwało znacznie dłużej, a to zapewne dzięki 
konserwacji, wielokrotnym uzupełnieniom i naprawom wykonywanym przez p. Wiesława 
Klinbajla. 

Inne sprawy. W związku z planowanymi i realizowanymi pracami odbyły się cztery 
zebrania i narady w ciągu roku. 16 grudnia 2014 r., w Luteraneum miało miejsce 
tradycyjne Spotkanie przy Opłatku członków i sympatyków KOPSIH z udziałem ks. dra 
Włodzimierza Adama Nasta, proboszcza Parafii Świętej Trójcy w stanie spoczynku, pani 
diakon Małgorzaty Gaś oraz ks. radcy Piotra Gasia. Zabrani podpisywali życzenia 
świąteczne umieszczone w ozdobnych karnetach okolicznościowych, przygotowanych 
osobiście przez p. Małgorzatę Janowską-Kruk. Życzenia były wysyłane do członków i 
sympatyków KOPSIH nieobecnych w dniu spotkania, a także do byłych członków 
przebywających w domach opieki. Do ośmiu osób w „Tabicie” życzenia zostały doręczone 
za pośrednictwem ks. Łukasza Zielińskiego, wikariusza tutejszej Parafii. 

Kierownictwu Parafii Świętej Trójcy z ks. radcą Piotrem Gasiem na czele, wszystkim 
współdziałaczom wymienionym i niewymienionym z imienia i nazwiska w tym 
opracowaniu oraz osobom wspierającym działania Instytutu pragnę podziękować i życzyć 
błogosławieństwa Bożego w życiu osobistym i w dalszej współpracy. 

Przez przekazywanie „dobrych” doświadczeń, wspólnie budujemy mosty 
porozumienia między „dawnymi a nowymi czasy”. 

Alina Eleonora z Rudzkich Janowska 
Przewodnicząca i dyrektor  Komisji Ochrony Pamiątek 

Społecznego Instytutu Historycznego 
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WARSZAWSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO 

 
WARSZAWSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO 

      
Pod koniec roku sprawozdawczego 2014, tj. na dzień 
31 grudnia 2014 roku w składzie członków Oddziału 
nie zaszły istotne zmiany ilościowe. Oddział liczył 44 
członków zwyczaj- nych. W spotkaniach, o różnej 
frekwencji (maksimum 55, minimum 18 osób) 
uczestniczyło przeciętnie 30 osób. Wśród uczestników 
byli nie tylko członkowie Oddziału. 

W roku sprawozdawczym odbyło się dziesięć spotkań. Tradycyjnie w miesiącach 
wakacyjnych spotkania się nie odbywają. Miejscem spotkań była głównie sala parafialna 
nr 1 przy ul. Kredytowej 4. 
Tematyka spotkań, jak co roku, była różnorodna – i tak: - 
20 stycznia – mgr Małgorzata PLATAJS, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce od roku 
2004 - prelekcja: „Działalność Towarzystwa Biblijnego w Polsce”. 
17 lutego – ks. dr Dariusz CHWASTEK (proboszcz)  i członkowie Rady Parafialnej Parafii 
Wniebowstąpienia Pańskiego – informacja o życiu i działalności parafii. Spotkanie odbyło 
się w siedzibie parafii przy ul. Puławskiej 2a. 
17 marca – multimedialna prelekcja poświęcona refleksjom i wrażeniom członków Parafii 
Św. Trójcy, uczestników podróży-pielgrzymki do Ziemi Świętej. Ponadto delegaci Oddziału 
Warszawskiego  przekazali informację o Walnym Zebraniu Delegatów PTEw, które odbyło 
się w Katowicach w dniu 15 marca. 
28 kwietnia – spotkanie poświęcone 100. Rocznicy urodzin bp. Jana Niewieczerzała, 
wieloletniego zwierzchnika Kościoła ewangelicko-reformowanego i prezesa Polskiej Rady 
Ekumenicznej, na które złożyła się prezentacja multimedialna, film z roku 2011 oraz 
wspomnienia. Spotkanie to cieszyło się najliczniejszą frekwencją. 
19 maja – dr Brunon Sikora, pracownik naukowy Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW – 
prelekcja: „Całun Turyński. Kiedy powstał? Spór o autentyczność”. 
16 czerwca – prof. dr hab. Tadeusz Jacek Zieliński, teolog, prawnik, profesor ChAT, 
dziekan Wydziału Pedagogicznego – prelekcja: „III Rzeczpospolita a Kościoły protestanckie 
w  perspektywie minionego ćwierćwiecza”. 
15 września – Aldona i Karol Karscy – prelekcja multimedialna z cyklu „Śladami 
Reformacji” (Eisleben, Mansfeld, Wittenberga, Wormacja, Spira). 
20 października – mgr Alicja Sadomska, absolwentka Wydziału Historii UW, varsavianistka 
– prelekcja: „Oskar Kolberg – w 200. Rocznicę urodzin”. Uczestnicy spotkania zostali poza 
tym poinformowani o planowanym na 27 listopada seminarium i koncercie związanym z 
Rokiem Oskara Kolberga, które odbędą się w kościele Św. Trójcy. 
17 listopada – Aldona i Karol Karscy – prelekcja multimedialna, kontynuacja cyklu 
„Śladami Reformacji” (Augsburg, Coburg, Schmalkalden, Weimar, Torgawa). 
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15 grudnia – Ks. dr Tomasz M. Mames, doktor pedagogiki, kapłan Kościoła 
Starokatolickiego Mariawitów – prelekcja: „Mariawityzm – historia i dzień dzisiejszy”.  
Podczas ostatniego spotkania w roku 2014 zapowiedziano kolejne, inaugurujące cykl 
zebrań w roku 2015 z prelekcją varsavianisty Tadeusza Władysława Świątka „Udział 
ewangelików w przeobrażeniach Warszawy”, planowane na 19 stycznia 2015 roku. 

