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email: warszawatrojca@luteranie.pl  
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Para f ia  
Ewangel ickoAugsburska 
Świętej  Trójcy 
w Warszawie 
 

Dwukrotnie w kościele Świętej Trójcy w Warszawie 
odprawiono naboŜeństwa ekumeniczne, w których 
uczestniczyli kolejni biskupi Rzymu: 9 VI 1991 r. odbyła się 
modlitwa z udziałem papieŜa Jana Pawła II, a 25 V 2006 r. 

kościół odwiedził Benedykt XVI. 23 I 2000 r. podpisano 
dokument o wzajemnym 
uznaniu sakramentu 
C h r z t u  Ś w .  p r z e z 
w ięk s z oś ć  K oś c io ł ów 
członkowskich Polskiej Rady 
Ekumenicznej oraz Kościół 
rzymskokatolicki.  

Do II wojny światowej 
Parafia prowadziła szeroką 
dz ia ła lność  ku ltura lną , 
oświatową i charytatywną. 
Jedną z placówek był Szpital 
Ewangelicki, poza tym: dom 
starców, dom sierot, 
schronisko dla kobiet, 
szwalnia, bursa dla chłopców, ochronka, Ŝłobek, pensjonat dla 
rekonwalescentów „Tabita”, szkoły parafialne: powszechne oraz 
średnie: gimnazjum męskie im. Mikołaja Reja i Ŝeńskie im. 
Królewny Anny Wazówny.  

Z dawnych placówek pozostał tylko Ewangelicki Ośrodek 
Diakonii „Tabita” w Konstancinie  Jeziornie oraz kościół w 
WarszawieWłochach. Historia naszej Parafii to takŜe jej 
duszpasterze, którzy trwale zapisali się w pamięci kilku pokoleń 
warszawskich luteranów. Po II wojnie światowej pierwszymi 
proboszczami parafii byli: do 1963 r. – ks. Zygmunt Michelis, 
19631979  ks. sen. Ryszard Trenkler, 19801995  ks. sen. 
Jan Walter, 1995 – 2007  ks. dr Włodzimierz Nast, a od 
2007 r. ks. radca Piotr Gaś.  

Czy wiesz Ŝe: 

 
w latach 80tych XIX wieku krzyŜ wieńczący kopułę został obrany za 
punkt bazowy o współrzędnych 0,0 lokalnego układu geodezyjnego miasta 
oraz punkt centralny sieci triangulacyjnej I rzędu przy tworzeniu planów 
miasta przez W. Lindley'a. 
 średnica kopuły wynosi 34 m. i jest jedną z największych na świecie.  

Kościół Świętej Trójcy,  
pl. S. Małachowskiego 1 

godz. 10:30 i 19:00 (zawsze z Wieczerzą Pańską) 
 

Kaplica EOD Tabita w KonstancinieJeziornie, 
ul. Długa 43 
godz. 11:00   

 
Kościół w WarszawieWłochach,  

ul. Cietrzewia 22 
godz. 10:00 

NABOśEŃSTWA NIEDZIELNE 
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Kontynuując tradycję prezentacji w ramach In-
formatora Parafialnego różnych aspektów życia 
zborowego, mamy przyjemność przekazać Pań-
stwu sprawozdania obejmujące najważniejsze dla 
warszawskiej Parafii Św. Trójcy wydarzenia roku 
Pańskiego 2015. Tak jak w poprzednich latach 
pokusiliśmy się o zebranie tekstów przybliżają-
cych działalność poszczególnych pracowników 
Parafii – duchownych i świeckich oraz grup dzia-
łających w ramach i przy naszej Parafii. 
Z ogromną radością należy stwierdzić, że był 
to dobry rok, pierwszy od 7 lat, kiedy mogliśmy 
działać i pracować bez towarzyszących nam w 
ubiegłych latach napięć, stresów i niepokojów. 
Powoli odchodzą w niepamięć emocje związa-
ne z „serkiem wolskim” (wcześniej z Tabitą), 
zabliźniają się zadane nierozważnymi słowami  
i czynami rany. Dzięki dobrym decyzjom, w tym 
zwłaszcza dotyczącym nieruchomości, udało się 
nam osiągnąć nie tylko bieżącą stabilność finan-
sową, ale także zabezpieczyć środki na plano-
wane remonty i inwestycje. Skutki tych decyzji, 
dzięki odprowadzanym przez nas składkom, 
znacząco także wpłynęły na poprawę sytuacji  
finansowej Diecezji i całego Kościoła. 
Rok 2015 to nie tylko stałe wydarzenia oraz dzia-
łania różnych parafialnych gremiów, o których 
mowa w kolejnych rozdziałach Informatora, ale 

WPROWADZENIE

Andrzej Weigle

także nowe inicjatywy i nowe konkretne działa-
nia. Wśród wielu innych, chciałbym podkreślić 
poszerzenie działalności diakonijnej, zainicjowa-
ne akcją pomocy uchodźcom, w którą włączyło 
się wiele osób z Parafii oraz innych instytucji. 
Jest to nawiązanie do najlepszych, historycznych 
wzorców aktywności naszych przodków. Dia-
konia to także nowa sfera aktywności naszych 
najmłodszych zborowników – w ubiegłym roku 
zawiązało się Diakonijne Koło Dzieci i Młodzie-
ży, rozpoczęto także wydawanie czasopisma dla 
tej grupy wiekowej „Nowina”. 
Rok 2015 to także rozpoczęcie na szeroką ska-
lę i na wiele lat zakrojonych prac związanych  
z remontem praktycznie wszystkich nierucho-
mości parafialnych. W tym okresie udało się 
przygotować kompletne dokumentacje doty-
czące remontu kopuły kościoła Św. Trójcy oraz 
kaplicy w ośrodku Tabita, pozwalające mieć na-
dzieję, że właściwe prace ruszą wiosną bieżącego 
roku. Dzięki zaangażowaniu grupy LUX MED  
i współudziałowi Parafii udało się wykonać zna-
czącą część generalnego remontu „starej części” 
Tabity (tzw. Domu Macierzystego). Kończą się 
też prace projektowe dotyczące pozostałych czę-
ści budynku, w tym II piętra, w którym planuje-
my uruchomienie 7 pokoi gościnnych przezna-
czonych na krótko- i długoterminowe pobyty 
dla naszych parafian. Opracowana została tak-
że szczegółowa koncepcja zagospodarowania, 
rozbudowy i remontu całej nieruchomości przy  
ul. Kredytowej 4.
Wśród szczególnych wydarzeń ubiegłego roku 
chciałbym podkreślić inicjatywę konfirmantów, 
która zaowocowała odlaniem 3 dzwonów, będą-
cych wyrazem naszej wdzięczności za nadcho-
dzący jubileusz 500. lecia Reformacji. 
W kolejnych rozdziałach znajdą Państwo do-
kładne omówienie różnych form aktywności  
parafialnej w roku 2015. Niech mi będzie wolno 
w tym miejscu podziękować wszystkim, dzięki 
którym wydarzenia te mogły się odbyć – du-
chownym, na czele z ks. proboszczem Piotrem 
Gasiem, pracownikom i współpracownikom 
Parafii oraz szerokiemu gronu wolontariuszy za-
angażowanych w życie stołecznego zboru i Koś-
cioła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

Andrzej Weigle – kurator Parafii
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KALENDARIUM WYDARZEŃ

DATA WYDARZENIE

10 stycznia Udział dzieci naszej Parafii w diecezjalnym etapie konkursu Sola Scriptura  
w Łodzi

10 stycznia Śniadanie diakonijne

11 stycznia Koncert kolęd chórów parafialnych

17-25 stycznia Zimowisko Rodzinne w Wiśle-Jaworniku

18 stycznia
Nabożeństwo inaugurujące Powszechny Tydzień Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan w kościele Świętej Trójcy. Kazanie wygłosił ks. Andrzej Malicki, 
zwierzchnik Kościoła metodystycznego

26-30 stycznia Parafialne półkolonie zimowe dla dzieci

3 stycznia Nasze radosne kolędowanie - zborowe śpiewanie pieśni bożonarodzeniowych

14 lutego II bal karnawałowy dla dzieci w przedszkolu „Szkrabki”

15 lutego Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy

15 lutego
Kazanie podczas nabożeństwa głównego wygłosił ks. bp Tamas Fabiny, 
wiceprezydent Światowej Federacji Luterańskiej oraz biskup diecezji 
północnej Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Węgier

22 lutego Przedstawienie dla dzieci „Baśniowy Pokoik” zorganizowane przez Teatr 
Dobrego Serca (Lutheraneum)

22 lutego Promocja pierwszego numeru nowego czasopisma parafialnego dla dzieci  
i młodzieży „Nowina”

14 marca Śniadanie kobiet „Kobiety z Pasją”, gość - dr Joanna Kluczyńska

2 marca Nabożeństwo ekumeniczne

21 marca Udział uczniów w finale Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego SOLA 
SCRIPTURA w Bielsku-Białej

22 marca Koncert pasyjny Chóru Vox Gaudii i Chóru Parafialnego

28 marca Rekolekcje pasyjne dla dzieci i młodzieży

1 kwietnia
Nabożeństwo w Wielką Środę połączone z muzyką pasyjną w wykonaniu 
sopranistki Marty Czarkowskiej, Zespołu wokalnego Imprevisti oraz prof. 
Jerzego Dziubińskiego

10 kwietnia
Nabożeństwo synodalne z kazaniem prezesa Synodu ks. dr. Grzegorza 
Giemzy. W nabożeństwie udział wzięła 10-osobowa delegacja gości z Kościoła 
Ewangelicko-Luterańskiego Bawarii

11 kwietnia Śniadanie diakonijne
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11 kwietnia Inauguracja cyklu „Najpiękniejsze kościoły Warszawy” w kościele Świętej 
Trójcy przez Międzyuczelniany Oddział PTTK w Warszawie

23 kwietnia Koncert „Kolumny. Ormiańskie śpiewy liturgiczne”

1-2 maja Ewangelickie gry_bez_prądu w Lutheraneum

16 maja Udział chóru Vox Gaudii i Chóru Parafialnego w Diecezjalnym Zjeździe 
Chórów, Zgierz

16-17 maja Noc Muzeów w kościele Świętej Trójcy

22 maja Warszawski Reprezentacyjny Koncert Muzyki Cerkiewnej w ramach 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2015”

24 maja Uroczystość konfirmacji zboru niemieckojęzycznego w kościele Świętej Trójcy

24 maja Jubileusze konfirmacyjne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy  
w Warszawie

31 maja Uroczystość konfirmacji Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy  
w Warszawie

1 czerwca Nabożeństwo ekumeniczne w kościele Świętej Trójcy w intencji 
prześladowanych chrześcijan z prelekcją przedstawiciela Open Doors Polska

2 czerwca Rozpoczęcie letniej akcji „Otwarty kościół”, która potrwała do końca września 
2015 (ok. 7500 odwiedzających!)

4 czerwca Piknik parafialny w Tabicie

4-7 czerwca Udział grupy parafialnej w Ewangelickich Dniach Kościoła w Stuttgarcie

6 czerwca Dobroczynny Koncert Muzyki Organowej w wyk. prof. Tomasza Adama 
Nowaka

14 czerwca Międzyparafialne obchody Dnia Dziecka w Parafii Wniebowstąpienia 
Pańskiego

18-20 czerwca Wycieczka parafialna do Przemyśla na uroczystość odlania trzech dzwonów 
dla Parafii Świętej Trójcy z okazji 500-lecia Reformacji.

3 lipca Koncert chóru norweskiego Volda Vokal pod dyr. Magnara Am

8-18 lipca Kolonie międzyparafialne, Lidzbark Welski

22 lipca Udział proboszcza Parafii i zborowników w Marszu Pamięci zorganizowanego 
przez Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie

22 lipca do 30 
września

Wystawa plenerowa na ogrodzeniu kościoła Świętej Trójcy zorganizowana 
wraz z Czeskim Centrum w Warszawie z okazji 600. rocznicy męczeńskiej 
śmierci ks. Jana Husa

22-28 sierpnia Półkolonie parafialne „Na zakończenie wakacji”
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13 września Piknik Parafialny w Warszawie Włochach

14 września Ekumeniczna modlitwa na Cmentarzu-Mauzoleum w Palmirach. Naszą Parafię 
reprezentował ks. wikariusz Łukasz Zieliński

16 września
Uroczyste nabożeństwo Słowa Bożego połączone z poświęceniem trzech 
nowych dzwonów dla Parafii Świętej Trójcy. Poświęcenia dokonał ks. bp Jan 
Cieślar, a kazanie wygłosił ks. bp senior Jan Szarek

20 września Zakończenie Forum Kobiet Luterańskich w kościele Świętej Trójcy - kazanie 
wygłosiła diakon Katarzyna Rudkowska z Radomia

28 września
W Parafii Ewangelicko-Reformowanej zainaugurowano nowy cykl spotkań 
„Ewangelickie Spotkania Kobiet”, współorganizowany przez grupę naszych 
parafian 

29 września - 6 
października

„Prawda. Dobro. Piękno” oraz „Lekcja śpiewu” - wystawa w Lutheraneum 
zorganizowana we współpracy z Galerią Narodową „Zachęta”

1 - 4 października
Wizyta Szwedów z Parafii Katedralnej w Uppsali w ramach partnerstwa 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z Diecezją Uppsali Kościoła Szwecji. 
Spotkanie poświęcone edukacji dorosłych w Kościele.

1 października – 15 
listopada

Udział w akcji „Prezent pod choinkę”, przygotowanie paczek dla dzieci  
w Rumunii, Białorusi i Ukrainie

5 października Udział uczniów w Reformacyjnym Konkursie Plastycznym

17 października Parafialna akcja sprzątania cmentarza przy ul. Młynarskiej

22 października Spotkanie nt. prześladowanych chrześcijan z przedstawicielem Open Doors 
Polska

24 października „Ekumeniczne gry_bez_prądu” w Lutheraneum

24 października Koncert wrocławskich kameralistów z zespołu Ars Cantus w ramach projektu 
„Rudolphina 3”

30 października - 2 
listopada

Kwesta na rzecz renowacji XIX-wiecznej kaplicy grobowej Hermanna Junga  
na Cmentarzu na Młynarskiej. Zebrano ponad 41 tys. złotych !

31 października

Święto Reformacji. Nabożeństwo z Sakramentem Ołtarza połączone z 
prawykonaniem „Missa Braevis” skomponowanej dla naszej Parafii przez  
prof. Pawła Łukaszewskiego, a wykonanej przez Chór Katedry Warszawsko-
Praskiej Musica Sacra pod dyr. Jana Krutula, a także prawykonaniem dwóch 
utworów organowych wykonanych przez prof. Jerzego Dziubińskiego

2 listopada Nabożeństwo z okazji 20. lecia reaktywacji Ewangelickiego Duszpasterstwa 
Wojskowego 

3-15 listopada Wystawa Muskau Art. Project zorganizowana w Lutheraneum przez Wydział 
Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

9 listopada Nabożeństwo ekumeniczne w kościele Świętej Trójcy poświęcone Bożej 
ekologii
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10 - 25 listopada

Zbiórka pomocy humanitarnej dla uchodźców przebywających w obozie 
przejściowym w Slavonskim Brodzie (Chorwacji). Do akcji zorganizowanej 
przez naszą Parafię przyłączyła się m.in. stołeczna Parafia Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego i Kościoła Starokatolickiego Mariawitów

14 listopada Drugie Śniadanie Kobiet, gość - Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, 
rzeczniczka prasowa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce

15 listopada Udział uczniów w VIII konkursie plastycznym ETO „Moje życzenia świąteczne”

22 listopada

Wręczenie w kościele Świętej Trójcy medali „Zasłużony dla Tolerancji” 
przyznawanych przez Fundację Ekumeniczną ‚Tolerancja’. Wśród 
nagrodzonych nasz parafianin p. Roman Michalak, założyciel Ekumenicznego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

28 listopada Koncert duńskiego zespołu Musica Ficta z okazji 150. rocznicy urodzin  
Carla Nielsena.

29 listopada – 24 
grudnia Udział w ekumenicznej akcji „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”

3 grudnia Spotkanie rad parafialnych 3 parafii ewangelickich Warszawy

3 grudnia Pierwszy transport z pomocą dla uchodźców wyruszył z Parafii do Chorwacji

4 grudnia Koncert Young Cathedral Voices z Parafii Katedralnej w Uppsali z okazji 
szwedzkiego Dnia św. Łucji. Wystąpił również chór dziecięcy i chór Vox Gaudii

5 grudnia Wizyta 50-osobowej grupy z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Drogomyślu

6 grudnia Nabożeństwo polsko-szwedzkie, podczas którego kazanie wygłosiła ks. Annica 
Anderbrant, dziekan Parafii Katedralnej w Uppsali

12 grudnia II rodzinne pieczenie pierniczków

12 grudnia Adwentówka Parafialna

14 grudnia Wykład z cyklu „W samym centrum Warszawy” dla słuchaczy varsavianistyki 
warszawskich uczelni wyższych. Po prelekcjach wystąpił Chór Vox Gaudii

19 grudnia Koncert wrocławskich kameralistów z zespołu Cantores Minores 
Wratislaviense w ramach projektu „Rudolphina 4”. Kolędy z XVI i XVII w.

20 grudnia Bożonarodzeniowy występ dzieci w kościele „Gwiazdka”



8

INFORMATOR Nr 1(82)2016

Sprawozdanie pozwala pomyśleć jeszcze  
o roku 2015, choć budujemy i realizujemy już 
plany przyjęte na rok 2016. Wiele z nich przy-
gotowywaliśmy we wcześniejszych, minionych 
latach. Tego wymagała odwaga i roztropność 
w naszym parafialnym i kościelnym działaniu. 
Żyjemy dniem dzisiejszym, ale jako Wspólno-
ta parafialna z pokorą i wdzięcznością odnosi-
my się do przeszłości. Jednocześnie z ufnością  
i modlitwą o dalsze Boże błogosławieństwo spo-
glądamy przed siebie. Trwamy w łańcuchu po-
koleniowym, żeby kontynuować w życiu naszego 
Zboru to, co jest dobre. Chcemy też rozsądnie 
korygować to, co takiej korekty wymaga. Mam 
nadzieję, że pomoże nam w tym sprawozdanie 
proboszcza Parafii, a także sprawozdania moich 
współpracowników, różnych parafialnych grup 
działania i grup, którym otworzyliśmy nasze po-
mieszczenia, i z którymi współpracujemy.

Podstawa prawna służby proboszcza
Kościół jest posłany do świata przez Jezusa 
Chrystusa-Pana Kościoła. Kościół jest wieczny, 
choć żyje jeszcze w doczesności. Przynależy 
do Boga, stąd dla Kościoła ważne są ponad 
wszystko Boże wskazania. Przez przestrzeganie 
ich Kościół okazuje miłości do Boga i bliźniego. 
Jednak Kościół nie lekceważy prawa stanowio-
nego. Wręcz zabiega o sprawiedliwe prawo sta-
nowione, przestrzega je, a ewentualne potrzeby 
zmian w prawie stanowionym sygnalizuje na 
drodze dialogu i respektowania zasad demo-
kratycznego państwa prawa. Prawa i obowiązki 
Kościoła w doczesnym świecie zawierają prawne 
dokumenty prawa międzynarodowego i przede 
wszystkim akty prawne Rzeczypospolitej: Kon-
stytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 
1997 roku, Ustawa o gwarancjach wolności su-
mienia i wyznania z 17 maja 1989 roku, Ustawa 
o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej  
z 13 maja 1994 roku. 
Wypełniając zaszczytną służbę proboszcza 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy 
w Warszawie ponad wszystko podlegam Bogu 

DUSZPASTERSTWO SPRAWOZDANIE PROBOSZCZA PARAFII

Ks. Piotr Gaś

w Trójcy Świętej Jedynemu. Pamiętając o tym 
staram się rzetelnie wypełniać moje obowiązku 
szanując zapisy prawa stanowionego, w tym  
w szczególności:
• ustawy o stosunku Państwa do Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospo-
litej Polskiej z 13 maja 1994 roku z później-
szymi zmianami (tekst jednolity ogłoszony  
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Poz. 43 z 12 stycznia 2015 r.), a w szcze-
gólności art. 9 ust. 3;

• Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła 
EA w RP, a w szczególności §§ 36 – 41;

• Regulaminu Parafialnego Kościoła EA w RP, 
a w szczególności §§ 42 – 43.

Również w roku sprawozdawczym jako pro-
boszcz i prezes Rady Parafialnej naszej Parafii - 
wypełniałem swoje obowiązki we współpracy ze 
Zgromadzeniem Parafialnym, z Radą Parafialną 
oraz etatowymi pracownikami Parafii, wolonta-
riuszami i wieloma ludźmi dobrej woli starając się 
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ponad wszystko żyć wedle Bożych wskazań i sza-
nując normy określone w prawie stanowionym. 

Służba liturgiczna, katechetyczna, diakonij-
na i inne formy służby pastoralnej
Odnosząc się do minionego roku na początku 
nowego 2016 pomyślałem, że warto przypo-
mnieć artykuły z Konfesji Augsburskiej w odnie-
sieniu do życia Kościoła. Zwłaszcza, że Synod 
Kościoła ogłosił rok 2016 Rokiem Kościoła. 
Przypomnę dwa artykuły Konfesji Augsburskiej:
„Kościoły nasze uczą, że jeden święty Kościół trwać bę-
dzie po wszystkie czasy. Kościół zaś jest zgromadzeniem 
świętych, w którym się wiernie naucza Ewangelii i nale-
życie udziela sakramentów. Dla prawdziwej tedy jedności 
Kościoła wystarczy zgodność w nauce Ewangelii i udzie-
laniu sakramentów. Nie jest to konieczne, aby wszędzie 
były jednakowe tradycje ludzkie albo obrzędy czy cere-
monie ustanowione przez ludzi, wedle słów Pawła: „Jed-
na wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich”. 
(CA artykuł VII O Kościele) 
„Chociaż Kościół jest właściwie zgromadzeniem świę-
tych i szczerze wierzących, to jednak ponieważ w tym 
życiu wielu obłudników i złych ludzi jest pomieszanych 
z godnymi, przeto można przystępować do sakramentów, 
których udzielają niegodni, według słów Chrystusowych: 
„Na mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w Piśmie  
i faryzeusze” itd. Sakramenty zaś i Słowo są skuteczne 
ze względu na ustanowienie i nakaz Chrystusowy, choćby 
ich niegodni udzielali. Kościoły nasze potępiają donaty-
stów i im podobnych, którzy przeczyli temu, że niegodni 
mogą pełnić służbę w Kościele, i sądzili, że służba nie-
godnych jest nieużyteczna i nieskuteczna.”(CA artykuł 
VIII Czym jest Kościół?)

Dbając o życie duchowe w naszej Parafii we 
współpracy z ks. wikariuszem Łukaszem Zieliń-
skim, ks. diakon Małgorzatą Gaś, praktykantką 
mgr Dorotą Fenger, katechetką mgr Elżbietą 
Byrtek, a także we współpracy z ks. dr Włodzi-
mierzem Nastem – emerytowanym probosz-
czem - organizowałem regularne nabożeństwa 
we wszystkich miejscach sprawowania kultu re-
ligijnego:
• w kościele Świętej Trójcy na pl. Małachow-

skiego nr 1 w każdą niedzielę o godz. 10:30  
i o godz. 19:00, we wszystkie święta roku 
kościelnego z półrocza Pana w wyznaczo-

nych porach, oraz nabożeństwa tygodniowe 
w czasie Adwentu i Wielkiego Postu (czasie 
pasyjnym);

• w kościele w Warszawie-Włochach przy ul. Cie- 
trzewia nr 22 w każdą niedzielę o godz. 10:00 
oraz w święta roku kościelnego z półrocza 
Pana w wyznaczonych terminach;

• w kaplicy Ewangelickiego Ośrodka Diako-
nii TABITA w Konstancinie-Jeziornie przy  
ul. Długiej nr 43 o godz. 11:00, w święta roku 
liturgicznego z półrocza Pana w wyznaczo-
nych terminach, oraz w okresie Adwentu  
i czasie pasyjnym o godz. 15:00;

• w kaplicy Halpertów na Cmentarzu ewange-
lickim przy ul. Młynarskiej 54/56 w Wielką  
Sobotę, 1 sierpnia, 1 listopada o wyznacza-
nych godzinach, oraz nabożeństwa żałobne;

• na życzenie naszych współwyznawców nabo-
żeństwa w domach i w szpitalach;

• coniedzielne i świąteczne nabożeństwa dla 
dzieci młodszych i starszych.

