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WPROWADZENIE 
Wzorem lat ubiegłych, przedkładamy Państwu 

sprawozdanie z „życia parafialnego” Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie 
za rok 2011. Obejmuje ono zarówno działalność 
duszpasterską (proboszcza, diakona i wikariusza), jak i 
wszelkie inne formy aktywności naszej Parafii. W 
sprawozdaniu znajdą Państwo m.in. informacje 
dotyczące prac Rady Parafialnej, działalności 
katechetycznej, współpracy z mediami, kontaktów 
zagranicznych czy funkcjonowania cmentarza, a także 
sprawozdania grup parafialnych: chórów, młodzieży i 
studentów, Komisji Diakonii, Koła Pań oraz Komisji 
Ochrony Pamiątek – Społecznego Instytutu 

Historycznego. Zaprezentowane zostały także dokonania grup działających przy 
naszej Parafii: Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, grupy członków byłego 
Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Ewangelickiej (czyli popularnych „dinozaurów”), 
a także Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe. Załączone zostało także 
sprawozdanie spółki LUX MED Tabita prowadzącej nasz ośrodek w Konstancinie-
Jeziornie. Sprawozdanie kończą wybrane dane statystyczne dotyczące naszej 
Parafii.  

Za nami kolejny rok bogaty w wydarzenia parafialne, które przypomniane 
zostały w kalendarium. Wspólnie przeżywaliśmy uroczyste nabożeństwa, wśród 
których na szczególne przypomnienie zasługują: pierwsza od lat ordynacja 
duchownych naszego Kościoła, nabożeństwo wielkopiątkowe transmitowane na 
żywo przez telewizję Religia TV, podczas którego kazanie wygłosił Biskup Kościoła 
ks. Jerzy Samiec, nabożeństwo ekumeniczne z okazji przejęcia przez Polskę 
prezydencji w Unii Europejskiej oraz nabożeństwo polsko-niemieckie z udziałem 
ambasadora Niemiec. Odbyło się szereg interesujących wykładów, kilkanaście 
koncertów, kilka wystaw i przedstawień teatralnych. Nasza Parafia była wspólnie z 
Parafią Ewangelicko-Reformowaną organizatorem i gospodarzem XVII Forum 
Ewangelickiego, które zgromadziło wyjątkowo szerokie grono uczestników, w tym 
co szczególnie cieszy, wielu młodszych. Mieliśmy okazję uczestniczyć w piknikach i 
wycieczkach parafialnych oraz szeregu innych cyklicznych lub jednorazowych 
wydarzeniach.  

Na miarę naszych możliwości finansowych konturowane były działania 
remontowe, prowadzone praktycznie we wszystkich obiektach parafialnych. Z 
radością mogliśmy na koniec roku otworzyć pomieszczenia nowej kancelarii, 
dającej wreszcie komfort funkcjonowania zarówno pracownikom, jak korzystającym 
z nich Parafianom. Dzięki dotacjom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Stołecznego Konserwatora Zabytków dawny blask odzyskała wspaniała Kaplica 

 
Andrzej Weigle 

Kurator Parafii 
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Granzowa na naszym cmentarzu. Trwały także przygotowania do rozpoczęcia 
nowych inwestycji, w tym zwłaszcza remontu kamienicy przy ul. Kredytowej 4 na 
potrzeby projektu szkolnego ETO. Niestety po raz kolejny nie udało nam się 
pozyskać dofinansowania na kontynuowanie prac wykończeniowych w 
Lutheraneum, tak więc kolejne prace (przy wejściu do podziemi) musieliśmy 
sfinansować ze środków własnych. 

Przy zaangażowaniu finansowym i merytorycznym Parafii wydany został 
pierwszy od wielu lat, bogato ilustrowany przewodnik po cmentarzach 
ewangelickich Warszawy. 

W dobrym kierunku i zgodnie z oczekiwaniami Parafii posuwają się sprawy 
związane z „serkiem wolskim” i mamy nadzieję, że w roku 2012 zakończą się 
wszystkie postępowania sądowe (za wyjątkiem sprawy karnej, która nie została 
jeszcze rozpoczęta).  

Kolejny dobry rok działalności spółki Lux Med Tabita, wynajmującej i 
prowadzącej nasz parafialny ośrodek w Konstancinie-Jeziornie, potwierdził 
słuszność  założeń wdrożonego w 2009 roku planu „ratunkowego”. W ubiegłym 
roku oddana została do użytku część rehabilitacyjna, co pozwoliło na znaczące 
poszerzenie oferty Tabity oraz zwiększenie liczby pacjentów.  W ośrodku 
zamieszkali kolejni nasi parafianie. Kontynuowano drobne prace zabezpieczające 
starą część Tabity, odnowiona została także świetlica. Wciąż otwartym pozostaje 
jednak pytanie o przyszłość i plany w stosunku do najstarszej części ośrodka.   

Warto podkreślić, że od 2 lat sytuacja finansowa Parafii jest stabilna i 
przewidywalna, a budżet jest zrównoważony po stronie przychodów i rozchodów, 
co pozwala na bieżące funkcjonowanie. Przy czym należy zaznaczyć, że wciąż 
brakuje nam środków własnych na remonty obiektów, nie zamknięte są także 
rozliczenia z adwokatami prowadzącymi sprawy „serka wolskiego”.  

Niezwykle cieszą pozytywne zmiany statystyczne, będące chyba najbardziej 
obiektywnym przykładem trendów zachodzących w naszej Parafii. W roku 2011 aż 
26 osób wstąpiło do naszego Kościoła! Od lat systematycznie wzrasta liczba osób 
przystępujących do Stołu Pańskiego. Ale chyba najbardziej cieszy coraz liczniejsza 
grupa dzieci uczęszczających na lekcje religii, szkółki niedzielne i na zajęcia 
przedszkola niedzielnego oraz dzieci śpiewających w chórku. Pozwala to z nadzieją 
patrzeć na przyszłość naszego Zboru. 

Niestety martwi utrzymujący się niski udział osób opłacających składki parafialne 
(zawstydzająco niski, bo stanowiący zaledwie 35 % zarejestrowanych Parafian) oraz 
średni poziom tych składek (256 zł rocznie). Należy przypomnieć, że opłacanie 
składek w wysokości 1% przychodów jest obowiązkiem członków Kościoła 
wynikającym z przepisów kościelnych, ale jest także wymownym świadectwem 
zrozumienia idei miłości bliźniego czy potrzeby zachowania dziedzictwa naszych 
przodków. Przekazywane środki przeznaczane są przecież w całości na pracę 
parafialną, w tym działalność charytatywną, edukacyjną, a także remontowo-
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inwestycyjną. Rada Parafialna zwraca się z gorącą prośbą o uregulowanie 
wszystkich zaległości. 

Rok 2011 był kolejnym rokiem wytężonej pracy duchownych i pracowników 
świeckich Parafii, ale także wielu osób działających społecznie na rzecz naszego 
zboru, bez zaangażowania których nie byłoby możliwe przeprowadzenie tych 
wszystkich działań. Niech będzie mi wolno, w imieniu swoim, ale także w imieniu 
ogółu Parafian, podziękować wszystkim poświęcającym swój czas, siły i talenty na 
rzecz naszych współbraci i współsióstr. W sposób szczególny pragnę podziękować 
członkom Rady Parafialnej na czele z proboszczem Parafii – ks. Piotrem Gasiem za 
ich ogromne zaangażowanie.  

Mamy nadzieję, że przedstawiany Państwu materiał nie będzie spełniał jedynie 
funkcji archiwizacyjnej, porządkującej, ale stanie się zachętą i inspiracją do 
kontynuowania i rozwijania dalszych działań.  

Andrzej Weigle – Kurator Parafii 

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ 

 

Data Wydarzenie 

6 stycznia 

Święto Epifanii - uroczyste nabożeństwo w Święto Objawienia Pańskiego 
połączone z ordynacją czterech magistrów teologii ewangelickiej na 
księży Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP - wśród nich nasz 
parafianin - ks. Łukasz Gaś. 

12 stycznia 
Sąd Najwyższy oddala skargę kasacyjną Glob Tower w sprawie 
wieczystoksięgowej "serka wolskiego" 

13 stycznia 
Umiera Witold Straus, członek Parafii Świętej Trójcy i wieloletni 
przewodniczący Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków Cmentarza 
Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie 

14 stycznia 

Religia - demokracja - konflikt. Panel dyskusyjny w "Lutheraneum" 
organizowany wspólnie z Instytutem Obywatelskim (ks. prof. Tomasz 
Halik, ks. prof. Bogusław Milerski, prof. Stanisław Krajewski, o. Tomasz 
Dostatni OP; prowadzenie: Jarosław Makowski)  

15 stycznia Śniadanie diakonijne 

16 stycznia 
Kazanie ks. Piotra Gasia w rzymskokatolickiej katedrze warszawsko-
praskiej św. Floriana podczas mszy odprawionej przez abp. Henryka 
Hosera 

24 stycznia 
Nabożeństwo ekumeniczne z Wieczerzą Pańską. Kazanie wygłosił ks. Jan 
Cieślar, biskup diecezji warszawskiej 

27 stycznia 
Udział ks. Piotra Gasia w ekumenicznej modlitwie przy Pomniku 
Bohaterów Getta Warszawskiego 

30 stycznia Koncert chóru parafialnego w Tabicie 
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12 - 19 lutego 
Zimowisko rodzinne w Wiśle Jaworniku organizowane przez Parafię 
Świętej Trójcy  

13 lutego Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne 

5 marca 
Spotkanie Komitetu Organizacyjnego Forum Ewangelickiego w 
Warszawie 

5 marca 
Ogólnopolski Konkurs Biblijny SOLA SCRIPTURA, etap diecezjalny odbył 
się w Parafii Św. Trójcy 

30 marca 
Spotkanie organizacyjne ws. Warszawskiego Ekumenicznego Święta 
Biblii 

6 kwietnia 
Koncert Chóru Uniwersytetu Warszawskiego w kościele Świętej Trójcy w 
1. rocznicę katastrofy smoleńskiej 

5 kwietnia 

Kolejna wygrana Parafii Świętej Trójcy w walce o nieruchomość "serek 
wolski". Sąd Apelacyjny oddala apelację Glob Tower. Tym samym wyrok 
stwierdzający, że umowa sprzedaży serka była nieważna staje się 
prawomocny 

7 kwietnia Po długiej chorobie zmarła diakon Irena Heintze 

10 kwietnia 

Ks. Piotr Gaś po raz czwarty zostaje radcą Konsystorza Ewangelicko-
Augsburskiego w RP i obejmuje funkcję sekretarza; Synod Kościoła 
wybiera również Przemysława Florjanowicza-Błachuta z naszej Parafii na 
rzecznika dyscyplinarnego ds. świeckich 

16 kwietnia Parafialne Rekolekcje dla Dzieci i Młodzieży 

20 kwietnia 
Wielka Środa. Nabożeństwo Słowa. Podczas liturgi wykonano Pasję wg 
św. Mateusza Heinricha Schütza z udziałem Chóru Modo Maiorum 

22 kwietnia 
Nabożeństwo wielkopiątkowe w kościele Świętej Trójcy transmitowane 
na żywo przez Religia.tv. Kazanie wygłosił ks. Jerzy Samiec, Biskup 
Kościoła 

30 kwietnia Śniadanie diakonijne 

maj 
Początek remontu Kaplicy Granzowa na Cmentarzu Ewangelicko-
Augsburskim przy ul. Młynarskiej 

maj Montaż nowych okien w kaplicy Tabita w Konstancinie Jeziornie 

2 - 3 maja 

Wizyta 40-osobowej Rady Diecezjalnej Diecezji Uppsala Kościoła Szwecji 
w Parafii Świętej Trójcy. 3 maja odbyło się polsko-szwedzkie 
nabożeństwo komunijne z kazaniami ks. bp. Ragnara Perseniusa i ks. bp. 
Jerzego Samca 

14 maja 
Warszawskie Ekumeniczne Święto Biblii przed kościołem Św. Trójcy /we 
współpracy z Towarzystwem Biblijnym w Polsce/ 

14 maja 
Pod hasłem IN VIA Parafia Świętej Trójcy po raz trzeci wzięła udział w 
Nocy Muzeów i po raz drugi we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych 
w Warszawie 

20 maja Koncert chóru Szkoły Głównej Handlowej  
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21 maja 
Kazanie ks. Piotra Gasia w Szczecinie-Zdrojach w ramach Dni 
Bonhoefferowskich 

27 maja XX Jubileuszowy Koncert Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka" 

28 maja Udział chóru parafialnego w diecezjalnym zjeździe chórów w Kielcach 

29 maja Parafialne Święto Misyjne 

2 czerwca 
Święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Kazanie ks. Piotra Gasia w Parafii 
Wniebowstąpienia Pańskiego 

10 czerwca 
Kazanie ks. Piotra Gasia podczas ekumenicznego nabożeństwa w 
seminarium duchownym diecezji warszawsko-praskiej Kościoła 
rzymskokatolickiego 

11 czerwca Zgromadzenie Parafialne 

12 czerwca 
Otwarcie wystawy w kościele pt. "Pamiątki parafian z dawnych 
konfirmacji" przygotowanej przez Komisję Ochrony Pamiątek - 
Społeczny Instytut Historyczny 

12 czerwca Święto Zesłania Ducha Świętego Obchody rocznic konfirmacji 

14 czerwca 
Udział delegacji Rady Parafialnej w otwarciu wystawy "Kotwice Pamięci" 
uczniów Gimnazjum przy ul. Grenady nt. cmentarza ewangelicko-
augsburskiego w Warszawie 

14 czerwca 
Wizyta grupy ekumenicznej z Hagi oraz delegacji Rady Ewangelickiego 
Kościoła Niemiec w Parafii Świętej Trójcy 

19 czerwca Święto Trójcy Świętej. Konfirmacja w Parafii Świętej Trójcy 

21 czerwca Nabożeństwo na Zakończenie Roku Szkolnego 

23 czerwca 
Święto Bratniej Pomocy im. Króla Gustawa Adolfa - Piknik Parafialny w 
Tabicie 

25 czerwca Koncert Missio Musica w kościele Świętej Trójcy 

lipiec Letnie koncerty muzyki organowej (3 koncerty) 

1-10 lipca 
Kolonie parafialne w Lidzbarku Welskim i obóz młodzieżowy w 
Sorkwitach, organizowane przez Parafię Wniebowstąpienia Pańskiego i 
Parafię Św. Trójcy 

3 lipca 
Nabożeństwo Ekumeniczne oraz dyskusja panelowa z okazji objęcia 
przez Polskę przewodnictwa w Radzie Europejskiej 

6 lipca 
Wizyta pensjonariuszy Tabity w Domu Artystów Weteranów Scen 
Polskich w Skolimowie 

24 lipca 
Modlitwa w intencji Norwegii i ofiar zamachu terrorystycznego w Oslo i 
na wyspie Utoya 

1 sierpnia 
Nabożeństwo Słowa Bożego w Kaplicy Halpertów w 67. rocznicę 
Powstania Warszawskiego 

14 sierpnia 

Udział ks. Piotra Gasia w nabożeństwie inaugurującym Tydzień 
Ewangelizacyjny dla Rodzin w Karpaczu (kazanie) 
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1 września 

Ks. Karol Niedoba zostaje nowym wikariuszem Parafii Świętej Trójcy. 
Dotychczasowy wikariusz, ks. Waldemar Wunsz, zostaje decyzją 
Konsystorza skierowany do pracy w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w 
Koninie 

4 września Komitet Parafialny 

4 września Piknik Parafialny w Warszawie-Włochach 

6 września Nabożeństwo na rozpoczęcie roku szkolnego 

8 września Spotkanie Rady Parafialnej z Biskupem Kościoła ks. Jerzym Samcem 

11 września 
Inauguracyjne spotkanie dla osób, które wstąpiły do Kościoła lub 
przygotowują się do konwersji 

15 września 
Udział przedstawiciela Parafii w spotkaniu zorganizowanego przez Urząd 
Marszałkowskich nt. promocji i kultury województwa mazowieckiego 

18 września Wizyta luterańskiego chóru z Norwegii 

16-18 
września 

XVII. Forum Ewangelickie w Warszawie 

23-25 
września 

Udział grupy młodzieży w Ogólnopolskim Zjeździe Młodzieży 
Ewangelickiej 

25 września 
Udział delegacji Rady Parafialnej w uroczystości wprowadzenia nowej 
Rady Parafialnej Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego 

25 września 
Nabożeństwo w kościele Świętej Trójcy na zakończenie XX. Forum 
Kobiet Luterańskich 

30 września 
Udział ks. Piotra Gasia w inauguracji roku akademickiego na 
Uniwersytecie Warszawskim 

2 października Dziękczynne Święto Żniw. Piknik Parafialny 

4 października 
Udział ks. Piotra Gasia w inauguracji roku akademickiego w Szkole 
Wyższej Handlowej 

5 - 10 
października 

Dni Partnerstwa Polsko-Szwedzkiego. Wizyta z parafii partnerskiej w 
Uppsali 

13 
października 

105. rocznica Liceum im. Mikołaja Reja - udział proboszcza Parafii 

14 
października 

Nabożeństwo Synodalne w kościele Świętej Trójcy 

18 
października 

Wernisaż wystawy malarstwa "Rekonstrukcja" w Lutheraneum 
zrealizowanej we współpracy z ASP 

22 
października 

Prace porządkowe na Cmentarzu 

28 
października 

Zgłoszenie Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego przy ul. Młynarskiej 
do rejestru Pomników Historii 

30 
października 

19. Niedziela po Trójcy Świętej, wigilia Święta Reformacji - transmisja 
nabożeństwa w Religia.tv 
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31 
października 

Święto Reformacji - nabożeństwo z Sakramentem Ołtarza z udziałem 
gości ekumenicznych 

31 
października 

Promocja w Lutheraneum Przewodnika po cmentarzach ewangelickich 
Warszawy 

29października 
1 listopada 

Kwesta na cmentarzu na ochronę zabytków cmentarza 

4 listopada Referat reformacyjny ks. Piotra Gasia w Domu Gdańskim w Węgrowie 

6 listopada Spektakl Teatru Dobrego Serca Jerzego Latosa w Lutheraneum 

12 listopada 
Msza człowieka współczesnego - międzynarodowy koncert w kościele 
Świętej Trójcy 

17 listopada 
Wernisaż wystawy malarstwa "Wihajster" przygotowanej przez 
studentów z Polski i Niemiec 

18 listopada 
Udział ks. Piotra Gasia w koncercie z okazji 20. rocznicy chóru 
kameralnego Parafii Ewangelicko-Reformowanej 

27 listopada 
Wyborcze Zgromadzenie Parafialne. Wybór delegatów do Synodu 
Diecezji Warszawskiej 

28 listopada 
Posiedzenie Warszawskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej w 
Parafii Świętej Trójcy 

2-4 grudnia Wycieczka grupy studenckiej do Krakowa  

3 grudnia Spotkanie pokolonijne w Lutheraneum 

4 grudnia 
Nabożeństwo polsko-niemieckie z udziałem Ambasadora Niemiec w 
Polsce 

7 grudnia 
Uroczysty koncert Chóru Reprezentacyjnego WP organizowany przez 
Ministerstwo Obrony Narodowej dla attachatów wojskowych  

7 grudnia 
Adwentowe spotkanie rad parafialnych 4 warszawskich parafii 
ewangelickich w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego 

9-12 grudnia 
Wizyta delegacji Parafii Świętej Trójcy w partnerskiej Parafii Katedralnej 
w Uppsali 

11 grudnia 
Spotkanie dla osób, które wstąpiły do Kościoła lub przygotowujących się 
do konwersji 

13 grudnia Adwentówka młodzieżowa w Parafii Ewangelicko-Reformowanej  

16 grudnia 
Odsłonięcie tablicy prof. Jana Wincentego Bandtkie-Stężyńskiego na 
cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ul. Młynarskiej 

17 grudnia Adwentówka parafialna w Lutheraneum 

18 grudnia 
„Gwiazdka”  - program bożonarodzeniowy w wykonaniu dzieci w 
Lutheraneum 

19 grudnia ` 
Adwentówka w Tabicie z udziałem przedstawicieli Zarządu Grupy Lux 
Med 

19 grudnia 
Udział prezydium Rady Parafialnej w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki 
Lux Med Tabita 
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19 grudnia 
Wykład i koncert dla varsavianistów (studentów uczelni warszawskich) 
w kościele Świętej Trójcy - ponad 400 uczestników 

20 grudnia Adwentówka studencka 

22 grudnia Studencki wieczór kolęd w Tabicie  

31 grudnia Spotkanie sylwestrowe dla studentów 

 

 

DUSZPASTERSTWO – SPRAWOZDANIE PROBOSZCZA PARAFII  
 
Również w tym roku pragnę na samym początku 

podkreślić, że w myśl przepisów Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w RP – Zasadniczego Prawa 
Wewnętrznego, Pragmatyki Służbowej oraz Regulaminu 
Parafialnego, a także innych dokumentów – proboszcz 
Parafii jest odpowiedzialny wraz z Radą Parafialną za 
duchowe i materialne dobro powierzonej mu decyzją 
Zgromadzenia Parafialnego wspólnoty zborowej 
(parafialnej).  