prof. dr hab. Karol Karski – przewodniczący Warszawskiego Oddziału PTEw 
ks. dr Włodzimierz Nast – sekretarz Warszawskiego Oddziału PTEw 

 

 

EKUMENICZNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

EKUMENICZNEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 
POD PATRONATEM CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE 

ZA ROK 2014 

 
14 maja minęło dwa lata jak grupa inicjatywna zwołała zebranie 
założycielskie, w którym uczestniczyli członkowie warszawskich 
parafii zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i z nią 
współpracujące konfesje. Na tym zebraniu podjęto uchwałę 
założenia Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod 
patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 
10 października rozpoczęliśmy trzeci rok akademicki 2014/2015  

wykładem inauguracyjnym „Współczesne państwo polskie a religia”, dziekana Wydziału 
Pedagogicznego ChAT, prof. dr hab. Tadeusza J. Zielińskiego. 
Ideą zorganizowania Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku było umożliwienie 
osobom w „trzecim wieku” w społeczności różnych konfesji permanentnego kształcenia, 
prowadzenia aktywnego trybu życia poprzez stały kontakt z nauką, kulturą, sztuką, także 
poprzez rekreacje i uprawianie zdrowego trybu życia, a w każdym działaniu zwracanie 
uwagi na jego duchowy i artystyczny wymiar. 
Uniwersytet pragnie też zmieniać negatywne stereotypy dotyczące wiedzy i tolerancji 
religijnej, miejsca i ról społecznych ludzi starszych, stosunku do własnej i cudzej 
dojrzałości i starości, wykreować nowy model emeryta – człowieka nowoczesnego, 
samodzielnego takiego, który chce i potrafi aktywnie uczestniczyć we współczesnym 
świecie. 
Celem Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest działalność propagatorska,  
edukacyjna i promocyjna podobna do działalności większości uniwersytetów, ale specyfiką 
naszego uniwersytetu jest: 
1.  Upowszechnianie idei ekumenizmu. 
2.  Promowanie kultury chrześcijańskiej i dobrych praktyk. 
3.  Propagowanie postaw tolerancji i szacunku wobec bliźnich. 



 45 

4.  Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz  rozwijanie kontaktów i współpracy 
między   społecznościami innych religii objawionych – judaizmu i islamu.  
O tej idei i podstawowych celach powinniśmy sobie przypominać przy każdej stosownej 
sytuacji.  
18 marca 2014 r. odbyło się Walne Zebranie, na którym przyjęto bilans i rachunek 
wyników za 2013 r. i omówiono szczegółowo sprawy finansowe EUTW. Tak Prezydium jak 
i Zarząd w początkowej fazie swojej działalności poświęcili sporo czasu sprawom 
organizacyjnym. 
Drugim ważnym zagadnieniem, jakim się zajmował Zarząd były sprawy finansowe, które 
stanowią podstawę funkcjonowania stowarzyszenia, a tym samym realizację jego celów.  
W lutym br. złożyliśmy wniosek o przyznanie dotacji z programu rządowego ASOS w 
MPiPS, który został wysoko oceniony przez komisję kwalifikacyjną i podpisaliśmy umowę 
na przyznaną dotację. Na złożony wniosek w lipcu 2013 roku do Urzędu Miasta ST. 
Warszawy o trzyletnie dofinansowanie uniwersytetu również zostały przyznane dotacje 
do czerwca 2016r   
Tym samym założenia we wnioskach o dotacje z chwilą ich przyznania stały się zadaniami 
do wykonania dla EUTW w roku 2014.  
Tytuł zadania do realizacji określony w umowach o dotacje z UM i MPiPS brzmi: 
„Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku kształci, integruje w różnorodności i 
zmienia negatywne stereotypy”. Realizujemy to zadanie poprzez: 
1) Wykłady, 
2) Seminaria i dyskusje plenarne, 
3) Naukę języków obcych, 
4) Kursy informatyczne, 
5) Zajęcia usprawniające – relaksacyjne, 
6) Spotkania integracyjne, 
7) Zajęcia w Zespołach Twórczych i Samokształceniowych jak: 

• zespół plastyczny w tym: grupa decoupage i grupa malarska 

• zespół literacki, 

• zespół wokalno – muzyczny w tym chór EUTW, 

• grupa miłośników dialogu i harmonii. 
Podstawową formę w kształceniu stanowiły wykłady (we wtorki), dyskusje plenarne i  
seminaria (w piątki), każdego tygodnia. Cieszyły się one największym zainteresowaniem 
wśród słuchaczy. W zajęciach uczestniczyło przeciętnie ok. 60 słuchaczy, natomiast różnie 
rozkładały się akcenty co do zainteresowania poszczególnymi tematami, prowadzącymi 
zajęcia, formą ich prowadzenia itp.  
Łącznie odbyło się 40 wykładów w tym 15 społecznie oraz 45 seminariów w tym 10 
społecznie. 
 