Moi współpracownicy, duchowni, relacjonu-
ją również tę pracę w swoich sprawozdaniach,  
w zakresie powierzonych im czynności.
Bardzo się cieszę, że udało nam się zrealizować 
projekt „Dzwon Reformacji”. W ramach projek-
tu, dla uczczenia 500 lat Jubileuszu Reformacji, 
ufundowaliśmy trzy dzwony dla naszych miejsc 
kultu: kościoła Świętej Trójcy w Warszawie, koś-
cioła w Warszawie-Włochach i kaplicy w EOD 
TABITA w Konstancinie-Jeziornie. Cieszę się, 
że na posiedzeniu Zgromadzenia Parafialnego 
możemy obejrzeć film o projekcie, którego au-
torem jest p. Marcin Maziarzewski. 
W naszej Parafii odbywały się również inne na-
bożeństwa, które przygotowywałem we współ-
pracy z Radą Synodalną Synodu Kościoła XIII 
kadencji, z Ewangelickim Duszpasterstwem 
Wojskowym oraz Warszawskim Oddziałem Pol-
skiej Rady Ekumenicznej. 
Ważną częścią budowania życia duchowego  
w Parafii były studia biblijne prowadzone  
w Warszawie oraz w Konstancinie Jeziornie  
w EOD TABITA.
Organizowaliśmy regularne spotkania dla mło-
dzieży i studentów. Tę pracę powierzyłem ks. wi-
kariuszowi Łukaszowi Zielińskiemu i praktykant-
ce mgr Dorocie Fenger. Szczersza relacja o tej 
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pracy jest opublikowana w ich sprawozdaniach.
Dzięki bogatej propozycji terminów nabo-
żeństw, spotkań parafialnych, innych wydarzeń, 
obecności w przestrzeni wirtualnej, spotykam 
się z dalszym i dużym zainteresowaniem możli-
wością wstąpienia do naszego Kościoła. Z tego 
powodu również w minionym roku zaintereso-
wanym osobom stwarzałem warunki do przy-
gotowania się do podjęcia przemyślanej decyzji  
o wstąpieniu do naszego Kościoła. Te przygo-
towania odbywały się w grupach i w ramach  
indywidualnych spotkań. Prowadziłem je we 
współpracy z ks. diakon Małgorzatą Gaś. Owoc 
tej pracy w jakimś stopniu odzwierciedla staty-
styka za rok 2015.
Bardzo ważnym działem pracy w naszej Parafii 
jest praca z dziećmi, która obejmuje nie tylko 
nabożeństwa dla dzieci. Tę pracę powierzyłem 
katechetce mgr Elżbiecie Byrtek i praktykantce 
mgr Dorocie Fenger. Chcę podkreślić, że moje 
współpracowniczki prowadzą również zajęcia 
dla dzieci w placówkach założonych i kierowa-
nych przez Fundację Ewangelickie Towarzystwo 
Oświatowe przy ul. Rosoła 10 w Warszawie. Ob-
szerniejszą relację podają obie Panie w swoich 
sprawozdaniach.
W roku 2015 organizowałem zajęcia lekcji na-
uczania kościelnego także w EOD TABITA  
w Konstancinie-Jeziornie. Te obowiązki powie-
rzyłem najpierw mgr Dorocie Fenger, zaś od 
września 2015 roku ks. Łukaszowi Zielińskiemu. 
Przez cały rok sprawozdawczy we współpracy 
z duchownymi naszej Parafii starałem się wy-
chodzić naprzeciw szukającym duszpasterskie-
go wsparcia. Wszyscy czyniliśmy to nie tylko  
w ramach zorganizowanych form, ale także  
w ramach indywidualnych spotkań.
Praca duszpasterska jest nierozłącznie związana 
z pracą diakonijną. W roku 2015 nadal z wielkim 
zaangażowaniem działała Komisja Diakonii we 
współpracy z wolontariuszami. Więcej informa-
cji przekazuje w swoim sprawozdaniu Komisja.
Cieszę się, że praca diakonijna została wzmoc-
niona i zintensyfikowana przez decyzję Rady Pa-
rafialnej o zatrudnieniu p. Magdaleny Netter jako 
pracownika socjalnego i diakonijnego.
W roku 2015 umacnialiśmy dobrą współpracę 
z Lux Med-em w ramach Lux Med TABITA 

Spółki z o.o. Wspólnie podjęliśmy bardzo ważne 
decyzje, które już pozwoliły na przeprowadzenie 
poważnych remontów w Domu Macierzystym 
TABITY. Dalsze prace remontowe będą realizo-
wane w roku 2016. Więcej informacji znajdziemy 
również w innych sprawozdaniach. Cieszę się, że 
w tegorocznym posiedzeniu Zgromadzenia Pa-
rafialnego wezmą udział p. Dorota Musiał oraz 
dr Mirosław Wróbel, którzy jako członkowie Za-
rządu Lux Med TABITA przekażą relację o na-
szej współpracy z perspektywy Grupy Lux Med.
Cieszę się, że w naszej Parafii odbywają się 
regularnie spotkania grup AA i DDA/DDD. 
Pani Magda Mielczarek na moją prośbę 
przekazała następującą informację: „Przypomnę, 
że DDA/DDD są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy 
wyrośli w otoczeniu dotkniętym uzależnieniami lub 
dysfunkcjami. Grupy spotykają się, aby dzielić się swoim 
doświadczeniem, siłą, wiarą i nadzieją. Na spotkania 
przychodzi średnio około 30-35 osób bywa, że jest około 
50 osób. Na spotkania przyjeżdżają również osoby  
z różnych rejonów Polski np.: z Legnicy, Płocka, Łodzi, 
Łukowa, Nasielska, Olsztyna, Białowieży. Spotkania 
odbywają się w każdą środę o godzinie 19:30”. 
Pan Michał Włodarczyk przekazał sprawozdanie 
z pracy grupy AA, które jest też świadectwem 
nawróconego człowieka:
„PREAMBUŁA AA: «Anonimowi Alkoholicy są 
Wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawza-
jem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój 
wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z al-
koholizmu.»
Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć 
zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani 
opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobro-
wolne datki.
Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyzna-
niem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, 
nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera 
ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym 
celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom 
w jej osiągnięciu.
Spotkania odbywają się w środę i czwartek każdego  
tygodnia.
W spotkaniach grupy czwartkowej uczestniczy 30-40 osób, 
natomiast w środę od 60 do 80.
Tutaj bez względu na swój status społeczny, każdy alkoho-
lik pragnący zmienić woje życie odnajduje wsparcie i pomoc.
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Na mitingi w Naszej Parafii dojeżdżają osoby całej 
Warszawy i z okolic (Legionowo, Błonie, Sochaczew, 
Skierniewice). Często gościmy przyjaciół z odległej 
Polski.
Miejsce tych spotkań doprawdy trudno przecenić. Tutaj, 
dzielimy się swoim doświadczeniem, wiarą i nadzieją. 
Tutaj, pomagamy sobie wzajemnie stawiać pierwsze kroki 
w trzeźwym życiu. Tutaj, możemy odnaleźć „sponsora”, 
który zaopiekuje się nowicjuszem, wprowadzając go  
w program 12 Kroków.
Członkowie naszych grup czynnie uczestniczą w spot-
kaniach na detoksach i zakładach karnych.
Regularnym dyżurem grupy środowej objęty jest detoks 
Szpitala Praskiego, gdzie raz w tygodniu spotykamy się 
z pacjentami niosąc im posłanie AA.
Wielu naszych stałych członków niesie posłanie  
do Zakładów Karnych w naszym mieście np. ZK  
ul. Rakowiecka, ZK ul. Kocjana, ZK Białołęka.
Często się zdarza, że nowicjuszowi pomagamy dostać 
się na wstępne odtrucie, a następnie czuwamy aby trafił 
na nasze spotkania, gdzie dowiaduje się o rozwiązaniu  
i możliwości zmiany dotychczasowego życia.
Nie ma nic cenniejszego nad życie ludzkie, które jest da-
rem Bożym. Każdy alkoholik zmieniający swoje życie, 
odmienia życie ludzi z nim związanych. Matki, ojcowie, 
żony, dzieci, przyjaciele, współpracownicy i wielu innych 
noże odczuć tą zmianę. Naszym grzechem głównym pod-
czas kiedy piliśmy był rozhulany egoizm i egocentryzm, 
zmieniając nasze życie staramy się panować nad nim. 
Naszym celem jest bycie użytecznym i pomocnym dla 
bliźniego. Wzbudzając w sobie altruistyczną postawę, 
pragniemy tak zadośćuczynić bliskim jak i społeczeń-
stwu. Paradoksalnie zauważyliśmy, iż lata pogrążeni  
w ślepym szukaniu szczęścia tylko dla siebie, przynosili-
śmy jedynie cierpienie sobie i innym, teraz będąc bardziej 
otwartym na potrzeby drugiego człowieka, odnajdujemy 
Boga, szczęście i przemianę w swoim życiu”.

Sprawy prawne i gospodarcze Parafii
Na mocy przepisów przywołanych na początku 
mojego sprawozdania, we współpracy ze Zgro-
madzeniem Parafialnym i Radą Parafialną podej-
mowałem działania prawne i administracyjne.
Działania prawne i administracyjne obejmowały 
między innymi:
• kontynuowanie postępowania sądowego  

w celu otwarcia nowej Księgi Wieczystej dla 
nieruchomości w Poznaniu przy ul. Gło-

gowskiej nr 41, ujawnienia tej nieruchomości  
w nowej KW oraz wpisania prawa własności 
służącego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
Świętej Trójcy w Warszawie do tej nierucho-
mości;

• wystąpienie do Dzielnicy Warszawa-Włochy 
o rozszerzenie granicy działki zabudowanej 
kościołem w Warszawie-Włochach;

• występowanie w procesie karnym osób oskar-
żonych w sprawie tzw. „serka wolskiego”. Na-
leży przypomnieć, że w 2015 roku w tej spra-
wie Sąd Okręgowy Wydział Karny w Warsza-
wie ogłosił Wyrok i tym samym postępowanie 
sądowe zakończyło się w pierwszej instancji. 
W tej sprawie zostały złożone apelacje przez 
obrońców skazanych oraz przez Prokuraturę. 
Parafia nie składała apelacji;

• Wystąpienie do Biura Gospodarki Nierucho-
mościami m. st. Warszawy o ustanowienie 
służebności gruntowej przebiegającej przez 
działki ¼ i 9/4 w obrębie 5-03-07 stanowiące 
własność m. st. Warszawy, do nieruchomości 
położonej przy ul. Kredytowej 4, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka o nr 20/1, 
będącej własnością Parafii;

• kontynuowanie prac rewindykacyjnych  
przed Komisją Regulacyjną i w rozmowach  
z m. st. Warszawą;

• wiele różnych działań związanych z admini-
strowaniem nieruchomościami parafialnymi;

• bardzo intensywne przygotowywanie gene-
ralnych renowacji nieruchomości przy ul. 
Kredytowej 4, kościoła Świętej Trójcy, Domu 
Macierzystego EOD TABITA i kaplicy tego 
Ośrodka.

W dalszym ciągu prowadziliśmy wiele działań 
porządkujących zagadnienia dotyczące Cmenta-
rza oraz parafialnego archiwum.

Obecność Parafii w mediach
W roku sprawozdawczym kontynuowaliśmy 
wydawanie „Informatora Parafialnego”. Mam 
nadzieję, że stałym i nowym czytelnikom po-
doba się nowa szata graficzna Informatora.  
W dalszym ciągu pracujemy nad jego treścią. 
Serdecznie dziękujemy za współpracę autorom 
przekazywanych tekstów. Cieszę się, że nie tylko 
zaistniała, ale trwa idea „Nowiny” gazety redago-
wanej przez dzieci dla dzieci. 
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Warszawa, 16. 05. 2015 r.  
Promocja książki pani Henryki Chalupec

Parafia ma swoja stronę internetową trojca.
waw.pl, jest obecna na FB. Staramy się także w 
miarę możliwości docierać do szerszego grona 
i pokazywać otwartość Parafii przez wielorakie 
zaproszenia na koncerty, wystawy, kwestę.

Reprezentowanie Parafii
W roku sprawozdawczym podejmowałem dzia-
łania, które miały zaznaczyć obecność naszej 
Parafii w środowisku Warszawy, w Diecezji War-
szawskiej i całym Kościele. Nie będę ich szcze-
gółowo relacjonował. Natomiast w załączonym 
Kalendarium proboszcza są podane bliższe in-
formacje.

Wyrazy wdzięczności
Rok sprawozdawczy 2015 jest za nami. Bogu 
niech będą dzięki za wszelkie łaski, których 
doznawaliśmy również w życiu naszej Parafii. 
Był to pierwszy rok, w którym nie musieliśmy  
walczyć o zachowanie płynności finansowej. 
Transakcje zamiany nieruchomości, zawarte  
22 grudnia 2014 roku, oraz zawarte Umowy 
dzierżawy dla nieruchomości w Warszawie przy 
ul. Nowogrodzkiej 68 i we Wrocławiu przy Ry-
nek 50, pozwoliły naszej Parafii podjąć dalsze 
niezbędne, odważne i roztropne działania praw-
ne i administracyjne, które jak wiemy kosztują.
Planowane działania w roku 2016 przedstawi-
my na posiedzeniu Zgromadzenia Parafialnego. 
Mamy nadzieję, że będą przedmiotem ciekawej  
i twórczej rozmowy. Sądzimy też, że powinny się 
zakończyć konkluzjami, które – oby tak się stało 

– zostaną przyjęte jako uchwały Zgromadzenia 
Parafialnego. 
Za wspólny wysiłek w porządkowaniu i prowa-
dzeniu naszych parafialnych spraw serdecznie 
dziękuję całemu Zgromadzeniu Parafialnemu, 
Radzie Parafialnej, duchownym naszej Parafii, 
wolontariuszom, pracownikom etatowym Para-
fii, wielu ludziom dobrej woli, których życzliwo-
ści doznaliśmy w trakcie realizacji naszych pro-
jektów przyjętych w 2015 roku.
Na ręce p. prezes Urszuli Krzyżak składam ser-
deczne podziękowanie za dobrą i owocną współ-
pracę w zakresie prowadzenia naszych ksiąg  
finansowych. Wszystkie organy Parafii pono-
szą istotną odpowiedzialność finansową, stąd  
tak ważna jest dla nas profesjonalna obsługa 
księgowa.
Za pośrednictwem p. Doroty Musiał serdecznie 
dziękuję Zarządowi Lux Med TABITA Spółce 
z o.o. za bardzo dobrą współpracę, gotowość 
do słuchania, prowadzenia dobrych, szczerych 
i bardzo konstruktywnych rozmów, których ce-
lem dobro pensjonariuszy w naszym Ośrodku. 
Cieszę się, że o to dobro dbamy przy znaczącym 
zaangażowaniu naczelnych władz Grupy Lux 
Med z p. prezes Anną Rulkiewicz na czele.
W szczególny sposób – podobnie jak w minio-
nych latach – pragnę podziękować Prezydium 
Rady Parafialnej – kuratorowi Andrzejowi Wei-
gle, sekretarz Oldze Sztejnert-Roszak i skarbni-
kowi Michałowi Hasiukowi.

ks. Piotr Gaś - proboszcz Parafii

Przemyśl,19. 06. 2015 r., Ludwisarnia Jana Felczyńskiego, 
„narodziny” dzwonów dla parafii E-A Świętej Trójcy  
w Warszawie
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Kalendarium ważniejszych działań proboszcza poza stałą działalnością parafialną

L.p. Data Opis wydarzenia

1. 1 stycznia nabożeństwo w Święto nadania Zbawicielowi imienia Jezus - Nowy Rok 2015

2. 3 stycznia spotkanie kolędowe w Lutheraneum

4. 5 stycznia udział w nabożeństwie ekumenicznym w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego

5. 6 stycznia udział w wprowadzeniu ks. Wojciecha Prackiego w urząd proboszcza PEA  
w Opolu

6. 7 stycznia spotkanie grupy Ewa - osób przygotowujących się do podjęcia decyzji  
o wstąpieniu do Kościoła ewangelickiego

7. 10 stycznia śniadanie diakonijne

8. 12 stycznia Konferencja Duchownych Diecezji Warszawskiej w PEA Św. Trójcy  
w Warszawie

9. 12 stycznia Wygłoszenie kazania w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji 
Warszawsko-Praskiej Kościoła Rzymskokatolickiego

10. 14 stycznia spotkanie grupy Jeremiasz - osób przygotowujących się do podjęcia decyzji  
o wstąpieniu do Kościoła ewangelickiego

11. 15 stycznia przewodniczenie posiedzeniu Rady Parafialnej

12. 18 stycznia prowadzenie nabożeństwa ekumenicznego w kościele Św. Trójcy na 
rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

13. 20 stycznia
udział w delegacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na spotkaniu  
z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Bronisławem Komorowskim  
w Pałacu Prezydenckim

14. 19-25 stycznia udział w nabożeństwach ekumenicznych w ramach Tygodnia Modlitw  
o Jedność Chrześcijan

15. 22-23 stycznia udział w posiedzeniu Konsystorza

16. 4 lutego udział w kolejnej rozprawie karnej ws. serka wolskiego

17. 11 lutego spotkanie grupy Ewa - osób przygotowujących się do podjęcia decyzji  
o wstąpieniu do Kościoła ewangelickiego

18. 12 lutego przewodniczenie posiedzeniu Rady Parafialnej

19. 16 lutego Konferencja Duchownych Diecezji Warszawskiej w PEA w Zduńskiej Woli

20. 19-20 lutego udział w posiedzeniu Konsystorza

21. 26 lutego udział w nabożeństwie ekumenicznym w kościele św. Marcina

22. 28 lutego udział w sesji Synodu Diecezji Warszawskiej KEA w RP

23. 2 marca prowadzenie nabożeństwa ekumenicznego w kościele Św. Trójcy
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24. 3 marca udział w spotkaniu organizowanym przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów

25. 5 marca przewodniczenie posiedzeniu Rady Parafialnej

26. 7 marca udział w uroczystości wprowadzenia ks. Waldemara Pytla w służbę Biskupa 
Diecezji Wrocławskiej KEA 

27. 10 marca spotkanie grupy Ewa - osób przygotowujących się do podjęcia decyzji  
o wstąpieniu do Kościoła ewangelickiego

28. 12 marca spotkanie grupy Jeremiasz - osób przygotowujących się do podjęcia decyzji  
o wstąpieniu do Kościoła ewangelickiego

29. 16 marca Konferencja Duchownych Diecezji Warszawskiej w PEA w Zgierzu

30. 18 marca udział w posiedzeniu Rady Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego

31. 23-24 marca udział w delegacji KEA w konferencji organizowanej przez EKD w Hanowerze

32. 25 marca przewodniczenie posiedzeniu Rady Parafialnej

33. 26-27 marca udział w posiedzeniu Konsystorza

34. 9 kwietnia udział w posiedzeniu Konsystorza

35. 10-11 kwietnia współprowadzenie nabożeństwa w kościele Św. Trójcy na rozpoczęcie sesji 
Synodu Kościoła; udział w sesji Synodu Kościoła

36. 13 kwietnia udział w Konferencji Duchownych Diecezji Warszawskiej w PEA w Łodzi

37. 14 kwietnia spotkanie grupy Ewa - osób przygotowujących się do podjęcia decyzji  
o wstąpieniu do Kościoła ewangelickiego

38. 15 kwietnia udział w posiedzeniu Rady Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego

39. 15 kwietnia spotkanie grupy Jeremiasz - osób przygotowujących się do podjęcia decyzji  
o wstąpieniu do Kościoła ewangelickiego

40. 23 kwietnia przewodniczenie posiedzeniu Rady Parafialnej

41. 25 kwietnia PEA Św. Trójcy w Warszawie - uczestniczenie w konferencji Rad Parafialnych 
Parafii Diecezji Warszawskiej KEA w RP

42. 27 kwietnia
Biblioteka Narodowa w Warszawie - uczestniczenie w prezentacji nowego 
tłumaczenia Pięcioksiągu Mojżeszowego dokonanego przez Komisję 
Tłumaczeniową Towarzystwa Biblijnego w Polsce

43. 5 maja spotkanie grupy Ewa - osób przygotowujących się do podjęcia decyzji 
o wstąpieniu do Kościoła ewangelickiego

44. 7 maja Przewodniczenie posiedzeniu Rady Parafialnej

45. 8 maja udział w odsłonięciu tablicy przy ul. Ludwiki 6 dla uczczenia Ireny Sendlerowej

46. 11 maja Konferencja Duchownych Diecezji Warszawskiej w PEA w Lublinie

47. 13 maja udział w otwarciu wystawy w Sejmie RP
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48. 13 maja prowadzenie ponownego pogrzebania szczątków żołnierzy szwedzkich  
na terenie ogrodu Zamku Królewskiego w Warszawie

49. 15 maja spotkanie grupy Ewa - osób przygotowujących się do podjęcia decyzji  
o wstąpieniu do Kościoła ewangelickiego

50. 16 maja udział w promocji książki Henryki Chalupec w trakcie Targów Książki  
na Stadionie Narodowym w Warszawie

51. 20-21 maja udział w posiedzeniu Konsystorza

52. 22 maja udział w koncercie muzyki cerkiewnej w kościele Św. Trójcy

53. 27 maja udział w spotkaniu z uczniami i nauczycielami Gimnazjum im. Józefa 
Piłsudskiego przy ul. Grenady w Warszawie

54. 28 maja przewodniczenie posiedzeniu Rady Parafialnej

55. 1 czerwca prowadzenie nabożeństwa ekumenicznego w kościele Św. Trójcy 

56. 4 czerwca piknik diakonijny w EOD TABITA

57. 10 czerwca spotkanie grupy Jeremiasz - osób przygotowujących się do podjęcia decyzji  
o wstąpieniu do Kościoła ewangelickiego 

58. 11 czerwca udział w posiedzeniu Rady Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego

59. 11 czerwca przewodniczenie posiedzeniu Rady Parafialnej

60. 17 czerwca udział w posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników Lux Med TABITA Sp. z o.o.

61. 18-20 czerwca
wyjazd do Przemyśla z grupą z Parafii Św. Trójcy; 19 czerwca - odlanie 
dzwonów w Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego dla PEA Św. Trójcy 
w Warszawie

62. 22 czerwca Konferencja Duchownych Diecezji Warszawskiej w PEA w Żyrardowie

63. 25-26 czerwca udział w posiedzeniu Konsystorza

64. 29 czerwca  
- 1 lipca Ogólnopolska Konferencja Duchownych KEA w RP w Mikołajkach

65. 9 lipca przewodniczenie posiedzeniu Rady Parafialnej

66. 13 lipca odwiedziny grupy dzieci z naszej Parafii odpoczywających w Lidzbarku 
Welskim

67. 14 lipca udział w posiedzeniu Rady Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego

68. 30 lipca przewodniczenie posiedzeniu Rady Parafialnej

69. 31 lipca Centrum Zdrowia Dziecka - udział w pożegnaniu kobiet-wolontariuszek  
z Niemiec

70. 27-28 sierpnia udział w posiedzeniu Konsystorza

71. 29 sierpnia kościół Św. Trójcy - spotkanie i szkolenie dla nauczycieli placówek ETO
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72. 1 września udział w rozpoczęciu roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej  
im. Samuela Bogumiła Lindego

73. 3 września przewodniczenie posiedzeniu Rady Parafialnej

74. 7 września spotkanie z Burmistrzem Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Wojciechem 
Turkowskim

75. 17-18 września spotkanie z sekretarzem Fundacji Ekumenicznej Tolerancja Tomaszem 
Limańskim

76. 19 września udział w grupie dyskusyjnej w ramach Ogólnopolskiego Forum Kobiet 
Luterańskich

77. 21 września Konferencja Duchownych Diecezji Warszawskiej w Pabianicach

78. 23 września udział w nabożeństwie ekumenicznym w kościele św. Marcina

79. 24 września  przewodniczenie posiedzeniu Rady Parafialnej

80. 28 września udział w inauguracji roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Prawa  
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

81. 29 września

Modlitwa i okolicznościowe słowo na Cmentarzu ewangelickim przy 
ul. Młynarskiej - złożenie kwiatów na grobie Jana Wincentego Bandkie 
Stężyńskiego przez Władze Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego

82. 29 września spotkanie grupy Jeremiasz - osób przygotowujących się do podjęcia decyzji  
o wstąpieniu do Kościoła ewangelickiego

83. 30 września spotkanie z Burmistrzem Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy Michałem 
Wąsowiczem

84. 30 września spotkanie z sekretarzem Fundacji Ekumenicznej Tolerancja Tomaszem 
Limańskim

85. 10 października Kielce - udział w sesji Synodu Diecezji Warszawskiej KEA w RP

86. 12 października udział w inauguracji roku akademickiego 2015/2016 w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie

87. 13 października udział w posiedzeniu Rady Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego

88. 14 października spotkanie grupy Samuel - osób przygotowujących się do podjęcia decyzji  
o wstąpieniu do Kościoła ewangelickiego

89. 15-16 
października udział w posiedzeniu Konsystorza

90. 16-18 
października udział w jesiennej sesji Synodu Kościoła

91. 24 października udział w koncercie kameralistów wrocławskich w kościele Św. Trójcy
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92. 28-29 
października

Monachium - udział w ekumenicznych konsultacjach dotyczących pomocy 
dla uchodźców organizowanej przez Kościół Ewangelicko-Luterański Bawarii 
i Światową Radę Kościołów

93. 30 października udział w ślubowaniu uczniów pierwszych klas Szkoły Podstawowej  
im. Samuela Bogumiła Lindego

94. 2 listopada kościół Św. Trójcy - udział w nabożeństwie z okazji 20-lecia reaktywacji 
Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego

95. 3 listopada
Lutheraneum - udział w otwarciu wystawy Muskau Art Project - wystawa 
poplenerowa studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki oraz 
Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

96. 9 listopada prowadzenie nabożeństwa ekumenicznego w kościele Św. Trójcy

97. 10 listopada spotkanie z prof. Joanną Szpor ws. zwrotu odrestaurowanego portretu 
Ludwika Jenikego

98. 16 listopada udział w posiedzeniu Rady Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego

99. 17 listopada spotkanie grupy Samuel - osób przygotowujących się do podjęcia decyzji  
o wstąpieniu do Kościoła ewangelickiego

100. 18 listopada spotkanie w siedzibie Towarzystwa im. Fryderyka Chopina i rozmowa  
o współpracy

101. 19-20 listopada udział w posiedzeniu Konsystorza

102. 24 listopada udział w spotkaniu Warszawskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej  
z Zarządem PRE

103. 26 listopada przewodniczenie posiedzeniu Rady Parafialnej

104. 28 listopada kościół Św. Trójcy - koncert muzyki Carla Nieelsena w wykonaniu Musica 
Ficta pod dyrekcją Bo Holtena

105. 1 grudnia
spotkanie z Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Dzielnicy 
Śródmieście m. st. Warszawy ws. ustanowienia służebności dróg przejścia  
i przejazdu dla parafialnej nieruchomości przy ul. Kredytowej 4

106. 3 grudnia przewodniczenie posiedzeniu Rady Parafialnej

107. 3 grudnia

spotkanie z przedstawicielami Grupy Griffin ws. omówienia dotychczasowego 
prowadzenia nieruchomości parafialnych przy ul. Nowogrodzkiej 68 oraz przy 
ul. Rynek 50 we Wrocławiu w ramach Umów dzierżawy, oraz ws. realizacji 
Umów zamiany

108. 4 grudnia spotkanie z ks. Annicą Anderbrant - dziekan Parafii katedralnej w Uppsali

109. 4 grudnia kościół Świętej Trójcy - udział w koncercie z okazji dnia św. Łucji, wspólna 
modlitwa 

110. 7 grudnia Konferencja Duchownych Diecezji Warszawskiej w PEA w Zgierzu

111. 10-11 grudnia udział w posiedzeniu Konsystorza
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112. 17 grudnia Lutheraneum - spotkanie adwentowe dla całej Parafii

113. 14 grudnia udział w posiedzeniu Rady Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego

114. 15 grudnia spotkanie grupy Samuel - osób przygotowujących się do podjęcia decyzji  
o wstąpieniu do Kościoła ewangelickiego

115. 17 grudnia przewodniczenie posiedzeniu Rady Parafialnej

116. 18 grudnia udział w świątecznym kiermaszu dobroczynnym w palcówkach ETO  
i spotkaniu świątecznym pracowników placówek ETO

117. 19 grudnia kościół Św. Trójcy - udział w koncercie muzyki świątecznej w wykonaniu 
zespołu Cantores Minores Wratislavienses

118. 22 grudnia świąteczne spotkanie z pracownikami Parafii Św. Trójcy

DUSZPASTERSTWO SPRAWOZDANIE DIAKONA

Diakon Małgorzata Gaś

Stopień zakorzenienia? 
Jakiś czas temu głośno było w mediach na temat 
„słoików”, czyli mieszkańców Warszawy, którzy 
pracują i żyją w stolicy, ale na dni świąteczne 
wyjeżdżają do swoich rodzinnych miejscowości 
i tam najczęściej są zameldowani. Ich bliscy 
na pewno są uradowani, że dzieci lub rodzice 
mieszkający na co dzień w Warszawie, w czasie 
wolnym od zobowiązań zawodowych lub 
naukowych, wracają z wielką ochotą tam, gdzie 
czują się najlepiej, do swoich małych ojczyzn, 
do miejsc związanych z ich dzieciństwem lub 
wczesną młodością. 
W jednej z audycji radiowych usłyszałam nieco 
dziwną dla mnie dyskusję, w której padło zasad-
nicze pytanie: od kiedy mieszkaniec Warszawy 
przestaje zasługiwać na określenie „słoik” i czy 
kiedykolwiek będzie się identyfikował ze stolicą, 
jako swoim miastem?
Mój starszy syn, który urodził się w Szczecinie,  
w wieku 19 lat zamieszkał w Warszawie, bo 
rozpoczął studia w Chrześcijańskiej Akademii  
Teologicznej, ale nigdy z domu do Warszawy 
słoików nie woził, chociaż rodzinny dom i para-
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Nie mogę o sobie powiedzieć, że jestem War-
szawianką, nie mogę też powiedzieć, że jestem 
Górnoślązaczką, choć stamtąd się wywodzę. 
Czy jestem Pomorzanką, bo na Pomorzu Za-
chodnim przeżyłam prawie 24 lata? Też nie je-
stem. Ważne dla mnie jest jedno i to próbuję  
w swoim życiu robić. Tam, gdzie jestem, chcę 
się zakorzenić! Właśnie we wspomnianej audy-
cji radiowej była mowa o tym, że mieszkańcy  
Warszawy mają różny stopień zakorzenienia! 
Zresztą jest to typowe dla mieszkańców innych 
stolic i dużych miast.
Zastanawiam się nad moim funkcjonowaniem  
w warszawskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
Świętej Trójcy i dochodzę do wniosku, że chyba 
jestem już mocno zakorzeniona, a to ułatwia 
mi wypełnianie moich obowiązków, które  
w każdym roku są bardzo podobne. Do tej pory 
miałam zawsze problem, gdy trzeba było napisać 
sprawozdanie diakona, bo co tu pisać, rozpisywać 
się na temat tego, co dla mnie takie oczywiste  
i regularne, jak chociażby prowadzenie w każdą 
niedzielę nabożeństw Słowa w Warszawie-
Włochach, albo w Konstancinie-Jeziornie. 
Jak tu się rozpisywać na temat rozmów dusz-
pasterskich, które chętnie prowadzę z różnymi 
ludźmi, nie tylko należącymi do naszej Parafii, 
ale także z osobami zainteresowanymi zmianą 
wyznania i z takimi, które się w życiu pogubiły. 
Nie lubię danych statystycznych, bo one często 

fię chętnie odwiedzał. Czy więc był „słoikiem”?  
A gdy jego rodzice cztery lata później przybyli 
do Warszawy i mógł znowu razem z nimi za-
mieszkać pod jednym dachem, czy przestał być 
„słoikiem”, bo przecież już nie jeździł do Szcze-
cina na domowe obiady i miał stałe zameldowa-
nie w Warszawie?
Niektórzy rozróżniają warszawiaków od warsza-
wian, ja tego nie robię i nawet nie potrafię!
Właściwie nie chcę tego robić, bo ludzie, z któ-
rymi się spotykam, jako diakon zatrudniona już 
dziewiąty rok w naszej Parafii, są bardzo różni. 
I to nie dlatego, że pochodzą z Warszawy i całe 
dotychczasowe życie w Warszawie spędzili, albo 
przybyli do Warszawy na studia lub w poszu-
kiwaniu dobrej pracy i już pozostali na dłużej,  
a może na zawsze. Oni są różni, mają różnorod-
ne zainteresowania i potrzeby, a także doświad-
czenia radosne i przykre, ponieważ takie jest na-
sze doczesne życie i nie ma na to rady, nie ma to 
też większego związku z miejscem urodzenia czy 
zameldowania. 
Służba diakona to wielki przywilej bycia z ludźmi 
i dla ludzi, bardzo różnych, i miłych, i niemiłych. 
Ja swoją służbę bardzo lubię i nie wyobrażam so-
bie innego życia, innych zawodowych obowiąz-
ków, choć kiedyś, przed studiami, niespełna rok 
byłam zatrudniona w księgowości. Ostatnio co-
raz częściej zastanawiam się nad tym, jak ludzie 
mnie postrzegają? Czy dla rodowitych mieszkań-
ców Warszawy i członków naszej 
Parafii jestem „słoikiem”, czy też 
mój kilkunastoletni pobyt w War-
szawie (doliczam 5 lat studiów) 
jest wystarczający, by mnie tak nie 
nazywać ? W gruncie rzeczy jest 
mi to obojętne, co ludzie na ten te-
mat sądzą, ale wiem, że nigdy nie 
nadrobię zaległości wobec tych, 
którzy od pokoleń w Warszawie 
żyją. Powoli poznaję historię tego 
miasta, historię Mazowsza i historię 
Parafii Świętej Trójcy. Jest inaczej, 
gdy czyta się historyczne książki 
na temat jakiegoś regionu Polski  
i zupełnie inaczej, gdy w danym 
regionie mieszka się przynajmniej 
kilkanaście lat. 12. 12. 2015. Adwentówka parafialna