Realizując zapisy powyższych norm prawnych, a także 
inne obowiązki proboszcza Parafii, pragnę przedstawić 
sprawozdanie z działalności duszpasterskiej. Co 
oczywiście nie oznacza, że jako proboszcz ograniczam 
swoje obowiązki do tej sfery działania. Sądzę, że skupienie się w moim 
sprawozdaniu na duszpasterskiej służbie pozwoli uniknąć powtórzeń o 
wydarzeniach i działaniach, w których aktywnie współuczestniczę jako proboszcz i 
c z ł o n e k  n a s z e j  P a r a f i i .  

Jako proboszcz Parafii Świętej Trójcy chciałbym powtórzyć swoje coroczne 
podziękowania dla Rady Parafialnej, z którą mam radość i zaszczyt prowadzić naszą 
Parafię. Nie jest to kurtuazyjny rytuał, ale wyraz ogromnej wdzięczności, uznania i 
podziękowania za intensywną pracę. Wiem, że wielu z nas to widzi i docenia. 
Sprawne funkcjonowanie Parafii nie byłoby możliwe bez niezłomnej pracy 
Prezydium i pozostałych członków Rady Parafialnej, a niniejsze sprawozdanie 
poświadcza to w wielu miejscach. Bardzo dziękuję wielu członkom naszej Parafii, 
którzy stają do służby w Parafii i Kościele pomagając nam dźwigać 
współodpowiedzialność za wiele obszarów życia naszej Parafii i Kościoła. Tę służbę 
odzwierciedlają sprawozdania przedłożone Zgromadzeniu Parafialnemu. Nie 
zapominam o wielu innych osobach, o których działaniach nie odnajdziemy 
informacji w sprawozdaniach, a przecież oni często+ w cieniu innych wykonują 
ważną i piękną pracę dla Boga i bliźnich. Bardzo Wam dziękuję! 

 

 
ks. radca Piotr Gaś 

Proboszcz Parafii 
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Nabożeństwa 
Warto wciąż na nowo przypominać sobie nawzajem, że przywilejem i sensem 

chrześcijańskiej wspólnoty jest spotkanie z naszym Panem Jezusem Chrystusem. W 
tradycji luterańskiej centralnym ‘momentem’ tego spotkania jest nabożeństwo – w 
zwiastowanym Słowie i udzielanych Sakramentach dotykamy świętych tajemnic, 
które poszerzają horyzonty wiary, pomagają przyjąć to, co wydaje się trudne, 
niezrozumiałe, oraz odkryć głębie tego, co na pozór wydaje się bez znaczenia czy 
wręcz błahe. Słowo Boże, wokół którego się gromadzimy, ukazuje nam piękno wiary 
chrześcijańskiej, pokazuje nam jak decydująca jest przyjaźń z Chrystusem, 
wykraczająca poza ramy czasu i przestrzeni. Relacja ze Zbawicielem, którego 
spotykamy we wspólnocie Słowa, Sakramentu i modlitwy Sióstr i Braci, jest 
najistotniejszym wydarzeniem naszej chrześcijańskiej tożsamości. W prosty sposób 
wyraża to jedna z naszych pieśni: „Klejnocie drogi pełny kras! Żywota skarbem 
darzysz nas, dostojny świata Królu! Znajduje w Tobie życia treść! Przesłodka Twa 
radosna wieść.” (ŚE 105,2) 

Radość wiary nieodłącznie wiąże się z niedzielnym nabożeństwem. W minionym 
roku odbywały się coniedzielne nabożeństwa połączone z Wieczerzą Pańską w 
kościele Świętej Trójcy (o godz. 10:30 i 19:00), a także w kościele w Warszawie-
Włochy (godz. 10:00) oraz w kaplicy Tabita (godz. 11:00). Nabożeństwa odbywały 
się również we wszystkie święta kościelne Półrocza Pana. Ponadto odbywały się 
nabożeństwa adwentowe i pasyjne, a także nabożeństwa ekumeniczne oraz z okazji 
innych wydarzeń kościelnych (nabożeństwo ordynacyjne 6 stycznia, nabożeństwo z 
okazji Powszechnego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, nieszpory podczas 
Nocy Muzeów w maju, również w maju wspólne nabożeństwo polsko-szwedzkie z 
Radą Diecezjalną Diecezji Uppsali Kościoła Szwecji, w sierpniu Nabożeństwo Słowa 
Bożego w 67. rocznicę Powstania Warszawskiego oraz nabożeństwo w 72. rocznicę 
spalenia kościoła Świętej Trójcy, które w minionym roku miało szczególny 
charakter, gdyż wzięli w nim udział uczestnicy XVII. Forum Ewangelickiego).  

W służbie liturgicznej, oprócz proboszcza, uczestniczyli również pozostali 
duchowni parafialni: ks. wikariusz Waldemar Wunsz, który od 1 września rozpoczął 
samodzielną służbę w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koninie; ks. wikariusz 
Karol Niedoba, który przyszedł do naszej Parafii z Krakowa oraz diakon Małgorzata 
Gaś. Cieszę się, że wielokrotnie na ambonie naszego kościoła stawał ks. Jerzy 
Samiec, Biskup Kościoła.  

Na prośbę proboszcza nabożeństwa prowadzili również inni duchowni, w tym ks. 
dr Włodzimierz Nast, ks. Ireneusz Lukas, a także studenci Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie.  

Czynny udział w nabożeństwach brali również członkowie Rady Parafialnej.   
Nabożeństwa w kościele Świętej Trójcy zawsze mają doskonałą oprawę muzyczną, 

za co odpowiedzialny jest p. Jerzy Dziubiński, zastępowany sporadycznie przez p. 
Emilię Dziubińską lub w okresie urlopowym przez p. Piotra Wilczyńskiego. Śpiew 
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podczas nabożeństwa wspiera kantor Joanna Maluga. Grę na organach w 
Warszawie-Włochach zapewnia p. Adam Lewandowski, a w Tabicie p. Zbigniew Rej 
oraz w zastępstwie Anna Gaś. 

Duchowni naszej parafii prowadzili również nabożeństwa pogrzebowe, śluby, 
odbywali wizyty domowe z Komunią Świętą dla chorych, umierających i ich rodzin, 
a także chrzty.  

Miniony rok ogłoszony został przez Synod Kościoła Rokiem Duszpasterstwa. W 
tym czasie zwróciliśmy szczególną uwagę na odwiedziny domowe oraz rozmowy 
duszpasterskie z osobami, które wstąpiły do naszego Kościoła lub pragną to w 
najbliższej przyszłości uczynić. Zainicjowaliśmy cykliczne spotkania, które mają 
wypełnić pewną lukę i pomóc zakorzenić się naszym nowym Siostrom i Braciom w 
naszej parafialnej rodzinie oraz życiu całego Kościoła. Zakończenie Roku 
Duszpasterstwa nie oznacza końca inicjatyw duszpasterskich, dlatego też 
rozpoczęte działania w roku ubiegłym będą kontynuowane w bieżącym roku – 
szczególną uwagę chcemy zwrócić na rozmowy i dalsze odwiedziny domowe wśród 
osób, które w ciągu ostatnich 20 lat rozluźniły swoje więzi z Parafią lub zupełnie je 
utraciły. W lutym rozpoczęliśmy działania, które – mam nadzieję – pomogą nam 
dotrzeć do naszych współwyznawców, którzy z różnych powodów nie utrzymują 
kontaktów z Parafią. W tym miejscu pragnę po raz kolejny powtórzyć to, co 
wielokrotnie staram się przekazywać podczas rozmów i kazań. Właściwie jest to 
prośba, abyście – Drogie Siostry i Bracia - wyzbyli się wszelkich obaw związanych z 
udziałem w domowym nabożeństwie połączonym z Wieczerzą Pańską. Komunia 
Święta sprawowana w domu lub przy szpitalnym łóżku nie jest zapowiedzią 
smutnych wydarzeń, a o wiele bardziej radosnym zwiastowaniem Ewangelii o 
bezwarunkowej miłości Boga, pokarmem, wzmocnieniem i najpiękniejszym 
wyrazem wspólnoty wiary.  

Kazania z najważniejszych świąt kościelnych są nagrywane i udostępniane na 
naszej stronie internetowej. Zachęcam do korzystania z naszej strony i 
odsłuchiwania kazań. 

Rozmowy duszpasterskie 
Wszystkie czynności liturgiczne w naszym kościele odbywają się po odpowiednim 

przygotowaniu w zależności od potrzeb i konieczności. Służba duszpasterska 
wykracza jednak poza ścisłe ramy liturgiczne. W tradycji chrześcijańskiej mówimy o 
liturgii po liturgii, a więc o codziennej służbie, misji Kościoła, którą chcemy 
realizować na miarę naszych możliwości w tym mieście i dla tego miasta. W naszej 
Parafii odbywa się ona głównie poprzez rozmowy duszpasterskie, ale także 
spotkania zaadresowane do szerszego grona, o których mogą Państwo przeczytać w 
dalszej części Sprawozdania. 

W minionym roku odbyłem średnio 39 rozmów duszpasterskich miesięcznie (w 
tym rozmowy przed Chrztem Świętym, przed zawarciem związku małżeńskiego, 



 13

przed wstąpieniem do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz tematyczne 
rozmowy duszpasterskie.  

W 2011 roku wstąpiło do naszego Kościoła po gruntownym przygotowaniu 26 
osób – to o dziewięć więcej niż w 2010 roku.  

Inne działania duszpasterskie i reprezentacyjne 
Ważnym wydarzeniem duszpastersko-ewangelizacyjnym w naszej Parafii była 

kolejna edycja Nocy Muzeów oraz XVII. Forum Ewangelickie, którego organizacja i 
finansowanie spoczywały w dużej mierze na naszej Parafii. W kontekście Nocy 
Muzeów niezwykle ważna jest kontynuacja i pogłębienie współpracy z Akademią 
Sztuk Pięknych, która współpracuje z nami również w ciągu roku przy 
organizowaniu przedsięwzięć kulturalnych. Z kolei Forum Ewangelickie, które po raz 
pierwszy odbyło się w Warszawie, było również po raz pierwszy zorganizowane w 
innej formule oraz w ścisłej współpracy z instytucjami, z którymi nie raz 
inicjowaliśmy wydarzenia o charakterze edukacyjno-duszpasterskim.  

W naszej Parafii odbywało się studium biblijne, w prowadzeniu którego wspierał 
mnie wikariusz i diakon parafii. Kontynuowane były spotkania z cyklu „Dialogi dla 
Wiary”. Odbyły się – wspomniane powyżej – spotkania z osobami, które niedawno 
związały się z naszą parafią. W imieniu Parafii odbywałem liczne spotkania z 
przedstawicielami władz lokalnych, regionalnych i państwowych; uczestniczyłem w 
przedsięwzięciach organizowanych przez warszawskie szkoły wyższe (UW, ASP, 
SGH) oraz brałem udział w konferencjach duchownych.   

Ważną częścią mojej pracy jest udział w pracach Konsystorza Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego oraz innych gremiach kościelnych.  

 
Ks. Piotr Gaś – proboszcz parafii 

 

DUSZPASTERSTWO – SPRAWOZDANIE DIAKONA PARAFII  
 

Od 01 września 2007 roku zgodnie z uchwałą Rady 
Parafialnej, jestem zatrudniona na stanowisku diakona 
w naszej Parafii.  

Zakres moich obowiązków jest zróżnicowany, 
ponieważ oprócz pomocniczej służby duszpasterskiej 
(tak określona jest w Pragmatyce Służbowej rola 
diakona w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP) 
zajmuję się przekazywaniem dokumentów do firmy 
księgowej Dossier i na bieżąco reaguję na pytania, 
które pojawiają się w związku z potrzebą sporządzania 
miesięcznych sprawozdań finansowych do Diecezji. 

W roku 2011 moja służba w Parafii Świętej Trójcy 
dała mi wiele radości i satysfakcji, ponieważ zadania, które podejmowałam, z 

 
Diakon Małgorzata Gaś 
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mojego punktu widzenia miały sens i dlatego warto było się angażować z nadzieją, 
że mój wkład w funkcjonowanie Parafii też w jakimś stopniu przyniesie dobre 
rezultaty. 

Regularnie prowadziłam nabożeństwa Słowa w kościele w Warszawie-Włochach 
(1., 3. i 5. niedziela miesiąca) i w kaplicy w Konstancinie-Jeziornie (2. i 4. niedziela 
miesiąca), a także tygodniowe nabożeństwa w okresie pasyjnym i w Adwencie. 

Z różną częstotliwością, zależnie od potrzeb, prowadziłam zajęcia dla 
konfirmantów i studia biblijne, gdy proboszcz Parafii miał inne ważne obowiązki. 

Aktywnie uczestniczyłam w spotkaniach, które raz w miesiącu odbywają się w 
naszej Parafii, szczególnie w Kole Pań, Komisji Diakonijnej i w Dialogach dla Wiary, a 
także w spotkaniach organizowanych z różnych okazji w Lutheraneum lub w sali 
parafialnej, jak np. śniadania diakonijne, wieczory adwentowe czy otwarcia różnych 
wystaw. 

Zaangażowałam się we współorganizowanie międzynarodowego spotkania 
kobiet, które odbyło się w Warszawie w dniach od 17-21 sierpniu 2011 roku. Było 
to spotkanie kobiet z Saksonii, z Republiki Czeskiej i z dwóch warszawskich parafii 
ewangelickich (Świętej Trójcy i ewangelicko-reformowanej), a także 
przedstawicielki kobiet z parafii luterańskiej z Kaliningradu. Panie zajmowały się 
tematem: „Moje miejsce w Kościele: wczoraj, dziś i jutro”. Warto wspomnieć, że te 
spotkania organizowane są od wielu lat, raz w roku, następne odbędzie się w 
czerwcu br. w Brnie, a kolejne w 2013 roku prawdopodobnie w Wittenberdze. 

Reprezentowałam naszą Parafię na roboczych spotkaniach dotyczących 
Światowego Dnia Modlitwy i wzięłam też czynny udział w liturgii tego nabożeństwa 
w katedrze prawosławnej 4 marca 2011 roku.  

Uczestniczyłam w nabożeństwach ekumenicznych nie tylko w ramach Tygodnia 
Modlitw o Jedność Chrześcijan, ale również w nabożeństwach organizowanych 
przez Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania Effatha, które odbywają się w kościele 
rzymsko-katolickim Orionistów przy ul. Lindleya zawsze 23-go każdego miesiąca. 

Jako przewodnicząca Synodalnej Komisji ds. Kobiet w minionym roku 
współorganizowałam XX Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich, które zawsze 
kończy swoje obrady nabożeństwem w kościele Świętej Trójcy, a potem obiadem w 
sali parafialnej. Jest to bardzo dobra tradycja i przypuszczam, że będzie 
kontynuowana przez kolejną komisję kobiet, ponieważ uczestniczki ogólnopolskich 
spotkań bardzo sobie cenią gościnność naszej Parafii, a nasi parafianie mają okazję 
raz w roku przeżywać nabożeństwo z większym udziałem duchownych kobiet i 
współwyznawczyń z całego kraju. 

Na koniec chcę wspomnieć o bezpośrednim kontakcie z naszymi parafianami, z 
sympatykami Parafii i osobami, które szukają dla siebie odpowiedzi na różne 
pytania, często związane z ich duchowością i np. w Internecie pozyskują wiedzę na 
temat naszego Kościoła, a potem chcą się bezpośrednio spotkać z duchownym. 
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Niektórym osobom wystarcza korespondencja e-mailowa, inne zaczynają 
uczestniczyć w naszych nabożeństwach, a potem dochodzi do regularnych spotkań. 

W minionym roku miałam przywilej towarzyszenia takim osobom w ich 
poszukiwaniach. Z osobami, które przygotowują się do zmiany wyznania spotykam 
się regularnie, najczęściej raz w tygodniu. Podobnie jest w przypadku osób 
dorosłych, które chcą być ochrzczone w naszym Kościele. Mam też kontakty z 
ludźmi, które trwają już od kilku lat, ale częstotliwość naszych spotkań jest bardzo 
zróżnicowana, bo ja nie mogę i nie chcę niczego nikomu narzucać pamiętając o tym, 
że każdy człowiek ma swoją drogę dochodzenia do świadomego chrześcijaństwa. 
Cieszę się, gdy dostrzegam efekty naszych rozmów i to motywuje mnie do dalszego 
zaangażowania w tym zakresie. 

Staram się też odwiedzać naszych parafian, szczególnie starszych i samotnych, 
którzy potrzebują różnego rodzaju wsparcia. Jeżeli jest taka potrzeba, to w 
przypadku osób samotnych, pomagam im w załatwieniu pobytu w naszym ośrodku 
Lux Med Tabita i czasami biorę na siebie rolę pełnomocnika tychże osób, gdy 
podpisują umowę z ośrodkiem. 