 
 
 



 46 

Wykłady prowadzili: 
1/ prof. dr hab. Karol Karski z ChAT – odpowiedzialny za organizację tych zajęć na EUTW – 
wygłosił 4 wykłady społecznie, jako wkład osobowy EUTW z dziedziny podstawowej 
wiedzy o Kościele Chrześcijańskim w jego wyznaniowej różnorodności oraz o religiach 
niechrześcijańskich.  
2/ prof. dr hab. Jarosław Świderski – z dziedziny nauk ścisłych i technicznych oraz ich  
oddziaływaniu na sferę naszej duchowości, cykl wykładów „Człowiek współczesny a 
postęp naukowo – techniczny: problemy na styku „nauka – wiara – religia”.  
Łącznie wygłosił 6 wykładów społecznie, jako wkład własny EUTW. 
3/ prof. dr hab. Kalina Wojciechowska – z dziedziny „Zagadnienia biblijne”, 
przeprowadziła cykl 4 wykładów na tematy:  Egzorcyzmy w Nowym Testamencie i 
Demonologia biblijna oraz Cuda w Ewangeliach, a także 2 wykłady społecznie z cyklu „Nie 
taki gender straszny”. 
4/ prof. Jerzy Kruszewski – z dziedziny religioznawstwa, kultury i filozofii czasów 
antycznych na kontynentach – europejskim, azjatyckim i amerykańskim, przeprowadził 
cykl wykładów na temat : „Cywilizacje świata i religie” w łącznym wymiarze 6 godz.,  
5/  prof. dr hab. Juliusz Gardawski 3 wykłady z cyklu: „Mentalność społeczna Polaków” – 
a) Dwie dekady tworzenia gospodarki rynkowej i ładu demokratycznego,  
b) Postawy polskiego społeczeństwa wobec rynku i demokracji przed transformacją 
ustrojową (cz. 1), c) część 2 wykładu z pkt b), 
6/ Inż. Dariusz Lach - wykład „Efektywność elektryczna. Jak obniżyć rachunki za prąd” 
7/ Ks. dr Tomasz M. Daniel Mames – 2 wykłady z cyklu: „Od ludów pierwotnych do dam 
dworskich i akademii. Wychowanie i edukacja w starożytności i średniowieczu”, 
8/ prof. Józef Smak wygłosił społecznie wykład, jako wkład własny EUTW  z astronomii – 
„Gwiazda Betlejemska”.  
9/ Prezes Polskiej Fundacji Sufich, Pan Andrzej Saramowicz – 2 wykłady z cyklu „Barwy 
Orientu – Sztuka Islamu”. 
10/ Pani Maria Moneta – Malewska, Mistrzyni Zen – 2 wykłady z cyklu „Poszukiwanie 
tożsamości człowieka”. 
11/ Pani Martyna Majewska z Centrum Kultury Jidysz – wykład „Podstawowe wiadomości 
o Judaizmie”. 
12/ Pan dr  Kamil Chudziński – wykład z cyklu „Profilaktyka i rozpoznawanie chorób 
cywilizacyjnych i nowotworowych u osób starszych”. 
13/ Ks. dr Doroteusz Sawicki – 2 wykłady z cyklu „Prawosławie – Sztuka Kościoła 
Wschodniego”. 
14/ Ks. prof. dr hab. Jerzy Tofiluk – 2 wykłady z cyklu „Prawosławie – Podstawy teologii 
prawosławnej i Teologia ikony w kontekście ikonografii Chrystusa”. 
15/ prof. dr hab. Stanisław Miścicki – wygłosił społecznie wykład „Problemy gospodarki 
leśnej”. 
16/ 3 wykłady przeprowadzone przez wykładowców z Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w tym przez byłego rektora ks. Henryka Skorowskiego: 

a) ks. dr Dariusz Sztuk – „Tło geograficzno – archeologiczne Nowego Testamentu”, 
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b) ks. dr Artur Wysocki – „Problemy ekonomiczne w perspektywie katolickiej nauki 
społecznej” - wygłoszony społecznie. 

c) ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski – „Zaangażowanie chrześcijan w życiu 
publicznym” wygłoszony także społecznie. 

 
Ważną część zajęć dydaktycznych stanowiły seminaria o tematyce:  
 
1. „Literatura polska” w tym 6 seminariów „Nowe kierunki w polskiej literaturze” i 5 warsztatów 
literackich „Jak czytać poezję i pisać różne gatunki literackie”. 
2. „Profilaktyka gerontologiczna” 2 seminaria w tym prowadzone  zajęcia z zakresu rehabilitacji 
geriatrycznej i konsultacje z zakresu pierwszej pomocy. 
3. „Historia sztuki” 7 zajęć seminaryjnych w Muzeum Narodowym lub w Zamku Królewskim 
nt: „Tajemnice dawnych mistrzów, techniki malarskie, rzemiosło artystyczne”  
4. „Historia Warszawy i nie tylko, Warszawa dawniej i dziś” – 8 zajęć seminaryjnych w Sali 23  i w 
terenie Warszawy i Mazowsza. 
5. „Psychologia praktyczna” – 6 seminariów z tego cyklu prowadziła, psycholog - 
terapeuta Pani Zuzanna Celmer.  
6. „Zrozumieć muzykę” – 3 seminaria z tego cyklu przeprowadziła Pani Maria Bychowska o 
Bachu, klasykach wiedeńskich i klasykach polskich. 
 
 
Zajęcia fakultatywne 
 
Naukę języka  angielskiego kontynuowano w dwóch grupach oraz jęz. rosyjski i jęz. 
niemiecki po jednej grupie. 
Z zajęć fakultatywnych dużym zainteresowaniem cieszą się kursy informatyczne, które 
odbywają się w Liceum M. Reja. 
Nasz Uniwersytet organizuje zajęcia ruchowe na Sali gimnastycznej w celu poprawy 
zdrowia, sprawności i zadowolenia z życia. Organizujemy także zajęcia gimnastyczne w 2 
grupach z instruktorem  na pływalni OSiR na Bemowie. 
 