20

INFORMATOR Nr 1(82)2016

fałszują prawdziwy obraz sytuacji, dlatego nigdy 
w swoich sprawozdaniach nie podawałam liczby 
spotkań lub godzin, jakie poświęciłam w danym 
roku sprawozdawczym na wypełnienie tego mo-
jego ulubionego obowiązku, jakim jest duszpa-
sterstwo. Nie mogę i nie chcę pisać o czym są te 
rozmowy, ale jedno jest pewne, te rozmowy są 
ludziom potrzebne. One są potrzebne również 
mnie, bo wiele się uczę od moich rozmówców,  
a każde nowe doświadczenie ułatwia mi podej-
mowanie kolejnych wyzwań, jakich w naszej Pa-
rafii nie brakuje.
Niezwykle cenne są dla mnie spotkania w kościele 
z młodymi ludźmi z gimnazjum, z liceum, a nawet 
z ostatnich klas szkoły podstawowej. Pisałam 
już o tym w poprzednich sprawozdaniach, 
ale jeszcze raz powtórzę: fakt, iż przewodnicy 
grup, wychowawcy i katecheci przyprowadzają 
do naszego kościoła całe klasy na pogadanki  
o Reformacji i o luteranizmie w Polsce i na świecie, 
to wielka dla nas szansa, którą należy mądrze 
wykorzystać. Ci młodzi rozmówcy stawiają 
często bardzo ciekawe pytania i są szczerze 
zainteresowani innym Kościołem, bo znają tylko 
Kościół Rzymsko-Katolicki, a jak mi się czasami 
wydaje, nawet nauka ich Kościoła nie jest przez 
nich w dostatecznym stopniu opanowana. Mam 
podobno belferskie przyzwyczajenia, dlatego 
lubię tym młodym ludziom w prosty sposób 
tłumaczyć podstawowe zasady luterańskiej 
nauki, a jak zawsze mocno podkreślam, jest to 
nauka biblijna. Jeżeli nie wierzą, mogą sprawdzić, 

20. 09. 2015 r. Po nabożeństwie z uczestniczkami XXIV OFKL

Biblię w swoich domach otworzyć  
i regularnie czytać!
Zupełnie inny charakter mają spot-
kania z ludźmi starszymi i chorymi. 
Oni przede wszystkim chcą być 
do końca wysłuchani, potrzebu-
ją uśmiechu, a nawet dotknięcia, 
szczególnie wtedy, gdy nie mogą 
swojego łóżka opuszczać. Wielo-
krotnie przekonałam się, że dopóki 
człowiek żyje, cud może się zda-
rzyć i ktoś, komu lekarze nie dawali 
nadziei, nabiera nowych sił i znowu 
cieszy się życiem. Czasami wydaje 
się, że odchodzący do wieczności 
człowiek, ma niewielki kontakt  
z otaczającymi go ludźmi, a jednak 

jest inaczej i trzeba do ostatniej chwili być przy 
nim i w jakimś sensie pomagać poprzez głośną 
modlitwę, czytanie znanego psalmu, czy śpiewa-
nie znanej ewangelickiej pieśni.
Bardzo lubię spotkania z kobietami i przygoto-
wywanie tematów dla kobiet. Od 1992 roku je-
stem aktywnie zaangażowana w Ogólnopolskie 
Fora Kobiet Luterańskich, które zawsze odby-
wają się we wrześniu, w Centrum Luterańskim 
przy ul. Miodowej 21 i zawsze kończą się na-
bożeństwem w naszym kościele oraz obiadem  
w naszej Parafii. W minionym roku temat Forum 
brzmiał: „Kobieta w Kościele... pejzaże”; oboje 
z moim mężem prowadziliśmy jedną z grup dys-
kusyjnych.
Jestem jedną z inicjatorek nowego cyklu kobie-
cych spotkań, które od września odbywają się 
w każdy czwarty poniedziałek miesiąca o godz. 
18:00 w Parafii Ewangelicko-Reformowanej 
przy Al. Solidarności 76a. Spotkania ewangeli-
ckich kobiet mają dyskusyjny charakter i służą 
lepszemu poznaniu się luteranek, sióstr refor-
mowanych i metodystek. Po wprowadzeniu do 
dyskusji przez osobę, która temat przygotowała  
i nieco lepiej zgłębiła, uczestniczki spotkania 
mają doskonałą okazję, by dzielić się swoimi 
uwagami, wątpliwościami, obawami, ale też suk-
cesami w danej dziedzinie i dobrymi doświad-
czeniami. Myślę, że takich spotkań nam - kobie-
tom aktywnym zawodowo i życiowo, brakowało. 
Serdecznie zachęcam nowe osoby do przyjścia 
choć raz na wspomniane spotkanie! Wychodzi-
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ferencji Teologicznej dla Kobiet, która odbyła 
się Centrum Bonhoefferowskim w Szczecinie,  
a poświęcona była tematowi „Razem w Chry-
stusie - razem w Kościele.” Moja krótka relacja  
z tej konferencji została zamieszczona w naszym 
Informatorze Parafialnym nr 3/2015.
W czerwcu 2015 roku wzięłam udział w kobie-
cym spotkaniu, które odbyło się w Czechach,  
w Żeleznej Rudzie (opisałam je w naszym jesien-
nym Informatorze Parafialnym ).
W lipcu współprowadziłam spotkanie, które  
odbyło się w naszej sali parafialnej z Niemka-
mi, które od wielu lat przyjeżdżały do Centrum  
Zdrowia Dziecka, by tam w ramach wolontariatu 
pracować i pomagać chorym dzieciom. W 2015 ro- 
ku podjęto decyzję o zakończeniu tego ważnego 
projektu, a spotkanie zorganizowane w naszej 
Parafii to była okazja do dobrych wspomnień na 
temat tego, jak wiele osób z naszej Parafii było 
w przeszłości zaangażowanych w pielęgnowanie 
kontaktów z Niemkami, które w Centrum pra-
cowały, a w wolnym czasie zwiedzały Warszawę 
i okolice. Mieliśmy okazję wspomnieć te osoby, 
które już odeszły do wieczności, ale na trwale 
zapisały się w naszej pamięci i pamięci naszych 
sióstr z Niemiec.
Jakiś wycinek mojego czasu poświęcam na pro-
wadzenie spotkań z konfirmantami, gdy zacho-
dzi potrzeba zastąpienia proboszcza, bo ma  

my z założenia, że nigdy dość rozmów i sporów 
na ważne tematy, które mogą nam życie ułatwić  
i uczynić je nieco piękniejszym. Nie bez zna-
czenia jest też wspólna modlitwa i pieśń, wszak 
jesteśmy chrześcijankami, które czerpią z boga-
ctwa wspólnoty.
Od lat jestem zaangażowana w przygotowanie 
ekumenicznego nabożeństwa w Światowym 
Dniu Modlitwy w pierwszy piątek marca, uczest-
niczę w ogólnopolskich spotkaniach kobiet, 
które działają w ramach Krajowego Komitetu 
ŚDM. Te spotkania odbywają się w listopadzie 
w Parafii Ewangelicko-Metodystycznej, ponie-
waż przewodniczącą naszego Komitetu jest pani 
Joanna Kamińska (metodystka, która po śmierci 
śp. Ewy Walter zastąpiła ją na tym zaszczytnym 
stanowisku ). Wiele uczę się od moich sióstr  
z innych chrześcijańskich Kościołów, a także od 
moich braci, gdy biorę udział w nabożeństwach 
w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześ-
cijan, czy też w ekumenicznych nabożeństwach 
modlitewnych, które organizowane są przez Sto-
warzyszenie Effata, zawsze 23-go dnia miesiąca, 
bo 23.01.2000 roku został podpisany w naszym 
kościele dokument o wspólnym uznawaniu 
Chrztu Świętego.
Mam także kontakty z chrześcijankami z innych 
krajów i tak na przykład w kwietniu 2015 roku 
uczestniczyłam w IV Międzynarodowej Kon-

28. 09. 2015. Spotkanie kobiet w parafii ewangelicko-reformowanej
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w tym czasie inne obowiązki parafialne. Podob-
nie jest z prowadzeniem studiów biblijnych, któ-
re każdorazowo dostarczają mi wiele impulsów 
do dalszych rozmyślań nad danym tekstem bi-
blijnym, ponieważ uczestnicy godzin biblijnych 
bardzo chętnie i gorliwie dyskutują.
Jestem zobowiązana do uczestniczenia raz  
w miesiącu w diecezjalnych konferencjach du-
chownych i w synodach diecezjalnych, w trakcie 
których staram się na bieżąco reagować, słuchać 
i wypowiadać się, szczególnie wtedy, gdy temat 
dotyczy naszej Parafii lub zaangażowania kobiet 
w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP,  
a w szczególności duchownych - kobiet, które 
do tej pory na różne sposoby zabiegają o swoje 
prawa.
W roku 2015 na Ogólnopolskiej Konferencji 
Duchownych, która odbyła się w Mikołajkach 
w dniach 29.06.-01.07., a poświęcona była tema-
towi: „Kościół jutra w wymiarze praktycznym”, 
miałam okazję brać udział w dyskusji i przedsta-
wić moją dłuższą wypowiedź w odpowiedzi na 
pytanie postawione Konferencji Duchownych 
przez Biskupa Jerzego Samca: „Czy Kościół po-
trzebuje ordynacji kobiet?” Mam wrażenie, że 
to moje wystąpienie, które było w jakimś sensie 
podsumowaniem ponad trzydziestoletniej służ-
by, niektórych słuchaczy, zarówno przeciwników 
ordynacji kobiet, jak i zwolenników, zainspirowa-
ło do odważnych stwierdzeń.
Jak w każdym moim sprawozdaniu pisanym na 
prośbę kuratora Parafii, chcę wspomnieć o mo-

ich regularnych kontaktach z zewnętrzną firmą 
księgową Dossier. Znowu powtórzę to samo, co 
na początku: nad czym się tu rozwodzić, ale tak 
naprawdę zabiera mi to sporo czasu, choć może 
tego nie widać. Cieszę się, że w mojej poprzed-
niej Parafii prowadziłam księgowość i nabyłam 
doświadczeń, które teraz mogę z powodzeniem 
wykorzystywać.
Może niektórzy czytający ten tekst, są zdziwieni 
tym, że tak bardzo się rozpisuję w porównaniu 
do sprawozdań z lat minionych. Otóż postano-
wiłam w tym roku zachować się w tej trudnej 
dla mnie sytuacji (bo nie lubię pisać dokładnych 
sprawozdań z mojej działalności) inaczej niż 
zazwyczaj. Powód? Banalny! Dowiedziałam się 
przypadkiem, że moje sprawozdania wypadają 
blado w porównaniu z innymi sprawozdaniami 
przygotowywanymi przez osoby aktywnie działa-
jące lub pracujące w naszej Parafii. Mam nadzieję, 
że to, co napisałam nie jest kwiecistą mową, ale 
uważnie czytającym pozwoli zorientować się, co 
tak naprawdę diakon w naszej Parafii robi i nad 
czym rozmyśla bez ograniczeń czasowych.
W lipcu minie dziewięć lat od momentu mojej 
przeprowadzki ze Szczecina do Warszawy. Nie 
wiem, czy to wystarczająco dużo, żeby stwier-
dzić, że jestem w dostatecznym, a może nawet  
w dobrym stopniu zakorzeniona w Warszawie  
i w naszej Parafii ?
Dziękuję Radzie Parafialnej za możliwość peł-
nienia służby diakona i mam nadzieję, że ten 
stan będzie trwał jeszcze przez wiele lat. Nade 
wszystko dziękuję Bogu za ludzi, których stawia 
na mojej życiowej drodze i uzdalnia mnie do 
służby wobec nich, obdarowując potrzebnymi 
darami i zdolnościami.
Staram się pamiętać o tym, co ktoś słusznie 
zauważył: „Nie ma na świecie ludzi doskonałych, są 
tylko doskonałe zamiary.”

diakon Małgorzata Gaś

14. 11. 2015 r. Śniadanie kobiet…
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DUSZPASTERSTWO SPRAWOZDANIE WIKARIUSZA

ks. Łukasz Zieliński

Służba wikariusza w Konstancinie-Jeziornie  
obejmuje:
• prowadzenie rozmów duszpasterskich;
• odwiedziny domowe (zazwyczaj z Sakramentem 

Komunii Św.) lub w pokojach pensjonariuszy;
• organizowanie ważnych dla pensjonariuszy uro-

czystościach, jak np. urodziny;
• prowadzenie cyklicznych spotkań.

W 2015 r. ośrodku Tabita regularnie odbywały się:
• nabożeństwa w kaplicy w każdą niedzielę 
 o godz. 11:00 oraz w inne świąteczne dni;
• szkółki niedzielne prowadzone w każdą 

niedzielę oraz inne świąteczne dni przez moją 
żonę –Kamilę Zielińską (w zastępstwie dr Iwonę 
Baraniec lub stud. teol. Piotra Ucińskiego);

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

• „Godziny Biblijne” w środy o godz. 15:00;
• lekcje religii dla uczniów klasy IV Szkoły 

Podstawowej w środy o godz. 16:00;
• lekcje religii dla uczennicy klasy II Gimnazjum 

(nauka konfirmacyjna) w czwartki o godz. 15:30;
• „Rozmowy o wierze” w piątki godz. 15:00;
• lekcje religii dla uczniów klasy V Szkoły 

Podstawowej w soboty o godz. 9:30;
• „Gry bez prądu” dla dzieci (inicjatywa 

zapoczątkowana oraz prowadzona wraz z żoną) 
w soboty;

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

W 2015 r. w ośrodku Tabita odbyły się również:
• Piknik Rodzinny

Otaczam opieką duszpasterską parafian zamiesz-
kujących w okolicach Konstancina-Jeziornej, a w 
szczególności pensjonariuszy i osoby (nie tylko) wy-
znania ewangelicko-augsburskiego odbywające tur-
nusy rehabilitacyjne przebywające w Domu Opieki 
prowadzonym przez spółkę LUX MED Tabita.
W niniejszym sprawozdaniu krótko przedstawi-
łem 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 Świętej);
• 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+”);

• nauczanie religii oraz indywidualnej nauki konfir-
macyjnej;

• prowadzenie rozmów duszpasterskich;
• prowadzenie uroczystości pogrzebowych.
• udział w nabożeństwach, modlitwach i spotka-

niach ekumenicznych. Warszawa, 24. 10. 2015 r. Ekumeniczne gry_bez_prądu
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• uroczyste Święto Żniw;
• seanse filmowe dla pensjonariuszy;
• sprzedaż opłatków na rzecz dzieci z Parafii;
• akcja „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”;
• „Gwiazdka” dla dzieci;
• Występ Gwiazdkowy przygotowany przez 

dzieci;
• Spotkanie Adwentowe – „Adwentówka”;
• uroczysta kolacja wigilijna.
Ponadto personel LUX MED Tabita zorganizował 
dla pensjonariuszy ośrodka m.in. jasełka prowadzo-
ne 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 pensjo-
nariuszom wyznania ewangelicko-augsburskiego w 
najrozmaitszy sposób (spacery, 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 szczególno-
ści 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 spo-
łeczności wokół konstancińskiej Kaplicy.

Oprócz służby duszpasterskiej wykonywałem (lub 
współorganizowałem) również inne działania, jak np.:
• udział w Diecezjalnych Konferencjach Duchow-

nych Diecezji Warszawskiej (protokolant) oraz  
w Synodach Diecezji Warszawskiej;

• udział w Ogólnopolskiej Konferencji Duchow-
nych w Mikołajkach;

• udział w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan;
• udział w Ekumenicznej Modlitwie w Dniu Pa-

mięci o Ofiarach Holocaustu w Warszawie;
• udział w Modlitwie Ekumenicznej dla upamięt-

nienia wybuchu II Wojny Światowej o ofiar egze-
kucji w Puszczy Kampinoskiej w Palmirach;

• prowadzenie „Integracji” wspólnie z mgr teol. 
Dorotą Fenger w piątki o godz. 18:00. Zapo-
czątkowane przez nas spotkania skupiają ludzi  
w każdym wieku, parafian jak i osoby spoza pa-
rafii. Inicjatywa ta kładzie akcent m.in. na otwar-
tość PEA św. Trójcy na każdego człowieka, który 
lubi spędzić dobry czas w towarzystwie dobrych 
ludzi (rozmowy, gry bez prądu, film z dyskusją 
i aktywne spędzanie czasu poza murami parafii, 
sala gimnastyczna, itp.);

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

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

• zorganizowanie pierwszej edycji majowych 
„Ewangelickich gier_bez_prądu” we współpra-
cy z Diecezjalnym Duszpasterstwem Młodzieży 
Diecezji Warszawskiej, w której udział wzięło 
przede wszystkim wielu ewangelików z KEA  
w RP i zza granicy;

• pomoc w organizacji pikniku parafialnego  
w Tabicie;

• pomoc w organizacji pikniku dla dzieci w War-
szawie-Włochach;

• udział w spotkaniu z przedstawicielami Kościoła 
Szwedzkiego w PEA w Łodzi;

ks. Łukasz Zieliński,  
wikariusz Parafii Świętej Trójcy

Spotkania na terenie Tabity, czerwiec 2015 12. 12. 2015 r. Spotkanie adwentowe w Lutheraneum
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wej 4, nowe ogro-
dzenie kościoła 
we Włochach), 
projektowym (np. 
projekt koncep-
cyjny rewitalizacji 
kamienicy przy 
ul. Kredytowej 4, 
projekt architek-
toniczno-budow-
lany remontu 
kopuły kościoła 
Świętej Trójcy) 
i remontowym 
(tzw. „akwarium” w budynku starej Tabity, świetli-
ca i przylegająca do niej oszklona weranda w tym 
samym budynku). Szerzej działania inwestycyjno-
-budowlane Parafii omówione są w odrębnym 
sprawozdaniu.
W ramach zagadnień nieruchomościowych war-
to w tym miejscu odnotować, że do końca został 
doprowadzony proces rewindykacyjny dotyczący 
nieruchomości przy ul. Emilii Plater 7 w War-
szawie (Parafia odzyskała własność kamienicy 
oraz uzyskała prawo użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowej, na której kamienica 
jest posadowiona, na 99 lat), a także udało się na 
przełomie roku 2015 i 2016 uzyskać pozytywne 
rozstrzygnięcie w sprawie założenia księgi wieczy-

DZIAŁNOŚĆ RADY PARAFIALNEJ 

Rada Parafialna w roku sprawozdawczym 2015 
odbyła 16 posiedzeń. Wszystkie odbyły się w sali 
posiedzeń Rady Parafialnej w siedzibie Parafii  
i miały miejsce w dniach: 15 stycznia, 5 lutego,  
12 lutego, 5 marca, 25 marca, 23 kwietnia, 7 maja, 
28 maja, 11 czerwca, 9 lipca, 30 lipca, 3 wrześ-
nia, 24 września, 20 października, 26 listopada  
i 17 grudnia 2015 r. Oprócz tego Rada podejmo-
wała decyzje w drodze obiegowej; część uchwał 
– na podstawie upoważnień Rady – podejmowało 
Prezydium Rady Parafialnej na posiedzeniach lub 
obiegowo.
W ramach zarządzania Parafią Rada Parafialna 
podejmowała działania długofalowe oraz decyzje  
ad hoc. Na skutek zamknięcia transakcji zamiany 
nieruchomości „serek wolski” na biurowiec przy 
ul. Nowogrodzkiej 68 oraz kamienicę przy ul. Ry-
nek 50 we Wrocławiu Rada Parafialna mogła po-
dejmować decyzje inwestycyjne, związane z nieru-
chomościami parafialnymi. Najistotniejsze z nich 
to uchwały o rozpoczęciu procesu rewitalizacji ka-
mienicy przy ul. Kredytowej 4, o remoncie kopuły 
kościoła Świętej Trójcy w Warszawie i komplek-
sowym remoncie wnętrza tego kościoła, a także 
o podjęciu remontu pomieszczeń Domu Macie-
rzystego w Konstancinie-Jeziornie (tzw. budynku 
starej Tabity). W roku sprawozdawczym 2015 
podjęto działania o charakterze porządkowym 
(np. inwentaryzacja kamienicy przy ul. Kredyto-

Olga Sztejnert-Roszak,  
sekretarz rady parafialnej

3. 12. 2015 r. Adwentowe spotkanie rad parafialnych Parafii Świętej Trójcy i Wniebowstąpienia Pańskiego

Aldona Karska
Sticky Note
DZIAŁALNOŚĆ
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stej dla nieruchomości w Poznaniu (stara księga, 
do której Parafia była wpisana jako „Zbór Ewan-
gelicki w Warszawie”, została zamknięta z mocy 
prawa w roku 2009). Obydwie te nieruchomości 
są w złym stanie i Rada Parafialna będzie zwracać 
się do Zgromadzenia Parafialnego z wnioskami  
o podjęcie uchwał kierunkowych lub definityw-
nych w ich sprawie.
Rada Parafialna była również na bieżąco infor-
mowana o wykonywaniu umowy dzierżawy nieru-
chomości przy ul. Nowogrodzkiej 68 i Rynek 50 
we Wrocławiu; dzięki wpływom z tej dzierżawy 
Parafia odzyskała możliwość inwestowania w po-
zostałe nieruchomości.
Rada Parafialna zajmowała się kluczowymi spra-
wami związanymi z prowadzeniem przez Lux 
Med Tabita Spółkę z o.o. ośrodka w Konstanci-
nie-Jeziornie, jako że Parafia posiada 12% udzia-
łów w tej spółce. W ramach nadzoru odbyły się 
również posiedzenia Rady Nadzorczej Lux Med 
Tabita Spółki z o.o., w których uczestniczyli 
członkowie Prezydium Rady Parafialnej.  Bieżące 
kontakty z firmą Lux Med – drugim wspólnikiem 
Lux Med Tabita Spółki z o.o., która wynajmuje od 
Parafii nieruchomość w Konstancinie-Jeziornie, 
dotyczyły również remontu, który prowadzony 
był w budynku tzw. starej Tabity, a który częścio-
wo finansowany był ze środków norweskich, po-
zyskanych przez Lux Med.
W tzw. sprawie serka wolskiego zapadł 8 stycz-
nia 2015 r. wyrok Sądu Okręgowego w Warsza-
wie (sądu karnego), w którym dwie z trzech osób 

wskazywanych przez Parafię w zawiadomieniu 
o przestępstwie w roku 2007 (adwokat Józef  L. 
oraz Renata B. - prezes spółki Glob Tower) zosta-
ły uznane za winne popełnienia przestępstwa na 
szkodę Parafii, a wobec trzeciej – adwokata Ma-
cieja O. - Sąd Okręgowy umorzył postępowanie 
ze względu na jego śmierć. Uzasadnienie wyroku 
nie pozostawia jednak wątpliwości, że gdyby ten 
oskarżony dożył wydania wyroku, zostałby rów-
nież skazany. Czwartą osobą uznaną za winną  
i skazaną jest Maria S. – notariusz z Olsztyna, 
przed którą została zawarta umowa sprzeda-
ży nieruchomości. Wyrok nie jest prawomocny,  
a oskarżeni oraz Prokuratura złożyli apelacje 
(apelacja Prokuratury została złożona ze względu 
na uniewinnienie dwóch notariuszy z Warszawy, 
których Sąd uniewinnił). Rada Parafialna podjęła 
uchwałę, że Parafia – wobec skazania wszystkich 
żyjących oskarżonych, wskazanych w zawiado-
mieniu o przestępstwie – nie będzie składać ape-
lacji od tego wyroku.
Jak co roku, przedmiotem uchwał Rady Parafialnej 
były dziesiątki spraw bieżących, takich jak kontak-
ty z najemcami lokali mieszkalnych i użytkowych, 
prowadzenie spraw sądowych przeciwko dłużni-
kom Parafii, organizacja imprez i koncertów, spra-
wy pracownicze itp. Rada Parafialna podjęła np. 
uchwałę o zmianie administratora nieruchomości 
parafialnej w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 41.
Warto jednak odnotować kilka następujących naj-
ciekawszych lub wyjątkowych zagadnień, którymi 
Rada Parafialna zajmowała się w roku 2015. 

Nowe dzwony dla Parafii Świętej Trójcy
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Wobec podjętej już w roku 2014 decyzji o odlaniu 
dzwonów dla kościoła w Warszawie, dla kościo-
ła we Włochach i dla kaplicy w Konstancinie-
-Jeziornie Rada podejmowała uchwały związane  
z inskrypcjami na dzwonach oraz uczestniczyła 
poprzez swych przedstawicieli w odlaniu dzwo-
nów w ludwisarni braci Felczyńskich w Przemyślu 
(19 czerwca). 
Rada Parafialna wyraziła zgodę na nieodpłatne 
udostępnienie cmentarza do zdjęć do filmu mło-
dego polskiego reżysera Kuby Czekaja pt. „Baby 
bump”. Film ten uzyskał dwie nagrody: wyróżnie-
nie na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym  
w Wenecji oraz nagrodę Złoty Pazur w konkursie 
„Inne spojrzenie” na Festiwalu Polskich Filmów 

Fabularnych w Gdyni. Na obydwu tych festiwa-
lach wyróżniony został również reżyser. 
Rada Parafialna podjęła również uchwałę o zamó-
wieniu u prof. Pawła Łukaszewskiego kompozycji 
tzw. krótkiej mszy (missa brevis). Cały utwór ma 
zostać skomponowany na pięćsetlecie Reformacji 
(2017), ale prawykonanie niektórych jego części 
miało miejsce w naszym kościele w Warszawie  
w dniu 31 października 2015 r. 
Rada Parafialna podjęła uchwałę o utworzeniu 
stanowiska drugiego diakona w Parafii Świętej 
Trójcy i wystąpiła do Biskupa Kościoła o skiero-
wanie pani Doroty Fenger do pracy w Parafii na 
stanowisku diakona.