Ze względów czasowych ilość odwiedzin w domach naszych parafian nie jest tak 
duża, jak bym tego chciała. Łatwiej jest mi odwiedzić kilka osób w ciągu dnia, gdy 
jestem w Konstancinie-Jeziornie i np. po nabożeństwie zostaję jeszcze na trochę, by 
mieć bezpośredni kontakt z pensjonariuszami. Ta służba jest potrzebna i gdyby nie 
czas, jaki trzeba poświęcić na dojazd, przebywałabym na terenie EOD Tabita 
znacznie częściej. 

W moim sprawozdaniu nie jestem w stanie napisać o wszystkich zadaniach, jakie 
w minionym roku udało mi się rozpocząć i dokończyć, a niektóre będę mogła dalej 
kontynuować. Mam na myśli np. przeprowadzkę do nowej kancelarii i związane z 
tym faktem działania, które w przyszłości na pewno usprawnią funkcjonowanie 
naszej Parafii. 

Chcę podziękować Radzie Parafialnej za możliwość służby w Parafii Świętej 
Trójcy w Warszawie i nie zapominam o tym, że moja wieloletnia służba w Parafii 
Świętej Trójcy w Szczecinie pozwoliła mi nabyć wielu doświadczeń, które próbuję 
teraz wykorzystywać, ale również cieszę się z tego, że nowe wyzwania nie 
pozwalają mi popaść w rutynę. 

diakon Małgorzata Gaś  

 

PRACA DUSZPASTERSKA WIKARIUSZA PARAFII  
 

Od dnia 1 września 2011 r. uchwałą Konsystorza 
zostałem skierowany do Parafii Św. Trójcy w Warszawie 
na funkcję wikariusza. Decyzją Rady i Proboszcza, 
wzorem poprzedniego wikariusza - ks. Waldemara 
Wunsz, objąłem opieką duszpasterską członków naszej 

 
Ks. Karol Niedoba 

WikariuszParafii 
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wspólnoty zamieszkujących w okolicach Konstancina-Jeziorna, jak też w 
szczególności pensjonariuszy naszego wyznania zamieszkujących Dom Opieki, 
prowadzony przez spółkę LUX MED Tabita. Oprócz tego opieką otaczam też osoby 
odbywające rehabilitacje w Ośrodku prowadzonym przez LUX MED Tabita. 

Praca duszpasterska obejmuje: 
o rozmowy duszpasterskie (średnio 10 tygodniowo), 
o odwiedziny domowe (zazwyczaj z Komunią Św.) lub w pokojach, 
o aktywizacja osób do różnych działań, np. pakowanie książek, akcja „paczka 

pod choinkę”, 
o towarzyszenie w ważnych uroczystościach, jak np. urodziny, 
o opieka duszpasterska chwili śmierci, następnie pożegnanie i rozmowy z 

bliskimi. 
W każdą środę, w godz. od 10.00 do 12.00, pełnie dyżury w biurze, w innych 

porach jestem dostępny pod telefonem. 
W minionych miesiącach oprócz posług duszpasterskich, wykonywałem prace 

porządkowe w kaplicy i wokół budynku służbowego: 
o wspólnie z mieszkańcami (ochotnikami) sprzątnęliśmy liście spadające z 

drzew, 
o wraz pensjonariuszami (ochotnikami) zmagazynowaliśmy książki dawnej 

biblioteki, 
o uporządkowana została zakrystia, 
o dokonana została naprawa światła w zakrystii i budynku służbowym przy 

wejściu do budynku, 
o w trakcie oczyszczania są: świeczniki, elementy miedziane wystroju w kaplicy, 

a także naczynia liturgiczne, 
o w najbliższym czasie zostanie zamontowana płyta maskująca kaloryfer od 

strony okien. 
W Ośrodku Tabita odbyły się: 
o w każdą niedziele nabożeństwa w kaplicy o godz. 11.00, 
o poranne modlitwy od poniedziałku do soboty o godz. 9.00 (prowadzone też 

przez Studentów ChAT), 
o w środę spotkania biblijne o godz. 15.00, 
o lekcje religii: 
� w poniedziałek w godz. od 15.30 do 16.30 dla klasy I, 
� w środę w godz. od 16.00 do 17.00 dla klasy IV, 
o raz w miesiącu odbywają się spotkania z Muzyką, prowadzone przez ks. dr 

Włodzimierza Nasta. 
W ubiegłym roku odbyły się także: 
o sprzedaż opłatków na rzecz dzieci z Parafii, 
o sprzedaż kartek świątecznych na rzecz projektu szkolnego ETO, 
o akcja „Prezent pod choinkę”, 
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o akcja „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, 
o Gwiazdka dla dzieci, 
o nabożeństwo żałobne po śp. Mariuszu Kaczorowskim, 
o Wieczór Kolęd, 
o odwiedziny Koła Pań, 
o Spotkanie Adwentowe, 
o Uroczysta Kolacja Wigilijna, 
o wizyta Parafialnego Chóru, który śpiewał podczas nabożeństwa i na terenie 

budynku, 
Ponadto personel LUX MED Tabita zorganizował dla pensjonariuszy ośrodka:  
o wigilijkę, 
o jasełka, 
o także cotygodniowe spotkania, które gromadzi miłośników śpiewu. 
Tabitę co tydzień odwiedzają wolontariusze, pomagając pensjonariuszom w 

różnych czynnościach (karmienie, robienie zakupów, obcinanie włosów). Z kolei inni 
wolontariusze (studenci ChAT) prowadzą szkółki niedzielne. 

Podsumowując należy podkreślić, że większość działań, które mają miejsce w 
Tabicie nie odbyłoby się bez pomocy i współpracy wielu osób z zewnątrz (w 
szczególności wolontariuszy). Za to serdecznie dziękuję w imieniu tych osób, które 
korzystają z pomocy, a także zachęcam do dalszego aktywnego włączania się w 
wolontariat i tworzenia silnej społeczności wokół Konstancińskiej Kaplicy. 

ks. Karol Niedoba, wikariusz Parafii Świętej Trójcy 

 

SPRAWOZDANIE Z PRAC RADY PARAFIALNEJ  
Informacje ogólne 

Rada Parafialna w roku 2011 odbyła 17 posiedzeń 
oraz jedno spotkanie wspólnie z Biskupem 
Kościoła – ks. Jerzym Samcem. Gośćmi posiedzeń 
Rady byli kilkukrotnie członkowie władz 
Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego ze 
względu na wytężone prace związane z projektem 
szkolnym. Odbyło się także jedno spotkanie wspólnie z Radami Parafialnymi 
czterech warszawskich parafii ewangelickich.  

Gośćmi Rady Parafialnej na posiedzeniu w dniu 3 lutego 2011 r., którego 
przedmiotem były dokumenty finansowe za rok 2010, byli członkowie Komisji 
Rewizyjnej.  

Rada inicjowała i wykonywała uchwały Komitetu Parafialnego i Zgromadzenia 
Parafialnego, zajmowała się zarówno projektami o charakterze strategicznym (jak 
na przykład remont kancelarii parafialnej, organizacja Forum Ewangelickiego, 
działania przeciwko budowie hotelu przy cmentarzu na ul. Młynarskiej), sprawami 
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związanymi z utrzymaniem i pomnożeniem majątku Parafii (kontynuowanie sprawy 
tzw. „serka wolskiego”, sprawa cmentarza, sprawy związane z nieruchomościami 
parafialnymi), sprawami związanymi z zatrudnieniem, wreszcie sprawami 
bieżącymi, istotnymi dla normalnego funkcjonowania Parafii. 

Członkowie Rady Parafialnej reprezentowali Parafię podczas wydarzeń o 
charakterze ogólnokościelnym, jak choćby uroczyste nabożeństwo z okazji przejęcia 
przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej, które odbyło się w naszym kościele 
oraz przy zawieraniu umowy partnerskiej z Parafią Katedralną w Uppsali (Szwecja).  

 
Nieruchomości parafialne (z uwzględnieniem sprawy „serka wolskiego”) 
„Serek wolski” 
12 stycznia 2011 r. odbyło się posiedzenie Sądu Najwyższego, który rozpoznawał 

skargę kasacyjną Glob Tower Spółki z o.o., która zaskarżyła prawomocną odmowę 
wpisu roszczeń wynikających z umowy przedwstępnej zawartej w dniu 14 listopada 
2006 r. Pozytywne rozstrzygnięcie w tej sprawie było kontynuacją dobrych zdarzeń, 
które Parafię spotkały w roku 2010. Sąd Najwyższy oddalił bowiem skargę 
kasacyjną i potwierdził dotychczasową argumentację Parafii co do nieważności 
umowy przedwstępnej, a w konsekwencji – umowy sprzedaży „serka wolskiego”. 
Sąd Najwyższy wydając orzeczenie poddał analizie tak przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa, jak i przepisy prawa kościelnego. 

Glob Tower Spółka z o.o. – pomimo opisanej wyżej przegranej w jednej ze spraw 
wieczystoksięgowych - złożyła skargę kasacyjną od korzystnego dla Parafii 
prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie o stwierdzenie 
nieważności umowy sprzedaży nieruchomości. Spółka ta złożyła również zażalenie i 
apelację od korzystnych dla Parafii rozstrzygnięć w postępowaniu wieczysto 
księgowym (m.in. w przedmiocie odmowy wpisu Glob Tower Spółki z o.o. jako 
użytkownika wieczystego nieruchomości). W dniu 24 lutego 2012 odbędą się 
posiedzenia Sądu Okręgowego w Warszawie, który rozstrzygnie w sprawie 
wieczystoksięgowej oraz Sądu Najwyższego, który stwierdzi, czy dopuszcza skargę 
kasacyjną Glob Tower do rozpoznania. 

W sprawie karnej z oskarżenia publicznego przeciwko dwóm adwokatom: 
Józefowi L., Maciejowi O., trzem notariuszom: Januszowi R., Marii S. i Barbarze W. 
oraz przeciwko prezesowi zarządu Glob Tower Spółki z o.o. Renacie B. w roku 2011 
wciąż nie został jeszcze odczytany akt oskarżenia. Kolejny z oskarżonych – Maciej O. 
złożył wniosek o umorzenie postępowania karnego przeciwko niemu, ale w dniu 28 
listopada 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział VIII Karny nie uwzględnił 
wniosku. Rozstrzygnięcie to jest zgodne ze stanowiskiem Parafii w tym zakresie. 

 
Cmentarz i nieruchomość sąsiednia 
W związku z pozyskanymi niepokojącymi informacjami co do budowy w 

bezpośrednim sąsiedztwie muru cmentarza na ul. Młynarskiej wielopiętrowego 
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hotelu, Rada Parafialna podjęła decyzję o upoważnieniu kancelarii „Łaszczuk & 
Wspólnicy” do poprowadzenia postępowania w celu uchylenia decyzji o 
pozwoleniu na budowę. Na skutek złożonego odwołania decyzja została uchylona, a 
sprawa przekazana do ponownego rozpoznania. Aby lepiej zabezpieczyć interesy 
Parafii w zakresie zabudowy nieruchomości sąsiedniej, Rada Parafialna postanowiła 
złożyć także wniosek o wpis otoczenia cmentarza do rejestru zabytków. 
Niekorzystna dla Parafii decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków o odmowie tego wpisu została uchylona przez Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. 

Rada Parafialna zadecydowała o zakupie dla potrzeb cmentarza parafialnego 
profesjonalnego oprogramowania, dzięki któremu możliwe będzie prawidłowe i 
sprawne gromadzenie i przechowywanie wszystkich danych dotyczących 
cmentarza. W roku 2011 rozpoczęto wpisywanie danych do programu. Został on 
przygotowany specjalnie na potrzeby Parafii. Program umożliwia nie tylko 
przechowywanie danych o charakterze tekstowym, ale także zdjęć i filmów, dzięki 
czemu możliwe stanie się np. utrwalanie stanu poszczególnych nagrobków i części 
cmentarza.  

W roku 2011 r. został wydany przewodnik po cmentarzu przy ul. Młynarskiej oraz 
ukończone zostały prace konserwatorskie przy kaplicy Granzowa. Było to możliwe 
dzięki uzyskanemu przez Parafię dofinansowaniu Stołecznego Konserwatora 
Zabytków. W dniu 16 grudnia 2011 r. odsłonięta została na cmentarzu ufundowana 
przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego tablica 
poświęcona pierwszemu Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji UW - prof. 
Janowi Wincentemu Bandtkie-Stężyńskiemu.  

 
Inne nieruchomości 
Rada Parafialna zajmowała się także bieżącym zarządem pozostałymi 

nieruchomościami parafialnymi. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentów 
związanych zarówno z udostępnieniem części kamienicy na cele szkolne 
Ewangelickiemu Towarzystwu Oświatowemu, jak i budową dodatkowej oficyny w 
podwórzu (nad obecnymi garażami), aby zagwarantować najemcom mieszkań w 
kamienicy przy ul. Kredytowej 4 inne lokale. Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe 
uzyskało już pozwolenie na budowę w zakresie remontu oficyny na cele szkolne, a 
Parafia złożyła wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania odnośnie oficyny. Rada Parafialna poważnie rozważa również 
zagospodarowanie istniejących strychów w kamienicy przy ul. Kredytowej 4, w 
szczególności wówczas, gdy uda się uzyskać kredyt termomodernizacyjny, dzięki 
któremu możliwe będzie przeprowadzenia prac związanych z ociepleniem dachu. 

Najpoważniejszą inwestycją w Parafii był remont kancelarii parafialnej, który 
został ukończony w grudniu 2011 r. Kancelaria zyskała bezpośrednie wejście od 
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strony podwórza, planowany jest również wygodny dostęp dla osób 
niepełnosprawnych, którego wykonanie wiąże się jednak z rozpoczęciem remontu 
oficyny na cele szkolne.  

Parafia na bieżąco prowadzi postępowania dotyczące odzyskiwania zaległych 
czynszów za mieszkania tak w kamienicy przy ul. Kredytowej 4, jak w kamienicy 
przy ul. Głogowskiej w Poznaniu. W roku 2011 odbyła się pierwsza eksmisja 
lokatora kamienicy przy ul. Kredytowej 4, który zalegał z czynszem. Kolejne dwa 
postępowania o eksmisję są w toku. Jedna z rodzin wyprowadziła się w czasie 
toczącego się przeciwko niej postępowania.  

Parafia zainwestowała w tym roku w budynek tzw. starej Tabity, gdzie został 
uszczelniony dach nad tarasem znajdującym się nad świetlicą, przeprowadzony 
remont schodów wejściowych do ośrodka oraz remont balkonów w części nowej. 
Ponadto, w kamienicy w Poznaniu przy ul. Głogowskiej został przeprowadzony 
kapitalny remont instalacji gazowej.  

Na skutek decyzji spadkowych jednego z parafian Parafia stała się właścicielem 
kolejnego mieszkania w Warszawie.  

 
Lux Med Tabita 
Z chwilą sprzedaży 88% udziałów w spółce Lux Med Tabita Parafia nie zajmuje się 

już wprawdzie na bieżąco zarządzeniem ośrodkiem w Konstancinie-Jeziornie, ale w 
ciągu roku odbyły się posiedzenia Rady Nadzorczej spółki, w których brało udział 
Prezydium Rady Parafialnej, spotkania z pensjonariuszami ośrodka, tradycyjny 
piknik w dniu katolickiego święta Bożego Ciała oraz Adwentówka (w dniu 16 
grudnia 2011 r.). Parafia wciąż ponosi koszty częściowego utrzymania 
pensjonariuszy, którzy mieszkają w Tabicie na skutek zawarcia tzw. złych umów w 
latach wcześniejszych.  

 
Organizacja Forum Ewangelickiego 
Rada Parafialna podjęła uchwałę o organizacji Forum Ewangelickiego, które 

odbyło się w dniach 16-18 września 2011 r. Przy jego organizacji pracowali 
Parafianie, za co Rada wyraża ogromną wdzięczność, a Forum zostało ocenione jako 
bardzo udane. 

 
Sprawy osobowe 
Od 1 lutego 2011 r. Parafia rozpoczęła współpracę z firmą EMR Spółka z o.o., 

która wzięła na siebie ciężar koordynowania działań związanych z działalnością 
gospodarczą Parafii, a która jest jednocześnie nowym administratorem 
nieruchomości parafialnych w Warszawie. Funkcję administratora sprawuje pan 
Jacek Grzegorowski.  
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Uwagi końcowe 
Praca Rady Parafialnej to także wytężona praca jej członków. Dowodem na to są 

choćby pozostałe sprawozdania przygotowane na zakończenie roku 2011. Na 
regularnych, trwających wiele godzin posiedzeniach praca Rady się nie kończy. 
Podkreślamy jednak na każdym kroku, że w Parafii jest wiele osób nie będących 
członkami Rady Parafialnej, ani innych władz kolegialnych, które poświęcają swój 
czas i energię dla jej dobra. Za ich cichą, często niedocenianą pracę w roku 2011 
chcemy serdecznie podziękować.  

Olga Sztejnert-Roszak- Sekretarz Rady Parafialnej 

 

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNO-REMONTOWA 
 

W roku 2011 Parafia przeprowadziła następujące prace inwestycyjno-remontowe: 
kościół Św. Trójcy: 
- wymiana poręczy przy głównym wejściu. 
Lutheraneum: 
- przebudowa przebiegu chodnika i ulicy przy wejściu do Lutheraneum, 
- montaż 18 metrowej bariery szklanej przy wejściu do podziemi, 
- wykonanie oświetlenia wejścia do podziemi, w tym wzorowanych na kościelnych, 
2 lamp stylowych nad drzwiami wejściowymi. 
Kredytowa 4: 
- remont generalny i wykończenie pomieszczeń nowej kancelarii, w tym: wymiana 
okien i drzwi, przeróbka stropów, wymiana instalacji elektrycznych, alarmowych, 
CO i CW oraz sieci komputerowej, wyburzanie i budowa ścian działowych, 
wykonanie toalet, w tym dla niepełnosprawnych, i kuchni, 
- wykonanie nowego wejścia zewnętrznego do kancelarii, 
- remont pomieszczeń suteryny na potrzeby archiwum parafialnego, w tym 
wymiana okien, instalacji, wykonanie toalety,  
- odkopanie fundamentów i wykonanie izolacji pionowej fragmentu kamienicy oraz 
odtworzenie nawierzchni chodnika,   
- remonty mieszkań wynikające ze zmian lokalowych związanych z projektem ETO, 
- prace projektowe przy nowej oficynie, 
- druga faza audytu termomodernizacyjnego, 
- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości, 
- zabezpieczenie elewacji kamienicy - zbicie odparzonych tynków, 
- zakup odśnieżarki. 
Długa 43: 
- remont dwóch balkonów. 
Tabita: 
- remont schodów przy wejściu głównym, 
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- remont balkonu i elewacji wokół niego nad wejściem do starej części Tabity, 
- naprawa instalacji elektrycznej w zakrystii kaplicy,  
– zakończenie prac przy wymianie okna za ołtarzem kaplicy. 
Cmentarz:  
- kompleksowy remont dachu kancelarii, 
- rewitalizacja (generalny remont) kaplicy Granzowa, 
- naprawy kilkunastu uszkodzonych pomników. 
Warszawa Włochy: 
- remont okien w sali parafialnej i w mieszkaniu służbowym. 
Poznań: 
- remont kominów, 
- skucie uszkodzonych tynków, naprawa elewacji i założenie zabezpieczeń, 
- uszczelnienie dachu, 
- wymiana okien w jednym lokalu. 