 
Zespoły twórcze i samokształceniowe 
 
Wielkie znaczenie mają Zespoły Twórcze, wspierające działalność dydaktyczną 
Uniwersytetu. Należą do nich: Zespół Literacki, Wokalno-Muzyczny, Plastyczny. 
Wszystkie te zespoły stanowią oprawę artystyczną naszych wewnętrznych uroczystości. 
Zespół literacki na spotkaniach w czwartki oprócz seminariów społecznie omawiał  
biografie i twórczość poetów i pisarzy przede wszystkim literatury polskiej. Kilka razy 
słuchacze zwiedzili muzea poetów i pisarzy: Marii Dąbrowskiej, Andrzeja Struga i 
Iwaszkiewiczów w Stawisku, Marii Nałkowskiej w Wołominie, Boya – Żeleńskiego na ul. 
Smolnej, Muzeum Literatury na Starym Mieście. Zespół ten jest najbardziej aktywnym 
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zespołem EUTW. Organizuje spotkania integracyjne i jego członkowie również czynnie 
angażują się w pracy zespołu wokalno – muzycznego i plastycznego. 
8 marca br. z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet zespół literacki zorganizował 
spotkanie integracyjne, które w treści poetyckiej i narracji prowadzili ks. dr. W. Nast. i Pani 
L. Michalak, a muzycznie uświetnił sympatyzujący z EUTW zespół Jugonostalgia. Miał 
również uczestniczyć zespół Ukraiński, ale tragiczne wydarzenia na „Majdanie” 
spowodowały ich wyjazd do kraju. 
Zespół Wokalno-Muzyczny ma spotkania w środy w Kościele Chrześcijan Baptystów pod 
kierownictwem Pani magister Karoliny Trusiewicz. Występował na spotkaniach 
integracyjnych i w uroczystościach kościelnych. W październiku nasz Chór brał udział w 
przeglądzie warszawskich chórów UTW.     
14 listopada 2014 r. zespół wokalno – muzyczny, soliści i poeci zorganizowali spotkanie 
integracyjne z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada, 19 grudnia 2014 r. Zespół ten, 
soliści i poeci oraz zespół plastyczny zorganizowali spotkanie integracyjne – wigilijne 
(opłatek) z okazji świąt Bożego Narodzenia. Podobne spotkanie zorganizowano z okazji 
świąt Wielkanocnych 15 kwietnia br. 6 maja 2014  r. z okazji święta narodowego 3 Maja 
po odczytaniu przez prezesa EUTW swojego autorstwa poematu epickiego pt. 
„Konstytucja  3 Maja” zespół i soliści uświetnili spotkanie integracyjne pieśniami 
patriotycznymi. 
Zespół Plastyczny spotyka się na swoich zajęciach we wtorki i piątki. Grupa decoupage 
różnymi technikami wykonuje zdobienia przedmiotów np. talerzy, obrazków i akcenty 
świąteczne bożonarodzeniowe i wielkanocne, tworzenie obrazów sakralnych na drewnie 
(ikon). Grupa Malarska rozpoczęła działalność w drugim półroczu i również ma już swoje 
osiągnięcia artystyczne wykonywane także profesjonalnymi technikami malarskimi. Zespół 
organizował wystawy i kiermasze swoich prac z różnych okazji. 

Zespół Turystyczno – Krajoznawczy i wypoczynku zorganizował 4 ekumeniczne wizyty 

studyjne: 4 czerwca 2014 r. na trasie Warszawa – Płock – Opinogóra  – Warszawa. Wizyta 

studyjna obejmowała miejsca związane z życiem różnych tradycji wyznaniowych: 

mariawityzmu, prawosławia i luteranizmu. W dniu 18 września 2014 r. do Ciechanowa i 

Gołotczyzny. Inicjatorem tego wyjazdu był Zespół Literacki EUTW, który postanowił 

zwiedzić miejsca związane z poetami, pisarzami, literackie Muzeum Pozytywizmu w 

Gołotczyźnie. Następną ekumeniczną wizytę studyjną zorganizowano 26 września 2014 r. 

na trasie Warszawa – Radziejowice – Żyrardów – Stawiska/k Podkowy Leśnej  – 

Warszawa. Wizyta studyjna obejmowała miejsca związane z życiem różnych tradycji 

wyznaniowych. Ponadto w programie przewidziano zwiedzanie wystawy Ikon z Supraśla w 

Muzeum Mazowsza Zachodniego i pałac w Radziejowicach. W drugą rocznicę rozpoczęcia 

roku akademickiego zorganizowano ekumeniczną wizytę studyjną 23 października 2014 r. 

na trasie Warszawa – Działdowo – Nidzica – Szczytno – Warszawa. Wizyta studyjna 

obejmowała miejsca związane z życiem takich tradycji wyznaniowych jak katolickie, 

baptystyczne i protestanckie. Ponadto zwiedziliśmy zamki i warownie na pograniczach 

byłego państwa krzyżackiego.  
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Organizujemy wycieczki po Warszawie i jej okolicach i taką wycieczkę autokarową z 

przewodnikiem do Jabłonny i Serocka 6 grudnia 2014 r. zorganizowaliśmy przez 

Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Złota Kaczka”. 

Zespół ten ma na celu integrację słuchaczy EUTW  będących miłośnikami turystyki i 

fotografii, ale również zapewniał słuchaczom możliwość korzystania z pełnopłatnych i 

ulgowych biletów do teatrów i opery, na koncerty do Filharmonii oraz do Planetarium 

Kopernika i muzeów. 