Olga Sztejnert-Roszak - Sekretarz Rady Parafialnej

DZIAŁALNOŚĆ KATECHETYCZNA

Lekcje religii odbywają się w ramach 
Międzyszkolnych Punktów Kateche-
tycznych zarejestrowanych w Biurze 
Edukacji m.st. Warszawa przy Gimna-
zjum nr 38 oraz w Zespole Szkół nr 1  
w Konstancinie-Jeziornie. I tak:
• dla uczniów klas I i II Gimnazjum  

(tj. konfirmanci I i II grupa) lekcje 
prowadzi proboszcz – ks. Piotr Gaś;

• dla uczennicy klasy II Gimnazjum  
(tj. Konfirmantka z II grupy) lekcje 
w Konstancinie-Jeziornie prowadzi 
wikariusz – ks. Łukasz Zieliński;

• dla młodzieży pokonfirmacyjnej zajęcia pro-
wadzą wikariusz – ks. Łukasz Zieliński oraz 
mgr teol. Dorota Fenger;

• dla uczniów dojeżdżających z kl. IV i V  
w Konstancinie-Jeziornie lekcje prowadzili:  
mgr teol. Dorota Fenger (od stycznia do czerwca)  
ks. Łukasz Zieliński (od września do grudnia);

• dla uczniów dojeżdżających lekcje religii  
w Szkole ETO im. S.B. Lindego (3 grupy) oraz 
w Parafii kl. II, V, oraz 2 grupy uczniów dojeż-
dżających prowadzi mgr teol. Dorota Fenger;

• dla uczniów klas 0, I, III, IV, VI Szkoły Pod-
stawowej oraz 1 grupy uczniów dojeżdżają-
cych lekcje prowadzi katechetka – mgr teol. 
Elżbieta Byrtek;

• „śpiewające lekcje religii” odbywają się 1 raz  
w miesiącu  dla każdej klasy prowadzi mgr Zu-
zanna Kuźniak.

Szkółka niedzielna - wszystkie grupy spotykają 
się w kościele Św. Trójcy oraz w kaplicy Tabita, 
zaś po liturgii wstępnej ze światełkiem wędrują 
do swojej sali. I tak:
• grupa dzieci (uczniowie szkół podstawowych) 

spotyka się w Warszawie w kościele Św. Trój-
cy podczas nabożeństwa przedpołudniowego. 
Na nabożeństwie dla dzieci omawiane treści 
pokrywają się z tekstami kazalnymi, zajęcia 
prowadzi Dorota Fenger oraz wolontariusze – 
Nina Wassmann i Michał Sobański;

Elżbieta Byrtek Dorota Fenger
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• grupa dzieci (uczniowie szkół podstawowych 
i przedszkoli) spotyka się w Konstancinie-
-Jeziornej, w kaplicy Tabita podczas nabożeń-
stwa, zajęcia prowadzą absolwentki teologii 
mgr Kamila Zielińska i dr Iwona Baraniec  
i stud. teol. Piotr Uciński;

• przedszkole niedzielne - zajęcia odbywają się 
w Warszawie w lokalu 16, podczas niedzielne-
go nabożeństwa przedpołudniowego, prowa-
dzone są przez Elżbietę Byrtek i wolontariusz-
ki – Iwonę Baraniec, Magdę Welman, Elżbietę 
Grudzień, Adę Warowny i Paulę Kisse, co nie-
dzielę spotyka się ok. 15 dzieci.

Rekolekcje pasyjne – odbyły się w sobotę, 28 
marca w Warszawie oraz 4 kwietnia w Konstan-
cinie-Jeziornej i poświęcone były miejscom zwią-
zanym z ostatnim tygodniem ziemskiego życia 
Pana Jezusa. W Warszawie rekolekcje rozpoczęli-
śmy wszyscy w kościele śpiewem, modlitwą i roz-
ważaniem Słowa Bożego, potem pracowaliśmy w 
3 grupach. Był również czas na wspólny posiłek 
– tradycyjnie już pizza i domowe ciasta.

Ekumeniczna modlitwa odbywa się jeden raz 
w tygodniu w Szkole ETO im. S.B. Lindego, 
udział w zajęciach jest dobrowolny, współprowa-
dzi je Dorota Fenger.
Młodzież oraz studenci
W każdy wtorek odbywają się spotkania dla stu-
dentów i młodzieży pracującej „19+” prowadzo-
ne przez mgr teol. Dorotę Fenger oraz ks. Łuka-
sza Zielińskiego.

W każdy piątek odbywa się Integracja dla mło-
dzieży i studentów – gry planszowe, seanse fil-
mowe z dyskusjami, sala gimnastyczna i inne.
W maju, we współpracy z Diecezjalnym Duszpa-
sterstwem Młodzieży, odbyła się pierwsza edycja 
„Ewangelickich gier_bez_prądu”, w której udział 
wzięło przede wszystkim wielu ewangelików  
z KEA w RP i zza granicy.
Na jesieni, we współpracy z PEA Wniebowstą-
pienia Pańskiego w Warszawie, odbyła się pierw-
sza edycja „Ekumenicznych gier_bez_prądu”, 
w której udział wzięli chrześcijanie różnych wy-
znań, nie tylko z Warszawy.
Młodzież uczestniczyła w Diecezjalnych Zjazdach 
Młodzieży oraz w Kierchentagu w Stuttgarcie.

Szczególne nabożeństwa, spotkania i wyda-
rzenia
• 3 stycznia - nasze radosne kolędowanie (grupa 

dzieci);
• 14 lutego – „II bal u Szkrabków” zorganizowa-

ny dla dzieci parafii ewangelickich Warszawie;
• 22 lutego - Teatr Dobrego Serca zaprezento-

wał przedstawienie „Baśniowy pokoik”, które 
zobaczyły dzieci z 3 ewangelickich parafii;

• 16 maja - Noc muzeów, po raz kolejny nasz 
kościół był otwarty do godz. 2.00, w tym cza-
sie działał również kącik dla dzieci;

• 2 czerwca - grupa uczniów naszej Parafii 
uczestniczyła w przedstawieniu „Dziewczynka 
z zapałkami, czyli wołanie dziecka”, zorganizo-
wane przez Dziecięco-Młodzieżowy Teatr 
Muzyczny SAMUEL;

14. 02. 2015, II Bal u Szkrabków
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• 4 czerwca - piknik parafialny w Tabicie, dla 
dzieci młodszych i starszych zorganizowano 
zabawy; 

• 14 czerwca - Dzień dziecka,  Parafia Wniebo-
wstąpienia Pańskiego zaprosiła dzieci z 3 pa-
-rafii ewangelickich do udziału w zabawach, 
pikniku z okazji Dnia Dziecka, w akcji poma-
gali wolontariusze naszej Parafii;

• 23 czerwca - nabożeństwo na zakończenie 
roku szkolnego 2014/2015 –, zostały wrę-
czone świadectwa i nagrody oraz wyróżnieni  
zostali wolontariusze

• 6 września - nabożeństwo rozpoczynające rok 
szkolny 2015/2016, dzieci i uczniowie mogli 
rysować, po nabożeństwie odbył piknik para-
fialny, był to czas na rozmowy, zabawy i pysz-
ne domowe ciasta oraz owoce;

• 13 września - piknik parafialny dla dzieci  
i młodzieży w Warszawie Włochach, temat 
przewodni poprowadzonej szkółki niedzielnej 
„Nie troszczenie się o rzeczy ziemskie” oraz 
zachęcenie do ufania Bogu, był śpiew, zajęcia 
plastyczne, zabawy sportowe i nagrody;

• 29 listopada - w I niedzielę Adwentu dzieci  
i uczniowie naszej Parafii zostali obdarowani 
książkami „Rodzinny Adwent”;

• 12 grudnia - Rodzinne pieczenie pierniczków,  
z inicjatywy rodziców odbyły się po raz drugi, 
w niedzielę przekazaliśmy za ofiarą pierniczki 
naszym parafianom, zebrane pieniądze zosta-
ną przekazane na cel diakonijny;

• 20 grudnia – Gwiazdka, po nabożeństwie po-
rannym w kościele odbył się występ dzieci, 
podczas którego uczniowie starszych klas od-
czytali teksty Biblijne związane z narodzeniem 
Jezusa Chrystusa, a dzieci z młodszych klas 
odegrały te wydarzenia, wystąpił chór dzie-
cięcy, zakończono rozdaniem świątecznych 
paczek dla ok. 160 dzieci. Tego samego dnia 
odbyła się Gwiazdka w Tabicie.

Konkursy, akcje charytatywne 
• Ogólnopolski Konkurs Biblijny Sola Scriptura - 

konkurs składa się z III etapów (parafialny, 
diecezjalny, finał ogólnopolski). Etap diece-
zjalny odbył się 10 stycznia w Łodzi, finał 
odbył się 22 marca w Bielsku-Białej, wzięli  
w nim udział – Lena Olendska, Piotr Olendski, 
Mikołaj Łukasiewicz, Zuzanna Welman, Zofia 

Dreger, Maurycy Janicki, Ada Warowny oraz 
Agnieszka Myszak.

• Prezent pod choinkę w tej akcji organizowanej 
przez Centrum Misji i Ewangelizacji oraz 
Diakonię Kościoła EA w RP dorośli i ucznio-
wie naszej Parafii uczestniczą już od kilku lat.  
W tym roku przygotowane zostały 53 prezen-
ty oraz wiele paczek wirtualnych dla dzieci na 
Ukrainie, Białorusi i w Rumunii. 

• Reformacyjny Konkurs Plastyczny 2015 – nasi ucz-
niowie przygotowali ponad 70 prac, konkurs 
odbywał się w III etapach, do finału zakwalifi-
kowane zostały prace: Tadeusza Marczyńskie-
go, Emilii Sikory, Agnieszki Nowak i Katarzy-
ny Hasiuk.

• Konkurs plastyczny „Moje życzenia świąteczne” or-
ganizowany przez Ewangelickie Towarzystwo 
Oświatowe wygrał uczeń naszej Parafii Michał 
Kuhnke.

• Diakonijne Koło Dzieci i Młodzieży – przygoto-
wanie papierowych gwiazdek-świeczników dla 
seniorów, pomoc w organizacji pikników, pół-
kolonii, kolonii (wolontariusze opiekowali się 
młodszymi, pomagali w zajęciach dla dzieci,  
w każdą niedzielę Adwentu uczniowie z rodzi-
cami pomagali przy rozprowadzaniu świec ak-
cji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2015).

• Odwiedziny chorych dzieci, w 2015 Elżbieta 
Byrtek odwiedziła 2 uczniów w szpitalu.

Nowina – Diakonijne Koło Dzieci i Młodzieży 
rozpoczęło również tworzenie czasopisma dla 
dzieci. W zeszłym roku ukazały się cztery nume-
ry, każdy z nich został wykonany dla dzieci oraz 
dorosłych przez dzieci z naszej parafii. Opiekę 

Pieczenie pierniczków
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redakcyjną sprawuje redaktor Marta Strzelecka – 
wolontariusz parafii oraz katecheci.

Wypoczynek
• Zimowisko Rodzinne odbyło się w dn. 18-25 sty- 

cznia w Wiśle-Jaworniku, uczestniczyło w nim 
49 osób z obu warszawskich parafii luterań-
skich i parafii reformowanej, prócz jazdy na 
nartach, kuligów i zabaw, odbywały się zajęcia 
religijne;

• Półkolonie – w czasie między świątecznym oraz 
ferii zimowych odbyły się półkolonie łącznie 
wzięło w nich udział 25 uczniów, podczas za-
jęć parafianie podzielili się z dziećmi swoim 
doświadczeniem w różnych kategoriach: tea-
tralnych, malarskich, kulinarnych;

• Wakacje letnie – w kościele co niedzielę działał 
kącik dla dzieci (były tam Biblie dla dzieci, ko-
lorowanki zgodnie z tekstem kazalnym, mate-
riały plastyczne);

• Kolonie Parafialne odbyły się w Lidzbarku Wel-
skim w dniach 8-18 lipca. Uczniowie z obu 
warszawskich luterańskich parafii dobrze się 
bawili poznając Biblijnych bohaterów, ucząc 
się jak brać z nich dobry przykład;

• Półkolonie na zakończenie wakacji odbyły się  
w dn. 24-28 sierpnia, uczestniczyło w nich  
19 uczniów.

Inne działania w Parafii – Elżbieta Byrtek:
Udział w organizacji Śniadania dla kobiet, 
udział w spotkaniu Koła Seniorów, pomoc 
w akcji zbierania darów dla uchodźców, pro-
wadzenie nabożeństw we Włochach i Tabi-
cie (w lipcu), odwiedziny chorych uczniów  
w szpitalu, udział w uroczystej gali UBI Cari-
tas wraz z wolontariuszką parafialną (10 paź-
dziernika), udział w Wielkiej Gali Integracji  
z uczniem (19 listopada), organizacja pracy wo-
lontariuszy i praktykantów katechetycznych, 
współpraca w redakcji czasopisma „NOWINA”.

Półkolonie 2015

Kolonie letnie 2015 
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Inne działania w Parafii – Dorota Fenger:
Współorganizacja i współprowadzenie wraz  
z Pauliną Dulla-Latos dwóch śniadań dla Kobiet. 
Gośćmi spotkań były: dr Joanna Kluczyńska oraz 
Agnieszka Godfrejow-Tarnogórska. W każdym 
spotkaniu wzięło udział ponad 30 Pań. 
Systematyczny udział w spotkaniach Koła Senio-
rów, pomoc w akcji zbierania ubrań dla uchodź-

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNO-REMONTOWA

Rok 2015 stał pod znakiem ekspertyz i projektów 
technicznych. I tak największy rozpoczęty temat 
to przygotowania do remontu kościoła Świętej 
Trójcy, dla którego zostały wykonane eksper-
tyzy: konstrukcyjna kopuły oraz stropu nad po-
mieszczeniem Lutheraneum i przeciwpożarowa, 
projekt remontu kopuły, uzyskano także zale-
cenia konserwatorskie, a następnie pozwolenie 
urzędu konserwatorskiego. Prace będą polegały 
na wymianie pokrycia dachu (nowa blacha mie-
dziana i deskowanie), zabezpieczeniu ogniowym 
konstrukcji i zabezpieczeniu wewnętrznej beto-
nowej kopuły. Równocześnie trwały rozmowy  
z 3 pracowniami projektowymi na temat remontu 
wnętrza kościoła, ustalono zakres planowanego 
remontu i otrzymano oferty na wykonanie opra-
cowań. Parafia otrzymała także zalecenia konser-
watorskie na ten zakres prac.
Wiosną została wykonana inwentaryzacja i pro-
jekt modernizacji instalacji przeciwpożarowej  
w kościele (doposażenie Lutheraneum w hydran-
ty i dostosowanie do obecnych przepisów) oraz 
same roboty wykonawcze.
W kościele przy ul. Cietrzewia we Włochach 
konieczne było wykonanie ekspertyzy dotyczącej 
drewnianej konstrukcji stropu, zniszczonej przez 
owady. W nieodległej przyszłości czeka nas wy-
miana belek stropowych.
Opracowany został także projekt budowy 
dzwonnicy i złożony stosowny wniosek o wyda-
nie pozwolenia na budowę. Niestety w związku 
z niespójnymi zapisami obowiązującego miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 
proces jego wydania przedłuża się. 
Latem  Parafia rozpoczęła wykonywanie nowe-
go systemowego ogrodzenia działki wokół koś-
cioła, od dawna bardzo potrzebnego i wyczeki-
wanego. Ogrodzenie powstało na dwóch bokach 
terenu - od strony ul. Cietrzewia i z prawej strony 
kościoła od ujęcia wody oligoceńskiej. W sumie, 
na betonowej podmurówce, zamontowanych jest 
ok. 90 m przęseł ogrodzeniowych ocynkowanych 
i malowanych proszkowo f-my Wiśniowski wraz 
z furtką i 4-metrową bramą przesuwną o napę-
dzie elektrycznym. Z pracami tymi było związane 
tyczenie linii ogrodzenia przez geodetę, usuwa-
nie krzaków, karczowanie karp po akacjach i na-
prawa chodnika ulicznego. Pozostałe fragmenty 
ogrodzenia będą wykonywane po uporządkowa-
niu statusu prawnego granicy działki od strony 
stawów (o co wystąpiliśmy do Urzędu m.st. War-

ców, prowadzenie nabożeństw we Włochach  
i Tabicie (w sierpniu oraz w Adwencie). Od-
wiedziny pensjonariuszy dwa razy w miesiącu 
w EDO Tabita oraz innych osób samotnych. 
Udział w wycieczce parafialnej do Przemyśla 
oraz wraz z grupą parafialną w  Kierchentagu  
w Stuttgarcie.

Elżbieta Byrtek i Dorota Fenger

Elżbieta Maliszewska Jacek Grzegorowski
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szawy) i koniecznym wzmocnieniu skarpy, a tak-
że ewentualnym usunięciu pochylonych drzew na 
lewej granicy działki.
W sierpniu wykonana została również nowa insta-
lacja ciepłej wody użytkowej wraz z zasobnikiem 
i podłączona do niedawno wymienianego kotła.
W Tabicie Parafia włączyła się do prowadzone-
go przez LuxMedem remontu budynku „Domu 
Macierzystego” (starej Tabity), na który spół-
ka otrzymała dotację ze środków norweskich.  
W pierwszym etapie wykonany został projekt 
remontu poziomów piwnic, parteru i I piętra 
pod potrzeby LuxMedu. Po zatwierdzeniu przez 
Komendanta Państwowej Powiatowej Straży 
Pożarnej, na podstawie ekspertyzy, warunków 
p.poż i uzyskaniu pozwolenia na budowę w Sta-
rostwie prace ruszyły na jesieni. Zakończyły się 
w grudniu, a udział Parafii w dotyczył m.in. wy-
konania wymiany instalacji CO, dachu nad tzw. 
„akwarium”(salą na I piętrze), dwóch par drzwi 
zewnętrznych oraz parapetów w świetlicy.

II etap – w całości finansowany ze środków 
Parafii obejmuje projekt aranżacji II piętra dla 
naszych potrzeb wraz z wymianą i częściowym 
podniesieniem dachu. Prace budowlane będą wy-
konywane w 2016 r.
Równolegle prowadzone były prace inwentary-
zacyjne i projektowe dotyczące remontu kaplicy  
w Tabicie wraz z procedurami uzyskiwania zale-
ceń konserwatorskich i pozwoleń na budowę oraz 
wyborem wykonawcy. Wszystko to zakończono 
w grudniu uzyskując komplet niezbędnych doku-
mentów do przeprowadzenia prac wiosną 2016 r.
W budynku mieszkalnym na terenie Tabity zo-
stała wykonana rozbudowa instalacji gazowej  
o 3 kuchenki (na pozwolenie na budowę.
Pod koniec roku Parafia rozpoczęła również po-
rządkowanie ogrodzenia w Tabicie - od strony 
ul. Długiej wymieniono prawą część ogrodzenia 
(patrząc od ulicy). Tu również trzeba było usu-
wać i karczować gęste krzaki aby wykonać pod-
murówkę.
Przy ul. Spokojnej w Konstancinie-Jeziornej 
na jesieni, po uzyskaniu pozwolenia Starostwa 
Piaseczyńskiego i wykonaniu niezbędnych przy-
łączeń wodno-kanalizacyjnych oraz zasilania 
elektrycznego do budynku mieszkalnego zostały 
rozebrane 3 zrujnowane budynki wraz z obiekta-
mi gospodarczymi i zbiornikami podziemnymi.  
Wcześniej wycięto suche i połamane drzewa. 
Tym samym działka przy Spokojnej została w ca-
łości oczyszczona i uporządkowana.
W kaplicy Hermana Junga w alei A  na naszym 
cmentarzu w 2015 r. kontynuowany był remont, 
rozpoczęty rok wcześniej wymianą dachu. Tym 
razem wykonane zostały prace konserwatorskie 
we wnętrzu przy, przy bardzo zniszczonych ma-

Nowy płot wokół kościoła w Warszawie-Włochach

Wyremontowane pomieszczenia Tabity
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lowidłach ściennych – oczyszczono je, podklejo-
no odstające łuski farby, uzupełniono ubytki tyn-
ku, założono pobiały i odrestaurowano postać 
Chrystusa na jednym z malowideł. Prace pro-
wadzone były pod kierunkiem naszej parafianki 
pani Elżbiety Linnert z domu Tiunin. Na prace te 
otrzymaliśmy dotację od m.st. Warszawy w kwo-
cie 40 000  zł. Pozostałe koszty pokryte zostały 
ze środków Parafii, w tym z corocznej kwesty na 
cmentarzu. Prace te będą kontynuowane także  
w bieżącym roku.
Dla nieruchomości przy ul. Kredytowej 4  
w związku z koniecznym remontem, został wy-
konany projekt koncepcyjny jej zagospodarowa-

nia. Złożono także wniosek o wydanie decyzji 
o warunkach zabudowy, a także przygotowano 
wnioski do wyłożonego przez Urząd m.st. War-
szawy projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. 
Zagrożony strop piwnic pod podwórkiem, 
podstemplowany kilka lat temu, został obecnie 
ponownie zbadany i na początku roku 2016,  
wg zaleceń opracowanej ekspertyzy będzie uzu-
pełniane dotychczasowe zabezpieczenie.

Jacek Grzegorowski- specjalista ds. zarządzania 
nieruchomościami parafialnymi

Elżbieta Maliszewska – członek Rady Parafialnej

DZIAŁALNOŚĆ MEDIALNA PARAFII

W 2015 roku zainteresowanie stroną parafialną 
wciąż pozostawało bardzo wysokie, mimo że wy-
nik z 2014 roku nie został pobity.

Prawie połowa wszystkich odwiedzających na-
szą stronę wchodzi na nią poprzez bezpośrednie 
wpisanie adresu trojca.waw.pl. Pomijając pierwszą 
stronę największym zainteresowaniem cieszą się 
podstrony, na których znajdują się teksty, dotyczą-
ce historii i nauki Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego oraz historii/działalności duszpasterskiej 
naszej Parafii. 
Pod koniec 2015 roku została podjęta decyzja  
o przeniesieniu naszej strony internetowej na ser-
wer ogólnokościelny luteranie.pl. Dotychczasowy 
adres www.trojca.waw.pl pozostaje niezmienny, 
ale warto wspomnieć, że obok niego funkcjonuje 
drugi: www.warszawa.luteranie.pl. Przeniesienie 
strony było konieczne m.in. ze względów technicz-

Rok 2015 2014
Liczba odsłon wszystkich 
(pod)stron parafialnych 44 656 48 123

Liczba unikalnych 
użytkowników (różne IP) 25 413 26 250

nych. W tym roku czeka-
ją nas dalsze zmiany (być 
może również graficzne)  
w związku z powtarzają-
cymi się atakami hakerów 
na serwery naszego Koś-
cioła. Wady projektowe 
systemu zarządzania treś-
cią (CMS), którym się posługujemy, będą wymagać 
działań naprawczych, szczególnie w kwestii bez-
pieczeństwa. 
Przy tej okazji należy wspomnieć, że od samego 
początku istnienia strony internetowej naszej Para-
fii, a więc od kilkunastu lat, opiekę techniczną nad 
naszą witryną sprawował dr Marcin Benke, który 
też utrzymywał stronę na swoim serwerze. Panu 
Marcinowi Benke należą się serdeczne podzięko-
wania za lata pracy i niezwykle cenną pomoc przy 
wszystkich zmianach przeprowadzanych na stronie 
w ciągu minionych lat. 
W porównaniu z końcem ubiegłego roku liczba 
członków parafialnej grupy w serwisie społecz-
nościowym Facebook wzrosła o 149 osób i wynosi 
obecnie 553. 

Dariusz Bruncz

Dariusz Bruncz
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WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Rok 2015 to kontynuacja i pogłębianie partnerstwa polsko-szwedzkie-
go z Parafią Katedralną w Uppsali. Na początku października delegacja 
z Uppsali uczestniczyła wraz z reprezentantami naszej Parafii w spot-
kaniu partnerskim w Łodzi i Warszawie. W grudniu dzięki wieloletniej 
współpracy odbył się drugi już koncert z okazji Dnia św. Łucji, a w 2. 
Niedzielę Adwentu po raz trzeci w naszym kościele gościła ks. dziekan 
Annica Anderbrant.
Fakt, że jesteśmy parafią stołeczną powoduje, że wielu partnerów za-
granicznych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce odwiedza 
nasz kościół i Parafię. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Kancelarią 

Biskupa Kościoła mo-
żemy gościć w naszym 
kościele oficjalne siostrza-
nych Kościołów luterań-
skich (ale także innych 
wyznań) z wielu części 
świata. Za przykład może 
posłużyć m.in. wizyta  
ks. bp. Tamasa Fabiny’ego z Węgier, wiceprezydenta Świa-
towej Federacji Luterańskiej odpowiedzialnego za Europę 
Środkowo-Wschodnią, a także wizyta studyjna z Kościo-
ła Ewangelicko-Luterańskiego Bawarii. W bieżącym roku 
nie zabraknie również wizyt prominentnych gości, ale  
o tym będziemy informować na bieżąco. 
Charakteryzując współpracę międzynarodową Parafii  
Św. Trójcy w 2015 r. warto także wspomnieć o przyjaciel-

skich kontaktach i okazjonalnym goszczeniu w murach naszej świątyni warszawskiego zboru niemie-
ckojęzycznego. Zbór ten obejmuje grupę około czterdziestu osób a opiekę duszpasterską sprawuje nad 
nim ks. Karol Długosz.
W minionym roku malutka wspólnota niemieckojęzyczna doświadczała dużej dynamiki w sferze dusz-
pasterskiej. Wpisuje się w to odejście do parafii w Opolu - bardzo zasłużonego dla grupy - ks. Woj-
ciecha Prackiego (styczeń 2015). W kolejnych miesiącach zborem niemieckim zajmowali się studenci 
teologii ewangelickiej: mgr teol. Zbigniew Obracaj oraz mgr teol. Piotr Sztwiertnia. Czas ponownej 
stabilizacji nastąpił z dniem 1. września, kiedy to służbę w Warszawie rozpoczął ks. Karol Długosz 
- nowy asystent Biskupa Kościoła. W zakończonym już roku, na szczególne wyróżnienie zasługują, 
następujące wydarzenia: majowa konfirmacja, uroczyste nabożeństwo Reformacyjne z udziałem am-
basadora RFN Rolfa Nikela oraz polsko-niemiecka liturgia w gościnnych murach Kościoła św. Trójcy 
(6. 12). Dla naszych braci z za Odry ważnym momentem było oficjalne powołanie (w grudniu 2015) 
stowarzyszenia o nazwie: Deutschsprachige Evangelische Seelsorge in Warschau (Ewangelickie Dusz-
pasterstwo Języka Niemieckiego w Warszawie) - stanowiącego formalne ramy funkcjonowania grupy. 
Osobami szczególnie aktywnymi na tym polu są: Simon von Kleist, dr hab. Jürgen Wandel oraz Olof  
Seidel. Niezawodnie grupa może także liczyć na aktywne wsparcie organistki - p. Anny Gaś. 
Ewangelickie nabożeństwa niemieckojęzyczne odbywają się dwa razy w miesiącu w kaplicy Centrum 
Luterańskiego przy ulicy Miodowej 21. Wszystkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronie 
wspólnoty: http://warschau-evangelisch.de oraz na facebooku. 