 Jacek Grzegorowski- specjalista ds. zarządzania nieruchomościami parafialnymi 

 

DZIAŁALNOŚĆ MEDIALNA PARAFII, STRONY INTERNETOWE 
 

 
www.trojca.waw.pl 

W porównaniu do innych parafii ewangelickich w Polsce, a nawet w zestawieniu 
ze stołecznymi parafiami rzymskokatolickimi, Parafia Ewangelicko-Augsburska 
Świętej Trójcy w Warszawie prowadzi aktywną działalność ewangelizacyjno-misyjną 
w mediach ze szczególnym uwzględnieniem Internetu i telewizji. W 2011 roku 
odbyły się w kościele Świętej Trójcy dwa nabożeństwa transmitowane przez 
telewizję Religia.tv – w Wielki Piątek i w przeddzień Święta Reformacji.  

W trakcie roku realizowane były w naszym kościele mniejsze programy na 
potrzeby prywatnych mediów, co z całą pewnością pomogło w budowaniu 
wizerunku naszej parafii jako otwartej na szeroką współpracę z mediami. Niestety 
wydaje się, że w bieżącym roku w kwestii transmisji telewizyjnych nastąpią zmiany 
– niestety na gorsze. Pod koniec roku dotarła do naszej parafii wiadomość, że w 
związku z restrukturyzacją i innymi zmianami w Grupie ITI, będącej właścicielem 
TVN i kanałów tematycznych (w tym Religia.tv), nie będą już możliwe transmisje 
niedzielnych nabożeństw (Informacja dotycząca Religia.tv odnosi się również do 
mszy rzymskokatolickich. Nie oznacza to jednak koniec transmisji w ogóle na 
antenie innego nadawcy). Jest to ogromna strata dla naszej parafii, ponieważ 
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dotychczasowe nabożeństwa cieszyły się dużym – jak na nasze warunki 
zainteresowaniem widzów. I tak nabożeństwo wielkopiątkowe oglądało ok. 40 tys. 
widzów (samych luteranów w Polsce jest ok. 65 tys.!), a nabożeństwo z 
października 2011 roku nieco ponad 22 tys. Liczby te nie uwzględniają wszystkich 
widzów, ponieważ po transmisji na żywo następowała w nocy retransmisja dla 
widzów z Ameryki Północnej, których liczba nie jest weryfikowana przez Religia.tv. 
Podkreślanie tych liczb jest istotne dla zrozumienia znaczenia tych transmisji, które 
uczestnikom nabożeństwa mogą się w pewnym stopniu wydawać uciążliwe, jednak 
jest to jedyny obok projektu „Noc Muzeów” sposób, aby jednorazowo dotrzeć z 
naszym przesłaniem do tak dużej ilości odbiorców. Fragmenty nabożeństw z 
naszego kościoła znalazły się na serwisie YouTube i pełnią funkcję edukacyjną, a 
zarazem ewangelizacyjną, ukazując piękno ewangelickiej liturgii. Na serwisie 
YouTube ukazał się również film IN VIA, pokazujący to, co działo się w kościele 
Świętej Trójcy podczas wspomnianej Nocy Muzeów.  

W roku 2011 przedstawiciele naszej Parafii obecni byli w mediach 
ogólnopolskich oraz lokalnych – głównie w rozgłośniach radiowych (m.in. w Radio 
TOK FM, Radio dla Ciebie, Radio Wnet, Program Pierwszy i Czwarty Polskiego 
Radia).  

Strona internetowa naszej parafii www.trojca.waw.pl pozostaje wciąż 
najważniejszym środkiem komunikacji „ze światem zewnętrznym”. Od sierpnia 
2010 roku korzystamy z systemu Google Analytics pozwalającego na dokładną 
analizę oglądalności strony. Po raz pierwszy możemy z dużą dokładnością 
przedstawić sprawozdanie, dotyczące naszej strony parafialnej. 

W 2011 roku nasza strona odnotowała 133 407 odsłon (tyle stron i podstron 
naszej witryny otworzono w ciągu całego roku) oraz 43 929 odwiedzin (w tym 
powtarzających się). Jest to bardzo duża liczba – z informacji, jaką pozyskałem od 
administratorów stron internetowych, liczba odwiedzin na innych stronach 
parafialnych to max. 30 000. Ogromnie cieszy liczba unikalnych użytkowników, a 
więc numerów IP generowanych z różnych komputerów– jest to najbardziej 
prawdopodobny współczynnik pokazujący liczbę osób, jakie odwiedziły naszą 
stronę. Liczba ta wyniosła w ubiegłym roku aż 20 301! Średnio internauta ogląda na 
trojca.waw.pl trzy strony i spędza na niej 2,26 min. Spośród wszystkich 
odwiedzających trojca.waw.pl w 2011 roku aż 44,56% odwiedzin to nowe, 
nieodnotowane wcześniej wejścia na stronę. Jeśli chodzi o pochodzenie odwiedzin 
to nieco ponad 44% wszystkich wejść na stronę odbywa się poprzez wyszukiwarkę 
Google, a ponad 28% to wejścia bezpośrednie. Resztę stanowią wejścia poprzez 
inne strony. I tak najwięcej odwiedzin ze strony ogólnokościelnej luteranie.pl 
(prawie 4400), na której ukazują się ważniejsze informacje z życia naszej parafii. 
Inne odwiedziny odbywają się poprzez serwis społecznościowy Facebook (2 tys.), 
portal ekumenizm.pl (1100) oraz darmową encyklopedię Wikipedia (740). Bardzo 
istotna jest tutaj rola Facebooka, dlatego też jeszcze raz chciałbym zachęcić 
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parafian posiadających profil na Facebooku, aby zapisywali się do parafialnej grupy 
na FB – dzięki temu informacje o Parafii i Kościele będą jeszcze silniej 
rozpowszechnione.  

Na stronie pojawiały się zapowiedzi i relacje z wydarzeń parafialnych. W tym 
miejscu chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy systematycznie nadsyłają 
zdjęcia z ważnych uroczystości, w tym w szczególności p. Aldonie Karskiej, p. 
Brunonowi Sikorze oraz p. Krzysztofowi Kozerskiemu. 

W ciągu kilku miesięcy planujemy po kilku latach funkcjonowania obecnej strony 
prace modernizacyjne, aby lepiej odpowiedzieć na wyzwania, jakie stawia Internet 
– głównie poprzez rozbudowę modułów audio-wizualnych. Niebawem 
udostępnimy na stronie wirtualny spacerownik po kościele Świętej Trójcy (w tym 
balkon i Lutheraneum).  

W tym roku planujemy również wydanie broszur informacyjnych o naszej parafii 
w języku francuskim i hiszpańskim.  

Dariusz Bruncz 

 

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ  

W minionym roku kontynuowaliśmy kontakty zagraniczne z naszymi 
współwyznawcami w Szwecji i Holandii. Niestety ze względu na warunki wizowe i 
innego rodzaju utrudnienia ograniczone zostały nasze kontakty z rosyjskimi 
współwyznawcami z Obwodu Kaliningradzkiego. 

Latem odwiedziła nas ekumeniczna grupa z Holandii. Komisja Diakonijna 
utrzymywała kontakty z Diakonią Amsterdamską. Dwukrotnie odwiedziła nas 
szwedzka delegacja – raz była to rada diecezjalna z ks. bp. Ragnarem Perseniusem 
na czele, a drugi raz delegacja z Parafii Katedralnej w Uppsali w ramach Dni 
Partnerstwa Polsko-Szwedzkiego. W grudniu 2011 roku nastąpiła rewizyta delegacji 
Rady Parafialnej do Uppsali. Głównym celem wizyty było podpisanie nowej umowy 

partnerskiej między Parafią 
Świętej Trójcy a Parafią 
Katedralną. Stało się to 
możliwe dzięki 
odnowionego partnerstwa 
między Kościołem 
Ewangelicko-Augsburskim w 
Polsce a Diecezją Uppsali. 
Ponadto naszą parafię 
odwiedził chór z Norwegii 
oraz ekumeniczna grupa 
kobiet z trzech krajów, o 
czym szerzej w swoim Podpisanie dokumentu przedłuŜającego umowę partnerską między 

Parafią Świętej Trójcy a Parafią Katedralną w Uppsali, 11. 12. 2011 r. 
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sprawozdaniu napisała diak. Małgorzata Gaś. O naszych kontaktach zagranicznych 
szczegółowo informujemy na stronie internetowej, na której można znaleźć 
informacje nt. wszystkich wizyt. Do kontaktów zagranicznych należy zaliczyć 
również dobrą współpracę z Ambasadą Niemiec w Warszawie. W 2. Niedzielę 
Adwentu odbyło się polsko-niemieckie nabożeństwo w naszym kościele, w którym 
czynny udział wziął Ambasador Niemiec Rüdiger Freiherr von Fritsch z Małżonką.  

Dariusz Bruncz 

 

 

WIZYTY I PRELEKCJE W KOŚCIELE ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

 

W 2011 roku kościół Świętej Trójcy w Warszawie odwiedziło 69 zorganizowanych 
grup – były to głównie wycieczki z gimnazjów województwa mazowieckiego 
realizujące szkolny projekt poznawania wielokulturowej i wielowyznaniowej historii 
oraz teraźniejszości Warszawy. Oprócz szkół grup gimnazjalnych kościół nasz 
odwiedzały grupy ze szkół podstawowych i licealnych, a także grupy uniwersyteckie 
z Warszawy oraz Poznania. Nie zabrakło również spotkań ze słuchaczami 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, przewodnikami warszawskimi oraz wizyt grup 
zagranicznych - głównie z Niemiec. Jednym z najważniejszych spotkań minionego 
roku była wizyta w kościele Świętej Trójcy ponad 400 słuchaczy, studentów 
varsavianistyki z różnych uczelni warszawskich. Wysłuchali oni 2 wykładów 
dotyczących historii i współczesności naszego Kościoła i naszej Parafii (Dariusz 
Bruncz) i historii rodzin ewangelickich, ważnych w różnych okresach w życiu stolicy 
(p. Tadeusz Świątek). Na zakończenie studenci mieli okazję wysłuchać koncertu w 
wykonaniu dr Jerzego Dziubińskiego.  

W większości przypadków wycieczki mają charakter dydaktyczno-misyjny, 
ponieważ dotyczą nie tylko suchych faktów historycznych związanych z dziejami 
warszawskiego i polskiego luteranizmu, lecz są również okazją do dyskusji nt. prawd 
wiary Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Dla większości osób odwiedzających 
nasz kościół jest to pierwsze spotkanie z ewangelicyzmem. Na potrzeby takich 
spotkań dodrukowane zostały foldery dotyczące Parafii (w różnych wersjach 
językowych).  

Przedstawiona statystyka nie zawiera pojedynczych, spontanicznych odwiedzin 
naszego kościoła, podczas których również prowadzone są rozmowy o Kościele i 
Parafii.  

Dariusz Bruncz 
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DZIAŁALNOŚĆ KATECHETYCZNA  

Lekcje religii  

Lekcje religii w Parafii Świętej Trójcy prowadzone są w ramach Międzyszkolnego 
Punku Katechetycznego zarejestrowanego w Biurze Edukacji m.st. Warszawa, przy 
Gimnazjum nr 38 im. M. Skłodowskiej- Curie:  

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

• dla młodzieży pokonfirmacyjnej oraz uczniów dojeżdżających (Konstancin-
Jeziorna) do czerwca 2011r. prowadził wikariusz - ks. Waldemar Wunsz, od 
września 2011 prowadzi wikariusz - ks. Karol Niedoba, 

• dla uczniów klas 0, I, II, III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej, 2 grupy uczniów 
dojeżdżających oraz nauczanie indywidualne dla 1 ucznia prowadzi 
katechetka – mgr Elżbieta Byrtek, 

• śpiewające lekcje religii odbywają się 1 raz w miesiącu prowadzi – mgr Joanna 
Maluga. 

 

Szkółka niedzielna  

 
• grupa dzieci (uczniowie szkół podstawowych) spotyka się w Warszawie w 

kościele Świętej Trójcy podczas nabożeństwa przedpołudniowego, zajęcia 
prowadzi p. Gabryela Bakalarz oraz p. Anna Myszak, co niedzielę uczestniczy 
ok. 20 dzieci, 

• grupa dzieci (uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli) spotyka się w 
Konstancinie-Jeziornej, w kaplicy „Tabity” podczas nabożeństwa, zajęcia 
prowadzą studentki teologii i pedagogiki, co niedzielę uczestniczy ok. 8 dzieci, 

• przedszkole niedzielne - zajęcia odbywają się w Warszawie w budynku 
parafialnym, podczas nabożeństwa przedpołudniowego, prowadzone są przez 
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Elżbietę Byrtek i wolontariuszy (studenci teologii i pedagogiki, młodzież 
pokonfirmacyjna), co niedzielę spotyka się ok. 20 dzieci (lista obecności 
obejmuje 59 dzieci). 4 grudnia po raz pierwszy odbyły się zajęcia niedzielnego 
przedszkola dla dzieci polskich i niemieckich. 

 
Wszystkie grupy spotykają się w kościele/kaplicy, zaś po liturgii wstępnej ze 
światełkiem wędrują do swojej sali. 

 

Rekolekcje pasyjne  

Rekolekcje pasyjne dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Boża obecność” odbyły się 
16 kwietnia, wg następującego porządku: 

10.00 – rozpoczęcie w kościele: uczniowie i rodzice, prowadzący i opiekunowie; 
śpiew, akompaniament – p. Joanna Maluga, p. Anna Gaś; modlitwa – diakon 
Małgorzata Gaś 

10.30 - zajęcia w 2 grupach: 1 grupa - uczniowie klasy VI SP + konfirmanci + 
młodzież – ks. Waldemar Wunsz; 2 grupa – uczniowie klas I-V SP – mgr Elżbieta 
Byrtek, p. Gabryela Bakalarz 

12.30 – wspólny posiłek 

13.00 – każda z grup przedstawia wyniki zajęć; prezentacja zdjęć z Izraela – ks. Piotr 
Gaś 

14.00 - zakończenie 

 

Szczególne nabożeństwa, spotkania i wydarzenia 

• Warszawskie Ekumeniczne Święto Biblii – 14 maja przed naszym kościołem 
odbyło się Święto Biblii, mgr Elżbieta Byrtek oraz wolontariusze prowadzili 
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zajęcia plastyczne (motyw przewodni: Kolorowa Biblia). Redakcja Programów 
Ekumenicznych TVP2 nagrała zajęcia i wypowiedzi prowadzących; 

• Noc Muzeów – 14 maja, po raz kolejny nasz kościół był otwarty nocą, w tym 
czasie były prowadzone zajęcia dla dzieci (kącik plastyczny); 

• Święto Misyjne Parafii - 29 maja bezpośrednio po nabożeństwie odbył się 
piknik, towarzyszyły mu zajęcia muzyczne dla dzieci, prezentacja działalności 
różnych grup działających w parafii oraz gry i zabawy dla dzieci; 

• nabożeństwo na zakończenie roku szkolnego 2010/2011 – 21 czerwca, 
wręczenie świadectw i nagród;  

• piknik parafialny w Tabicie odbył się 3 czerwca dla dzieci zorganizowano 
atrakcje i zabawy. 

• nabożeństwo rozpoczynające rok szkolny 2011/2012 - 6 września; 

• Dziękczynne Święto Żniw - 2 października, nabożeństwo a po nim piknik 
parafialny z zajęciami tematycznymi dla dzieci; 

• Przedstawienie Rycerz i księżniczka zostało zaprezentowane 6 listopada przez 
Teatr Dobrego Serca pod kier. Jerzego Latosa;  

• Kalendarze Adwentowe – zostali nimi obdarowani uczniowie naszej Parafii;  

• Spotkanie pokolonijne odbyło się 3 grudnia w naszej Parafii (w 
„Lutheraneum”) - czas oglądania zdjęć, wspomnień, śpiewu pieśni 
adwentowych i prac plastycznych; 

• Gwiazdka – 18 grudnia po nabożeństwie porannym w „Lutheraneum” 
wystąpiły dzieci prezentując scenki i wiersze o tematyce bożonarodzeniowej, 
śpiewały i wykonały na różnych instrumentach kolędy, spotkanie zakończyło 
się rozdaniem świątecznych paczek dla ok. 130 dzieci, wystąpił również chór 
dziecięcy.  

Ponadto spotkania „rodzina rodzinie” oraz „dla nowych parafian” obejmują czas 
wspólny dla dorosłych i dzieci oraz oddzielne zajęcia dla dzieci (zabawa, oglądanie 
historii biblijnych, spacery i zabawy w parku) prowadzone przez katechetkę  

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

Od września 2011 zajęcia niedzielnego przedszkola, lekcje religii dla uczniów Szkół 
Podstawowych, zajęcia chóru dziecięcego odbywają się w lokalu nr 34, III piętro, 
podczas wakacji odbyła się „przeprowadzka”. Przygotowaniem nowego lokalu zajął 
się p. Tomasz Knapik, a przeprowadzką katechetka z wolontariuszami. 
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Konkursy, akcje charytatywne  

• Ogólnopolski Konkurs Biblijny Sola Scriptura - w etapie parafialnym wzięło 
udział 14 uczniów naszej Parafii, w etapie diecezjalnym, który odbył się 5. 
marca, w naszej Parafii uczestniczyli: uczniowie szkoły podstawowej: kl. IV - 
Gerd Knapik, Marianna Lukas, Mirosław Myszak, kl. V – Ewa Dreger, 
uczniowie gimnazjum kl. I Filip Hummel i Agnieszka Myszak, kl. III Brygida 
Knapik i liceum kl. II Anna Gaś, zaś w etapie ogólnopolskim, który odbył się 2. 
kwietnia w Bielsku-Białej uczestniczyła Anna Gaś; 

• Prezent pod choinkę w tej akcji organizowanej przez Centrum Misji i 
Ewangelizacji oraz Diakonię Kościoła EA w RP dorośli i uczniowie naszej Parafii 
uczestniczą już od kilku lat. W tym roku przygotowane zostały 54 paczki dla 
dzieci na Ukrainie; ogólnie w naszej Parafii zgromadzono 154 paczki (szkoły, 
przedszkola, inne Parafie i Zbory), akcję koordynowała katechetka; 

• Konkurs „Moje życzenia świąteczne” – 15 uczniów naszej Parafii przygotowało 
kartki świąteczne, konkurs ogłoszony został przez Ewangelickie Towarzystwo 
Oświatowe, prace zostały zaprezentowane w naszym kościele, a także w 
kościele Wniebowstąpienia Pańskiego i Tabicie; 

 

Wypoczynek 

• Zimowisko Rodzinne odbyło się w dniach 12-19 lutego w Wiśle-Jaworniku, 
uczestniczyło w nim 36 osób z obu warszawskich parafii luterańskich i parafii 
reformowanej. Tematyka codziennych zajęć religijnych: „Miłość, radość, 
pokój”; 

• Kolonie Parafialne odbyły się w dniach 1-10 lipca w Lidzbarku Welskim, 
zorganizowane zostały wspólnie przez parafię Wniebowstąpienia Pańskiego i 
Świętej Trójcy, uczestniczyło 25 osób (w tym 14 z naszej Parafii), hasło: 
„Zaszczytne i pospolite – naczynia w Biblii”; 

• Obóz młodzieżowy odbył się w dniach 1-10 lipca w Sorkwitach, 
zorganizowany został wspólnie przez parafię Wniebowstąpienia Pańskiego i 
Świętej Trójcy, uczestniczyło 17 osób (w tym 5 z naszej Parafii);  

• Obóz języka angielskiego, organizowany przez Parafię EA w Wiśle-Jaworniku, 
odbył się w dniach 1-11 sierpnia, uczestniczyło 12 uczniów z naszej Parafii. 