Zespół Ewidencji Słuchaczy przyjmował deklaracje członkowskie i rejestrował  słuchaczy. 
Zespół Administracyjno – Porządkowy dbał o ład i porządek oraz zaopatrzenie 
Uniwersytetu w różnego rodzaju potrzebne materiały i sprzęt. Współuczestniczył także w 
organizowaniu spotkań integracyjnych.  
Należy podkreślić, że wszystkie Zespoły opierały swą działalność na  pracy społecznej.  
Dzięki ich zaangażowaniu około 100 słuchaczy mogło korzystać nie tylko z zajęć 
dydaktycznych, ale też uczestniczyć w zespołach twórczych, artystycznych, kulturalnych, 
rekreacyjno-ruchowych i w różnych spotkaniach integracyjnych.  
W Polsce funkcjonuje kilka typów uniwersytetów trzeciego wieku według klasyfikacji 
Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. 
Nasz uniwersytet, dzięki inicjatywie i zaangażowaniu się ks. prof. dr hab. Bogusława 
Milerskiego – rektora ChAT, działa w formule stowarzyszenia pod patronatem publicznej 
wyższej uczelni wspierany autorytetem naukowym Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej. Do momentu wybudowania nowej siedziby naszej uczelni patronackiej 
korzystamy dzięki Kierownictwu Parafii Św. Trójcy  z jej  usług logistycznych i lokalowych 
oraz z wszechstronnej pomocy w tych sprawach Proboszcza ks. radcy Piotra Gasia i za to 
serdecznie dziękujemy.  
Wiemy, że wielką sympatią darzy nas i akceptuje nasze działania Prezes Polskiej Rady 
Ekumenicznej Jego Ekscelencja Arcybiskup prof. dr hab. Jeremiasz Jan Anchimiuk.  
Dla podniesienia i utrzymania wysokiego standardu na EUTW należy podkreślić osobiste 
zaangażowanie pani dyrektor departamentu senioralnego MPiPS dr Marzeny Brezy. 
Otrzymaliśmy dotację z programu ASOS Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i 
zaszczyciła nas na inauguracji roku akademickiego 2013/2014.   
Otrzymaliśmy również dotację z Urzędu Miasta St. Warszawy na okres trzech lat do 
czerwca 2016 r. i również dyrektor Biura Pomocy i Projektów  Społecznych Pan Tomasz 
Pactwa zaszczycił nas swoją obecnością na inauguracji.  
Zawsze wspiera nas swoim autorytetem w działaniu i bardzo często odwiedza nas Poseł  
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Michał Szczerba.  
Nasz Uniwersytet, jest członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku i Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego  Wieku m. st. 
Warszawy. 
Zawsze możemy liczyć na pomoc organizacyjną, czy poradę fachową Pani Prezes OPUTW 
Krystyny Lewkowicz.  
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Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i Zarząd 
Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku powołali  Radę Programową jako organ 
doradczy władz EUTW w składzie: 
1. Arcybiskup prof. dr hab. Jeremiasz Jan Anchimiuk – Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej 
2. Ks. bp Marek Izdebski – zwierzchnik kościoła ewangelicko – reformowanego 
3. Ks. bp Ludwik Jabłoński – zwierzchnik kościoła starokatolickiego Mariawitów 
4. Prof. dr hab. Kalina Wojciechowska – pracownik naukowo - dydaktyczny ChAT 
5. Ks. dr Doroteusz Sawicki – pracownik naukowo - dydaktyczny ChAT 
6. Ks. radca Piotr Gaś – proboszcz  parafii Św. Trójcy, gospodarz siedziby EUTW 
7. Pan Grzegorz Polak – dziennikarz, publicysta  

8. Roman Michalak – prezes EUTW. 

 
Powstała i została rozbudowana nowoczesna strona internetowa www.eutw.edu.pl, 
która jest wysoko oceniana przez fachowców i jej użytkowników.  
Współpracujemy z władzami samorządowymi m. st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście i  
Dyrekcją Liceum M. Reja . Oprócz społecznego wkładu pracy wcześniej wspominanych 
osób mamy i darczyńców. Z inicjatywy naszego słuchacza Pana Jerzego Samóla 
podarowała nam firma Gospodarki Maszynami laptopy do wykorzystania na kursach 
komputerowych.  
Będzie to truizm, ale istotny: 
„Bez wolontariatu, bez ciężkiej i bezinteresownej społecznej pracy niektórych słuchaczy 
nie byłoby tych osiągnięć, którymi możemy się szczycić na zakończenie tego roku”. 
Pozwólmy wymienić te osoby, jako wolontariuszy – seniorów, zasłużonych dla 
Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:  
1.  Leokadia Szczecińska – Michalak; inicjator i założyciel zespołów twórczych 
2.  Janina Choińska – wiceprezes  
3.  Małgorzata Kleinschmidt – przewodnicząca komisji rewizyjnej 
4.  Karol Karski – członek zarządu, kierownik zespołu dydaktyczno-programowego 
5.  Jarosław Świderski – członek zarządu, kierownik zespołu dyskusji plenarnych 
6.  Wanda Dębowska – członek zespołu turystyczno-krajoznawczego i wypoczynku 
7.  Maria Szyrle – kierownik sekcji ewidencji 
8.  Janusz Daab – kierownik sekcji administracyjno-porządkowej 
 
 
 

 ZARZĄD EUTW 
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FUNDACJA „EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE”  

 

FUNDACJA „EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE” 
 

Statutowymi Organami Fundacji „Ewangelickie Towarzystwo 
Oświatowe” (ETO) są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji. 
W pracach Zarządu do końca września brały udział trzy 
osoby: p. Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska, p. mecenas 
Joanna Ziółkowska oraz p. architekt Katarzyna Bursche a od 
października 2014 roku w Zarządzie Fundacji pracują dwie 
osoby: p. Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska, oraz p. 
architekt Katarzyna Bursche. W skład Rady Fundacji 
wchodzą: p. Igor Chalupec, ks. Piotr Gaś, p. mecenas Olga 
Sztejnert-Roszak, ks. Dariusz Chwastek. 
 