Dariusz Bruncz

15. 02. 2015, bp Tamas Fabina, bp Jerzy Samiec, 
ks. Piotr Gaś

6. 12. 2015 r.  
ks. dziekan Annica Anderbrant
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WYCIECZKI I WIZYTY

W 2015 roku kościół Świętej 
Trójcy odwiedziło 28 zorganizo-
wanych grup z kraju i zagranicy, 
głównie ze szkół podstawowych, 
(ponad)gimnazjalnych, a także 
studenci i grupy przewodników. 
Kościół zwiedzało również kil-
ka grup zagranicznych głównie  
z Niemiec, Szwecji, USA, Ukrai-
ny, Hiszpanii, Rosji, Austrii, Ho-
landii oraz Chin. Podczas zwie-
dzania oferowanego przez naszą 
Parafię również w języku angiel-
skim i niemieckim, przybliżana 
jest historia naszego Kościoła  
i Parafii, a także dzieje ewangeli-
ków warszawskich. Wielokrotnie 
spotkania takie są okazją do roz-
mowy na temat wiary naszego 
Kościoła.
Niezależnie od wspomnianych grup, kościół odwiedzały też spontanicznie pojedyncze osoby nieuwzględ-
nione w ewidencji za wyjątkiem okresu od czerwca do września, kiedy nasza świątynia była otwarta od 
wtorku do niedzieli w ramach akcji „Otwarty kościół”. Jak informowaliśmy na naszej stronie interneto-
wej, w okresie tym kościół Świętej Trójcy odwiedziło nieco ponad 7500 osób! Ślady tych wizyt znajdują 
się w naszej księdze pamiątkowej. 
Ponadto ok. 500 osób przewinęło się przez nasz kościół w ramach projektu Nocy Muzeów. 
Dane liczbowe nie obejmują wydarzeń artystycznych, które odbywały się w kościele, w tym koncertu  
z okazji szwedzkiego Dnia św. Łucji, gdy do naszego kościoła przybyło ok. 1000 osób. 
Coraz rzadziej można od osób przychodzących do naszego kościoła usłyszeć, że są „po raz pierwszy”, 
mimo że od wielu lat mieszkają w Warszawie. Kościół Świętej Trójcy przestaje być dla coraz większej 
liczby warszawiaków „tym okrągłym, białym kościołem koło Zachęty”, a jest po prostu kościołem ewan-
gelickim/luterańskim Świętej Trójcy. I o to chodzi.

Dariusz Bruncz

Uczniowie 47 gimnazjum zwiedzają kościół

Chór ze Szwecji
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W 2015 roku na naszym Cmentarzu pochowano 
124 osoby: 43 osoby wyznania ewangelicko-augs-
burskiego, 76 rzymsko-katolickiego, 1 świadka 
Jehowy, 1 członka Kościoła Wolnych Chrześcijan 
oraz 3 osoby bez wyznania.
Duchowni naszego Kościoła odprowadzili do 
grobu zarówno naszych współwyznawców, jak  
i 15 osób wyznania rzymsko-katolickiego na 
prośbę ich rodzin. Ponadto odbyły się 4 nabo-
żeństwa w Kaplicy Halpertów z pogrzebami na 
innych cmentarzach: 2 ewangelicko-augsburskie, 
2 ewangelicko-reformowane. Łączny przychód: 
470.754,00 złote.
W 2015 roku wydano 66 konsensów oraz je-
den duplikat konsensu. Na place nowe wydano  
15 konsensów, w tym dla naszych współwyznaw-
ców 4 (z tego 1 w części historycznej) oraz 9 dla 
osób wyznania rzymsko-katolickiego, 1 dla Świad-
ka Jehowy i 1 dla osoby bezwyznaniowej (wszyst-
kie na place w części nowej).
W ramach dziedziczenia prawa do grobu wydano 
w roku minionym 51 konsensów:  15 dla ewan-
gelików (w tym 9 w części historycznej), 29 dla 
rzymskich katolików (w tym 7 na groby w czę-
ści historycznej), 7 dla osób bezwyznaniowych  
(w tym 3 w części historycznej). Łączny przy-
chód: 354.537,94 złotych.
W 2015 roku wydano 71 zgód na nowe nagrobki. 
Odnośnie prac kamieniarskich planowanych na 

grobach w części historycznej, zgód takich udzie-
la się w ścisłej współpracy z Biurem Stołeczne-
go Konserwatora Zabytków. Łączny przychód: 
44.032,40 złotych. 
W minionym roku wniesiono na konto Parafii 
1.364 wpłaty za użytkowanie części wspólnych 
cmentarza, możliwość korzystania z wody i wywo-
zu śmieci. Łączny przychód: 165.668,79 złotych. 
W dniach 30.10 – 02.11.2015  ponad 100 osób 
kwestowało na rzecz ratowania zabytków naszego 
Cmentarza przy ulicy Młynarskiej. Wolontariusze 
zebrali 41.077, 01 PLN, tj. o 1.694,58 PLN wię-
cej niż w 2014 roku. Jak co roku pomagali nam 
uczniowie Gimnazjum nr 47 im. Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego, którzy zbierali pieniądze wraz ze 
swoimi nauczycielami. 
Do naszych zborowników przyłączyli się również 
aktorzy: Emilia Krakowska i Artur Barciś, a także 

CMENTARZ

Magda Welman Ryszard Grażyński

Kwesta 2015 na cmentarzu E-A, przy ul. Młynarskiej
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dziennikarze: Maciej Orłoś (TVP), Tomasz Urzy-
kowski i Jerzy S. Majewski (Gazeta Stołeczna). Po 
raz pierwszy w kweście wzięli udział pracownicy 
Stołecznego Biura Konserwatora Zabytków. Ze-
brane fundusze zostaną przeznaczone na dalszą 
renowację XIX-wiecznej kaplicy grobowej Her-
mana Junga. W czasie tych czterech dni można 
było obejrzeć wnętrze zabytkowej kaplicy, podzi-
wiając pierwsze ukończone fragmenty malowideł 
ściennych. Niezmiernie trudna i żmudna praca 
konserwatorów, ale co za efekt! 
Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom 
oraz tym, którzy wspierali nas swoją czynną  
obecnością.

Dopisali nie tylko ludzie, dopisała także pogoda,  
a łagodne oblicze jesieni w tych dniach zaowoco-
wało ciekawostką przyrodniczą – niektóre róża-
neczniki zakwitły ponownie. 
Młodzież z wspomnianego Gimnazjum nr 47 
odwiedziła naszą Parafię w czasie adwentu. Po 
wspólnym obiedzie, prezentacji multimedialnej 
dotyczącej Cmentarza, rozmowach przy kawie, 
uczniowie zwiedzili kościół.

Ryszard Grażyński - Intendent Cmentarza 
Magda Welman

Fragment malowidła w kaplicy Jungów przed i po renowacji
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DZIAŁALNOŚĆ KANTORA PARAFII

Zuzanna Kuźniak, kantor Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej Świętej Trójcy, od roku 2014 
prowadzi śpiew podczas nabożeństw, a także 
zajęcia muzyczne w następujących zespołach:
u	chóry parafialne: dziecięcy, Vox Gaudii, Semper 

Cantamus (nowa nazwa Chóru Parafialnego),
u	 śpiewające lekcje religii dla wszystkich dzieci  

z Parafii. 

CHÓR DZIECIĘCY
Obecnie do chóru należy 16 dzieci w wieku 5-11 
lat. Podczas cotygodniowych spotkań dzieci po-
znają tajniki techniki wokalnej, podstawy teorii 
muzyki, dużo śpiewają i bawią się. Chór występuje 
podczas ważnych wydarzeń w parafii, jak np. roz-
poczęcie i zakończenie roku szkolnego, pikniki, 
Gwiazdka dla dzieci, spotkanie kolędowe. Chór 
już po raz drugi brał udział w koncercie polsko-
-szwedzkim z okazji Dnia Świętej Łucji, który od-
był się 4 grudnia 2015 roku. 
Próby Chóru dziecięcego odbywają się w nie-
dziele po nabożeństwie głównym w godzinach 
12.15-14.00 w sali muzycznej nr 16. Serdecznie 
zapraszamy.

CHÓRY PARAFIALNE
Chóry parafialne „Vox Gaudii” oraz „Semper 
Cantamus” czynnie uczestniczą w życiu parafii, 
uświetniając swym śpiewem nabożeństwa oraz 
uroczystości. Każdy z zespołów skupia ok. 20 
osób w różnym wieku, pracujących z dużym za-
angażowaniem. Chóry wykonują repertuar trzy-  
i czterogłosowy a cappella od renesansu po utwo-

ry współczesnych kompozytorów, jak również 
opracowania pieśni ze śpiewnika ewangelickiego. 
W roku 2015 oba chóry uczestniczyły dwukrotnie 
w warsztatach wokalnych prowadzonych przez 
pana Tomasza Piluchowskiego solistę Opery 
Narodowej w Warszawie. W marcu 2015 roku 
chóry koncertowały z repertuarem pasyjnym na 
zaproszenie parafii w Zgierzu. Brały również 
udział w Zjeździe Chórów Diecezjalnych w maju  
2015 roku, także w Zgierzu. W czerwcu 2015 
liczna grupa chórzystów wzięła udział w wy-
jeździe do Przemyśla, gdzie uczestniczyła w 
uroczystym odlaniu dzwonów reformacyjnych 
zamówionych przez parafię, we wrześniu zaś 
oba chóry uświetniły swym śpiewem uroczy-
stość poświęcenia nowych dzwonów. Chór Vox 
Gaudii w tym roku już po raz drugi brał udział  

w koncercie polsko-szwedzkim  
z okazji Dnia Świętej Łucji (4 grudnia 
2015 roku). Wykonał kilka utworów  
a cappella o tematyce adwentowej  
i bożonarodzeniowej oraz wspólnie  
z chórem dziecięcym utwór w języku 
szwedzkim.
Chór Vox Gaudii spotyka się w śro-
dy o godzinie 18.30 w sali muzycznej  
nr 16.
Próby chóru Semper Canta-
mus odbywają się w poniedziałki  
o godz. 17:00 w sali muzycznej nr 16.
Serdecznie zapraszamy na próby chó-

Zuzanna Kuźniak

Chór dziecięcy na pierwszym planie, z tyłu VoxGaudi
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rów działających w naszej Parafii. Wspólne mu-
zykowanie daje członkom zespołów parafialnych 
wiele satysfakcji i radości.

ŚPIEWAJĄCE LEKCJE RELIGII
Repertuar przerabiany podczas zajęć konsultowa-
ny jest z Panią Katechetką Elżbietą Byrtek oraz 
Panią Dorotą Fenger i nawiązuje tematycznie do 
zagadnień omawianych na lekcjach religii. Pro-
jekt bazuje na pieśniach ze śpiewnika „Chwalmy 
Pana”, Śpiewnika Ewangelickiego. Podczas zajęć 
dużą uwagę zwraca się na poprawną imposta-
cję dźwięku (ustawienie głosu) oraz odpowied-
nie używanie instrumentu głosowego. Wspólnie  
z prowadzącymi katechetkami przygotowujemy 
dzieci do różnych uroczystości, a także rekolekcji.
Śpiewające lekcje odbywają się raz w miesiącu  
w każdej z klas I-VI; w sali muzycznej nr 16.

Zuzanna Kuźniak – kantor Parafii Św. Trójcy 

Próba chóru Chór parafialny

Śpiewające lekcje religii

GRUPA MŁODZIEŻOWA I GRUPA 19+

GRUPY MŁODZIEŻOWA
W ramach wspólnych spotkań, które odbywają się 
w sali parafialnej nr 1 w każdy wtorek (a od września 
w piątek) o 17.30, podejmujemy tematy związane  
z różnymi obszarami naszego życia chrześcijańskie-
go. Wspólny czas służy również rozmowom o na-
szej codzienności i problemach jej towarzyszących.
Grupa ma kameralny charakter, ale wszyscy zaan-
gażowani regularnie pojawiają się na spotkaniach. 
Czasem odwiedza nas ktoś z Grupy „19+” (z której 
członkami chętnie współpracujemy!).

Od września na spotkaniach mamy przyjemność 
gościć wolontariuszkę z Niemiec, która służy na 
różnych płaszczyznach w Diakonii KEA w RP.
Poniżej przykłady naszych aktywności:
• Zorganizowaliśmy pierwszą edycję majowych 

„Ewangelickich gier_bez_prądu” (1-2 maja) we 
współpracy z Diecezjalnym Duszpasterstwem 
Młodzieży Diecezji Warszawskiej. W imprezie 
wzięło udział przede wszystkim wielu ewange-
lików z KEA w RP i zza granicy.
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• Pojechaliśmy do Stuttgartu na „Kirchentag” 
(Ewangelickie Dni Kościoła w Niemczech  
w dn. 3-7 czerwca).

• „W zdrowym ciele zdrowy duch”, dlatego od 
września, w każdy trzeci piątek miesiąca spo-
tykamy się na sali gimnastycznej (Gim. Nr 38,  
ul. Świętokrzyska 18a) – gramy w siatkówkę, 
unihokej i inne.

• Zorganizowaliśmy pierwszą edycję jesiennych 
„Ekumenicznych gier_bez_prądu” (24 paź-
dziernika) we współpracy z młodzieżą z PEA 
Wniebowstąpienia w Warszawie. Impreza była 
kierowana przede wszystkim do chrześcijan  
rożnych wyznań, nie tylko z Warszawy.

• Od 28 do 29 listopada braliśmy udział w Diece-
zjalnym Zjeździe Młodzieży, który odbywał się 
w PEA Wniebowstąpienia w Warszawie.

• Jak co roku, nasi przedstawiciele włączyli się 
aktywnie w m.in. kwestowanie i sprzedaż lite-
ratury na naszym Cmentarzu na ul. Młynarskiej  
(1-2 listopada).

• Przed świętami tradycyjnie zorganizowaliśmy 
Spotkanie Adwentowe (Adwentówkę), podczas 
którego razem z Grupą „19+” przeżywaliśmy 
świąteczny czas, m.in. śpiewając kolędy, składa-
jąc sobie życzenia i obdarowując się drobnymi 
prezentami.

Spotkania Grupy Młodzieżowej PEA Świętej 
Trójcy mają  otwarty charakter, dlatego serdecznie 
zapraszamy do dołączenia do nas i wspólnych 
działań.
Razem z Grupą „19+” i każdym chętnym spotyka-
my się w każdy piątek o 19:00 na otwartej „Integra-
cji” (gry bez prądu, kino, rozmowy i inne…).
Jeśli szukasz jakichś informacji lub chcesz się  
z nami porozumieć – znajdziesz nas na Facebooku.

GRUPA „19+”
W Sali parafialnej nr 1 w każdy wtorek o godz. 
19.00 odbywają się spotkania Grupy „19+”. Nasze 
spotkania kierowane są do studentów (nie tylko 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, ale innych 
wyższych uczelni) oraz młodzieży pracującej lub 
do każdemu, kto wystarczająco młodo się czuje. 
Tak, nieraz wpadają do nas członkowie Grupy 
Młodzieżowej.
Spotkania skupiają młodych ludzi pochodzących  
z Warszawy, z naszej parafii, jak i z różnych regio-
nów kraju i zza granicy, którzy przy parafii chcą roz-
wijać i kształtować swoją religijność i duchowość.
Wtorkowe spotkania służą dyskusji nad tematami 
związanymi z tekstami biblijnymi oraz aktualnymi 
problemami Kościoła i społeczeństwa, ale też mają 
charakter towarzyski. Część spotkań i tematów, nad 
którymi się pochylamy, opracowują sami członko-
wie Grupy. 
Staramy regularnie wymieniać się z Grupą z PEA 
Wniebowstąpienia w Warszawie przy ul. Puławskiej.
Chęci nam nie brak, a gdy dopisze pogoda, wyby-
wamy gdzieś w plener. Bliżej lub dalej. Ostatnim  
razem liczną ekipą przez dwa dni zwiedzaliśmy 
„Perłę Północnego Mazowsza” – małą ojczyzną 
jednej z naszych studentek. 
Od września, w każdy trzeci piątek miesiąca spo-
tykamy się razem z Grupą Młodzieżową i wszyst-
kimi chętnymi na sali gimnastycznej (Gim. Nr 38,  
ul. Świętokrzyska 18a) – gramy w siatkówkę, uniho-
kej i inne.
Przed świętami tradycyjnie zorganizowaliśmy Spot-
kanie Adwentowe (Adwentówkę), podczas którego 
razem z Grupą Młodzieżową przeżywaliśmy świą-
teczny czas, m.in. śpiewając kolędy, składając sobie 
życzenia i obdarowując się drobnymi prezentami.
Spotkania „19+” mają otwarty charakter, dlatego 
serdecznie zapraszamy do dołączenia do nas i do 
wspólnych działań.
Razem z Grupą Młodzieżową i każdym chętnym 
spotykamy się w każdy piątek o 19:00 na otwar-
tej „Integracji” (gry bez prądu, kino, rozmowy  
i inne…).
Jeśli szukasz jakichś informacji lub chcesz się  
z nami porozumieć – znajdziesz nas na Facebooku.

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

Spotkanie adwentowe młodzieży
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KOMISJA DIAKONII
W skład Parafialnej Komisji Diakonijnej wchodzi 
10 parafianek, a w razie potrzeby pomagają nam 
także inne parafianki. Członkinie Komisji Diako-
nijnej spotykają się raz w miesiącu, żeby ustalić 
harmonogram prac na najbliższy miesiąc. 
Głównym celem naszej działalności jest wspiera-
nie seniorów Parafii, osób samotnych, chorych, 
niepełnosprawnych, dzieci i wszystkich tych, któ-
rym możemy w jakiś sposób pomóc.  Współpra-
cujemy z Kołem Pań, Kołem Seniorów, Ewan-
gelickim Ośrodkiem Diakonii Tabita, Diakonią 
Kościoła, NZOL LUX MED Tabita oraz EOD 
„Sarepta” w Węgrowie. 
Potrzebującym służymy informacją i pomocą  
w załatwianiu skierowań do domów opieki, infor-
macjami na temat materialnej pomocy z Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, ewentualnej możliwości 
orzecznictwa inwalidztwa i przyznawania renty lub 
stałej zapomogi.
Osoby starsze i samotne wymagające stałej opie-
ki drugich osób zgłaszamy do lekarza pierwszego 
kontaktu i rejonowego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, celem uzyskania stałej opieki. 
Kilka członkiń komisji diakonii działa w charak-
terze wolontariuszek w Tabicie, opiekując się pen-
sjonariuszami. 
Komisja Diakonijna prowadzi regularnie kawia-
renkę czynną w niedziele po nabożeństwie poran-
nym. Ofiary składane za kawę i ciasto przeznaczo-
ne są na cele diakonijne.
Poniżej przedstawiono inne wybrane działania 
prowadzone w 2015 r. przez Komisję Diakonijną. 
Z okazji Świat Bożego Narodzenia i Wielkano-
cy odwiedziliśmy ok. 70 seniorów naszej Parafii, 
część pozostałych otrzymała życzenia pocztą.  
W akcji tej Komisji pomagali także inni parafianie. 
Regularnie seniorom parafialnym wysyłamy życze-
nia urodzinowe. 
Zorganizowaliśmy świąteczne spotkania dla osób 
starszych: na Boże Narodzenie było 45 osób, na 
Wielkanoc było 50 osób.
Dziękczynne Święto Żniw jest świętem całej Para-
fii, w którym czynny udział wzięli parafianie dzie-
ląc się ciastami, owocami, kawą i herbatą. Stroną 
organizacyjną zajęła się Komisja Diakonii.

W tradycji Parafii 
wpisują się pikniki: 
w czerwcu w Ta-
bicie wzięło w nim 
udział 150 osób, 
a w lecie we Wło-
chach ok. 70 osób. 
Piknik na zakończe-
nie i początek roku 
szkolnego współor-
ganizowały panie katechetki i rodzice dzieci.
Spotkanie adwentowe parafian oraz spotkanie ko-
lędowe zgromadziło łącznie ok. 150 osób. Słodki 
poczęstunek przygotował członkinie Komisji Dia-
konijnej pod kierunkiem pani Teresy Rej.
W pierwszą niedzielę Adwentu byliśmy w Węgro-
wie z życzeniami świątecznymi, wzięliśmy udział 
w nabożeństwie, a później spotkaliśmy się z para-
fianami przy kawie. Radzie Parafialnej dziękujemy 
za użyczenie mikrobusu, którym dotarliśmy na 
miejsce. Wizyta upłynęła w miłej atmosferze. 
Dla dzieci parafialnych przygotowano 160 paczek 
ze słodyczami i drobnymi prezentami na święta 
Bożego Narodzenia. Częściowo koszty poniosła 
Komisja Diakonijna.
Niewielką pomoc finansową przekazaliśmy rodzi-
com będącym w trudnej sytuacji materialnej, a tak-
że na dofinansowanie parafialnych kolonii letnich 
oraz półkolonii letnich i zimowych, 
W adwencie i okresie pasyjnym odwiedziliśmy 
pensjonariuszy Tabity z życzeniami świątecznymi. 
Towarzyszyły nam pani Dorota Fenger, Ada Wa-
rowny oraz wolontariuszka z Niemiec. 
Braliśmy udział w akcjach ogólnokrajowych: „Wi-
gilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”; „Skarbonka 
Diakonijna” oraz „Prezent pod choinkę”.
Czynnie wspomagaliśmy zbiórkę bielizny dla ko-
biet z Burkina Faso w ramach akcji Centrum Misji 
i Ewangelizacji oraz zbiórkę odzieży w ramach pa-
rafialnej akcji pomocy uchodźcom.
Na zakończenie niniejszego sprawozdania zwra-
cam się z prośbą i apelem o włącznie się nowych 
osób do prac w Komisji Diakonijnej. Możliwości 
działania jest bardzo dużo. Osoby zainteresowane 
proszę o kontakt.

Adda Hasiuk – Przewodnicząca Koła Diakonii 

Adda Hasiuk
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KOŁO PAŃ

• 15 stycznia. Urodziny p. diakon Magorza-
ty Gaś, ks. proboszcza Piotra Gasia i ks. dra 
Włodzimierza Nasta. Były życzenia i piękny 
tort, wykonany przez p. M. Kicman. Śpiewano 
bardzo dużo pieśni, wybieranych na życzenie 
solenizantów. Akompaniowała p. Gabriela Ba-
kalarz. Państwo Toeplitzowie przekazali po-
zdrowienia od księży i parafian z Wisły (przeby-
wali tam w sanatorium). P. Ada Hasiuk przeka-
zała pozdrowienia od ks. Bogdana Wawrzeczki  
z Węgrowa, a p. Maria Chmiel przeczytała 
życzenia świąteczne i noworoczne od pastor 
Aleny Naimanowej i pastor Heleny Salfickiej  
z Czech oraz opowiedziała w skrócie o „opłat-
ku ormiańskim”, w którym uczestniczyła dn. 
10.01. br., a także o Stowarzyszeniu Ormian 
w Polsce, które gromadzi potomków polskich 
Ormian oraz otacza opieką Ormian, przy-
byłych do naszego kraju w ostatnich latach  
(w związku z niestabilną sytuacją polityczną  
i gospodarczą w rejonie Kaukazu). Z panią 
Martą Axentowicz-Bohosiewicz, prezes Stowa-
rzyszenia, panie miały możność zapoznania się 
przed kilku laty, gdy była gościem Koła. 

• 19 lutego. Historyk i varsavianistka, p. Alicja 
Sadomska, wygłosiła prelekcję o pierwszym 
warszawskim fotografie, Karolu Beyerze. 
Spokrewniony z Minterami przez swą mat-
kę, Henriettę z Minterów Beyerową, malarkę 
i założycielkę pierwszej szkoły malarstwa dla 
kobiet, po praktyce w odlewni swego wuja, 
Karola Mintera, zainteresował się nową gałęzią 
sztuki – dagerotypią (wynalezioną w 1839 r.)  
i przeniósł ją do Warszawy, gdzie zyskała wielką 
popularność. Karol Beyer uwieczniał budow-
le stolicy ( fotografował panoramę Warszawy 
z latarni kopuły Kościoła Św. Trójcy), ważne 
wydarzenia (pogrzeb Pięciu Poległych w 1861 
r.), a przede wszystkim portretował współ-
czesnych sobie – warszawiaków, przyjezdnych, 
znane osobistości. Fotografia – w przeciwień-
stwie do portretu malarskiego - stała się sztuką 
demokratyczną, dostępną nie tylko dla szlachty 
i arystokracji, ale i dla mieszczaństwa, a nawet 
sfer rzemieślniczych. Prelekcja była ilustrowa-

na przezroczami, 
przedstawiającymi 
zarówno obrazy 
Henrietty Beyer, 
jak i fotografie jej 
syna Karola, co 
bardzo przybliży-
ło omawianą epo-
kę i uatrakcyjniło 
wykład.

• 19 marca – wspólne Koło Pań z 4 warszaw-
skich parafii ewangelickich. Z powodu cho-
roby p. Aldony Karskiej, która miała mówić 
o wyprawie szlakiem Reformacji, pani Alicja 
Sadomska ponownie wygłosiła (tym razem 
przed szerszym audytorium) prelekcję o Ka-
rolu Beyerze, ilustrując ją przezroczami, i do-
datkowo – ku wielkiemu zainteresowaniu Pań 
– demonstrując pamiątki rodzinne: fotografie 
przodków, wykonane przez uczniów Beyera, 
zaproszenia ślubne z epoki itp. drobiazgi, przy-
bliżające nam koniec XIX wieku w Warsza-
wie. Dodatkowo ks. Piotr Gaś poinformował 
zebranych o imprezach muzycznych, związa-
nych z okresem Wielkanocy, odbywających się  
w kościele św. Trójcy.

• 16 kwietnia wystąpiła z prelekcją pani Gabrie-
la Bakalarz. Opowiadała o symbolach w sztu-
ce chrześcijańskiej, zwłaszcza o symbolach op-
artych na Biblii, ilustrując wykład przezroczami 
oraz samodzielnie wykonanymi pomocami 
na tzw. flanelografie (sposób, jakiego używała 
podczas zajęć z młodzieżą).

• 22 kwietnia na cmentarzu przy ul. Młynarskiej 
w kolejną rocznicę śmierci Ewy Walter, długo-
letniej przewodniczącej Koła Pań, zebrało się 
przy Jej grobie grono znajomych i przyjaciół. 
Modlitwę wygłosiła diakon Małgorzata Gaś.

• 21 maja - Aldona Karska w prelekcji pt. 
„Miejsca i miejscowości związane z Reforma-
cją i Reformatorami” mówiła o swojej wypra-
wie szlakiem Reformacji. Pokazywała piękne 
przezrocza z miast związanych z osobą Mar-
cina Lutra - Eisleben, Mansfeld, Eise-
nach, Wartburg. W związku ze zbliżającą się  

Maria Chmiel
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500 rocznicą wystąpienia Lutra i jubileuszem 
Reformacji miejscowości te poddają renowa-
cjom obiekty związane z Reformatorem (wiele 
kościołów jest aktualnie w remoncie, stąd nie 
zawsze można było sfotografować ich wnę-
trza), budują nowoczesne muzea i stawiają na 
rozwój turystyki, czemu ma pomóc przyznanie 
wielu z nich tytułu „Lutherstadt”.

• 10 czerwca na wspólne Kole Pań z 4 war-
szawskich parafii ewangelickich jego organi-
zatorki z parafii Wniebowstąpienia zaprosiły 
panią kustosz Muzeum Azji i Pacyfiku Bożenę 
Rubczyńską, która wraz z małym zespołem 
śpiewaków (Rosjanka, Ukrainiec i 2 Polaków – 
panie ubrane były w tradycyjne hinduskie sari) 
prezentowała pieśni bengalskiego poety i dzia-
łacza w sprawie pokoju światowego przy ONZ, 
Sri Chinmoya (Szri Czinmoj, zm.w 2007 r.).  
Z bogatego dorobku poety wybrała utwo-
ry inspirowane Biblią i osobą Jezusa („Sziszu 
Dżiszu” – Dziecię Jezus w jęz. bengali). Pieśni 
wykonywane były w jęz. bengalskim, polskim 
i angielskim, przy akompaniamencie b. popu-
larnego w Indiach „harmonium” – rodzaju 
przenośnej skrzynkowej harmonii. Niezwykle 
melodyjne, pięknie zharmonizowane, rozlew-
ne, ale nie monotonne utwory bardzo podoba-
ły się licznie zgromadzonemu audytorium. Na 
zakończenie p. Rubczyńska zaprosiła chętnych 
do odwiedzenia Muzeum (ul. Solec 24) i wzię-
cia udziału w licznych imprezach tam organizo-
wanych, a poświęconych sztuce i kulturze Azji 
i Pacyfiku. 

• 18 czerwca ks. dr Włodzimierz Nast mówił 
o swoim wyjeździe do Japonii i pobycie w To-
kio. Podróż była związana z uhonorowaniem 
japońskiej inicjatywy modlitewnego głoszenia 
pokoju („Niech będzie pokój na ziemi…”). 
Dwadzieścia pięć lat temu delegacja japońska, 
goszcząca w naszym kościele św. Trójcy za-
poznała parafian z tą inicjatywą i przywiozła 
symboliczny postument ze wspomnianym na-
pisem, który przez lata stał w pobliżu ambony. 
Oprócz tego zgromadzeni na spotkaniu sym-
bolicznie uczcili czerwcowe jubilatki i jubilata, 
a także złożyli życzenia państwu Toeplitzom 
z okazji zbliżającej się rocznicy ich diamento-
wych godów.