Elżbieta Byrtek- katechetka  

 

SPOTKANIA MŁODZIEŻOWE 

Spotkania grupy młodzieżowej naszej Parafii odbywają się we wtorki o godzinie 
17:30. Uczestnikami jest młodzież pokonfirmacyjna, czyli uczniowie gimnazjów i 
liceów. Nabożeństwo w Kościele na rozpoczęcie nowego roku szkolnego inicjowało 
też spotkania młodzieżowe. 
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W ramach wspólnych zebrań podejmowaliśmy tematy z wiązane z różnymi 
obszarami naszego życia. Zajęcia oparte były o szczegółową analizę Księgi Genesis. 
Podczas spotkań w oparciu o teksty z Księgi Genesis, tworzyliśmy własne 
cywilizacje, współczesne inscenizacje historii o Potopie oraz budowaliśmy wierzę 
Babel z plasteliny. Oprócz tematycznych zajęć, piekliśmy wspólnie muffinki, szkoląc 
umiejętności kulinarne, a także obejrzeliśmy film pt. „Jabłka Adama”, który stał się 
podstawą rozmów o cierpieniu. 

Pod koniec września wyjechaliśmy parafialnym busem, na Ogólnopolski Zjazd 
Młodzieży Ewangelickiej do Wisły. Natomiast z początkiem stycznia udaliśmy się na 
trzydniową wyprawę do Białegostoku, która w 50% dofinansowana została przez 
Parafię, za co dziękujemy. Tam prócz przejażdżki drezyną, poznaliśmy historię 
parafii, a także po obejrzeniu film pt. „Miasto gniewu” wysłuchaliśmy ks. Tomasza 
Wigłasza, który podzielił się swoimi refleksjami na temat swojej służby jako 
proboszcza i kapelana wojskowego. Niedzielne nabożeństwo przeżyliśmy wraz z 
parafianami, podczas którego wygłosiłem kazanie. 

Młodzież włączyła się także aktywnie w akcję sprzątania cmentarza, a także w 
kwestę. W okresie adwentowym zostaliśmy zaproszeni przez młodzież 
reformowaną. Podczas tematu, który poprowadziłem, zastanawialiśmy się nad 
sensem adwentu, ale też w jaki sposób można przeżyć świadomie czas Świąteczny, 
aby nie był jedynie pustym zwyczajem nie wnoszącym nic do naszego życia. 

Ostatnie spotkanie w okresie adwentu zakończone, zostało kolędowaniem i 
składaniem sobie życzeń. 

W planach mamy wspólne wyjście do kina, teatru, a także wyjazd do Krakowa. 

ks. Karol Niedoba – opiekun grupy młodzieżowej 

 

SPOTKANIA STUDENCKIE 
W sali parafialnej nr 1 przy ul. Kredytowej 4 odbywają się spotkania grupy 

studentów i młodzieży pracującej. Na spotkania te przychodzą studenci zarówno z 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, jak i studenci innych warszawskich uczelni 
wyższych. Uczestnikami grupy jest również „młodzież pracująca”. Spotkania te 
skupiają młodych ludzi pochodzących z Warszawy, z naszej parafii, jak i z różnych 
regionów kraju, którzy przy naszej parafii chcą rozwijać i kształtować swoją religijną 
tożsamość. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu: regularnie we wtorki, od 
czasu do czasu w czwartki. Wtorkowe spotkania służą dyskusji nad tematami, 
spotkania czwartkowe mają luźny, bardziej towarzyski charakter. 

Spotkania odbywają się o 19:00. Taka pora pozwala uczestnikom dotrzeć do 
centrum Warszawy już po wykładach czy pracy. Tematy do wykładów i wspólnych 
dyskusji – to propozycje uczestników, dużą cześć z nich opracowują sami studenci. 

Szczególne podziękowania należą się Grzegorzowi Olek, który przejął wiele 
obowiązków związanych z organizacją spotkań.  
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Na początku grudnia odbyła się wycieczka do Krakowa. Oprócz poznania parafii, 
Kazimierza i zwiedzania Muzeów, mieliśmy okazję porozmawiać i poznać się z grupą 
studencką z Krakowa. Obopólnie doszliśmy do wniosku, że spotkania między 
grupami studenckim są istotnym elementem, który spaja grupę, a przede 
wszystkim inspiruje do nowych działań. 

Wspólną inicjatywą było też zorganizowanie Wieczoru Kolęd w Tabicie. Połączone 
z rozdawaniem pensjonariuszy pierników, które upiekli sami uczestnicy spotkań. 

Przed świętami tradycyjnie zorganizowana została adwentówka, wspólne 
śpiewanie kolęd, życzenia i dzielenie prezentami przygotowanymi sobie nawzajem. 

W naszej sali parafialnej zorganizowaliśmy także taneczno-muzyczną zabawę 
Sylwestrową.  

Inicjatywą części grupy studenckiej jest prowadzenie szkółek niedzielnych dla 
dzieci przychodzących na nabożeństwa w kaplicy w Tabicie. Poza nielicznymi 
wyjątkami, wynikającymi z kalendarza, szkółki odbywają się podczas każdego 
niedzielnego nabożeństwa, na które przychodzi od 5 do 7 dzieci. 

Spotkania studenckie przy naszej parafii mają otwarty charakter, pozwalając 
uczestniczyć wszystkim chętnym – nie tylko studentom, wpływać na kształt i formę 
wspólnych zgromadzeń. Uczestnikami spotkań są również osoby nie należące do 
naszego Kościoła. Duch Boży działa, a my w minionym roku uczestniczyliśmy w 
konwersji jednej z uczestniczki spotkań studenckich, która wstąpiła do Kościoła i 
naszej Parafii. 

ks. Karol Niedoba – opiekun grupy studenckiej  

 

DZIAŁALNOŚĆ NA CMENTARZU 
Cmentarz jest miejscem, w którym często 

przywołujemy, objawioną nam przez Jezusa Chrystusa, 
nadzieję zmartwychwstania i życia wiecznego. 
Przeżywamy to niezależnie od tego, czy uczestniczymy w 
pogrzebie osób najbliższych, znajomych, czy tylko 
wtedy, gdy odwiedzamy groby zmarłych.  

Nasz cmentarz, położony przy ulicy Młynarskiej, jest 
dla Parafii, dla jej członków, miejscem bardzo ważnym. 
Tam dzieje się część naszego życia religijnego, tam 
pielęgnujemy pamięć o zmarłych. Tam, w cieniu drzew, 

znajduje się wiele pięknych, starych i nowych, zwyczajnych i zabytkowych grobów.  
Aby zdobyć choć trochę funduszy na ochronę i ratowanie zabytkowych grobów, 

jak co roku, w okresie Pamiątki Umarłych, była organizowana kwesta na terenie 
cmentarza. Przyniosła ona kwotę około 44000 zł. Zbiórki na ten cel organizowane 
są także przy innych okazjach. Tradycyjnie także parafianie obu warszawskich 
parafii przeprowadzili w październiku akcję porządkowania opuszczonych grobów. 
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Na szczególne podkreślenie zasługuje udział w tej akcji młodzieży z kilku szkół 
warszawskich. Niezależnie od tego szereg osób w trakcie całego roku opiekuje się 
opuszczonymi grobami. 

Sukcesywnie prowadzone są prace związane z poprawą estetyki naszego 
cmentarza. Pod koniec roku 2010 Rada Parafialna przygotowała i uchwaliła nowy 
cennik cmentarny i zaktualizowała regulamin cmentarny. Na podstawie regulaminu 
konsensy (prawo użytkowania lub prawo opieki) są wydawane na lat 20 – po czym, 
na wniosek dotychczasowego posiadacza konsensu są wznawiane (na kolejne 20 
lat) po uiszczeniu niewielkiej opłaty kancelaryjnej.  

W roku 2011 na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Młynarskiej 
zostało pochowanych 125 osób, w tym 45 wyznania ewangelickiego (w większości 
ewangelicko-augsburskiego), 69 rzymsko-katolickiego, a 11 innych wyznań lub 
bezwyznaniowych. Ta tendencja utrzymuje się od kilku lat. W okresie ostatnich 
pięciu lat liczba pochowanych osób wahała się w granicach 119-140 (średnio 127), a 
ewangelicy stanowili około 37%.  

W roku 2011 wydanych zostało 25 nowych konsensów, przyznających prawo 
użytkowania lub opieki nad grobem (10 dla osób wyznania ewangelickiego, 14 
rzymskokatolickiego, 1 dla innych). W okresie 2007-2011 około 27% nowych 
konsensów było wydanych dla ewangelików (tj. 37 na 135). W roku 2011 wydano 
47 konsensów w związku z dziedziczeniem grobu (13 dla osób wyznania 
ewangelickiego, 31 rzymsko-katolickiego, 3 osób innych wyznań lub 
bezwyznaniowych). W ciągu ostatnich pięciu lat około 22% konsensów dziedziczyli 
ewangelicy (tj. 49 na 218). 

Należy przypomnieć, że od marca 2008 roku nowe konsensy na groby w 
historycznej części cmentarza są wydawane tylko dla osób wyznania 
ewangelickiego. W okresie 2007-2011 wśród osób, które dziedziczyły konsensy na 
groby w części historycznej, 36% stanowili ewangelicy (tj. 27 na 75). Osoby 
wyznania rzymskokatolickiego w większości dziedziczyły groby w części nowej (na 
część historyczną przypadło 25% tj. na 150 wszystkich odziedziczonych, 38 w części 
historycznej, za to ewangelicy i osoby innych wyznań lub bezwyznaniowe 
najczęściej dziedziczyły groby w części historycznej (około 55% tj. na 49 
dziedziczonych 27, w części historycznej w przypadku ewangelików i na 19 
dziedziczonych 10 w części historycznej, w przypadku osób bezwyznaniowych. 

W roku 2011 posiadacze 677 konsensów wnieśli obowiązkowe opłaty dotyczące 
możliwości korzystania z bieżącej wody i wywozu śmieci.  

Ryszard Grażyński – Intendent Cmentarza 
prof. Stanisław Miścicki - członek Komisji Cmentarnej Rady Parafialnej  
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DZIAŁALNOŚĆ KANTORA PARAFII 
Joanna Maluga, kantor Parafii Ewangelicko-

Augsburskiej Świętej Trójcy prowadzi śpiew podczas 
nabożeństw oraz następujące zajęcia muzyczne:  

• chór dziecięcy,  

• śpiewające lekcje religii,  

• przygotowanie pieśni.  

Bardzo aktywnie uczestniczy w muzycznym życiu 
Parafii organizując liczne koncerty z udziałem Chóru 
Varsoviae Regii Cantores oraz innych chórów, a także 
instrumentalistów. 

1. Próby Chóru dziecięcego odbywają się w 
niedziele po nabożeństwie głównym. Największym sukcesem w tworzeniu chóru 
jest fakt, że na zajęcia przychodzi już w sumie 30 dzieci. Ze względu na trudności 
lokalowe związane z remontem oraz duże zainteresowanie chórem, podzieliłam 
dzieci na dwie grupy. Dzieci młodsze (4-8,5 lat) śpiewają w godzinach 12.15-13.00, 
natomiast grupa starsza (9-13 lat) w godzinach 13.00-13.45. Przy czym, chętne 
dzieci z grupy starszej mogą uczestniczyć w zajęciach grupy młodszej jako 
wolontariusze oraz wsparcie wokalne. 

Celem zajęć chóralnych jest nauka śpiewu i czytania nut głosem. Zajęcia obejmują: 
rozgrzewkę wokalną i pobudzenie całego ciała do aktywności związanej ze 
śpiewem; rozgrzewkę aparatu mowy; pracę nad poprawnym wymawianiem tekstu i 
prawidłową postawą śpiewaczą; wprowadzanie elementów zasad muzyki; grę na 
dziecięcych instrumentach perkusyjnych oraz zabawy muzyczno-ruchowe. 

Chór dziecięcy występuje regularnie, wspierając muzycznie ważne wydarzenia 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy (Gwiazdka 2010 i 2011, Wigilia 
2010, zakończenie roku szkolnego 2010 i 2011). Już od kilku miesięcy Chór 
przygotowuje dwa koncerty z bogatym repertuarem piosenek dziecięcych, które 
odbędą się w lutym 2012. 

Chór dziecięcy posiada 19 strojów koncertowych w różnych rozmiarach, 16 
poduszek do siedzenia na ziemi podczas zajęć, bogatą kolekcję drobnych 
instrumentów perkusyjnych. Na potrzeby chóru dziecięcego zakupione zostało 
pianino elektroniczne Yamaha, które służy dzieciom podczas prób oraz występów, z 
instrumentu korzystają również inne chóry związane z Parafią. 

Najpilniejsze potrzeby Chóru dziecięcego to: eleganckie stroje koncertowe 
(brakuje nam 11 sztuk), koszulki-stroje koncertowe mniej zobowiązujące (typu t-
shirt) w różnych kolorach i rozmiarach (30 sztuk), poduszki do siedzenia na ziemi 

 
Joanna Maluga 

Kantor Parafii 



 34

podczas zajęć (14 sztuk), dwa ksylofony dziecięce (jako akompaniament do śpiewu 
chóralnego), dolna listwa (trzy-pedałowa) do pianina elektronicznego Yamaha. 

2. Śpiewające lekcje religii, to projekt, który ma na celu wyrobienie nawyku 
wspólnego śpiewu u dzieci z całej Parafii oraz stworzenie grupy aktywnej wokalnie, 
w której repertuarze znajdą się pieśni ze śpiewnika „Chwalmy Pana”, „Będę śpiewał 
i grał” i Śpiewnika kościelnego. Śpiewające lekcje odbywają się raz w miesiącu w 
każdej z klas I-VI prowadzonych przez Panią Elżbietę Byrtek w Międzyszkolnym 
Punkcie Katechetycznym przy Parafii ewangelicko-augsburskiej Świętej Trójcy. 
Trzymiesięczny cykl śpiewających lekcji religii (trzy spotkania) wieńczy zazwyczaj 
wspólny występ wszystkich klas oraz Chóru dziecięcego. 

3. Przygotowanie pieśni odbywa się w niedzielę przed głównym nabożeństwem 
od godz. 10.00 do 10.25. Ma na celu rozśpiewanie zboru, zapoznanie z tekstem i 
melodią pieśni wyznaczonych na daną niedzielę i wspólne ich prześpiewanie. W 
przygotowaniu pieśni uczestniczy zazwyczaj kilkanaście do kilkudziesięciu osób. 
Zainteresowanie taka formą śpiewu jest coraz większe.  

Joanna Maluga –kantor Parafii 

 

 

CHÓR PARAFIALNY 
 

 
Chór Parafii Świętej Trójcy na Zjeździe chórów Diecezji Warszawskiej w Kielcach 

Praca chóru przebiegała normalnym trybem: zajęcia odbywały się w poniedziałki o 
godz. 17.00 w sali Kancelarii Parafialnej. Sporadycznie odbywały się próby 
dodatkowe we czwartki. Skład Chóru się nie zmienił. Tak więc mamy wciąż 
niedobory kadrowe, zwłaszcza w głosach męskich. Mimo tych trudności chórzyści 
pracują z zaangażowaniem i występy utrzymane są na zadowalającym poziomie. 
Przyczyniają się do tego również członkowie Modo Maiorum, którzy chętnie 
wspierają Chór Parafialny.  

W roku 2011 odbyły się następujące występu chóru parafialnego: 
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6 stycznia - Święto Objawienia Pańskiego – ordynacja na duchownych magistrów 
teologii ewangelickiej, kościół Św. Trójcy  

24 stycznia - nabożeństwo ekumeniczne, kościół Św. Trójcy 
30 stycznia – nabożeństwo, koncert, występy na poszczególnych piętrach ośrodka 

Tabita 
13 marca - I niedziela pasyjna, kościół Św. Trójcy 
17 kwietnia - Niedziela Palmowa, kościół Św. Trójcy 
22 kwietnia - Wielki Piątek, kościół Św. Trójcy 
28 maja - Zjazd Chórów Diecezji Warszawskiej, Kielce 
12 czerwca - Zesłanie Ducha Świętego, kościół Św. Trójcy 
3 lipca - nabożeństwo z okazji przejęcia przez Polskę prezydencji w Unii 

Europejskiej, kościół Św. Trójcy 
25 września - Zjazd Kobiet Luterańskich, kościół Św. Trójcy 
30 października- Wigilia Święta Reformacji, kościół Św. Trójcy 

Michał Straszewski – dyrygent  
 

 

 

CHÓR MODO MAIORUM  
Kameralny chór Modo Maiorum śpiewa obecnie w składzie: 
Soprany – Maria Igańska, Ewa Scholl, Anna Kabala, Katarzyna Bortkun 
Alty – Anna Kramek, Danuta Kudrewicz, Bożena Dobrzyńska 
Tenory – Wiesław Koczywąs, Marek Snycerski 
Basy – Artur Wilkowski, Michał Straszewski,  
Repertuar zespołu w dalszym ciągu stanowią głównie kompozycje okresu 
Renesansu i Baroku. Szczególnie preferowani przez nas kompozytorzy to G. P. da 
Palestrina, H. Schütz, J. S. Bach, Wacław z Szamotuł, Cyprian Bazylik, Mikołaj 
Gomółka.  
W roku 2011 odbyły się następujące występu chóru Modo Maiorum: 
6 stycznia - Święto Objawienia Pańskiego – Ordynacja na duchownych magistrów 
teologii ewangelickiej, kościół Św. Trójcy 
30 stycznia - Tabita, kolędy wraz z chórem Parafialnym 
Wielkim i trudnym przedsięwzięciem dla Zespołu Modo Maiorum było 
przygotowanie i wykonanie pasji wg św. Mateusza Heinricha Schütza. Odbyło się 
ono w Wielką Środę 20 kwietnia o g. 18. Partię Ewangelisty wykonał Andrzej 
Borzym jr, partię Piłata, Judasza i Piotra – Sławomir Łobaczewski 
19 maja podczas konfirmacji – zaśpiewaliśmy Medley of spirituels i Pieśń o 
niebezpieczeństwie żywota człowieczego 
28 maja - Zjazd Chórów Diecezji Warszawskiej, Kielce - MM występował 
samodzielnie oraz razem z chórem parafialnym 
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3 lipca -nabożeństwo z okazji przejęcia przez Polskę prezydencji w Unii 
Europejskiej, kościół Św. Trójcy 
4 grudnia - nabożeństwo, kościół Św. Trójcy 

Michał Straszewski – dyrygent  

 

PARAFIALNA KOMISJA DIAKONII  
 

Parafialną Komisję Diakonii stanowi grupa 15 kobiet 
(wolontariuszek). Aktywnie pracuje 8-10 osób, pozostałe 
włączają się do prac w miarę potrzeby. Przy większych 
akcjach wspomagają nas Parafialnie. 
Członkowie Komisji spotykają się raz w miesiącu celem 
ustalenia planu prac na najbliższy miesiąc.  
Głównym celem naszej działalności jest opieka nad 
seniorami Parafii, ludźmi samotnymi, chorymi, 
niepełnosprawnymi, bezrobotnymi, dziećmi i wszystkimi, 
którzy tej pomocy oczekują. Współpracujemy z Kołem Pań, 
Kołem Seniorów, Diakonią Kościoła, rejonowymi 
Ośrodkami Pomocy Społecznej, Diakonią Amsterdamską, 

NZOL Lux-Med Tabita, EOD „Sarepta” 
Najważniejsze elementy aktywności Komisji Diakonii w roku 2011: 

1. Z okazji Świat Bożego Narodzenia i Wielkanocy odwiedziliśmy 2x110 osób 
(seniorów Parafii), 2x30 osób otrzymało życzenia pocztą. W tej akcji pomagali 
parafianie.  