Fundacja od roku 2008 posiada status organizacji OPP. Rok 
2014 był rokiem przełomowym ponieważ została otwarta 

Szkoła Podstawowa, którą prowadzi Fundacja ETO.  
Zgodnie z naszymi zamierzeniami, po otrzymaniu prawomocnego pozwolenia na budowę, 
w drugiej części budynku przy ulicy Rosoła 10, na pow. 1100 m2 rozpoczęliśmy remont na 
potrzeby adaptacji pomieszczeń na cele oświatowe. Na powierzchni tej powstały nie tylko 
piękne szkolne sale lekcyjne oraz również dwie sale do ćwiczeń gimnastycznych każda po 
160m2. Po zakończonych pracach adaptacyjnych i otrzymaniu wszystkich koniecznych 
zezwoleń we wrześniu 2014 roku mogliśmy w szkole im. Samuela Bogumiła Lindego w 
dwóch klasach pierwszych rozpocząć nauczanie dzieci.  
Fundacja w ciągu całego 2014 roku kontynuowała również działalność charytatywną, 
skierowaną do dzieci i młodzieży obu warszawskich parafii – Świętej Trójcy oraz 
Wniebowstąpienia Pańskiego – a było to: 

a. dofinansowanie parafialnego Dnia Dziecka w parafiach Świętej Trójcy oraz 
Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie; 

b. dofinansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży z obu warszawskich parafii na obozy letni 
i zimowy; 

c. zorganizowanie corocznego konkursu – „Moje życzenia świąteczne” – na kartkę  
świąteczną; w tym roku zwycięzcą została Oliwia Motyka uczennica klasy 1a ze 
szkoły Lindego. 

Dochód z Kiermaszu Świątecznego zorganizowanego w obu naszych placówkach został 
decyzją rady pedagogicznej Przedszkola Szkrabki i uczniów szkoły Lindego przeznaczony 
na rehabilitację dla Antosia Pysza.  
Na początku roku 2014 Fundacja podziękowała  wszystkim darczyńcom oraz 
poinformowała o kontynuowaniu zbiórki 1% z rozliczeń podatkowych. Ulotki informujące 
o działalności ETO były rozłożone w obu kościołach, na cmentarzu przy ul. Młynarskiej 
oraz na ChAT. Dodatkowo na stronie www.eto.org.pl, był udostępniony nieodpłatnie 

 
Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska 
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program wspomagający rozliczenie podatków. Wzorem lat ubiegłych informacje o 
działaniach Fundacji były przekazywane m.in. podczas Zgromadzenia Parafialnego. 
Przekazane przez darczyńców fundusze zostały skierowane na działalność  przedszkola 
oraz organizację szkoły. W październiku 2014 roku, Fundacja została zaproszona przez 
Biskupa Kościoła Jerzego Samca do zaprezentowania swoich osiągnięć podczas spotkania z 
ambasadorami z okazji Święta Reformacji.  
 
W minionym roku przedszkole Szkrabki, utworzone przez Fundację we wrześniu 2013, 
rozwijało swoją działalność. Na koniec 2014 roku w 6 grupach przedszkolnych było już 85 
dzieci. W przedszkolu na zasadzie dobrowolnego wyboru rodziców, jako dodatkowe, 
prowadzone są zajęcia z Opowieści biblijnych. Zajęcia te prowadzi p. Elżbietę Byrtek i 
chodzą na nie prawie wszystkie dzieci z 3 najstarszych grup przedszkolnych.  
 