(w lipcu i sierpniu trwała przerwa wakacyjna)
• 17 września -jak zwykle po wakacjach – spot-

kanie miało charakter głównie towarzyski, po 
dwóch miesiącach przerwy panie wymieniały 
wszystkie ploteczki i nowinki, jakie zebrały się 
przez wakacje. Pani diakon Małgorzata Gaś 
opowiedziała o wyjeździe na spotkanie kobiet 
z Polski, Czech i Niemiec, które tym razem 
odbyło się właśnie w Czechach, w Żeleznej 
Rudzie. Z okazji przypadającego w 2015 roku 
600-lecia spalenia w Konstancji mistrza Jana 
Husa, męczennika za wiarę i czeskiego bohate-
ra narodowego, spotkanie było zdominowane 
przez tematykę „husowską”. 

• 24 września – wspólne Koło Pań w Parafii Re-
formowanej. Pani Katarzyna Okulska opo-
wiadała o niezwykłej podróży na niezwykłą wy-
spę i o poznanych tam niezwykłych ludziach. 
Chodzi o Madagaskar i jego stolicę Antana-
narivo, a w niej – budowanie społecznymi si-
łami, w bardzo biednej dzielnicy – szkoły dla 
najuboższych dzieci. Nauka daje im szansę na 
lepsze życie, toteż ich rodzice sami budują naj-
skromniejsze, z desek i własnoręcznie wyrabia-
nych z gliny cegieł, „szopy”, w których jednak 
odbywa się bezpłatna edukacja najmłodszych. 
Prelegentka zapoznała też pokrótce słucha-
czy z historią Madagaskaru, jego florą i fauną,  
codziennym życiem mieszkańców (18 grup  
etnicznych!), ilustrując swą wypowiedź przezro-
czami. Warto dodać, że Parafia Reformowana 
organizuje – w miarę możliwości – pomoc dla 
tej szkoły, m. in. zbierając „cegiełki” podczas 
organizowanych w kościele koncertów ludowej 
muzyki malgaskiej (wykonują ją dwaj Malgasze 
– członkowie parafii, panowie Joseph i Desire’).

• 15 października – ks. Włodzimierz Nast 
czytał poezje Konstantego Ildefonsa Gał-
czyńskiego. Wiersze znane i mniej znane były 
przyjęte bardzo ciepło (wszyscy znamy i lubimy 
poezję „srebrnego Konstantego”). Wiele z nich 
– mimo upływu lat - brzmiało niezwykle aktu-
alnie (chociażby „Skumbrie w tomacie”!). Poe-
tycki charakter spotkania wprawił zebranych 
w dobry i pogodny nastrój. Należy podkreślić 
mistrzostwo Księdza w interpretacji utworów, 
co walnie przyczyniło się do ich znakomitego 
odbioru.
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Staraj się utrzymać swoją duszę młodą i drżącą aż do starości.
George Sand

Spotkania Miłośników Koła Seniorów odbywały się zgodnie z przyjętym 
harmonogramem w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 15.00. Przy 
wspólnym stole poruszaliśmy różne interesujące nas tematy, dzieliliśmy 
się przemyśleniami, wspomnieniami, wymienialiśmy doświadczenia. 
Nie zabrakło też refleksji i zadumy przy okazji wspólnego przeżywania 
świąt Zmartwychwstania Pańskiego i Bożego Narodzenia. Nie zabrakło 
nas również podczas corocznej kwesty na cmentarzu parafialnym, 
gdzie aktywnie uczestniczyliśmy w zbiórce pieniędzy na rzecz ochrony  
i renowacji zabytkowych nagrobków.
Spotkania Miłośników Koła Seniorów cieszą się coraz większą liczbą 

zwolenników. Uczestniczy w nich Ks. Biskup Janusz Narzyński z małżonką Barbarą. Zyskaliśmy nowych 
przyjaciół. Pamiętała o nas młodzież z 7-6 Hufca Pracy z warszawskiej Woli, która podarowała pod 
choinkę każdemu Seniorowi własnoręcznie wykonane świeczniki. Z ogromną przyjemnością gościliśmy, 
ks. proboszcza Piotra Gasia, ks. Łukasza Zielińskiego, diakon Małgorzatę Gaś, katechetki Ellę Byrtek  
i Dorotę Fenger oraz członka diakonii Panią Adę Hasiuk. 
Wszystkie spotkania były wyjątkowe i niepowtarzalne. Dały nam wiele radości, satysfakcji, bardzo zbliżały 
nas do siebie przez co czujemy, że stanowimy jedną rodzinę.

• 12 listopada – 80 urodziny pani Wiesławy 
Gläser – był pyszny tort, życzenia, wspólne 
śpiewanie pieśni. Pani Gabriela Bakalarz po-
dzieliła się bardzo emocjonalnymi refleksjami 
nt. stanu współczesnej pobożności ewangeli-
ckiej i życia parafialnego – na tle pobożności  
i trybu życia pierwszego zboru chrześcijańskie-
go (czasów apostołów). Wystąpienie było ilu-
strowane poglądowymi obrazkami na flanelo-
grafie. Pani diakon Małgorzata Gaś zapoznała 
Panie z nową inicjatywą – spotkaniami kobiet 
(na razie w Parafii Reformowanej – panie ze 
wszystkich parafii ewangelickich) połączonymi 
z prelekcjami, służącymi wzajemnemu pozna-
niu się i zbliżeniu ewangeliczek. Uczestnicz-
ki dzisiejszego spotkania (przybyło mniej niż  
20 osób – zła pogoda i choroby) wysuwały też 
rozmaite propozycje dotyczące m.in. sprząta-
nia cmentarza, lepszych krzeseł w Luteraneum  
i kaplicy Halpertów czy innych prac, mogących 
zintegrować nasze środowisko.

• 10 grudnia - wspólne Koło Pań z czterech 
parafii ewangelickich w gościnnych pomiesz-
czeniach Parafii Ewangelicko-Metodystycznej 

pw. Dobrego Pasterza. Spotkanie otworzył sto-
sownym rozważaniem ks. Zbigniew Kamiń-
ski, następnie pan Lesław Kawalec, podróż-
nik i nauczyciel akademicki, wygłosił prelekcję 
„Chrześcijanie w mozaice wyznaniowej Azji  
i Bliskiego Wschodu”. Wystąpienie było oparte 
na doświadczeniach z własnych podróży oraz  
z kontaktów ze studentami z Chin i krajów 
arabskich. Nie był to obraz, jaki nam przeka-
zują media, ale niewątpliwie dający wiele do 
myślenia. Wagę poruszanych problemów pod-
kreślały przeźrocza i wykresy, dające niewesoły 
obraz współczesnej sytuacji religijnej i politycz-
nej na omawianych terytoriach, od Japonii po 
Syrię.

• 17 grudnia - ostatnie spotkanie adwentowo-
-opłatkowe, jak zwykle w szczególnej atmosfe-
rze oczekiwania na Boże Narodzenie. W tym 
roku Mikołaj przyniósł drobne prezenty, sło-
dycze i przetwory zrobione przez jedną z pa-
rafianek. Przy płonących świecach i pieśniach 
adwentowych oraz kolędach zebrani dzielili się 
opłatkiem, życząc sobie zdrowych i wesołych 
Świąt.

Maria Chmiel – przewodnicząca Koła Pań

KOŁO SENIORÓW

Irmgard Pajka



45

INFORMATOR Nr 1(82)2016

Grupa anglojęzyczna spotykała się w drugi i w czwarty czwartek każdego mie-
siąca (także w letnich miesiącach) w Sali Parafialnej nr 1 na ulicy Kredytowej 
4 (domofon: „1”). Nasze spotkania zaczynają się o godzinie 18:30 i trwają do 
dwóch godzin.
Na razie na spotkania przychodzi do dziesięciu osób. W większości są to ludzie 
związani z naszą Parafią, ale przychodzą też katolicy, ludzie niepraktykujący 
oraz jedna metodystka. Na typowym spotkaniu na początku śpiewamy kilka 
pieśni. Potem czytamy i dyskutujemy nad tekstem z Pisma Świętego, dosto-
sowując znaczenie danego tekstu do naszego własnego życia. Czasami ktoś 
ma jakiś problem lub pytanie, a wtedy zajmujemy się tą sprawą lub tą osobą. 
Spotkania odbywają się w luźniej i przyjacielskiej atmosferze. 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.
Warto podkreślić, że dla uczestników ważna jest nie wyznaniowość, ale raczej 
skupianie się nad treścią Biblii i nad naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Wszyscy, którym sprawy 
własnego zbawienia i sposobu życia nie są obojętne, są mile widziani. 
Nasza grupa powoli się powiększa i rozwija się duchowo. W minionym roku gościliśmy przedstawiciela 
organizacji „Open Doors”, która zajmuje się prześladowanymi chrześcijanami na całym świecie. Ogląda-
liśmy też film na ten temat. Mam nadzieję, że w roku 2016 znów będziemy mieli kontakt z tą organizacją. 

Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób nas 
wspierali i serdecznie zapraszam na spotkania. Skon-
taktujcie się też, proszę, mailem: harry.irrgang@wp.pl 
lub telefonicznie: 604-980-647.

I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym,  
i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał
(Dzieje Apostolskie 2,4).

Harry Irrgang – organizator spotkań

Pragniemy podziękować ks. Włodzimierzowi 
Nastowi – Patronowi naszych spotkań za 
obdarowywanie nas Słowem Bożym, za wspólną 
modlitwę oraz dzielenie się ciekawymi historiami 
dotyczącymi naszej wiary i kościoła.
Jesteśmy szczególnie wdzięczni Pani Dorocie 
Fenger za wielkie serce, wsparcie oraz nieocenioną 
pomoc. Dziękujemy wszystkim za wyrazy 
szacunku i sympatii. 
Seniorzy z naszego koła, chociaż ciałem starzy 
duchem są wiecznie młodzi. Jeżeli pragniecie 
podzielić się Sobą zapraszamy do nas. W naszym 
gronie odnajdziecie przyjaciół na dobre i na złe.

Irmgard Pajka– przewodnicząca Koła Seniorów

ANGLOJĘZYCZNE SPOTKANIA PRZY MUZYCE I SŁOWIE

Spotkanie adwentowe

Harry Irrgang

Podczas spotkania
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KOMISJA OCHRONY PAMIĄTEK  
– SPOŁECZNY INSTYTUT HISTORYCZNY

Informacje o działalności w 2015 r.

Sprawy osobowe KOPSIH
Grono członków i sympatyków KOPSIH stano-
wią osoby w różnym wieku i o różnym wykształ-
ceniu i specjalizacjach. Przeważają emeryci i renci-
ści z wyższym wykształceniem humanistycznym, 
ale są również inżynierowie, technicy i inni.
W roku sprawozdawczym przypadły „wysokie” 
rocznice urodzin czterech członkiń Instytutu. 
Były to panie: Alicja Linkowska, aktywna w Wy-
dziale Archiwalnym, która obchodziła dziewięć-
dziesiąte urodziny, Danuta Janowska, wieloletnia 
członkini Wydziału Muzealnego – osiemdziesiąte 
urodziny, Wiesława Glaezer działająca w Wydziale 
Archiwalnym – osiemdziesiąte urodziny, Aniceta 
Maria Rudzka Augustyniak, wieloletnia członkini 
Wydziału Badawczo-Redakcyjnego – osiemdzie-
siąte urodziny.
Jedna osoba zrezygnowała z udziału w pracach 
Instytutu ze względu na stan zdrowia. Trzy panie 
musiały ograniczyć swoją działalność w związku  
z urlopami macierzyńskimi i wychowawczym. Jed-
na pani, po dłuższej przerwie, spowodowanej ko-
niecznością osobistej opieki nad chorą matką, pod-
jęła ponownie działania w Wydziale Archiwalnym.
Nadmienić należy, że poza członkami działającymi 
systematycznie lub okolicznościowo, istnieje kilku-
nastoosobowa grupa byłych członków i sympaty-
ków, w tym siedem osób mieszkających w różnych 
domach opieki. W ramach działalności instytuto-
wej utrzymywane są z tymi osobami kontakty od-
wiedzinowe, telefoniczne i korespondencyjne. 
W roku 2015 spośród sympatyków KOPSIH ode-
szły do Wieczności dwie panie. Były to: 
ŚP. Janina Zofia Grzelak, pseudonim „Janka”, 
córka Krystyny z d. Kuźma i Jana, ur. 14 kwiet-
nia 1929 r. w Warszawie. Od dzieciństwa związa-
na z tutejszą parafią. Uczęszczała do Publicznej 
Żeńskiej Szkoły Powszechniej nr 102 d. Zboru 
Ewangelicko-Augsburskiego przy ul. Królewskiej 
19 w Warszawie oraz do Prywatnego Gimnazjum 
Żeńskiego im. Królewny Anny Wazówny tegoż 

Zboru, które w latach 
okupacji niemieckiej dzia-
łało w utajnieniu jako 
filia III Miejskiej Szkoły 
Zawodowej – Kurs Kon-
fekcyjno-Galanteryjny,  
w wynajętych lokalach przy ul. Górskiego, a na-
stępnie ul. Alberta nr 7. Była harcerką, w 39 dru-
żynie, tajnie działającej przy szkole.
Podczas Powstania Warszawskiego pełniała funk-
cję łączniczki w Szefostwie Sanitarnym Komendy 
Okręgu Warszawskiego AK. Rozkazem z września 
1944r. została odznaczona Krzyżem Walecznych. 
Jako jeniec wojenny przebywała w stalagach. Po 
wyzwoleniu przez Amerykanów, w kwietniu 1945 r. 
pełniła funkcję sanitariuszki w Wojskowej Służbie 
Kobiet w I Polskiej Samodzielnej Brygadzie Spa-
dochronowej. W 1947r. powróciła do Warszawy. 
Ukończyła studia w Szkole Głównej Planowania 
i Statystyki. 
P. Janinę Zofię Grzelak poznałam na dorocznym 
Zjeździe „Wazowianek” w 1981 r., była „dziew-
czyną” z warkoczem. Podobno zawsze zaplatała 
swoje bujne włosy w jeden duży warkocz z tyłu 
głowy. W pierwszym dniu spotkania jako prze-
wodnicząca KOPSIH miałam swoje wystąpienie, 
którego celem było zachęcanie „Wazowianek” 
do pisania wspomnień i zbierania materiałów do 
książki o ich szkole. Przygotowałam nawet w tym 
celu ankiety i kwestionariusz i rozdałam między 
uczestniczki. Apelowałam ponadto o udział pań 
w działaniach naszego Instytutu. Poszukiwałam 
m.in. osoby chętniej do tłumaczenia tekstów na 
język rosyjski. Zgodziła się p. Janina Zofia Grze-
lak. Przetłumaczyła tekst wielostronicowego fol-
deru pt. Kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy 
na placu Małachowskiego w Warszawie, zawierający 
zarys dziejów parafii i kościoła oraz informacje 
o Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce  
i zasadach wiary. Współautorami tekstu byli: Alina 
[Eleonora z Rudzkich] Janowska, Maria Rojkowa 
i ks. senior Jan Walter. Wcześniej folder ten był 

Alina Eleonora  
z Rudzkich Janowska
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tłumaczony na inne języki. Później p. Janina Grze-
lak wspomagała KOPSIH wielokrotnie w tłuma-
czeniu dokumentów i innych niewielkich tekstów. 
Zmarła 25 września 2015r. i została pochowana 
na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy 
ul. Młynarskiej. Pogrzeb prowadził ks. radca Piotr 
Gaś, proboszcz parafii.
ŚP. Joanna Bogusława Tiunin z d. Wyszomirska, 
córka Otylii z d. Bartel i Tadeusza, ur. 21 sierp-
nia 1922r. w Warszawie. Od początku działania 
KOPSIH, jeszcze wiosną 1980r. p. Tiunin zadekla-
rowała swój udział w poczynaniach Instytutu. Jako 
artystka malarka podjęła pracę przy konserwacji 
zniszczonego portretu ks. płka Feliksa Teodo-
ra Gloeha, przekazanego przez rodzinę Księdza,  
a znajdującego się na terenie pracowni KOPSIH. 
Portret miał swoją wojenną historię, przedstawiał 
ks. Gloeha w stroju wojskowym z licznymi odzna-
czeniami.
W późniejszym czasie, przewodnicząca KOPSIH, 
piszącą te słowa zaprojektowała portrety osób, 
które chciałaby pozyskać jako nowe dzieła dla Mu-
zeum KOPSIH. Wielobarwne, malowane olejno 
na płótnie. Pani Tiunin przystała na tę propozycję i 
zobowiązała się w pewnych odstępach czasu nama-
lować portrety wskazanych osób. Byli to duchow-
ni: ks. Piotr Artomiusz-Krzesichleb(1552-1609), 
pierwszy oficjalny duszpasterz Zboru Warszaw-
skiego, ks. bp Juliusz Bursche(1862-1942), pierw-
szy biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w Polsce niepodległej po 1918 r., ks. płk Ryszard 
Paszko(1878-1940), pierwszy naczelny kapelan 
ewangelicki w Wojsku Polskim w Polsce niepodle-
głej, jak wyżej oraz ks. Leopold Marcin Otto(1819-
1882), niezwykły duchowny działający głównie w 
Warszawie, ale i w innych parafiach w czasie, kiedy 
Polska była pod zaborami.
Najtrudniejsza okazała się praca nad portretem 
ks. Artomiusza-Krzesichleba. Alina Eleonora z 
Rudzkich Janowska, autorka publikacji pt. Ksiądz 
Piotr Artomiusz-Krzesichleb proboszcz luterańskiej pa-
rafii warszawskiej w latach 1578-1581, zgromadziła 
wprawdzie materiały opisowe i ikonograficzne, 
ale było one skromne, pozostawiały więc miejsce 
do wykazania inwencji twórczej samej malarki. 
Ostatni z wymienionych portretów powstał już w 
czasie, kiedy pani Tiunin przebywała okresowo w 
„Tabicie”. 

Śp Joanna Bogusława Tiunin zmarła 20 grudnia 
2015 r. Pochowana została na Cmentarzu Ewan-
gelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej w War-
szawie. Pogrzeb prowadził ks. dr Włodzimierz 
Adam Nast.
Jak zazwyczaj zajęcia grupowe odbywały się głów-
nie we wtorki, w pracowni mieszczącej się na dru-
gim piętrze nad zakrystią. Ponadto również były 
pełnione dyżury niedzielne po nabożeństwach 
przedpołudniowych. Podczas dyżurów niedziel-
nych przyjmowano interesantów, a także prze-
wodnicząca oprowadzała po wystawach w Mu-
zeum KOPSIH. Odnotowano dwieście dziesięć 
takich dyżurów, w tym niedzielnych trzydzieści 
trzy. Kilka osób działało w toku indywidualnym 
poza pracownią.
W Wydziale Archiwalnym nadal pozyskiwano 
i zbierano różne materiały, które po wstępnym 
oglądzie i kwalifikacji sukcesywnie rejestrowano, 
opisywano i wcielano do zbiorów.
Nadmienić należy, że od remontu prowadzone-
go w latach 2005/2006 Instytut nie odzyskał do 
użytkowania pomieszczenia na III piętrze nad 
zakrystią. Od zawsze znajdowały się tam urzą-
dzenia grzewcze, ale wolna przestrzeń pozwalała 
utrzymać tam dwa stanowiska pracy – dwa biurka  
i regały, tak zwaną drugą pracownię oraz co jest 
niezmiernie ważne, magazyn podręczny. Od tam-
tej pory materiały oczekujące na opracowanie, 
„utykane” są w pudłach, torbach i innych po-
jemnikach w różnych miejscach oraz w pracow-
ni na II piętrze, m.in. pod stołami i biurkami, co 
utrudnia dostęp do miejsc pracy i materiałów,  
a ponadto stwarza atmosferę tymczasowości i nie-
ładu. Aby choć w części poprawić trudną sytuację 
postanowiono „pójść w górę”, stosując różne nad-
stawki na szafkach i regałach. Jeden z członków 
KOPSIH zakupił drabinę aluminiową, rozkłada-
ną, aby umożliwić wchodzenie do górnych półek.
W ciągu roku sprawozdawczego przewodnicząca 
KOPSIH udzielała informacji oraz wypożycza-
ła stosowne materiały osobom zainteresowanym 
wskazanymi tematami. M.in. p. Magdzie Wel-
man na temat Zborowej Szkoły na Cmentarzu 
Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej  
w Warszawie, a na prośbę ks. proboszcza Piotra 
Gasia, ks. Emilowi Gajdaczowi na temat wybra-
nych sióstr z Diakonatu Warszawskiego „Tabita”.
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W Wydziale Badawczo-Redakcyjnym konty-
nuowano prace badawcze i zbierano materiały 
na temat redaktorów Zwiastuna Ewangeliczne-
go działających do wybuchy II wojny światowej. 
Materiał ten ma posłużyć do planowej niewielkiej 
publikacji.
Przygotowane ponadto drugą, poszerzoną wersję 
broszury zatytułowanej Światło, życie, miłość mimo 
wojny… stanowiącej pokłosie wystaw organizowa-
nych przez Instytut w 1994 r. i później, poświęco-
nej niemieckiemu ewangelickiemu duchownemu, 
pastorowi Kurtowi Ruberowi(1906-1944), który 
był z zamiłowania i wykształcenia równocześnie 
artystą malarzem i lekarzem. W latach II wojny 
światowej zesłany na front wschodni, pracował 
z lazaretach, gdzie w 1942-1943 powstały jego 
szkice węglem ku pokrzepieniu serc, przedstawiające 
zbiedzoną kobietę z dzieciątkiem jako Madonnę,  
w obrysie szkicu zawierające zapis Licht, Lie-
be, Leben oraz cykl poświęcony jego pacjentom 
z lat 1941-1944. Zaprzyjaźniony z nim Albert 
Schwaitzer orzekł: Kurt Reuber zmarł jako człowiek, 
którego celem było oddać życie za innych ludzi.
Muzeum KOPSIH było czynne podczas dyżu-
rów niedzielnych i okolicznościowych.
Staraniem członków KOPSIH zostało opróżnione 
z materiałów tam przechowywanych pomieszcze-
nie zwane szatnią i przygotowane do odnowienia. 
Członkowie Rady Parafialnej dokonywali oględzin 
pomieszczeń muzealnych. W wyniku tych oglę-
dzin, na prośbę przewodniczącej KOPSIH zo-
stały po kilku latach przywrócone na poprzednie 
miejsce listwy obiegające lewy korytarz – galerię, 
które stanowią podstawę do zamieszczania foto-
gramów. Listwy poprzednio tam zainstalowane 
zostały zniszczone podczas prac remontowych. 
Dokonano również poremontowego opróżnienia 
pomieszczenia zaaranżowanego przez Instytut, od 
otwarcia Muzeum KOPSIH w 1981 r. jako Grota 
Epitafijna, gdzie między innymi były eksponowa-
ne fragmenty belek modrzewiowych ze spalonej  
w 1939 r. kopuły kościoła.
W związku z przypadającą w styczniu 2015 r. dwu-
dziestą rocznicą śmierci ks. seniora Jana Zygmunta 
Waltera(1934-1995), proboszcza tutejszej parafii 
została przygotowana wystawa fotograficzna uka-
zująca Księdza w różnych sytuacjach i działaniach 
parafialnych, kościelnych, ekumenicznych i spo-

łecznych. Zaznaczyć należy, że świadectwa ogrom-
nego uznania, szacunku i wdzięczności wobec 
Zmarłego 27 stycznia 1995 r. duchownego może 
stanowić niezmiernie wielka liczba listów kondo-
lencyjnych nadsyłanych do małżonki księdza, Ewy 
Walter, oraz do Parafii Świętej Trójcy w Warszawie 
i nekrologów publikowanych na łamach różnych 
czasopism kościelnych i świeckich.
Przeprowadzono prace porządkowe w punktach 
wystawowych poświęconych pamięci Powstania 
w Getcie Warszawskim i Szpitala Ewangelickiego 
przy ul. Mylnej.
Po zdemontowaniu przez Autorki wystawy dokto-
rantek ASP, przywrócono do stanu poprzedniego 
wystawę poświęconą Henrykowi Oskarowi Kol-
bergowi i jego rodzinie. 
Inne Sprawy. W związku z planowanymi i realizo-
wanymi pracami KOPSIH odbyły się trzy zebrania 
i narady Rady Programowej.
Członkowie Instytutu brali udział w uroczystoś-
ciach i spotkaniach innych grup działających na 
terenie tutejszej parafii. W tym na Cmentarzu 
Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej 
w spotkaniach wspomnieniowych ŚP ks. sen. Jana 
Zygmunta Waltera i ŚP Ewy Walter. Również  
1 sierpnia 2015 r. – w nabożeństwie okolicznoś-
ciowym w 71 rocznicę Powstania Warszawskiego, 
po którym odwiedzono jakże liczne na naszym 
cmentarzu groby powstańców. Brali także udział 
w uroczystościach organizowanych przez muzea 
warszawskie. 
Kierownictwu Parafii Świętej Trójcy w Warszawie, 
z ks. radcą Piotrem Gasiem na czele, wszystkim 
współdziałaczom i osobom wspierającym nasz  
Instytut, za ich trud poświęcony głównie tym, któ-
rzy już o sobie nic powiedzieć nie mogą, pragnę podzię-
kować i życzyć Bożego błogosławieństwa oraz 
dalszej owocnej współpracy.

Alina Eleonora z Rudzkich Janowska
Przewodnicząca i dyrektor 

Komisji Ochrony Pamiątek Społecznego Instytutu 
Historycznego 
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WARSZAWSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
EWANGELICKIEGO

Pod koniec roku sprawozdawczego 
2015, tj. na dzień 31 grudnia Oddział 
Warszawski PTEw liczył 42 członów 
zwyczajnych, wśród nich 26 kobiet i 
16 mężczyzn (wstąpiła 1 nowa człon-
kini). Wśród członków odziały- było 
9 osób pracujących, a 33 emerytów. 
Do końca roku składkę członkowską 
uregulowały 34 osoby. 
W spotkaniach o różnej frekwencji uczestniczyło 
przeciętnie 30 osób (maksimum – 39, minimum 
– 24 osoby).
Aktualny skład Zarządu Oddziału przedstawia się 
następująco:
Prezes: prof. dr hab. Karol Karski, sekretarz – 
ks. dr Włodzimierz Nast.; Skarbnik- mgr Danu-
ta Weigle; członek Zarządu – dr hab. Małgorzata 
Manteuffel-Cymborowska. Delegatami na Walne 
Zgromadzenie PTEw są: prof. Karol Karski i inż. 
Bohdan Sabela. Kadencja Zarządu pływa w lutym 
2017 roku. 
W roku sprawozdawczym odbyło się 10 spotkań. 
Tradycyjnie w miesiącach letnich: w lipcu i sierpniu 
spotkania się nie odbywają.
Oto tematyka spotkań terminy i dane osób pro-

wadzących: 
• 19 stycznia – mgr Tadeusz Władysław Światek, 

varsavianista-prelekcja: „Udział ewangelików 
w przeobrażeniach Warszawy” (frekwencja  
29 osób);

• 16 lutego – ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, 
Instytut Ekumeniczny KUL, sekretarz Rady 
Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu- prelekcja: 
„Ruch ekumeniczny w Polsce w ocenie rzym-
skiego katolika”,( frekwencja 39 osób);

• 16 marca – dr teol. ChAT Mirosława Were-
miejewicz, członkini Kościoła Chrystusowego 
– prelekcja: „Kościół Chrystusowy w Polsce: 
historia-doktryna – teraźniejszość” (frekwencja 
30 osób);

• 20 kwietnia – prof. dr. hab. Tadeusz J. Zieliń-
ski, nauczyciel akademicki ChAT, specjalista 
w zakresie teologii dogmatycznej i prawa wy-
znaniowego – prelekcja: „Kościół Chrześcijan 
Baptystów w Polsce: historia-doktryna-teraź-

niejszość” (frekwencja 28 osób). 
Na spotkaniu przekazano także 
informację o Walnym Zebraniu 
Sprawozdawczo-Wyborczym 
PTEw w Katowicach, które od-
było się 18 kwietnia. Wybrano 
sześcioosobowy Zarząd Głów-
ny, którego prezesem został po 

raz czwarty Józef  Król z Jaworza; ponadto Sąd 
Polubowny u Komisję Rewizyjną (delegat Od-
działu w Warszawie p. Bohdan Sabela został 
zastępcą członka tejże komisji). PTEw zrzesza 
490 członków w 12 oddziałach na terenie na-
szego kraju;

• 18 maja – ks. Tomasz Pieczko, duchowny 
ewangelicko-reformowany z parafii w Ze-
lowie – prelekcja: „Jan Hus – życie i dzieło.  
W 600 rocznicę tragicznej śmierci” (frekwencja 
35 osób);

• 15 czerwca – mgr Alicja Sadomska, historyk, 
varsavianista – prelekcja „Oni budowali miasto- 
Warszawscy architekci i budowniczowie- ewan-
gelicy od XVIII do XX wieku” (frekwencja  
24 osoby);

• 21 września – Aldona i Karol Karscy, prelekcja 
z prezentacją zdjęć: „ Śladami Reformacji: Jan 
Hus i Marcin Luter” (frekwencja 29 osób);

• 19 października – ks. Włodzimierz Nast – pre-
lekcja: „Impresje z pobytu w Japonii” (frekwen-
cja 31 osób);

• 16 listopada – prof. Elżbieta Jastrzębowska, 
historyk sztuki wczesnochrześcijańskiej, kie-
rownik Zakładu Archeologii Klasycznej w In-
stytucie Archeologii UW – prelekcja: „Nicea 
rzymska, bizantyjska i turecka” (frekwencja  
32 osoby);

• 21 grudnia – Mateusz Wilk, dr historii, mgr 
arabistyki, pracownik Zakładu Historii Śred-
niowiecznej UW – prelekcja: „Między różno-
rodnością a fundamentalizmem. Tzw. Państwo 
Islamskie w Syrii i Iraku” (frekwencja 28 osób). 