2. Seniorom Parafialnym po ukończeniu 70 roku życia wysyłamy życzenia 
urodzinowe.  

3. Odwiedziny osób samotnych, chorych, potrzebujących pomocy i wsparcia 
duchowego. Aktywne uczestnictwo duchownych i pani Diakon. 

4. U osób chorych, starszych wykonujemy zakupy, drobne porządki. Taką osobę i 
zakres jej potrzeb opiekuńczych zgłaszamy u lekarza rodzinnego i rejonowego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Sugerujemy staranie się o miejsce w domu opieki. 

5. Służymy informacją i pomocą w załatwianiu skierowań do domów opieki, 
informacjami na temat materialnej pomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej, 
ewentualnej możliwości orzecznictwa inwalidztwa i przyznawania renty lub stałej 
zapomogi. 

6. Dla Seniorów Parafialnych przygotowaliśmy świąteczne śniadania z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Święta Żniw. Uczestniczy w nich ok. 45-60 
osób. Słowem służą księża parafialni i pani Diakon. Śniadania współfinansuje 
Diakonia Amsterdamska. 

7. Osoby żyjące na granicy minimum socjalnego otrzymują świąteczne paczki 
żywnościowe. 

 
Adda Hasiuk 

Przewodnicząca Komisji Diakonii 
Parafii 
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8. Corocznie zimą i latem parafialne dzieci wyjeżdżają na ferie pod opieką 
katechetki p. Elżbiety Byrtek. Pobyt dziecka współfinansują: Diakonia Parafialna, 
Diakonia Kościoła, Diakonia Amsterdamska i rodzice.  

9. Na Dzień Dziecka parafialne dzieci otrzymują soki, słodycze a w kawiarence 
przygotowywano słodki poczęstunek. Wspólnie świętowano Dzień Matki i Dzień 
Dziecka. 

10. Na Boże Narodzenie przygotowano 130 paczek dla dzieci ze słodyczami i 
książkami. Współfinansowała Diakonia Amsterdamska.  

11. Dla ogółu Parafian organizujemy pikniki parafialne: wiosną w „Tabicie”, latem 
– Włochy, wrzesień - Włochy. Skupiają one 70-150 osób. Organizacją zajmują się 
członkowie Komisji Diakonijnej. 

12. Najliczniej i najchętniej parafialnie gromadzą się w Lutheraneum. Wrzesień- 
rocznica spalenia kościoła, październik - Dziękczynn Święto Żniw, grudzień- wizyta 
Diakonii Amsterdamskiej, Dzień Holenderski, grudzień- spotkanie adwentowe 
parafian. Stroną kulinarną zajmowali się członkowie Komisji Diakonijnej. 

13. Komisja Diakonijna prowadzi kawiarenkę czynną w niedziele po nabożeństwie 
rannym, ofiary za kawę i ciasto przeznaczamy na cele Diakonijne. 

14. Funkcjonuje biblioteka. 
15. Opiniujemy i przyznajemy zapomogi pieniężne osobą bądź rodziną 

potrzebującym. 
16. Opiniujemy dopłaty do leków, okularów, protez, badań specjalistycznych, 

rehabilitacji z Funduszu Amsterdamskiego. 
17. Wspólnie z Kołem Pań uczestniczymy w spotkaniach adwentowych i 

pasyjnych z domownikami i pracownikami EOD „Tabita’ 
18. Wspólnie z Kołem Pań uczestniczymy w spotkaniach adwentowych i 

pasyjnych w „Tabicie”.Z okazji Świat Narodzenia Pańskiego i Wielkanocy 
odwiedziliśmy wszystkich pensjonariuszy „Tabity”.  

Podczas pikniku na terenie TABITY 
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19. Bierzemy czynny udział w uroczystościach parafialnych, pomagamy w 
przygotowaniu i wydawaniu poczęstunku. 

20. Uczestniczymy w akcjach ogólnokrajowych:  
� Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom - świece, 
� Prezent pod choinkę 
� Skarbonka Wielkanocna 
� Wręczenie nagród Caritas Polska, Diakonia Polska, Eleos. 
21. Kilka osób z Komisji Diakonijnej aktywnie świadczą usługi opiekuńcze w 

Tabicie. 

Ada Hasiuk – przewodnicząca Komisji Diakonijnej  

 

KOŁO PAŃ 
W roku 2011 Panie spotkały się na dziesięciu 

comiesięcznych spotkaniach, a także dodatkowo w 
Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego, Parafii 
Ewangelicko-Reformowanej i Parafii Ewangelicko-
Metodystycznej. 

Styczniowe zebranie odbyło się 20.01. Prelegentką 
była znana już z wielu wystąpień historyczka i 
varsavianistka p. Alicja Sadomska, która wygłosiła 
pogadankę o warszawskich architektach-
ewangelikach pod tytułem „Oni budowali miasto”. 
Przybliżyła sylwetki działających w XVIII i XIX wieku 
takich twórców, jak m.in. C. F. i M. D. 
Poeppelmannowie (Oś Saska i Pałac Saski), Szymon 
Bogumił Zug, Jan Zygmunt Deybel, Efraim Schroeger, 
Jan Chrystian Kamsetzer, rodzina Marconich 
(reform.), Wilhelm Henryk Minter (Arsenał, 
Podchorążówka w Łazienkach), Adam Adolf Loewe 

(kościół ewangelicko-reformowany), Jan Chrystian Schuch (ogrodnik-planista, jego 
dziełem są Łazienki i system placów gwiaździstych) oraz Adolf Schuch (Resursa 
Kupiecka i Kaplica Halpertów), J.K. i J.F. Heurichowie (Dom pod Orłami, biblioteka 
na Koszykowej, nasza kamienica parafialna), Edward i Franciszek Lilpopowie (Dom 
braci Jabłkowskich), Karol Galle (Dom pod Królami), a także architektów XX-
wiecznych: Juliana Henryka Gaya (Gmach Hipoteki), Zofię i Oskara Hansenów 
(współczesne osiedla mieszkaniowe), Edmunda Burkego (odbudowa i polichromie 
kamienic Starego Miasta), Jan Knothe (Trasa W-Z i MDM), Teodora Bursze, M. 
Leykama i wielu innych, którzy upiększali Warszawę, pozostawiając w niej swoje 
dzieła do dziś będące dumą naszego miasta. 

 
Maria Chmiel 

Przewodnicząca Koła Pań 
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Dn. 17 lutego pani Joanna Białkowska dzieliła się refleksjami na temat swej 
drogi życiowej, wyborów, zawirowań losu oraz przemyśleniami na tematy religijne. 
Zwierzenia były bardzo osobiste, ale być może dlatego spotkały się ze 
zrozumieniem wśród Pań, które doceniły ich szczerość i bezpośredniość. 

Wspólne Koło Pań dla przedstawicielek czterech ewangelickich parafii odbyło 
się w parafii św. Trójcy dn. 17 marca. Prelegentem był Tadeusz W. Świątek, który 
prezentował swą ostatnią książkę pt. „Warszawski ruch społecznikowski”. 
Publikacja była punktem wyjścia do porywającej gawędy o warszawskich firmach 
ewangelickich, ich właścicielach, lokalizacjach, dziejach, przeszłości i 
współczesności. Wystąpienie było przyjęte z wielkim zainteresowaniem. Wiele Pań 
znało z autopsji omawiane obiekty, dodawało też liczne szczegóły i uwagi, co 
bardzo ożywiło prelekcję.  

Koło Pań w dniu 14 kwietnia poświęcone było tematyce religijnej. Pani Gabriela 
Bakalarz, nasza katechetka i znawczyni Starego Testamentu, przypomniała postać 
proroka Daniela. Barwna opowieść, ilustrowana przezroczami, stanowiła też okazję 
do wspomnień z własnej młodości, kiedy to po raz pierwszy stykaliśmy się z 
postacią Daniela, jego życiem, powołaniem przez Boga do służby, próbami, na jakie 
była wystawiona jego wiara i praca dla Boga. 

Należy również wspomnieć, że w dniu 27 kwietnia członkinie Koła Pań, 
duchowni, przyjaciele z innych Kościołów i państwo Urszula i Henryk Hoffmannowie 
z Bydgoszczy – bratowa i brat pani Ewy - spotkali się przy grobie pastorowej Ewy 
Walter w 5 rocznicę Jej śmierci. Na grobie złożono wiązankę kwiatów od Koła Pań. 
Modlitwę wygłosił ks. Piotr Gaś. Również każdy z obecnych został poproszony o 
wspomnienie. Z tych osobistych, jednostkowych wspomnień ponownie wyłonił się 
obraz dobrego, ciepłego człowieka, osoby bardzo zaangażowanej w sprawy 
kościelne i kontakty międzynarodowe, służącej bezinteresownym wsparciem w 
najtrudniejszych chwilach i nieszukającej poklasku dla swych działań.  

 19 maja znana już Paniom ze swej poezji i dramatycznych przeżyć osobistych 
pani Małgorzata Matuszczak (była gościem Koła dn. 18.02.2010 r.) ponownie 
prezentowała swoje wiersze. Ich treścią były przemyślenia zainspirowane 
narodzinami wnuka, afirmacja życia, wiara w Boga i człowieka. Spotkały się z żywym 
i serdecznym przyjęciem zgromadzonych. Zainteresowani mogli nabyć tomik 
wierszy pani Małgorzaty. 

Kolejne wspólne Koło Pań odbyło się dn. 15 czerwca w parafii 
Wniebowstąpienia. Prelegentem był ponownie pan Tadeusz W. Świątek, który 
przedstawił „Sagę rodu Wedlów” – przygotowany przez siebie pokaz slajdów, 
któremu towarzyszył barwny i ciekawy komentarz. Fotografie pochodziły z 
archiwum rodziny Wedlów, ze zbiorów Autora, z warszawskich muzeów oraz innych 
źródeł.  

 Tematem ostatniego przed wakacjami Koła Pań w dniu 16 czerwca była 
opowieść o wyjeździe do Ziemi Świętej . O swoich wrażeniach opowiadały Anna 
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Gaś i diakon Małgorzata Gaś. Prelekcji towarzyszył pokaz slajdów, oglądanych z 
wielką ciekawością przez Panie. 

W drugiej części spotkania wystąpił pan Jerzy Toeplitz, który zreferował pobyt w 
Dreźnie na „Kirchentagu”, jaki pod biblijnym hasłem „Tam skarb twój, gdzie serce 
twoje” zgromadził w stolicy Saksonii 300 tys. osób. Z Polski przybyło 600 osób, było 
też odrębne stoisko, na którym prezentował się Kościół Ewangelicko-Augsburski.  

W dniach 17 – 21 sierpnia odbyło się w Warszawie cykliczne spotkanie kobiet z 
Saksonii, Republiki Czeskiej i oraz warszawskich parafii ewangelickich – luterańskiej 
i reformowanej. W spotkaniu uczestniczyła także diakon Halina Radacz z parafii w 
Żyrardowie. W tym roku do kobiecego grona dołączyła również przedstawicielka 
parafii luterańskiej w Kaliningradzie. Wiodącym tematem spotkania było „Moje 
miejsce w Kościele: wczoraj – dziś –jutro”. Wprowadzenia do wspólnych zajęć 
dokonała diakon Małgorzata Gaś. Punktem wyjścia do dalszych rozważań były 
postacie Jeremiasza i Marii. Ich losy i postawy przybliżyły podczas warsztatów 
pastor Antje Hinze, odpowiedzialna za pracę kobiet w Saksonii oraz pastor Alena 
Naimanová z Kościoła Husyckiego w Czechach. Uczestniczki zwiedziły również 
Muzeum Powstania Warszawskiego, odbyły z przewodnikiem (p. Maria Chmiel) 
spacer po Starym i Nowym Mieście, a w sobotę cała grupa wraz z osobami 
towarzyszącymi wyjechała do Nieborowa i Arkadii. Kolejne spotkanie odbędzie się 
w 2012 r. w Brnie, a w 2013 – w Wittenberdze.     

Pierwsze po przerwie wakacyjnej spotkanie Koła Pań miało miejsce dn. 15 
września. Obchodzono bardzo uroczyście 99. urodziny pani Ireny Łukomskiej.  

Wspólne Koło Pań w dn. 29 września odbyło się w Parafii Ewangelicko- 
Reformowanej. Prelegentką była pani pastorowa Ewa Wunsz, która mówiła o 
wolontariacie, w związku z ogłoszeniem roku 2011 Europejskim Rokiem 
Wolontariatu (dn. 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza). 
Był obecny bp Zbigniew Tranda.  

20 października pani Lidia Michalak prezentowała swoje wiersze – liryki, 
poświęcone jesieni – zarówno tej za oknami, jak i jesieni życia. Temat traktowany 
był z zamyśleniem, refleksją, ale też i z humorem. Ozdobą spotkania był zaproszony 
przez prelegentkę duet solistów scen warszawskich. Pan Andrzej Czajkowski i pani 
Zofia Gawlik śpiewali pieśni o tematyce patriotycznej i powstańczej, a także 
popularne pieśni i arie operetkowe. Akompaniowała Anna Gaś. Występ spotkał się 
z gorącym aplauzem zebranych. 

17 listopada pani Halina Mage czytała swoje notatki z robót w Niemczech. Jako 
kilkunastoletnia dziewczynka, wywieziona po Powstaniu Warszawskim, pracowała u 
bauera wraz z innymi Polakami. Prowadziła rodzaj pamiętnika – krótkie uwagi, 
zapiski i spostrzeżenia, notowane na przypadkowych kartkach (często na odwrocie 
papierowych opakowań). Zapiski te ukazują codzienność bytowania przymusowych 
robotników. Nie- obliczone na publikację mają walor świeżości i autentyczności. 
Stanowią drobne, ale prawdziwe świadectwo historii. 
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Grudniowe, przypadające tradycyjnie w adwencie wspólne Koło Pań odbyło się 
w Parafii Ewangelicko-Metodystycznej. Biskup Edward Puślecki zaprezentował na 
nim przeźrocza ze swego pobytu (wraz z przedstawicielami Kościołów 
Metodystycznych ze Szwajcarii i Niemiec) w Korei Południowej. Prelekcja ukazywała 
niezwykle zaangażowaną i prężną społeczność metodystyczną w tym kraju. 
Zdumienie i podziw budziła zarówno liczba wiernych, idąca w miliony (przy ok. 50 
mln. ludności), jak i wielkość parafii, często wielotysięcznych, rozmach budowli 
sakralnych i zaangażowanie ludności (nie tylko metodystów) w życie religijne. 
Chrześcijaństwo, będące w Korei najmłodszą, zaledwie ponadstuletnią formacją 
religijną, rozwija się bardzo dynamicznie, jednocząc ludzi zarówno wokół spraw 
stricte duchowych, jak i społecznych (szpitale, domy opieki, praca z młodzieżą) bądź 
kulturalnych (uniwersytety, nauka czy muzyka - szczególnie rozpowszechnione 
chóry). Inne przeźrocza ukazywały widoki Seulu i innych miast, przybliżając nam 
życie w tym odległym i fascynującym kraju. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa 
pod przewodnictwem p. diakon Małgorzaty Gaś.  

 15 grudnia do Pań przybył Mikołaj, przynosząc drobne podarki . W pogodnej i 
świątecznej atmosferze przeżywano Adwent i zbliżające się Boże Narodzenie. 
Zbierano podpisy pod życzeniami do zaprzyjaźnionych Kół Pań w Czechach, 
Niemczech i Kaliningradzie. Spotkanie rozpoczął modlitwą ks. Włodzimierz Nast, 
rozważanie adwentowe wygłosił ks. Piotr Gaś, zaś zakończyła spotkanie diakon 
Małgorzata Gaś.  

Maria Chmiel – przewodnicząca Koła Pań   

 

KOMISJA OCHRONY PAMIĄTEK – SPOŁECZNY INSTYTUT HISTORYCZNY 
Sprawy osobowe KOPSIH.  

W roku sprawozdawczym odeszły do Wieczności trzy 
osoby z grona członków i sympatyków KOPSIH. W 
styczniu 2011 r. w LUX MED. „Tabita” w Konstancinie-
Jeziornej zmarła w wieku 92 lat ŚP Olga Karuk, ur. 
16.I.1919 r. w Grodnie, konfirmantka ks. radcy Augusta 
Lotha, absolwentka Szkoły Rzemiosł Artystycznych w 
Warszawie. Długoletnia członkini Chóru Kościelnego 
tutejszej Parafii Świętej Trójcy, w którym śpiewała 58 lat 
pod kierownictwem pp.: Waldemara Szajera, Wandy z 
Wiedigerów Janowskiej i Urszuli Platajsowej. Zmarła w 
latach 1943-1949 straciła całą rodzinę: rodziców, trzech braci i narzeczonego. W 
dalszym swym życiu dokładała wiele starań o zachowanie pamięci o swoich bliskich. 
Między innymi współdziałała z KOPSIH, wypożyczając fotografie, dokumenty i 
książki dotyczące ich działalności, które posłużyły do organizowanych wystaw i 
opracowań. W ostatnich latach życia swoją działalność artystyczną koncentrowała 
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na wykonywaniu oryginalnych elementów strojów: kapeluszy, torebek, 
serdaczków-kubraczków. Rysowała również portrety, w tym swoich braci 
powstańców. Została pochowana na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. 
Młynarskiej w Warszawie w grobie rodzinnym. 