 2 września zadzwonił pierwszy dzwonek, dla wszystkich była to chwila bardzo 
wzruszająca a w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 wziął udział ks. Piotr 
Gaś, który przekazał całej społeczności szkolnej piękne słowa na początek Nowej drogi. 
Nowej Drogi dla tych co rozpoczynają naukę w pierwszej klasie, Nowej Drogi dla 
nauczycieli, którzy rozpoczynają edukację uczniów w nowej szkole i Nowej Drogi dla 
szkolnictwa ewangelickiego w Warszawie. ETO chce aby szkoła Lindego czerpała i 
korzystała z tego co było dobre w przedwojennym szkolnictwie ewangelickim i 
jednocześnie patrzyła w przyszłość.  
W naszej szkole, jako szkole o uprawnieniach szkoły publicznej, realizujemy podstawę 
programową, ale za zgodą Kuratora Oświaty wprowadziliśmy jako dodatkowy, tak lubiany 
w przedszkolu przedmiot – Opowieści biblijne. Zajęcia podobnie jak w przedszkolu 
prowadzi p. Elżbieta Byrtek. 
W szkole Lindego, jako jedynej szkole w Warszawie, w ramach przedmiotu religia, 
nauczana jest oprócz innych, religia ewangelicko-augsburska. Szkoła udostępnia również 
swoje sale lekcyjne po zajęciach na lekcje nauczania kościelnego religii ewangelicko-
augsburskiej.  
Już w grudniu w 2014 rozpoczęta rekrutacja do przyszłorocznych klas pierwszych każe 
nam patrzeć z optymizmem na następny rok szkolny – 2015/2016. We wrześniu 2015 
mamy w planach, oprócz otwarcia kolejnych dwóch klas pierwszych, przyjąć dzieci do 
siódmej grupy przedszkolnej, tak więc we wrześniu będzie uczęszczało do obu naszych 
placówek 165 dzieci w chwili obecnej 102. 
Dla zacieśnienia współpracy i integracji w 2014 roku podczas karnawału został 
zorganizowany bal dla dzieci – I Bal u Szkrabków, w tym roku chcemy kontynuować dobre 
pomysły i 14 lutego zapraszamy dzieci na II Bal u Szkrabów, a rodziców na chwilę 
rozmowy przy kawie, herbacie i ciastku.  
To, co nas bardzo cieszy, to fakt, że wśród kadry pedagogicznej są nauczycielki wyznania 
ewangelickiego.  
Budzi nasze zdziwienie, że w przedszkolu i szkole mamy tylko dwoje dzieci wyznania 
ewangelickiego. 
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Wszystkie działania Fundacji „Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe”, Przedszkola 
„Szkrabki” oraz Szkoły Lindego można śledzić na bieżąco na stronach internetowych: 
Fundacji –  www.eto.org.pl  oraz www.facebook.com/fundacjaeto 
Przedszkola – www.szkrabki.pl  oraz www.facebook.com/szkrabki 
Szkoły –  www.linde.waw.pl  oraz www.facebook.com/szkola.linde.warszawa 
 
Zapraszamy 

 
Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska 

 Prezes Zarządu Fundacji ETO 

 

LUX MED TABITA 

 

INFORMACJA O PRACY SPÓŁKI LUX MED TABITA 
 
WSTĘP 
LUX MED Tabita Sp. z o.o. w roku 2014, tak jak w latach ubiegłych kontynuowała 
działalność w zakresie świadczenia usług medycznych finansowanych zarówno ze środków 
Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i opłacanych 
bezpośrednio przez pacjenta w ramach usług komercyjnych. 
 
PACJENCI 
W 2014 roku z usług naszego Ośrodka korzystało 890 osób, podział na poszczególne 
oddziały kształtował  się następująco: 

• Rehabilitacja neurologiczna – 115 osób 

• Rehabilitacja ogólnoustrojowa – 206 osób 

• Dom Seniora – 10 osób 

• Zakład Opiekuńczo Leczniczy – 44 osób 

• Pobyty komercyjne – 95 osób 

• Rehabilitacja lecznicza w ramach działań prewencyjnych ZUS – 420 osób 
 

ZATRUDNIENIE 
Stan zatrudnienia w porównaniu do roku 2013 nie uległ zmianie i kształtuje się na 
poziomie 120 osób, w tym osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych. 
 
AKTUALNOŚCI 

W naszym Ośrodku dążymy do zagwarantowania jak najwyższego poziomu 
świadczonych usług.  
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Stale podejmujemy również działania mające na celu modernizację budynku, tak by 
ułatwić komunikację osobom niepełnosprawnym i zapewnić jak najbardziej 
komfortowe warunki pobytu. 

 
W Ośrodku Tabita przeprowadziliśmy prace remontowe, związane z 

termomodernizacją budynku w ramach proekologicznych działań Grupy BUPA, której 
jesteśmy członkiem. Dbając o ochronę środowiska naturalnego w latach 2014/2015 BUPA 
przeprowadzi na całym świecie ponad 375 podobnych projektów. W tym celu 
przeznaczono ponad 50 mln GBP powołując specjalny funduszu „Energy Saver Fund”. 
Założeniem jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 20% do końca 2015 roku. 

 
Ponadto, Ośrodek Tabita, został zakwalifikowany do udziału w projekcie „Nowa jakość 

rehabilitacji neurologicznej oraz opieki długoterminowej w ośrodku Tabita”, który jest 
współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i NMF w ramach Programu 
PL 07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-
epidemiologicznych”. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości rehabilitacji 
neurologicznej dla osób po udarach mózgu i innych ostrych incydentach mózgowych oraz 
do świadczeń opieki długoterminowej.  

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: prace budowlano-remontowe, zakup sprzętu 
medycznego oraz szereg działań nieinwestycyjnych, takich jak przeprowadzenie szkoleń 
dla personelu medycznego, działania edukacyjne i promocyjne. 

Jednym z kluczowych elementów projektu jest utworzenie innowacyjnej pracowni 
ergoterapii, umożliwiającej efektywną rehabilitację osób niepełnosprawnych, w tym także 
osób po ostrych incydentach mózgowo-naczyniowych. 
Ergoterapia pozwala na zwiększenie sprawności motorycznej i samodzielności pacjentów. 
Oprócz typowej terapii ruchowej ergoterapia oferuje praktyczne rozwiązania, które 
umożliwią pacjentom samodzielne dbanie o higienę osobistą, przygotowywanie posiłków 
oraz wykonywanie innych codziennych czynności. 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 640 388,00 PLN, z czego 1 312 310,00 PLN 
stanowi dofinansowanie z MF EOG i NMF. 

Spółka zamierza w dalszym ciągu kontynuować sprawdzony profil działalności oraz 
polepszać standardy usług, cały czas mając na względzie priorytet swojej działalności, 
którym jest dobro osób przebywających w naszym ośrodku. 