Karol Karski – przewodniczący  
Warszawskiego Oddziału PTE

ks. Włodzimierz Nast – sekretarz  
Warszawskiego Oddziału PTE
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EKUMENICZNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Rok 2015 rozpoczął się kontynuacją roku akademickiego 2014/2015 i był 
bogaty w różnego rodzaju jubileusze i obchody różnych wydarzeń okolicz-
nościowych całego ruchu społecznego uniwersytetów III wieku w Polsce. W 
działalność tego ruchu nasz Uniwersytet jest czynnie zaangażowany na szczeb-
lu ogólnopolskim; dwóch jego członków działa w Obywatelskim Parlamen-
cie Seniorów oraz w Komisji Dialogu Społecznego ds. UTW Urzędu Miasta  
St. Warszawy. Nasz Uniwersytet jest również członkiem Ogólnopolskiego 
Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Komisji Dialogu Społecz-
nego ds. Uniwersytetów Trzeciego  Wieku m. st. Warszawy.
Poniżej przedstawiono najważniejsze wydarzenia w działalności Ekumenicz-
nego Uniwersytetu Trzeciego.

WYDARZENIA SZCZEGÓLNEJ RANGI 
30 marca w Teatrze Wielkim w Warszawie od-
był się II Kongres UTW. Krystyna Lewkowicz, 
Prezes Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Michał Szczer-
ba, Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki 
Senioralnej, powitali uczestników Kongresu, nato-
miast uroczystego otwarcia dokonała Anna Ko-
morowska, Małżonka Prezydenta RP.
Gość Honorowy Kongresu, Bronisław Komorow-
ski, Prezydent RP, w swoim wystąpieniu wyraził 
radość z niewiarygodnej dynamiki rozwoju UTW. 
Udekorował on dziewięć osób odznaczeniami 
państwowymi. Podziękował im za działalność, 
która służy całemu społeczeństwu i Państwu. Ak-
tywizacja osób starszych, umacnianie solidarności 
międzypokoleniowej, to zjawisko radosne, to pięk-
na formuła i dlatego trzeba życzyć tym wysiłkom 
rozwoju – powiedział. Wicemarszałek Sejmu, El-
żbieta Radziszewska, w swoim wystąpieniu dzięko-
wała seniorom, że „chce im się chcieć”, że nadal 
pragną oni pomagać innym. 
W Kongresie wzięło udział 35 zaproszonych gości 
z krajów Europy wschodniej (Białoruś, Mołdawia, 
Ukraina). 
Drugi Kongres UTW, poświęcony podsumowa-
niu dotychczasowego dorobku tego edukacyjnego  
i społecznego ruchu oraz wyznaczeniu prioryte-
tów jego dalszego dynamicznego rozwoju, został 
zakończony recitalem Ireny Santor, damy polskiej 
estrady.
W Kongresie uczestniczyło 15 słuchaczy Ekume-
nicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
1 października odbyło się pierwsze posiedze-
nie Sejmu Seniorów. Zgromadzenie Ogólne Na-

rodów Zjednoczonych 14 grudnia 1990 roku usta-
nowiło 1 października Międzynarodowym Dniem 
Seniora. W tym dniu odbyło się w Sejmie RP 
pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu 
Seniorów. Na sali obrad zasiadło 460 delegatów, re-
prezentujących różne środowiska seniorów, by ra-
dzić nad poprawą sytuacji ludzi starszych w Polsce. 
Delegatami Obywatelskiego Parlamentu Seniorów 
z Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
zostali: Prezes Zarządu Roman Michalak i Sekre-
tarz Zarządu Konstanty Wiazowski.  
„Obywatelski Parlament Seniorów (OPS) jest ini-
cjatywą reprezentatywnych środowisk polskich 
seniorów, tj. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Pol-
skiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
oraz przedstawicieli gminnych rad seniorów.
27 listopada EUTW gościł delegację z Chiń-
skiej Republiki Ludowej, pod przewodnictwem 
Zhu Yaoyina, wiceprezesa China National Com-
mittee on Aging (Chińskiego Narodowego Komi-
tetu ds. Osób Starszych).
Delegacja została przyjęta w siedzibie EUTW przy 
ul. Kredytowej 4. Prezes Zarządu EUTW Roman 
Michalak, powitał dostojnych gości, przedstawił 
obecnych na spotkaniu członków Zarządu EUTW 
i poinformował o działalności naszego Uniwer-
sytetu. Wraz z gośćmi zwiedziliśmy niektóre po-
mieszczenia, gdzie odbywały się ćwiczenia na sali 
gimnastycznej oraz zajęcia plastyczne w czasie któ-
rych przewodniczący delegacji chińskiej otrzymał 
w prezencie wykonaną ozdobę choinkową.
Po wystąpieniu prezesa były pytania naszych gości, 
których interesował oficjalny status naszego Uni-
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wersytetu, sposób rekrutacji słu-
chaczy, organizacja zajęć i rodzaj 
finansowania.
Na ręce prezesa Michalaka chińska 
delegacja przekazała prezent w po-
staci Talerza z wizerunkiem Pago-
dy, a wszystkim członkom zarządu 
przewodniczący wręczył pamiąt-
kowe logo swojej organizacji.
14 grudnia odbyła się IV Ogól-
nopolska Konferencja Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku 
w Sali Kolumnowej Sejmu RP. 
Jej mottem były słowa: „Każda 
osoba starsza  ma prawo do god-
ności, akceptacji, szczęścia i zdrowia”. Uroczyste-
go otwarcia obrad dokonała Małgorzata Kidawa-
-Błońska, Wicemarszałek Sejmu RP, a zebranych 
powitali Małgorzata Zwiercan, Przewodnicząca 
Komisji Polityki Senioralnej, Michał Szczerba, 
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu d/s 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Wiceprzewod-
niczący Komisji Polityki Senioralnej oraz Krystyna 
Lewkowicz, Prezes Fundacji „Ogólnopolskie Po-
rozumienie UTW” i Przewodnicząca Obywatel-
skiego Parlamentu Seniorów.
Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku repre-
zentowali: Roman Michalak – prezes EUTW, Kon-
stanty Wiazowski – sekretarz EUTW i Janina Ma-
raszkiewicz – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
Na zakończenie Konferencji jednogłośnie przyję-
to Deklarację Programową, w której mówi się, że 
środowisko UTW skupia w naszym kraju ponad 
150.000 osób w ponad 520 organizacjach. Ważnym 
wydarzeniem było też  powołanie Obywatelskiego 
Parlamentu Seniorów oraz uchwalenie, z inicjaty-
wy Komisji Polityki Senioralnej, ustawy o osobach 
starszych, która wejdzie w życie w styczniu 2016 
roku. W Deklaracji mówi się też, że „uczestnicy 
Konferencji, doceniając wagę polityki senioralnej, 
w wyniku dyskusji i konsultacji społecznych, reko-
mendują władzom publicznym kierunki działań, 
w obszarach najbardziej aktualnych dla osób star-
szych: w celu poprawy efektywności polityki senio-
ralnej, zwiększenia szans na godną starość, sprosta-
nia codziennym problemom w opiece społecznej 
nad osobami niesamodzielnymi, budowy i rozwoju   
zintegrowanego systemu opieki geriatrycznej, 
sprostania potrzebom osób starszych przewlekle 
chorych i niepełnosprawnych, skuteczniejszego 

wprowadzenie w życie idei zdrowego starzenia się, 
poprawy relacji międzypokoleniowych, poprawy 
bezpieczeństwa osób starszych oraz rozwoju ak-
tywności społecznej osób starszych skupionych  
w ruchu UTW”.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Przyjęta misja „Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego 
Wieku kształci, integruje w różnorodności i zmienia nega-
tywne stereotypy” były w roku sprawozdawczym 2015 
realizowane poprzez:
1) wykłady i seminaria,
2) zajęcia plenarne w tym spotkania integracyjne,
3) naukę języków obcych,
4) kursy informatyczne,
5) zajęcia usprawniająco – relaksacyjne w tym: gim-
nastyka, zajęcia z jogi i na pływalni,
6) zajęcia w zespołach twórczych i samokształce-
niowych jak:
• zespół plastyczny w tym grupa decoupage i gru-

pa malarska
• zespół literacki,
• zespół wokalno – muzyczny w tym chór EUTW,
• zespół turystyczno – krajoznawczy i wypoczyn-

ku w tym ekumeniczne wyjazdy studyjne
Podstawową formę w kształceniu w roku akade-
mickim stanowiły wykłady (we wtorki), zajęcia 
plenarne i  seminaria (w piątki), każdego tygodnia. 
Cieszyły się one największym zainteresowaniem 
wśród słuchaczy i różnie rozkładały się akcenty 
co do zainteresowania poszczególnymi tematami, 
prowadzącymi zajęcia, formą ich prowadzenia itp. 
Łącznie odbyło się ponad 30 wykładów w tym po-
łowa społecznie oraz około 40 seminariów w tym 
1/5 społecznie. Zajęcia fakultatywne rekreacji ru-

Delegacja EUTW podczas Konferencji



52

INFORMATOR Nr 1(82)2016

chowej organizowane były na sali gimnastycznej tj. 
gimnastyka i joga oraz zajęcia gimnastyczne grupo-
we z instruktorem  na pływalni  na Bemowie. Nauka 
języków  obcych odbywały  się sali seminaryjnej,  
a kursy informatyczne, w Liceum M. Reja.
Wielkie znaczenie mają Zespoły Twórcze, wspiera-
jące działalność dydaktyczną Uniwersytetu. Nale-
żą do nich: Zespół Literacki, Wokalno-Muzyczny, 
Plastyczny i Turystyczno-Krajoznawczy. W paź-
dzierniku 2015 r. Zespół Literacki pod kierowni-
ctwem Leokadii Szczecińskiej – Michalak wydał 
Almanach pt. „Słoneczne popołudnie”, który zo-
stał sfinansowany dotacją z Funduszu Popierania 
Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Jest 
to praca zbiorowa 12 autorów – słuchaczy Zespołu 
Literackiego EUTW. Wszystkie te zespoły również 
organizują i stanowią oprawę artystyczną naszych 
wewnętrznych uroczystości.
Należy podkreślić, że wszystkie Zespoły opierały 
swą działalność na  pracy społecznej.  Dzięki ich 
zaangażowaniu ponad 130 słuchaczy mogło korzy-
stać nie tylko z zajęć dydaktycznych, ale też uczest-
niczyć w zespołach twórczych, artystycznych, 
kulturalnych, rekreacyjno-ruchowych i w różnych 
spotkaniach integracyjnych oraz ekumenicznych 
wyjazdach studyjnych. 

Niezależnie od stałych zajęć EUTW, w okresie 
sprawozdawczym miały miejsce następujące ważne 
wydarzenia:  
13 marca odbyło się Walne Zebranie Sprawo-
zdawczo – Wyborcze , na którym przyjęto bilans  
i rachunek wyników za 2014 r. oraz  przepro-
wadzono wybory do władz EUTW. Po upływie  
trzyletniej kadencji wybrano 7. osobowy skład Za-
rządu i 3. osobowy skład   Komisji Rewizyjnej.
27 marca odbyło się w Lutheraneum spotkanie 
przedwielkanocne EUTW. Nie zabrakło wystąpień 
gości (m.in. rektora ChAT, ks. prof. Bogusława 
Milerskiego, posła na Sejm RP Michała Szczer-
by), występu chóru i solisty Warszawskiej Opery  
Kameralnej Dariusza Górskiego, a także okolicz-
nościowej poezji i modlitwy. Zorganizowaliśmy 
również wystawę z kiermaszem zespołu plastycz-
nego – prac grupy decoupae i malarskiej.
5 maja słuchacze EUTW, zebrani w podziemiach 
kościoła Świętej Trójcy, odbyli wirtualną podróż  
w czasy, kiedy powstała Konstytucja 3 Maja. Luthe-
raneum to milczący świadek epoki stanisławow-
skiej. Oryginalne sklepienia i fundamenty budynku 

wzniesionego w latach 1771-81 tworzyły niezwy-
kłą scenografię dla rozbrzmiewających pieśni np: 
Ody do radości, Warszawianki, Witaj majowa jutrzenko, 
Dwie zorze w wykonaniu chóru EUTW oraz znane-
go nam tenora – pana Bogdana Kuźmiuka.
14 maja minęło 3 lata działalności naszego  
Uniwersytetu, tj. od momentu gdy grupa inicja-
tywna zwołała zebranie założycielskie, na którym  
podjęto uchwałę założenia Ekumenicznego  
Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod patronatem 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warsza-
wie, a 23 października  minęło 3 lata od zainaugu-
rowania roku akademickiego 2012/2013.   
10 czerwca odbyła się ekumeniczna wizyta stu-
dyjna na Podlasiu, w której łącznie udział wzięło  
54 osoby, w tym 8 osób z rodzin słuchaczy lub 
ich przyjaciół. Tradycyjne wycieczki krajoznawcze 
mają przede wszystkim charakter poznawczy. Ten 
tradycyjny cel w naszym przypadku stanowił jedy-
nie cząstkę naszej turystycznej wyprawy. Z uwagi 
na charakter naszego uniwersytetu i jego specyfi-
kę nadrzędnym celem był ekumeniczny wyjazd 
studyjny, podczas którego prowadzi się dialog  
i wymianę poglądów, a przede wszystkim integrację 
środowisk z rożnych wyznań zrzeszonych w Pol-
skiej Radzie Ekumenicznej i nie tylko.
Trasa wyjazdu obejmowała trzy miejscowości na 
Podlasiu – Bielsk Podlaski i Hajnówka oraz Biało-
wieża. Po wyjeździe z Warszawy w kierunku Wy-
szkowa prof. Jerzy Kruszewski jak zawsze wykazał 
się dużym profesjonalizmem w swoim przekazie 
na temat historii Podlasia, ubarwiając prelekcję 
ciekawymi anegdotami. Miało to istotny wpływ 
na rozszerzenie naszej wiedzy na temat Podlasia. 
Gospodarze spotkań ekumenicznych zostali ob-
darowani prezentami, które były wykonane przez 
grupę „decoupage”   Zespołu Plastycznego i tomik 
poezji pani Leokadii Szczecińskiej-Michalak z Ze-
społu Literackiego. 
29 maja miało miejsce uroczyste zakończenie 
roku akademickiego 2014/2015. Chór EUTW 
pieśnią „Cudowna łaska” rozpoczął uroczystość, 
po czym Prezes przywitał gości. Następnym 
punktem porządku uroczystości był występ solisty 
Warszawskiej Opery Kameralnej – pastora Dariu-
sza Górskiego. 
Po złożeniu przez prezesa sprawozdania z dzia-
łalności, Chór EUTW wykonał Gaude Mater 
Polonia, a następnym punktem programu było 
wystąpienia gości. Po ogłoszeniu przez prezesa za-
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kończenia roku akademickiego 2014/2015 EUTW, 
Chór EUTW zaśpiewał pieśń „Błogosławieństwo”  
i hymn Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.
W swoim wystąpieniu i złożonym sprawozdaniu  
z działalności w roku akademickim 2014/2015 
prezes EUTW Roman Michalak na wstępie pod-
kreślił specyficzne cele uniwersytetu wyróżniające 
go spośród innych uniwersytetów III wieku. 
14 maja minęło 3 lata działalności naszego Uni-
wersytetu, tj. od momentu gdy grupa inicjatywna 
zwołała zebranie założycielskie, w którym uczest-
niczyli członkowie warszawskich tym zebra-
niu podjęto uchwałę założenia Ekumenicznego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod patronatem 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warsza-
wie, a 23 października  minęło 3 lata od zainaugu-
rowania roku akademickiego 2012/2013.
6 czerwca z okazji zakończenia roku akademickie-
go przez wszystkie warszawskie uniwersytety na 
Torze Służewieckim odbył się wielki festyn UTW. 
Studenci seniorzy spotkali się na VI Dniu War-
szawskich UTW. Uroczysty nastrój towarzyszył 
seniorom w zorganizowanych licznych atrakcjach. 
Królową sceny była Maryla Rodowicz ze swoimi 
przebojami. 
Spośród 10 pań „nasza Iwona” zdobyła zaszczyt-
ne 2 miejsce. Elegancka suknia i piękny kapelusz 
z kwiatami, zdecydowały o sukcesie. To niebywały 
zaszczyt dla EUTW, bo przecież w 2014 r. zdoby-
ła I miejsce nasza koleżanka  Janina Koblak. I po-
myśleć istniejemy 3 lata, a już w dwóch kolejnych  
latach zajmujemy wysokie lokaty w konkursach.  
To dobry znak dla „młodego EUTW”.
20 czerwca odbyła się II Ogólnopolska Parada 
Seniorów i Piknik Pokoleń. Parada Seniorów oraz 
następujący po niej Piknik Pokoleń to wielkie świę-
to osób w tzw. trzecim wieku, a także ich przyjaciół 
i rodzin. Celem wydarzenia było zaprezentowanie 
wielkiego potencjału społeczności wchodzącej  
w swoje szóste, siódme czy kolejne dekady życia,  
a także tych wszystkich, którzy w bliskiej lub dal-
szej przyszłości zetkną się z wyzwaniami starzenia.
Głównym organizatorem II Ogólnopolskiej Pa-
rady Seniorów była Fundacja ZACZYN, która 
zajęła się włączaniem osób starszych w działania  
obywatelskie.
Fundacja AVE zorganizowała VIII Juwenalia  
III Wieku największy festiwal twórczych seniorów 
w Europie. W tym roku na dwóch scenach festiwa-

lowych wystąpiło kilka tysięcy osób skupionych w 
chórach, zespołach, teatrach i grupach tanecznych.
22 czerwca również wystąpił Ekumeniczny  
Uniwersytet Trzeciego Wieku na scenach festi-
walowych w Teatrze Palladium przy ul. Złotej 9  
w Warszawie.
30 września odbył się ekumeniczny wyjazd studyj-
ny „Śladami Braci Czeskich”. W czasie podróży ze 
stolicy do Zelowa ks. Michał Jabłoński, proboszcz 
Parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie, 
przeprowadził w autokarze prelekcję nawiązującą 
do tematu wyjazdu studyjnego.
Odwiedziliśmy dwie Parafie Kościoła ewangelicko-
-reformowanego powstałe w XIX wieku w wyniku 
osadnictwa ugrupowania religijnego Braci Cze-
skich wyrosłych z idei husyckich.
Ostatnim etapem ekumenicznego wyjazdu był 
3 godzinny pobyt w Piotrkowie Trybunalskim, 
gdzie odwiedziliśmy Kościół ewangelicko-augs-
burski. Szczegółowo o historii kościoła poinfor-
mował nas przewodnik, z którym po wizycie w 
parafii, odbyliśmy spacer po mieście zwiedzając 
historyczne obiekty, głównie Starówkę oraz zabyt-
kowe kamienice i kościoły.
Wyjazd ten nawiązywał do zachęty większej współ-
pracy i integracji społeczności konfesyjnej kalwiń-
skiej i idei husyckiej, a potwierdzeniem tej intencji 
było zorganizowanie inauguracji roku akademi-
ckiego przez tę społeczność.
13 października w kościele Parafii Ewange-
licko-Reformowanej przy Al. Solidarności 74  
w Warszawie odbyła się inauguracja nowego roku 
akademickiego 2015/2016.
Proboszcz parafii ks. Michał Jabłoński powitał 
wszystkich zebranych, wyrażając radość, że w tym 
roku uroczystość odbywa się właśnie w kościele re-
formowanym. Następnie Prezes Zarządu, Roman 
Michalak, wygłosił przemówienie inauguracyjne,  
w którym omówił charakter i zakres działalności 
tego uniwersytetu oraz powitał dostojnych gości.
Poseł na Sejm, Michał Szczerba, nadmienił, że 
wśród wielu uniwersytetów trzeciego wieku, dwa 
są wyjątkowe, to: Ekumeniczny Uniwersytet Trze-
ciego Wieku w Warszawie i Polsko-Niemiecki Uni-
wersytet Trzeciego Wieku w Zgorzelcu. 
Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, 
ks. prof. Bogusław Milerski mówił o potrzebie 
dialogu społecznego, budowaniu wspólnoty ludzi 
wierzących, co bardzo dobrze realizuje właśnie 
ten ekumeniczny uniwersytet. Ks. dziekan Henryk  
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Dąbrowski, przewodniczący Warszawskiego Od-
działu Polskiej Rady Ekumenicznej, życzył uni-
wersytetowi dalszej owocnej pracy na ekumenicz-
nej niwie. A pani Zuzanna Grabusińska, Dyrektor  
Departamentu Polityki Senioralnej MPiPS, wspo-
mniała o potrzebie przełamywania nawyku wyco-
fywania się ludzi starszych z aktywności społecznej  
i wzbogaceniu ich aktywności.
Wkład inauguracyjny „600-lecie męczeńskiej śmier-
ci Jana Husa” wygłosił dr Jerzy Sojka (ChAT). Omó-
wił w nim drogę życiową czeskiego reformatora  
i główne tezy jego nauczania, które spotkały się ze 
sprzeciwem ówczesnego kleru. Hus był ogniwem 
łączącym angielskiego reformatora Jana Wiklifa  
z niemieckim reformatorem Marcinem Lutrem, był 
wyrazicielem idei wolnościowych, wywodzących się 
z Pisma Świętego. 6 lipca 1415 roku został spalo-
ny na stosie w Konstancji. Uroczystość inauguracji  
została uświetniona śpiewem dwóch chórów: chó-
ru Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
oraz chóru Modo Maiorum przy kościele ewange-
licko-reformowanym. 
21 października miało miejsce zwiedzanie War-
szawy i okolic pod hasłem „Jabłkowa pętelka”.  
Chociaż była to sensu stricte wycieczka, to oprócz 
formy poznawczej i rekreacyjnej, spełniła rolę in-
tegracji. Punktualnie o godzinie 9.00 wyjechaliśmy 
wypełnionym do ostatniego miejsca autokarem  
z Pl. Małachowskiego w kierunku na południe od 
Warszawy, gdzie rozciągają się równiny, poprzecina-
ne malowniczymi o tej porze roku sadami owoco-
wymi. Okolice te, to tereny tak zwanego mazowie-
ckiego zagłębia sadowniczego. Jeśli ktoś lubi ciszę  
i kontakt z naturą, to tym wszystkim na pewno 
przypadły do gustu poznane przez nas miejsca. 
Wprowadziły nas w świat dawnych osad i miaste-
czek z przepięknymi zabytkami architektury sakral-
nej i pałacowej. Od Galerii Narodowej „Zachęta” 
do Konstancina – Jeziornej przewodnik objaśniał 
nam po drodze wszystkie znaczące i godne uwagi 
obiekty Warszawy tak pod względem historycznym 
jak i architektonicznym.
Na trasie naszej podróży minęliśmy Górę Kalwarię 
i Chynów gdzie zwiedziliśmy skromną, wiekową, 
modrzewiową świątynię p.w. Trójcy Świętej. 
W drugim etapie naszego zwiedzania w Drwalewie 
podziwialiśmy pałac z oficynami utrzymany w sty-
lu późnego klasycyzmu, wybudowany w pierwszej 
połowie XIX w.

Pieczyska jawią nam się jako wieś położona wśród 
pól i zagajników z dala od głównych szos. Pierwszy 
drewniany kościół powstał tu w 1452 r. za sprawą 
trzech braci o nazwisku Frycz.
Kobylin to zespół pałacowo-parkowy z XIX w.; 
własność najznakomitszych rodów szlacheckich na 
Mazowszu. Historia obiektu i historia właścicieli 
splata się ze sobą tworząc wspaniałą jakość – sym-
bole narodowych wartości. Ostatnim właścicielem 
Kobylina była zmarła niedawno Luciana Frassati – 
Gawrońska, kobieta o nieprzeciętnym uroku oso-
bistym, poetka, pisarka, żona dyplomaty polskiego 
Jasia Gawrońskiego.
W Jasieńcu miejscowy kościół należy do najpięk-
niejszych przykładów barokowej sztuki sakralnej 
na Mazowszu. Ukończony w 1754 r. jest dziełem 
Jakuba Fontany. 
Ostatnim etapem jest Wola Boglewska z opuszczo-
nym pałacem gdzie do niedawna funkcjonowała 
jeszcze szkoła.
Gdy wracaliśmy do Warszawy towarzyszył nam 
padający jesienny deszcz , który skłaniał do reflek-
sji na temat tego co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy 
w czasie naszej udanej wyprawy trasą „ Jabłkowej 
pętelki”.
13 listopada odbyło spotkanie integracyjne z oka-
zji Święta Niepodległości. Wzorem lat ubiegłych  
i ta dziewięćdziesiąta siódma rocznica  Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę, została upamiętniona 
przez Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
Obchody Święta Niepodległości organizacyjnie 
przejął na siebie Zespół Wokalno-Muzyczny pod 
dyrekcją Karoliny Trusiewicz i Zespół Literacki.
Spotkanie poprowadziła kol. Hanna Ciesielska  
z chóru EUTW.
Interesującym punktem uroczystości była prelekcja 
prof. Jerzego Kruszewskiego o historii powstania 
Święta Niepodległości.
Zespół wykonał pieśni żołnierskie „Piechota”  
i „Przybyli ułani”. Przepiękne pieśni „Rozkwitały 
pąki białych róż” i „Wojenko, wojenko” wyko-
nała solistka chóru EUTW kol. Hanna Frieske,   
a wiersze nawiązujące treścią do Powstania War-
szawskiego „List powstańca” i „Powstańczy ślub” 
recytowała Leokadia Szczecińska – Michalak au-
torka tych wierszy z Zespołu Literackiego. Mot-
tem tego spotkania oprócz atmosfery integracyjnej  
i świątecznej była myśl przewodnia, że wolność raz 
dana, musiała być pielęgnowana i chroniona przez 
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cały czas istnienia naszego narodu i tego nie można 
zapominać.
Na zakończenie uroczystości cała sala z chórem, 
odśpiewała radosną pieśń „Jak długo w sercach 
naszych”. Następnie przy herbacie, kawie i słodko-
ściach, uczestnicy dzielili się przeżyciami związany-
mi ze Świętem Niepodległości.
22 listopada w kościele ewangelicko-augsbur-
skim Świętej Trójcy odbyło się wręczenie medali  
„Zasłużony dla Tolerancji” przyznawanych przez 
Fundację Ekumeniczną Tolerancja. Wśród laurea-
tów był Roman Michalak, prezes Ekumenicznego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Roman Michalak otrzymał nagrodę „za założenie 
Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
dającego człowiekowi możliwość budowania sze-
rokiej płaszczyzny dialogu i niwelowania barier.”
Wyróżnieni zostali również o. Ludwik Wiśniewski 
OP oraz p. Dariusz Cupiał z Fundacji św. Cyryla  
i Metodego.
18 grudnia 2015 odbyło się w Lutheraneum spot-
kanie integracyjne z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia czyli tradycyjny opłatek wigilijny. Obecni 
byli słuchacze i  i zarząd EUTW oraz zaproszeni 
goście. Po wspólnym śpiewaniu kolęd, występie 
chóru EUTW i naszych solistów oraz poczęstunku  
dzieliliśmy się opłatkiem w radosnej, świątecznej 
atmosferze. To spotkanie było ostatnim w tym se-
mestrze i rozpoczęło przerwę świąteczną.