12 sierpnia 2011 r. zmarła w wieku 85 lat ŚP Cecylia Celina z Justów Wróblowa. 
Ur. 14 czerwca 1925 r. w Warszawie. Była absolwentką Publicznej Szkoły 
Powszechnej nr 103 im. Stanisława Fiszera, dawniej Zboru Ewangelicko-
Augsburskiego Świętej Trójcy w Warszawie oraz Prywatnego Żeńskiego Gimnazjum 
im. Królewny Anny Wazówny wyżej wymienionego Zboru, a następnie Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Łodzi i Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Warszawskiego. W r. 1940 konfirmowana przez ks. Mieczysława Bernarda Rügera. 
Harcerka, działaczka Rady Głównej Opiekuńczej w latach okupacji, a po wojnie 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Koła „Wazowianek”. Od 1982 r. działała również w 
KOPSIH w Zespole Archiwalnym oraz w Zespole Badawczo-Redakcyjnym. 
Pozostawiła dwie córki, wnuki i dalszą rodzinę. Pochowana na Cmentarzu 
Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej w grobie rodzinnym. 

26 listopada 2011 r. w ośrodku LUX MED Tabita zmarła w wieku 82 lat ŚP Alicja 
Helena Neumann, ur. 26 stycznia 1930 r. (w niektórych dokumentach jest podany 
inny rok urodzenia) w Warszawie. Konfirmowana w 1946 r. w grupie ks. Zygmunta 
Michelisa. Była długoletnim pracownikiem Centralnego Domu Towarowego w 
Warszawie przy ul. Brackiej. W trudnej powojennej rzeczywistości stworzyła ciepły, 
serdeczny dom dla swojej matki, która została bez środków do życia i młodszej 
siostry korzystającej z niewielkiej renty inwalidzkiej. Od wczesnej młodości działała 
w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy: w Kole Młodzieży Ewangelickiej, 
w Chórze Kościelnym, w Radzie Parafialnej. W okresie stanu wojennego i później 
zajmowała się ofiarnie rozdawnictwem darów odzieży używanej z transportów 
zagranicznych, przysyłanych do Parafii Świętej Trójcy przy ul. Kredytowej. W Komisji 
Ochrony Pamiątek Społecznym Instytucie Historycznym pełniła dyżury niedzielne 
przy wystawach. Została pochowana na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy 
ul. Młynarskiej w Warszawie w grobie rodzinnym. 

Odbyły się cztery zebrania i narady Rady Programowej KOPSIH w poszerzonym 
składzie, dotyczące projektowanych i wykonywanych zadań. Prace realizowano w 
pracowni i w muzeum KOPSIH podczas 271 dyżurów, w tym 48 dyżurów miało 
miejsce w niedziele i święta. Podczas dyżurów niedzielnych i świątecznych 
oprowadzano grupy zwiedzających po kościele i wystawach oraz przyjmowano 
interesantów. Ponadto część prac, zwłaszcza badawczych, takich jak zbieranie 
informacji do biografii opisywanych osób, wywiady oraz prace redakcyjne 
prowadzono poza pracownią. 

W Wydziale Archiwalnym nadal były gromadzone oraz kompletowane 
egzemplarze „Zwiastuna”, książki, broszury okolicznościowe i ulotki, wycinki 
prasowe, nekrologi, kserokopie dokumentów i fotografii. Identyfikowano i 
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opisywano osoby występujące na fotografiach. Powielano kserograficznie i 
powiększano potrzebne materiały do wystaw. W styczniu udostępniono ekipie 
telewizyjnej materiały archiwalne dotyczące ks. radcy Augusta Karola Lotha do 
przygotowywanego przez TVP filmu poświęconego rodzinie Lothów pt. 
Najważniejsze jest nazwisko, którego reżyserem był p. Henryk Jantos. 

Podobnie jak w 2010 roku do bibliotek uniwersyteckich w kraju, w roku 2011 
zostały przygotowane do wysyłki i wysłane do bibliotek, głównie wojewódzkich 
zestawy publikacji KOPSIH – 11 tytułów – w formie daru egzemplarzy okazowych. 

W Wydziale Badawczo-Redakcyjnym kontynuowano prace nad II tomem 
słownika biograficznego pt. Ewangelicy warszawscy w walce o niepodległość Polski 
w latach 1939-1945. Książka ta, podobnie jak i tom I, ma głównie na celu ukazanie 
postaw ewangelików warszawskich w latach II wojny światowej, jednym z 
najtrudniejszych okresów w dziejach ewangelicyzmu warszawskiego. Postaw 
ujawnionych w obliczu zagrożenia osobistej wolności i życia z różnych stron. 
Zarówno ze strony okupantów, jak i nierzadko przez nie do końca świadomych 
współobywateli. Ukazanie więc obrony Polski – kraju w którym żyli i pracowali, 
niezależnie od tego jakie były ich korzenie rodzinne czy status społeczny, ale 
również udzielanie pomocy innym ludziom w ratowaniu ich wolności i życia, często 
za cenę życia i wolności osobistej. W zebranym materiale występują m.in. liczne 
przykłady wspomagania i ratowania mieszkańców Getta Warszawskiego. 

Prace nad II tomem tej książki są znacznie utrudnione. Wymagają rzetelności 
badawczej i w związku z tym czasu niezbędnego na weryfikację danych 
opisywanych osób i zdarzeń. Tymczasem maleje grono uczestników i świadków 
tamtych lat. Natomiast opracowania różnych autorów i gremiów publikowane 
wcześniej i obecnie, chociaż wymieniają naszych współwyznawców z imienia i 
nazwiska, nie podają identyfikatorów wyznaniowych. A w związku z przyjętą 
konwencją książki stwarzają konieczność dodatkowych poszukiwań i potwierdzeń 
danych lub pominięcia niewyjaśnionej sprawy. Mimo tych problemów osoby 
pracujące nad biografiami przewidzianymi do II tomu słownika mają nadzieję, że 
uda się zebrać materiał badawczy do końca 2012 r., aby następnie poddać go 
pracom redakcyjnym. 

Kolejny temat badawczy wyłonił się w 2011 r. w wyniku pojawiających się na 
rynku wydawniczym publikacji dotyczących stanu wojennego w Polsce oraz pomocy 
materialnej dla ludności organizowanej przez parafie i ośrodki wyznaniowe. W 
Wydziale Badawczo-Redakcyjnym podjęto starania w zbieraniu wspomnień z prac 
członków Komisji Rozdawnictwa Darów w naszej Parafii Świętej Trójcy działającej 
ofiarnie w tamtym czasie. Dary w postaci żywności i odzieży używanej napływały 
głównie z Holandii, Niemiec i Szwecji i były rozdzielane zarówno ewangelikom w 
Warszawie i w innych miejscowościach jak i ludziom potrzebującym innych wyznań. 
Zbieranie wspomnień i relacji o tej działalności wymaga kontynuacji. 
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Pani Alicja Linkowska dokonała zestawienia bibliograficznego artykułów i notek 
informacyjnych dotyczących Parafii Świętej Trójcy w Węgrowie publikowanych w 
Zwiastunie Ewangelicznym, Strażnicy Ewangelicznej i w Zwiastunie Ewangelickim. 

Muzeum KOPSIH było czynne podczas dyżurów niedzielnych, świątecznych i 
okolicznościowych. Zwiedziło je 2500 osób, które udało się zarejestrować. 

W związku z zawilgoceniem występującym nadal w części podziemnej muzeum 
członkowie KOPSIH podjęli niezbędne prace porządkowe, w tym przemieszczanie 
części zbiorów oraz dokonali renowacji kilkunastu fotogramów w Galerii 
Fotogramów duchownych i świeckich działaczy parafialnych. Galeria ta, Grota 
Epitafijna oraz wystawa pt. Szymona Bogumił Zug architekt i planista, były 
udostępnione do zwiedzania podczas „Nocy Muzeów”, w sobotę 14 maja 2011 r. od 
godz. 17 do 24 oraz w niedzielę 15 maja od godz. 030 do godz. 200. 

Kolejna wystawa przygotowana staraniem KOPSIH pt. Pamiątki parafian z 
dawnych konfirmacji ukazywała głównie materiały pamiątkowe młodzieży 
konfirmowanej od drugiej dekady ubiegłego wieku do 1995 r., a w szczególności 
obchodzącej w bieżącym 2011 r. okrągłe jubileusze. Na planszach i w gablotach 
przedstawione zostały fotografie zmarłych księży-konfirmatorów, świadectwa 
konfirmacyjne, życzenia i upominki oraz fotografie indywidualne. Wśród 
konfirmatorów występują: ks. radca August Karol Loth (1869 – 1944), ks. diakon 
Mieczysław Bernard Rüger (1879 – 1975), ks. senior płk Feliks Teodor Gloeh (1885 – 
1960), ks. konsenior Otton Fryderyk Krenz (1890 – 1962), ks. biskup adiunkt 
Zygmunt Michelis (1890 – 1977), ks. senior Ryszard Trenkler (1912 – 1993) i ks. 
senior Jan Zygmunt Walter (1934 – 1995). Czasem towarzyszą im inni księża, np. ks. 
adiunkt Adam Hławiczka (1908- 1995) i ks. radca dr Włodzimierz Adam Nast. (ur. w 
1942 r.) oraz członkowie Kolegium Kościelnego, jak np. senator Ludwik Józef Evert – 
prezes Kolegium (1863-1945), czy późniejszy kurator Rady Parafialnej Adolf Rosiński 
(zm. w 1955). 

Fotografie grupowe są wymownym świadectwem wydarzeń historycznych, które 
dotykały ewangelicką społeczność warszawską w tamtych latach. Rozproszenie 
ewangelików w wyniku działań podczas I wojny Światowej (1914-1918), rozwój 
parafii w latach międzywojennych, wydarzenia II wojny światowej (1939-1945), 
spalenie kościoła (16 IX 1939) i innych obiektów parafialnych, zubożenie ludności, 
pomoc niesiona mieszkańcom Getta Warszawskiego. Wśród młodzieży 
konfirmowanej znajdują się również osoby uratowane z Getta Warszawskiego, co 
wymownie świadczy o bohaterskiej postawie chroniących ich księży i świadomej 
tego młodzieży. Są fotografie ukazujące konfirmacje w wypalonym kościele. 
„Tułanie” się grup konfirmacyjnych w innych kościołach użyczanych 
okolicznościowo parafii Świętej Trójcy jak przedwojenny ewangelicki kościół 
garnizonowy przy ul. Puławskiej nr 2 - obecnie Wniebowstąpienia Pańskiego, 
kościół ewangelicko-reformowany przy ul. Leszno – obecnie Al. Solidarności i inne 
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miejsca. Na fotografiach powojennych widoczna troska o zagospodarowanie 
spalonego kościoła, jego odbudowa i piękniejące wnętrze. 

Wystawa otwarta została 12 czerwca w części podziemnej Muzeum KOPSIH. 
Oglądane ekspozycje wzbudziły duże zainteresowanie zwiedzających i często 

nawet wzruszenie. 
Z innych prac dokonanych przez członków i sympatyków KOPSIH należy wymienić: 

odnowienie szaf gospodarczych, przygotowanie szafki na klucze, wymiana termy 
oraz zamków i kluczy do niektórych szaf. 

Poza wymienionymi pracami wspomnieć należy o odwiedzinach byłych członków i 
sympatyków KOPSIH przebywających obecnie w domach opieki w Warszawie, w 
Konstancinie-Jeziornie w LUX MED „Tabita” – osiem osób, oraz w Brańszczyku. 

Na zakończenie pragnę zaznaczyć, że poszukujemy osób chętnych do podjęcia 
działań w naszym Instytucie, zwłaszcza w Wydziale Badawczo-Redakcyjnym i 
majsterkowiczów. Natomiast wszystkim wspierającym działania Instytutu, w 
szczególności Kierownictwu Parafii Świętej Trójcy z księdzem radcą Piotrem Gasiem 
– proboszczem Parafii na czele, a także wszystkim współdziałaczom pragnę 
podziękować za wytrwały, owocny trud i życzyć błogosławieństwa Bożego w 
dalszych poczynaniach. 

Alina Eleonora z Rudzkich Janowska – przewodnicząca i dyrektor 

 Komisji Ochrony Pamiątek Społecznego Instytutu Historycznego 

 

 

SPOŁECZNY KOMITET OPIEKI NAD ZABYTKAMI CMENTARZA 
 

Największym przedsięwzięciem podjętym w minionym roku przez Parafię w 
dziedzinie ochrony zabytków cmentarza był remont XIX-wiecznej kaplicy grobowej 
Kazimierza Granzowa., znanego fabrykanta branży budowlanej, właściciela cegielni 

na Kawęczynie. Pracę tę 
umożliwiły dotacje z 
Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego oraz 
od m. st. Warszawy. 
Oczywiście, Parafia musiała 
także wnieść wkład własny, na 
co przeznaczono część 
pieniędzy pochodzących z 
kwest w 2010 i 2011 roku. 

Poza tym dokonano 
kilkunastu pomniejszych 
napraw uszkodzonych 

pomników grobowych (mocowanie odspojonych tablic, oraz krzyży, sklejanie 
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popękanych płyt i obelisków). Odtworzono skrzydło metalowej modernistycznej 
furtki, skradzionej z grobu rodziny Voglów, ze względów atmosferycznych zostanie 
ona jednak osadzona dopiero na wiosnę (tak samo jak po raz kolejny oderwany 
przez wandali od pomnika medalion portretowy Gustawa Friemana). 

Członkowie komitetu - ks. dr Włodzimierz Nast i p. Maria Chmiel - współpracowali 
przy opracowaniu nowego Przewodnika praktycznego po cmentarzu (pióra p. 
Andrzeja Cereniewicza), dokonując konsultacji merytorycznej opracowanego przez 
autora tekstu. Przewodnik ten był rozprowadzany podczas kwesty na cmentarzu i 
wzbudził bardzo duże zainteresowanie. Jest jeszcze do dostania w kancelarii 
parafialnej i kancelarii cmentarza. 

Cały poprzedni rok trwała współpraca z wolskim gimnazjum przy ul. Grenady 16. 
Uczniowie uczestniczyli w pracach porządkowych przy opuszczonych grobach. 
Wyniki swoich działań i historycznych dociekań na temat poszczególnych postaci 
dokumentują na specjalnej stronie internetowej „Kotwice Pamięci”. Na terenie 
cmentarza odbyły się także dwa rocznicowe spotkania z udziałem uczniów i 
nauczycieli – przy grobie ppłk. Jana Peuckera w 150 rocznicę jego samobójczej 
śmierci (odmówił strzelania do demonstrantów zgromadzonych na placu 
Zamkowym w kwietniu 1861 roku), a także przy tablicy upamiętniającej bitwę wojsk 
polskich z oddziałami rosyjskimi o Warszawę we wrześniu 1831 roku, w końcowych 
dniach Powstania Listopadowego. W spotkaniu przy grobie Jana Peuckera 
uczestniczył ks. dr Włodzimierz Nast, który zapoznał młodzież z kontekstem 
historycznym czynu oficera oraz zmówił stosowną modlitwę. Niektórzy z uczniów 
wzięli także udział w parafialnym sprzątaniu cmentarza w październiku 2011 roku, a 
także w kweście na rzecz ratowania zabytków. 

Coroczna kwesta na cmentarzu trwała od 29 października do 1 listopada i 
przyniosła 42,7 tys. zł. Uczestniczyli w niej jak co roku parafianie obu warszawskich 
parafii, aktorzy – Krystyna Janda, Emilia Krakowska, Maria Seweryn, Roman 
Kłosowski, Andrzej Precigs, Artur Barciś, pisarz Jacek Dehnel i – po raz pierwszy, za 
to licznie – siostry i bracia z bratniej Parafii Ewangelicko-Metodystycznej.  

Parafia cały czas ściśle współpracuje z Biurem Stołecznego Konserwatora 
Zabytków. Pokłosiem uwagi, jaką władze miasta poświęcają zabytkowym 
cmentarzom Warszawy jest projekt uznania sześciu cmentarzy powązkowskich 
(Powązki katolickie, oba cmentarze ewangelickie, cmentarze: Żydowski, 
Muzułmański i Kaukaski) za Pomnik Historii. Miałoby to istotny wpływ na ochronę 
nie tylko samych nekropolii, ale także ich otoczenia, w którym nie można by było 
zatwierdzać dowolnych projektów budowlanych – tak jak to miało miejsce w 
przypadku hotelu, którego budowę planuje się o tuż obok naszego cmentarza. 

Maria Chmiel  
 przewodnicząca Społecznego  

Komitetu Opieki nad Zabytkami Cmentarza  
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WARSZAWSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO 

Pod koniec roku sprawozdawczego 2011, tj. na dzień 31 grudnia Warszawski 
Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego liczył 43 członków. Ubyło więc 15 
osób, zarówno z powodu rezygnacji z członkostwa, jak i znacznych zaległościach w 
opłacaniu składek. Swój akces do Towarzystwa zgłosiły 3 osoby. W spotkaniach 
organizowanych przez PTEw uczestniczą wszakże nie tylko członkowie oddziału. Na 
koniec roku 2011 bieżące i zaległe składki zapłaciło 38 osób.  

Aktualny skład Zarządu Warszawskiego Oddziału PTEw wyłonionego na walnym 
zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 16 lutego 2009 r. przedstawia się 
następująco: 

• prof. dr hab. Karol Karski – prezes, 

• ks. dr Włodzimierz Nast – sekretarz, 

• Danuta Weigle – skarbnik, 

• Przemysław Florjanowicz-Błachut – członek Zarządu. 

Kadencja zarządu kończy się w roku 2013. 

W roku sprawozdawczym odbyło się 10 spotkań oddziału. W miesiącach letnich: 
lipcu i sierpniu spotkania nie odbywają się. 

Tematyka spotkań: 

17 stycznia – ks. Michał Jabłoński – „Aktualna sytuacja Kościoła Ewangelicko-
Reformowanego w Polsce – jego radości i troski, ze szczególnym uwzględnieniem 
życia parafii warszawskiej” (frekwencja 27 osób) – Spotkanie odbyło się w siedzibie 
Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie, al. Solidarności 76a. 

21 lutego – dr Jarosław Kłaczkow – prezentacja rozprawy habilitacyjnej „Kościół 
Ewangelicko-Augsburski w Polsce w latach 1945 – 1975” (frekwencja 56 osób). 

21 marca – dr hab. Włodzimierz Wołosiuk, prof. Sekcji Prawosławnej ChAT – 
„Muzyka cerkiewna i jej przemiany pod wpływem zachodu” (frekwencja 31 osób). 

 
Spotkanie warszawskiego oddziału PTE poświęcone warszawskiej rodzinie Lothów 
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Ponadto zebrani wysłuchali krótkiego sprawozdania delegatów Oddziału 
Warszawskiego ks. dr. Włodzimierza Nasta i mgr. Przemysława Florjanowicza-
Błachuta na Walne Zebranie PTEw w Katowicach, które odbyło się dnia 19 marca. 
Zebranie postanowiło nadać tytuł honorowego członka PTEw prezesowi Oddziału 
Warszawskiego prof. dr. hab. Karolowi Karskiemu. Ponadto, jako Zebranie 
Sprawozdawczo-Wyborcze powołało p. Przemysława Florjanowicza-Błachuta na 
członka Komisji Statutowej i zastępcę członka Komisji Rewizyjnej. 