Cieszymy się, że mamy wpływ nie tylko na polepszanie stanu zdrowia naszych 
pacjentów, ale także na ochronę środowiska, które otacza nas wszystkich. 
 
W dniu 22 grudnia 2014 roku nastąpiła zmiana Zarządu LUX MED Tabita. Dotychczasowy 
Dyrektor ds. Medycznych dr n. med. Pan Mirosław Wróbel został uchwałą 
nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników jednogłośnie powołany na Członka Zarządu, 
uprawnionego do jednoosobowego reprezentowania Spółki. 
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STATYSTYKA PARAFIALNA 
(na podstawie danych przekazywanych przez Parafię w ramach sprawozdawczości ogólnokościelnej)  

L.p. Pozycja 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012r. 2013 r 2014 r. 

1 Aktualna liczba parafian 1974 1970 1997 2029 2056 1677* 1688 1685 1707 1721 1744 1764 

2 Liczba wstąpień do Kościoła 28 19 22 27 21 8 8 17 26 20 28 31 

3 Liczba chrztów  22 17 37 33 27 17 23 13 18 12 
+5*** 

17 
+8*** 

20 
+10*** 

4 Liczba osób, które wystąpiły z Kościoła 1 4 1 0 0 2 3 1 1 0 2 0 

5 Liczba zgonów 41 47 39 34 23 31 28 35 27 24 27 29 

6 Liczba osób wyrejestrowanych skutkiem 
zmiany zamieszkania 

11 4 1 9 7 2 3 6 7 10 3 16 

7 Liczba osób przystępujących do Komunii 
Świętej 

3390 4103 4140 4694 5144 5152 5160 5210 5271 5632 5651 6244 

8 Liczba osób płacących składki 1504 1491 1464 1463 1461 1465 585** 639 598 591 616 593 

9 Średnia ofiarność na osobę (zł/rok) 220 199 220  275  259  278  286  287 256 239 246 257 

10 Liczba pogrzebów parafian 32 47 39 34 23 31 28 34 27 20 26 29 

11 Liczba pogrzebów z zewnątrz 86 84 71 98 97 99 115 99 102 95 103 105 

12 Liczba konfirmantów 12 16 7 17 6 7 7 9 13 5 8 17 

13 Liczba ślubów 22 13 12 17 10 11 7 9 8 8 9 11 

14 w tym liczba ślubów o różnej 
przynależności wyznaniowej 

15 9 8 11 5 7 6 7 5 7 8 9 

15 Liczna dzieci uczęszczających do punktów 
katechetycznych 

88 82 88 90 90 83 100 97 103 100 132 139 

16 Liczba dzieci uczęszczających na szkółki 
niedzielne 

63 61 69 70 72 64 72 100 106 116 110 105 

17 Liczba pracowników świeckich na pełnym 
etacie 

20 18 18 15 16 15 12 12 12 12 11 10 

18 Liczba pracowników świeckich na 
niepełnym etacie 

10 12 13 17 17 4 7 5 5 6 5 6 

Uwaga: *Zmniejszenie liczby parafian od 2008 roku wynika z faktu aktualizacji kartoteki parafialnej, ** a liczby osób płacących składki od roku 2009 z faktu 
wykazywania wyłącznie osób mających w terminie zapłacone składki za rok poprzedni. *** + chrzty osób spoza Parafii.



� � 
WAŻNE ADRESY I TELEFONY 

 

Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy : 
�ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa 
� 22-556-46-60, fax: 22-827-86-37 

Adres internetowy: www.trojca.waw.pl 
e-mail: warszawa-trojca@luteranie.pl 

e-mail do Rady Parafialnej: rada-warszawa-trojca@luteranie.pl 
konto bankowe: Nr 48 1020 1156 0000 7802 0056 1654 

kancelaria parafialna czynna od wtorku do piątku w godz. 900-1800 

w niedziele: po nabożeństwie 
 (w poniedziałki i soboty kancelaria jest nieczynna) 

Kościół Świętej Trójcy, pl. Małachowskiego 1: nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 1030 i 1900 

Cmentarz Ewangelicko-Augsburski: 
�ul. Młynarska 54/58, 01-171 Warszawa, � 22-632-10-14 

e-mail: warszawa-cmentarz@luteranie.pl  
Kancelaria cmentarna czynna z wyjątkiem sobót i niedziel: 

w godz. 1000-1600 

LUX MED TABITA  
Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 

�ul. Długa 43, 05-510 Konstancin-Jeziorna,  
faks: 22-737-64-56, 

sekretariat (czynny g. 800-1500) � 22-737-64-00  
recepcja (czynna całą dobę): � 22-737-64-04  

Konto bankowe: Nr 73 1020 1169 0000 8102 0076 3466 
e-mail: tabita@poczta.onet.pl 

Kaplica „Tabita”, Konstancin-Jeziorna, ul. Długa 43: nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 1100 

Kościół Warszawa-Włochy: 
�ul. Cietrzewia 22, 02-492 Warszawa, � 22-863-77-86 

Nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 1000 

��� 
Parafia Ewangelicko-Augsburska 

Wniebowstąpienia Pańskiego 
�ul. Puławska 2A; 02-566 Warszawa; � 22-849-77-05 

fax: 22- 848-10-58 
Adres internetowy: www.luteranie.pl/warszawa-pulawska 

e-mail: pulawska@luteranie.pl 
Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego, ul. Puławska 2 : nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 1000 

 

Zespół redakcyjny: Aldona Karska, ks. Piotr Gaś,  
Rysunek kościoła na okładce: Joanna Tiunin 

  
Do użytku wewnętrznego 