NA ZAKOŃCZENIE
Nasz uniwersytet dzięki inicjatywie i zaangażowa-
niu się ks. prof. dr hab. Bogusława Milerskiego – 
rektora ChAT, działa w formule stowarzyszenia 
pod patronatem publicznej wyższej uczelni wspie-

rany autorytetem naukowym Chrześcijańskiej Aka-
demii Teologicznej. Wiemy, że wielką sympatią da-
rzy nas i akceptuje nasze działania Prezes Polskiej 
Rady Ekumenicznej abp prof. dr hab. Jeremiasz 
Jan Anchimiuk – patron idei naszego uniwersytetu.
Do momentu wybudowania nowej siedziby naszej 
uczelni patronackiej korzystamy dzięki Kierowni-
ctwu Parafii Św. Trójcy z jej usług logistycznych  
i lokalowych oraz z wszechstronnej pomocy w tych 
sprawach Proboszcza ks. radcy Piotra Gasia, za to 
kochamy Go i serdecznie dziękujemy. 
Dla podniesienia i utrzymania wysokiego standar-
du na EUTW należy podkreślić zaangażowanie 
osób na rzecz naszego uniwersytetu z Parlamen-
tu, Rządu, Urzędu Miasta. Zawsze wspierał nas 
swoim autorytetem w działaniu i bardzo często  
odwiedzał nas Przewodniczący Komisji Polity-
ki Senioralnej Pan Poseł Michał Szczerba i Pani  
Prezes Ogólnopolskiego Porozumienia UTW 
Krystyna Lewkowicz.
Na zakończenie omawiania działalności EUTW  
w 2015 r. pragniemy wymienić szczególnie zasłu-
żonych jego słuchaczy i podziękować im za zaan-
gażowanie: 
1. Pani Leokadia Szczecińska – Michalak; inicjator 
i założyciel zespołów twórczych i z upoważnienia 
Zarządu koordynuje ich działalnością.
2. Pani Janina Choińska –wiceprezes ds. admini-
stracyjno – finansowych (po wyborach pełni rów-
nież funkcję skarbnika).
3. Pani Maria Szyrle – wiceprezes ds. słuchaczy  
i ewidencji.
4. Prezbiter Konstanty Wiazowski – sekretarz za-
rządu i przewodniczący zespołu redakcyjnego biu-
letynu i strony internetowej.  
5. Profesor Karol Karski – członek zarządu, kie-
rownik zespołu dydaktyczno – programowego  
i członek zespołu redakcyjnego Biuletynu.
6. Ks. dr Włodzimierz Nast – członek zarządu  
i zespołu dydaktyczno – programowego. 
7. Pan Janusz Daab – członek zarządu, prowadzi 
sprawy zaopatrzenia, gospodarcze i porządkowe.
8. Pan Bohdan Sabela – w poprzedniej kadencji 
pełnił funkcję skarbnika i obowiązki sekretarza, 
obecnie jako wolontariusz uczestniczy w dyżu-
rach uniwersyteckich i pomaga w pracach admi-
nistracyjnych.

Roman Michalak – przewodniczący Zarządu EUTW

Roman Michalak wśród odznaczonych Medalem Tolerancji
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SPOTKANIA „DINOZAURÓW” - CZŁONKÓW BYŁEGO 
STOWARZYSZENIA POLSKIEJ MŁODZIEŻY EWANGELICKIEJ

W roku 2015, w Parafii Wniebowstąpienia Pań-
skiego przy ul Puławskiej 2 A, odbyło się łącznie 
12 spotkań byłych członków SPME oraz uczest-
ników letnich obozów młodzieżowych na Mazu-
rach w latach 1948-1956. Tradycyjnie odbył się 
również wrześniowy „obóz” w Sorkwitach.
Organizacją spotkań zajmowali się Alina Burmaj-
ster, Ewa i Piotr Weigle.
• 12 stycznia było na spotkaniu 28 osób,  

a ks. bp. Zdzisław Tranda opowiedział swój 
bogaty życiorys, obejmujący szczególnie inte-
resujący okres PRL;

• 9 lutego: były obecne 22 osoby, Zdzisław 
Tranda opowiedział dalszy ciąg swego życio-
rysu, potem świętowano urodziny Bogdana 
Geske i Piotra Weigle;

• 9 marca: obecne 23 osoby, spotkanie miało 
charakter towarzyski;

• 13 kwietnia: obecnych 35 osób (w tym duchow-
ni z 3. warszawskich parafii). Było to spotkanie 
wielkanocne, w świątecznej atmosferze, z ży-
czeniami i tradycyjnym „jajeczkiem”;

• 11 maja: obecne 24 osoby, spotkanie towa-
rzyskie przebiegało w bardzo miłej i sympa-
tycznej atmosferze, m. in. na wspomnieniach  
o obozach w Wydminach, Orzyszu, Kamieniu 
i Karwi;

• 8 czerwca: obecnych 26 osób, zebranie towa-
rzysko-wspominkowe;

• 13 lipca: obecnych było zaledwie 9 osób  
(co wiążemy z okresem wakacyjnym), święto-
wano tortem urodziny Ewy Weigle;

• 10 sierpnia: obecnych 9 osób, spotkanie  
towarzyskie;

• na przełomie sierpnia i września w tradycyj-
nym pobycie (czyli obozie wypoczynkowym) 
w Sorkwitach wzięło udział - w różnych ter-
minach - łącznie 12 osób;

• 14. września było obecnych 14 osób, spot-
kanie upłynęło na opowieściach z pobytu  
w Sorkwitach;

• 12 października - obecne 23 osoby - świętowa-
no zaległe urodziny Ireny Scholl, oprócz tego 
obejrzano w kościele wystawę o zapomnianej 
parafii e.-a. w Nowym Dworze Mazowieckim;

• 9 listopada było obecnych 20 osób, spot-
kanie miało charakter towarzyski, a przede 
wszystkim zajęliśmy się przygotowaniem do 
tradycyjnego wysłania życzeń świątecznych  
40 koleżankom i kolegom z innych parafii 
w Polsce i za granicą, zakupem opłatków na 
spotkanie grudniowe oraz przekazaniem datku 
na zakup świątecznych prezentów dla dzieci;

• 14 grudnia było spotkanie opłatkowe. Wzięło 
w nim udział 27 osób, w tym księża z trzech 
warszawskich parafii: Włodzimierz Nast,  
Michał Jabłoński i Dariusz Chwastek.  
Ks. bp Zdzisław Tranda rozpoczął spotkanie 
Słowem Bożym i modlitwą, dzieliliśmy się 
opłatkiem, składali życzenia, śpiewali kolędy 
przy akompaniamencie Andrzeja Kowalskie-
go. Na koniec spotkania przeprowadzono jak 
co roku zbiórkę pieniędzy na Dom Pomocy 
w Mrowli.

W minionym roku opuścili nas na zawsze: Sę-
kowski Stefan, Macura Adam, Hansen Karolina, 
Geske Bogdan i Wolff  Mieczysław, pierwszy po 
wojnie Prezes SPME.

Ewa Ziegler-Brodnicka 
Piotr Weigle
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FUNDACJA „EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE”

Statutowymi Organami Fundacji „Ewangelickie 
Towarzystwo Oświatowe” (ETO) są Rada Fun-
dacji i Zarząd Fundacji.
W Zarządzie Fundacji w roku 2015 pracowa-
ły 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 Sztej-
nert-Roszak, ks. Dariusz Chwastek.
Fundacja od roku 2008 posiada 
status organizacji pożytku publicz-
nego (OPP). Rok 2015 był rokiem 
kiedy kontynuowaliśmy rozpoczę-
tą w roku 2013 naszą działalność 
oświatową. Prowadzimy Szkołę 
Podstawową im. Samuela Bogumi-
ła Lindego, przedszkole „Szkrabki” 
oraz punkt przedszkolny „Małe 
Szkrabki”.
W wyniku bardzo dobrej rekrutacji 
rozpoczętej już na początku roku 
2015, działaniom marketingowym 
mogliśmy we wrześniu otworzyć  
3 klasy pierwsze, a nie jak było pla-
nowane tylko dwie. Na koniec roku 
2015 do naszych trzech placówek 
uczęszcza ponad 160 dzieci.

Fundacja w ciągu całego 2015 roku kontynuo-
wała również działalność charytatywną, skiero-
waną do dzieci i młodzieży obu warszawskich 
parafii – Świętej Trójcy oraz Wniebowstąpienia 
Pańskiego – a było to:
• dofinansowanie parafialnego Dnia Dziecka  

w parafiach Świętej Trójcy oraz Wniebowstą-
pienia Pańskiego w Warszawie;

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

• zorganizowanie corocznego konkursu – 
„Moje życzenia świąteczne” – na kartkę  świą-
teczną; w tym roku zwycięzcą został Michał 
Kuhnke.

Jak co roku w grudniu 2015 został zorganizowa-
ny przez rodziców i grono pedagogiczne wszyst-
kich naszych placówek Kiermasz Świąteczny. 
Dochód z Kiermaszu decyzją rad pedagogicz-
nych oraz Rad Rodziców w tym roku został prze-
znaczony na Fundację Gajusz, która prowadzi 
m.in. hospicja dla dzieci. 
Na początku roku 2015 Fundacja podziękowa-
ła wszystkim darczyńcom oraz poinformowała  
o kontynuowaniu zbiórki 1% z rozliczeń po-
datkowych. Na stronie www.eto.org.pl, był udo-
stępniony nieodpłatnie program wspomagający  
rozliczenie podatków. A przekazane przez  

Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska

Przedszkolaki
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darczyńców fundusze zostały 
skierowane na wyposażenie  
przedszkola i szkoły Wzo-
rem lat ubiegłych informacje 
o działaniach Fundacji były 
przekazywane m.in. podczas 
Zgromadzenia Parafialnego 
czy w Kalendarzu Ewangeli-
ckim.
W szkole i przedszkolu został 
wprowadzony nowy dodat-
kowy przedmiot „Opowieści 
biblijne” W przedszkolu na 
zasadzie dobrowolnego wy-
boru rodziców, jako przed-
miot dodatkowy, w szkole zaś 
jako obowiązkowy. Program 
nauczania oraz rozkład tema-
tów na te zajęcia te opraco-
wała p. Elżbietę Byrtek; ona 
również prowadzi te zajęcia 
w przedszkolu i szkole.
We wrześniu podczas rozpoczęcia uroczystości 
roku szkolnego 2015/2016 wziął udział ks. Piotr 
Gaś, który przekazał całej społeczności szkolnej 
piękne słowa na początek roku szkolnego. Fun-
dacja ETO chciałaby aby szkoła Lindego czerpa-
ła i korzystała z tego co było dobre w przedwo-
jennym szkolnictwie ewangelickim i jednocześnie 
patrzyła w przyszłość. 
W szkole Lindego jako jedynej szkole w Warsza-
wie 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. 

Dla zacieśnienia współpra-
cy i integracji w 2014 roku 
podczas karnawału został 
zorganizowany bal dla dzieci  
z warszawskich ewangeli-
ckich parafii– I Bal u Szkrab-
ków, w 2015 roku kontynu-
owaliśmy dobre pomysły  
i 14 lutego zaprosiliśmy dzie-
ci na II Bal u Szkrabków,  
a rodziców na chwilę roz-
mowy przy kawie, herbacie  
i ciastku. 
To, co nas bardzo cieszy, 
to fakt, że wśród kadry pe-
dagogicznej są nauczyciel-
ki wyznania ewangelickie-
go. Natomiast budzi nasze 
zdziwienie i smutek, że  
w przedszkolu i szkole mamy 
tylko kilkoro dzieci wyznania 
ewangelickiego.

Wszystkie działania Fundacji „Ewangelickie To-
warzystwo 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

Uczniowie

EWANGELICKIE  TOWARZYSTWO OÂWIATOWE
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LUX MED TABITA

INFORMACJE OGÓLNE
Rok 2015 był pierwszym rokiem pracy nowego, 
dwuosobowego Zarządu Lux Med Tabita, w skład 
którego wchodzą Dorota Musiał i Mirosław Wró-
bel. Zasadniczą działalnością ośrodka była opieka 
zdrowotna w zakresie rehabilitacji medycznej, re-
habilitacji psychosomatycznej i opieki długoter-
minowej. Świadczenia udzielane było w ramach 
współpracy ośrodka z Narodowym Funduszem 
Zdrowia (NFZ), Zakładem Ubezpieczeń Społecz-
nych (ZUS) i w ramach działalności komercyjnej. 
W minionym roku nie odbywały się żadne konkur-
sy na nowe kontrakty NFZ, wszystkie zostały przez 
płatnika aneksowane. 
Oprócz zmian w Zarządzie Spółki nastąpiły tak-
że zmiany w składzie Radzie Nadzorczej. Obecny 
skład to: 
• Piotr Dreszer – przewodniczący
• Maria Małgorzata Kalińska – wiceprzewodni-

czący
• Anna Rulkiewicz – członek
• Michał Rybak – członek
• Olga Sztejnert-Roszak – członek

PACJENCI
W minionym roku średnie obłożenie ośrod-
ka wynosiło ponad 120 pacjentów/dobę.  
W stałej opiece znajdowało się 10 pensjonariuszy 
Domu Seniora. Stale przebywało również prawie 
600 podopiecznych Zakładu Opiekuńczo-Leczni-
czego (ZOL), rehabilitacji neurologicznej, stacjo-
narnej rehabilitacji ogólnoustrojowej, rehabilitacji 
ogólnoustrojowej w trybie dziennym. W ramach 
kontraktu z ZUS przyjęliśmy ponad 300 osób na 
rehabilitację psychosomatyczną. Są to dane porów-
nywalne z rokiem ubiegłym, wynikające z wielkości 
kontraktu z oboma płatnikami, który się nie zmie-
nił. Największy przyrost (30%) odnotowaliśmy 
wśród pacjentów komercyjnych. 
Bardzo cieszą dobre opinie, duży stopień zaufania 
i zadowolenia z jakości opieki medycznej, świad-
czeń rehabilitacyjnych, logopedycznych i psycho-
logicznych, czego wyrazem są obiektywne dane  
z naszych regularnych badań ankietowych pacjen-
tów i ich rodzin. 

ZATRUDNIENIE
W 2015 zatrudnionych w Spółce było średnio 
120 osób, czyli minimalnie mniej niż w roku po-
przednim. Podkreślić należy fakt, że zmniejszyło 
się zatrudnienie w części administracyjnej ośrodka, 
zwiększono zatrudnienie wśród personelu medycz-
nego (psycholog, terapeuta zajęciowy) ze względu 
na wzrost ilości pacjentów komercyjnych. 
Dużą wagę przywiązujemy do szkolenia naszego 
personelu. Kilka osób z zespołu fizjoterapeutów 
ukończyło kolejny etap studiów bądź ukończyło 
kolejne kursy doskonalące. Stale prowadzimy włas-
ne szkolenia ustawiczne dla personelu opiekuń-
czego z technik transferu chorych, zaburzeń poły-
kania (ważne przy karmieniu osób z zaburzeniami 
neurologicznym i osób starszych) czy komunikacji  
z osobami dotkniętymi zaburzeniami poznawczymi. 
W naszym ośrodku odbywały się warsztaty leczenia 
ran w ramach kształcenia ustawicznego, podyplo-
mowego pielęgniarek. 
Pracownie logopedyczna i psychologiczna funkcjo-
nujące w Tabicie są uznanym miejscem kształcenia 
w ramach podyplomowych staży zawodowych. 
Nasz personel medyczny ma także okazję nieod-
płatnie uczestniczyć w szkoleniach organizowanych 
przez Lux Med m.in. z zakresu incydentów klinicz-
nych, Akademii Pielęgniarek i Położnych. 
Jesteśmy aktywnym uczestnikiem Rady Pielęg-
niarek i Położnych Grupy Lux Med., Zespołu  
ds. BHP, które to wyznaczają standardy dla całej 
Grupy Lux Med.

Dorota Musiał dr Mirosław Wróbel
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BADANIE SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW 
(GPS)
W 2015 roku uczestniczyliśmy po raz drugi w ogól-
noświatowym badaniu opinii pracowników BUPA 
o nazwie Global People Survey (GPS). Ta anoni-
mowa ankieta przeprowadzana jest corocznie przez 
niezależny ośrodek i ocenia takie czynniki jak: zaan-
gażowanie pracowników, doskonałość biznesową, 
efektywność kadry zarządzającej i klimat organiza-
cyjny przedsiębiorstwa. Grupa Lux Med i Lux Med 
Tabita mogą pochwalić się ocenami powyżej śred-
niej dla BUPA i wskazują, że bardzo mocną stroną 
Tabity jest Zespół.

WAŻNE WYDARZENIA ROKU 2015
Program PL 07 „Poprawa i lepsze dostosowa-
nie ochrony zdrowia do trendów demograficz-
no-epidemiologicznych”
Spółka podpisała umowę na dofinansowanie pro-
jektu „Nowa jakość rehabilitacji neurologicznej 
oraz opieki długoterminowej w ośrodku Tabita”. 
Projekt ten współfinansowany jest ze środków Me-
chanizmu Finansowego EOG i NMF w ramach 
Programu PL 07 „Poprawa i lepsze dostosowanie 
ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epi-
demiologicznych”.
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostęp-
ności do wysokiej jakości rehabilitacji neurologicz-
nej dla osób po udarach mózgu i innych ostrych 
incydentach mózgowych oraz do świadczeń opieki 
długoterminowej. 
Całkowita wartość projektu wynosi 1 640 388,00 
PLN, z czego 1 312 310,00 PLN stanowi dofinan-
sowanie z MF EOG i NMF, pozostała część to 
wkład własny Spółki.
W ramach projektu spółka prowadziła prace  
w 3 obszarach:
Prace budowlane o wartości około 0,7 mln zł.  
W ramach prac dokonano gruntownego remontu 
Domu Macierzystego (piwnica, parter i I piętro) 
oraz 2 pomieszczeń w pozostałej części budynku.. 
Stworzono 2 szatnie dla personelu, magazyn, po-
mieszczenia biurowe dla administracji, 5 gabinetów 
lekarskich (psychologiczne, psychiatryczne), pra-
cownię logopedyczną, 2 sale do terapii zajęciowej, 
3 sale rehabilitacyjne oraz pracownię ergoterapii. 
Remontowi podlegała także świetlica znajdująca się 
obok kaplicy.

Zakup sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego oraz 
wyposażenia biurowego o wartości około 0,6 mln 
zł. Zakupiono m.in. steppery, ergometry, bieżnie, 
łóżka rehabilitacyjne oraz OIT, kardiomonitory, 
pompy do żywienia dojelitowego, wirówki do ką-
pieli kończyn 
górnych i dolnych, aparat do krioterapii, ssaki jezd-
ne, wózki inwalidzkie, kardiomonitory, aparaty 
EKG, pompy infuzyjne, koncentratory tlenu, wóz-
ki kąpielowe, dźwigi do podnoszenia pacjentów, 
stoły do transporty chorych, wózki opatrunkowe, 
stanowiska do pobierania krwi, materace przeciw-
odleżynowe. 
Działania marketingowe o wartości około 0,2 mln 
zł. W ramach prowadzonych działań zorganizo-
wany został czat z Panią Prezes Lux Med. Anną 
Rulkiewicz, stworzono profil Spółki na portalach 
internetowych, zakupiono billboard (umieszczo-
ny na płocie przed wjazdem do Spółki oraz przy 
drodze do Konstancina) oraz tablicę informacyjną 
(przy wejściu do Ośrodka). Dodatkowo wypro-
dukowano filmy szkoleniowe, które były transmi-
towane na telebimach we wszystkich placówkach 
Lux Med. W Kurierze Południowym pojawił 
się artykuł „Ergoterapia na Tabicie”, natomiast  
w gazetce wydawanej przez Lux Med artykuł 
dietetyka Marty Szkupińskiej z zakresu żywienia 
starszych osób, doktora Dariusza Łukasiewicza  
z zakresu rehabilitacji neurologicznej, logopedy Da-
nuty Matukiewicz z zakresu problemów połykania  
u osób po udarze. W dniu 11 czerwca 2015 roku 
obyła się konferencja otwarcia projektu na której 
mieliśmy okazję szerokiemu gronu przedstawić 
Spółkę oraz dofinansowany projekt.

Świetlica po remoncie
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Prace inwestycyjne
Oprócz prac związanych z projektem finansowa-
nych ze środków norweskich Spółka przeprowa-
dziła szereg inwestycji dodatkowych:
Prace remontowo-budowlane rozszerzające za-
kres prac zaplanowanych w projekcie norweskim 
na kwotę około 0,6 mln złotych. Prace remonto-
we oraz zakup nowego wyposażenia do holu oraz 
stołówce. W holu wykonano prace malarskie, poło-
żono tapetę, wymieniono część mebli oraz oświet-
lenia. Zamontowano energooszczędne oświetlenie 
LED jako część projektu Energy Saver prowa-
dzonego przez Lux Med. oraz Bupa. Wymieniono 
także recepcję. Wartość tych prac to kwota około  
0,1 mln złotych.
Prace remontowe w pomieszczeniach „starej 
pralni” na kwotę około 0,1 mln złotych. W ra-
mach tych prac wyremontowano 2 pomiesz-
czenia, które służą obecnie do zajęć grupowych 
oraz indywidulanych z zakresu muzykoterapii,  
choreoterapii. 
Instalacja i modernizacja systemu przeciwpożaro-
wego na kwotę około 0,25mln złotych. Ośrodek 
może pochwalić się nowoczesnym systemem, dzię-
ki któremu zwiększy się bezpieczeństwo naszych 
pacjentów.
Środki na w/w cele Spółka otrzymała w formie po-
życzki od Lux Med.
Zakup nowego sprzętu do rehabilitacji pacjentów  
w ramach poprawy jakości świadczonych usług 
(nowe stoły rehabilitacyjne). Spółka w 2016 roku 
w ramach prowadzonego procesu modernizacji 
sprzętu planuje także zakupić nowy laser.
Wymiana centrali telefonicznej. Ze względu na 
awaryjność i stopień eksploatacji konieczna była 
wymiana centrali telefonicznej na nową. Inwestycja 
kosztowała około 10 tysięcy i została wykonana ze 
środków własnych Spółki.

Audyt umów oraz kosztów
Zarząd dokonał przeglądu obowiązujących umów 
handlowych i w ramach przeprowadzonej anali-
zy rozwiązano i podpisano nowe umowy (m.in. 
na usługi pralnicze, transport medyczny). Spółka 
obecnie przeprowadza konkurs na obsługę caterin-
gowej, ponieważ dotychczasowa umowa kończy 
się w marcu 2016 roku. Skutkiem wymienionych 
działań były oszczędności w pozycji kosztów ope-
racyjnych.

Innowacje – system SupraCare
Z początkiem kwietnia 2015 r. rozpoczęliśmy 
wdrożenie autorskiego programu harmonogra-
mowania pracy personelu o nazwie SupraCare. 
działanie aplikacji polega na tym, że przy przyjęciu 
każdy pacjent ma układany indywidualny, dosto-
sowany do swoich potrzeb plan opieki i leczenia 
(w zakresie rehabilitacji, logopedii i oddziaływań 
psychologicznych). Na tej podstawie powstaje 
zbiór czynności, który jest następnie automatycz-
nie przydzielany do poszczególnych pracowników 
w zależności od ich kwalifikacji, grafiku obec-
ności i uprawnień. Pracownicy widzą cały swój 
harmonogram pracy na dzień bieżący, logując się 
do aplikacji terminalowej (tablety rozmieszczone  
w licznych miejscach w Ośrodku). Po wykonaniu 
konkretnego zadania potwierdzają jego wykonanie 
lub podają przyczynę, jeśli nie zostało wykonane. 
Istnieje możliwość dokumentowania i archiwizowa-
nia parametrów medycznych pacjentów. 
Aplikacja jest również dodatkowym, doskonałych 
narzędziem do wewnętrznej komunikacji. Zasadni-
czą zaletą SupraCare jest oparcie opieki na indywi-
dualnych planach dla każdego pacjenta i doskonała 
kontrola wykonanych czynności, co pozwala na 
znaczną poprawę jakości naszej pracy. Dodatko-
wo aplikacja pozwala na alokację kosztów pracy, 
głównego rodzaju kosztu w naszej działalności i 
optymalizację zatrudnienia. Ma więc z jednej strony 
wyraźny wpływ na jakość naszych usług, z drugiej 
na ekonomię naszej działalności.

Nowe pakiety rehabilitacyjno-lecznicze
Dla pacjentów komercyjnych opracowano 
w minionym roku cztery nowe usługi w po-
staci pakietów: po wszczepieniu endoprote-
zy, po udarze mózgu, opiekę długoterminową  
i krótkotrwałe pobyty wytchnieniowe. Programy 
realizujemy w ramach pobytów komercyjnych za-
pewniając opiekę znakomitych specjalistów: neuro-
logów, chirurgów, lekarzy rehabilitacji medycznej, 
psychologów, neurologopedów, internistów, fizjo-
terapeutów i terapeutów zajęciowych oraz wykwa-
lifikowanego personelu pielęgniarskiego i opiekuń-
czego. 

Kolacja Adwentowa
Jak co roku spotkaliśmy się tradycyjnie przy Kolacji 
Adwentowej. Gościliśmy pensjonariuszy, pacjen-
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tów, pracowników a także przedstawicieli Parafii 
oraz członków Rady Nadzorczej Tabity. Przed 
wspólnym posiłkiem wysłuchaliśmy przekazu  
biblijnego oraz składaliśmy sobie życzenia łamiąc 
się opłatkiem. Był też czas na wspólne kolędowa-
nie, którego oprawę przygotował ksiądz Łukasz 
Zieliński. 

Przedstawienie z okazji Ogólnopolskiego 
Dnia Seniora
Ogólnopolski Dzień Seniora świętowaliśmy w na-
szym Ośrodku w sposób szczególny. Z tej okazji 
gościliśmy młodych artystów z Zespołu Szkół  
Nr 1 im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sko-
limowie. Uczniowie przygotowali dla naszych Se-
niorów wspaniały występ, który rozpoczął Chór 
spektakularnym wykonaniem piosenki „O mnie 

się nie martw”. W dalszej części przedstawienia 
zobaczyliśmy przyszłych adeptów sztuki aktorskiej  
w scenkach „Gdyby Adam był Polakiem” i „Na-
rzekanie na Adama” oraz wysłuchaliśmy utworu 
„Dozwolone od lat 18”. 
W finale wszyscy młodzi artyści wspólnie zaśpie-
wali piosenkę w języku angielskim i zagrali na nietu-
zinkowych instrumentach. Uroczystość zakończyła 
się wręczeniem laurek własnoręcznie wykonanych 
przez Uczniów. 

Dorota Musiał – Członek Zarządu 
Lux Med Tabita Sp. z o. o.

Mirosław Wróbel - Prezes Zarządu 
Lux Med Tabita Sp. z o. o.
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(na podstawie danych przekazywanych przez Parafię w ramach sprawozdawczości ogólnokościelnej)

STATYSTYKA PARAFIALNA

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.
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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,  

               Zdjęcie na okładce: Przed ołtarzem w kościele Świętej Trójcy, 2015 r. 
fot. A. Karska 