18 kwietnia – mgr teol. Mirosława Weremiejewicz, doktorantka ChAT – 
„Kościoły ewangelickie i Kościoły ewangeliczne – co je łączy a co dzieli?” 
(frekwencja 43 osoby). 

16 maja – red. Tygodnika „POLITYKA” Adam Szostkiewicz – „Relacje Państwo – 
Kościoły z perspektywy 20 lat po zmianie systemu” (frekwencja 56 osób). 

20 czerwca – Spotkanie z udziałem członków rodziny Lothów, połączone z 
prelekcją i projekcją filmu pt.: „Nazwisko dobrem najcenniejszym”. Uzupełnienie 
stanowiło przypomnienie postaci proboszcza parafii warszawskiej, ks. radcy 
Augusta Lotha. (frekwencja 34 osoby). Ponadto, w ramach spotkania, prezes 
Zarządu Głównego PTEw Józef Król, wręczył prof. Karolowi Karskiemu dyplom 
honorowego członka Towarzystwa, zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania w 
Katowicach z dnia 19 marca. 

19 września – Aldona Karska i dr Małgorzata Manteuffel-Cymborowska – 
„Śladami protestantyzmu po krajach nadbałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia). 
Refleksje z podróży sentymentalnej...” (frekwencja 25 osób). 

17 października – bp dr. Edward Puślecki i sup. Zbigniew Kamiński – „Życie i 
działalność Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce i na świecie”. 
(frekwencja 26 osób) – Spotkanie odbyło się w sali zborowej Parafii Ewangelicko-
Metodystycznej Dobrego Pasterza w Warszawie, ul. Mokotowska 12. 

21 listopada – Ambasador dr Tadeusz Diem – „Problemy polityczno-społeczne z 
uwzględnieniem stosunków międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej”. 
(frekwencja 32 osoby). 

19 grudnia – mgr Przemysław Florjanowicz-Błachut – „Joannici – historia i 
współczesność”. (frekwencja 22 osoby). 

 

Wielu członków Warszawskiego Oddziału PTEw uczestniczyło w dniach 16 – 18 
września, w organizowanym przez Parafię Ewangelicko-Augsburską Świętej Trójcy i 
Parafię Ewangelicko-Reformowaną w Warszawie XVII Forum Ewangelickim. 

prof. dr hab. Karol Karski – Prezes Oddziału PTEw w Warszawie 

ks. dr Włodzimierz Nast - Sekretarz Oddziału PTEw w Warszawie 
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SPOTKANIA „DINOZAURÓW” – CZŁONKÓW BYŁEGO STOWARZYSZENIA 
POLSKIEJ MŁODZIEŻY EWANGELICKIEJ 

 
Program spotkań „Dinozaurów” w 2011 r. obejmował: 
10 stycznia (obecnych 21 osób) - Opowieść p. Aldony Karskiej – poparta 

przezroczami - „Izrael – Ziemia Święta”. Zebrani złożyli życzenia kol. kol. Jadwidze i 
Andrzejowi Skierskim z okazji 50 lat pożycia małżeńskiego. 

14 lutego (31 osób) - Prelegentem miał być Tadeusz Wł. Świątek. Ponieważ nie 
mógł przybyć sami zapoznawaliśmy się z książką jego i Rafała Chwedczuka 
„Warszawa. Ruch społecznikowski”. Prócz tego zebranie miało z konieczności 
swobodny charakter towarzyski. 

14 marca (27 osób) - Opowieść i projekcja filmu p. Aldony Karskej „Jordania”. 
Kol. Jan Żytowiecki podzielił się z zebranymi refleksją na temat pomnika ks. Adama 
Pilcha. Zebrani napisali list do kol. Edyty Kowalczuk z d. Friszke (Lublin). 

11 kwietnia (30 osób) - Spotkanie wielkanocne. 
9 maja (30 osób) - Prelekcja p. Tadeusza Wł. Świątka wzbogacona przezroczami 

o rodzinie Wedlów. Kol. Krystyna Rudzińska przypomniała o uroczystych obchodach 
60. rocznicy odzyskania kościoła parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego, w tym 
sympozjum 21. maja oraz nabożeństwie i pikniku 22. maja. 

13 czerwca (22 osoby) - Ko. kol. Ewa i Piotr Weiglowie opowiedzieli o ciekawym 
wypadzie do Wiednia, kol. Krystyna Rudzińska mówiła o zamkach i klasztorach na 
Morawach. 

8 lipca (20 osób) - Spotkanie towarzyskie. 
W sierpniu i wrześniu tradycyjnie spotkania także miały charakter „towarzyski”, 

ponieważ jest to okres urlopowy, przy czym część Dinozaurów w tym czasie 
wyjeżdża do Sorkwit. 

10 października (40 osób) - P. Andrzej Weigle omówił wyniki ankiety „Jaki jest 
współczesny ewangelik”, zebranej na Forum Ewangelickim, a opracowanej przez 
katedrę prof. Juliusza Gardawskiego. Po prelekcji odbyła się ożywiona dyskusja. 

14 listopada (30 osób) - Wzbogacona pokazem zdjęć prelekcja kol. Piotra Weigle 
„Malta”. Zainteresowanie było duże. 

12 grudnia (40 osób) - Spotkanie opłatkowe. Była modlitwa, wspomnienia, 
kolędy. Po raz pierwszy w spotkaniu wzięli udział wszyscy trzej proboszczowie 
warszawskich parafii: augsburskich - ks. Piotr Gaś i ks. Marcin Kotas oraz 
reformowanej - ks. Michał Jabłoński.  

Kol. Jan Żytowiecki przypomniał, że w bieżącym roku wypada 25. rocznica I 
zjazdu b. członków i sympatyków SPME zwanych Dinozaurami, a także 25-lecie 
obozów starszyzny w Sorkwitach. Ustalono, że w marcu (I zjazd odbył się 8. marca 
1987 r.) spotkanie będzie miało charakter rocznicowy. 
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Jak co roku w grudniu przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy MROWLA dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo 
(Rzeszowskie). 

Sprawująca funkcję organizatora grupy Krystyna Rudzińska 
(Od lipca 2011 funkcję przejęła Ewa Weigle) 

 

KOŁO SENIORÓW – SPRAWOZDANIE ROCZNE 
 

Nasze spotkania odbywają się od wielu lat, niezmiennie w każdy pierwszy 
czwartek miesiąca o godzinie 15.00, w sali parafialnej. Spotkania odbywają się w 
bardzo miłej i serdecznej atmosferze, ponieważ wszyscy dobrze się znamy i 
cieszymy swoją obecnością. 

Swoją przynależnością do naszego kościoła, dopełniają nas księża i biskupi 
emeryci naszego zboru. Właśnie ten miniony rok był rokiem wspomnień - ks. bp 
Janusz Narzyński i ks. dr Włodzimierz Nast opracowali cały cykl prelekcji na temat 
zadań naszego kościoła, jak również wspomnień o wielu szanowanych i zacnych  
biskupach, którzy już odeszli. Są to bardzo bliskie nam sprawy, o których na co 
dzień mało się mówi.  

To bardzo ciekawe tematy,  ponieważ jest to historia naszej przynależności 
wyznaniowej. Bywają też bardziej uroczyste spotkania jak  np. urodziny w naszej 
społeczności, tak samo ważne, bo świadczą o tym, że pamiętamy o sobie. 

Bywają również bolesne i smutne spotkania, gdy ktoś odchodzi do lepszego 
świata. 

Każdy senior jest cząstką historii naszej parafii i naszego kościoła. 
Zapraszamy wszystkich na nasze spotkania, osoby chętne do powiększenia  naszej 

grupy seniorskiej, jak również sympatyków.  
Z poważaniem   

Prezes koła 
     Elżbieta Gaik 

 
 

FUNDACJA „EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE” 

 
Statutowymi Organami Fundacji „Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe” (ETO) są 
Rada Fundacji i Zarząd Fundacji. 

W pracach Zarządu uczestniczą trzy osoby: p. Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska, 
p. mecenas Joanna Ziółkowska oraz p. architekt Katarzyna Bursche. 
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Fundacja w roku 2011 kontynuowała prace zmierzające do otwarcia placówek 
oświatowych na terenie Warszawy, kontynuowała również 
swoją działalność charytatywną, skierowaną do dzieci i młodzieży obu 
warszawskich parafii – Świętej Trójcy oraz Wniebowstąpienia Pańskiego. 

 
Początek roku 2011 Fundacja rozpoczęła od działań informujących, bowiem 

zamieściła w „Zwiastunie” zarówno podziękowania dla wszystkich darczyńców jak i 
ogłoszenia o kontynuowaniu zbiórki 1% z rozliczeń podatkowych. Ulotki 
informujące o działalności ETO były rozłożone w obu kościołach oraz na ChAT przy 
ulicy Miodowej. Dodatkowo na stronie www.eto.org.pl, był udostępniony 
nieodpłatnie program wspomagający rozliczenie podatków. Ten sam program, 
ogólnie dostępny na płycie CD, leżał w kościołach i kancelariach obu parafii. 

Przekazane przez darczyńców fundusze zostały skierowane na organizację 
przedszkola oraz szkoły. 

W ubiegłym roku Zarząd wielokrotnie przybliżał i opisywał działania Fundacji m.in. 
podczas czerwcowego Zgromadzenia Parafialnego, podczas wrześniowych obrad 
Komitetu Parafialnego, oraz podczas XVII Forum Ewangelickiego, kiedy to projekt 
powołania przedszkola i szkoły był przedstawiony w wieczorze „Inspiracje”. 

W czerwcu został ogłoszony konkurs na nazwę przedszkola zwyciężył pomysł pana 
Roberta Kołaka: „SZKRABKI”, imię dla szkoły zostało wybrane już wcześniej – szkoła 
podstawowa będzie nosiła imię Samuela Bogumiła Lindego. Został także 
opracowany i zatwierdzony znak graficzny zarówno dla przedszkola jak i dla szkoły. 
Oba loga zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego. 

Z powodu planowanej skali remontu (w oficynie kamienicy przy ul. Kredytowej 4) 
Fundacja złożyła wniosek i w lipcu uzyskała stosowne zgody urzędów odnośnie 
planowanych prac budowlanych i adaptacyjnych, natomiast w listopadzie podpisała 
umowę kredytową pozwalającą na sfinansowanie ww. prac. Rozpoczęcie remontu 
jest w chwili obecnej uwarunkowane czynnikami nie leżącymi po stronie Fundacji. 

Jednak ze względu na fakt, że najprawdopodobniej nie będzie możliwe otwarcie 
przedszkola i szkoły we wrześniu 2012 roku przy ulicy Kredytowej, Fundacja podjęła 
poszukiwania budynku spełniającego wymogi budynku oświatowego w celu jak 
najszybszego uruchomienia swoich placówek.  

 
Pracując nad powołaniem placówek oświatowych fundacja ETO prowadziła przez 

cały czas działania charytatywne a wśród nich: 

• dofinansowanie parafialnego Dnia Dziecka w parafii Świętej Trójcy oraz 
Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. 

• dofinansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży z obu warszawskich parafii 
na obóz letni, zorganizowany w Lidzbarku Welskim. 
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• coroczny konkurs – „Moje życzenia świąteczne” – na kartkę świąteczną; 
w tym roku zwyciężczynią konkursu została Linda Wnętrzewska. 

Wszystkie działania Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe można śledzić 
na bieżąco na stronie www.eto.org.pl oraz na stronie: 

www.facebook.com/fundacjaeto – Zapraszamy 
Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska - Prezes Zarządu Fundacji ETO 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ LUX MED TABITA  

 
] 

 
 

LUX MED TABITA Sp. z o.o. w roku 2011 kontynuowała działalność w zakresie 
usług medycznych z roku 2010 oraz przeprowadziła niezbędne prace remontowe 

związane z utrzymaniem infrastruktury obiektu. 
W połowie roku 2011 została oddana do użytku pracownia rehabilitacji, dzięki 

czemu została zwiększona baza łóżkowa ok. 20 miejsc. Inwestycja została 
sfinansowana ze środków finansowych przekazanych przez LUX MED. Sp. z o.o. w 
wysokości ok. 600 000,00 PLN. 

Koszty prac związanych z pracownią rehabilitacji wraz z wyposażeniem 
powierzchni wynosiły 503 000,00 PLN. Wyposażenie nowych pokoi wiązało się z 
kosztem 121 000,00 PLN. 

Ośrodek nieustannie poszerza katalog świadczonych usług, zwłaszcza w zakresie 
profilu rehabilitacyjnego. Dodatkowo oferuje usługi zarówno komercyjne, tj. 
finansowane przez samego pacjenta, jak też posiada zawarty kontrakt z NFZ w 
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zakresie zakładu opiekuńczo-leczniczego oraz w trzech zakresach rehabilitacyjnych, 
tj. rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych, rehabilitacji 
ogólnoustrojowej dziennej oraz rehabilitacji neurologicznej.  

Przychody 
W 2011 roku przychód wynosił 5 867 943,00 PLN. Największy udział w dochodach 

ośrodka stanowiły przychody z tytułu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia 
aż 51% tj. 2 970 367,00 PLN, opłaty wniesione przez pacjentów przebywających w 
ośrodku 39% tj. 2 289 440,00 PLN, przychody ze sprzedaży usług komercyjnych to 
7% tj. 99 243,00 PLN, pozostała sprzedaż stanowi 3% tj. 150 865,00 PLN. 

W ramach udzielonych świadczeń w 2011 roku liczba pacjentów wynosiła: 
1. w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie: 
- rehabilitacji neurologicznej – 149 pacjentów, 
- rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych – 210 

pacjentów, 
- rehabilitacji ogólnoustrojowej dziennej – 210 pacjentów, 
- świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych – 65 pacjentów, 
2. w ramach pobytu w tzw. Domu Seniora – 35 pacjentów, 
3. pozostałe świadczeniach w ramach komercji – 87 pacjentów. 

Łączna liczba pacjentów w ciągu roku wynosiła 756 pacjentów, dla porównania w 
2010 roku ilość pacjentów wynosiła 222, w 2009 roku w ośrodku przebywało ok. 80 
pacjentów. 

Przeciętne zatrudnienie w roku 2011 wyniosło 97 osoby (w tym 50 osób 
zatrudnionych na umowę o pracę oraz 47 osób współpracujących na podstawie 
umowy zlecenia) tj. wzrosło o 9% w stosunku do roku 2010 r., w którym 
zatrudnienie wynosiło 88 osób. 

Wysokość kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2011 roku wynosiła 
2 098 380,00 PLN, w tym wartość kontraktu na udzielenie świadczeń pielęgnacyjno-
opiekuńczych wynosiła 1 172 380,00 PLN, wartość kontraktu na udzielenie 
świadczeń z zakresu rehabilitacji w wysokości 926 000,00 PLN w tym:  

- rehabilitacja neurologiczna w wysokości 530 000,00 PLN,  
- rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych 396 000,00 PLN. 
Od 1 lutego 2011 r. został zwiększony kontrakt w zakresie rehabilitacji 

ogólnoustrojowej dziennej o wartość 338 800,00 PLN. W ciągu 2011 roku wartość 
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia została zwiększona. Na koniec 2011 
roku wartość kontraktu wynosiła 3 191 224,00 PLN w tym: 

1. z zakresu świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych 1 154 349,00 PLN, 
2. z zakresu rehabilitacji 2 036 875,00 PLN w tym z zakresu: 

- rehabilitacji neurologicznej 1 078 760,00 PLN 
- rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych 656 670,00 PLN 
- rehabilitacji ogólnoustrojowej dziennej 301 445,00 PLN 
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Wartość kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w porównaniu roku 2011 
do 2010 wzrosła o 1 387 369,00 tj. o 56%. 

Koszty 
Koszty w 2011 roku wynosiły 6 149 958,00 PLN. Koszty medyczne wynosiły 

3 547 893,00 co stanowi 58%, koszty związane z działalnością gospodarczą ośrodka 
wynosiły 2 602 065,00 co stanowi 42% całości kosztów. 

1. Na koszty medyczne składają się: 
- koszty wynagrodzeń personelu medycznego w wysokości 3 154 457,00 PLN, 
- koszty środków medycznych w wysokości 347 035,00 PLN, 
- koszty konsultacji pacjentów przebywających w ośrodku w wysokości 

46 401,00 PLN. 
 2. Na koszty związane z działalnością gospodarczą ośrodka składają się: 

- koszty wynagrodzeń dotyczące obsługi i koordynacji ośrodka 864 517,00 PLN 
- koszty związane z konserwacją urządzeń i drobnych remontów pomieszczeń 

ośrodka 69 250,00 PLN 
  - koszty opłat stałych dotyczących utrzymania ośrodka 545 950,00 PLN 
- pozostałe koszty związane z działalnością ośrodka 1 122 349,00 PLN, z czego 

871 759,00 PLN stanowią koszty wyżywienia pacjentów tj. 78%.  
Dodatkowo w 2011 roku zostały poniesione koszty związane: 
1. z zakupem pralnicy i pralki do pralni, koszt zakupu 18 981,00 PLN, 
2. z odnowieniem świetlicy 2 695,37 PLN, 
3. z modernizacją oczyszczalni ścieków, koszty wymiany urządzeń i 

przystosowania do wymogów wynikających z przepisów ochrony środowiska 
wyniosły 28 754,42 PLN, 

4. z drobnymi remontami ośrodka m.in. docieplenie kominów, usunięcie awarii 
w starej części Tabity, cyklinowanie pomieszczeń 15 234,43 PLN. 

Strata na koniec roku kształtowała się na poziomie 282 015,00 PLN.  
Podsumowanie 
Pomimo skomplikowanej sytuacji finansowej wyniki finansowe należy uznać za 

zadowalające dzięki podjętym działaniom reorganizacyjnym i modernizacyjnym. 
Klienci oceniają Ośrodek, jako dostawcę wysokiej jakości usług medycznych 

świadczonych przez profesjonalny personel w dobrze wyposażonym obiekcie. 
Zarząd planuje kontynuację działań rozpoczętych w roku 2011, a także 

wprowadzenie w roku 2012 nowych działań mających na celu ciągły rozwój Spółki i 
uzyskiwanie coraz lepszych wyników finansowych, możliwych do osiągnięcia przy 
uwzględnieniu priorytetu, iż podstawowe cele statutowe ośrodka, zasadzają się na 
dobru osób starszych i schorowanych. Spółka zamierza w dalszym ciągu 
kontynuować sprawdzony profil działalności oraz polepszać standard usług. 

Małgorzata Kalińska – Prezes Spółki LUX MED Tabita 
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STATYSTYKA PARAFIALNA  
(na podstawie danych przekazywanych przez Parafię w ramach sprawozdawczości 
ogólnkościelnej)  
 

L.p. Pozycja 2001 
r. 

2002 
r. 

2003 
r. 

2004 
r. 

2005 
r. 

2006 
r. 

2007 
r. 

2008 
r. 

2009 
r. 

2010 
r. 

2011 
r. 

1 Aktualna liczba 
parafian 

1962 1974 1974 1970 1997 2029 2056 1677 1688 1685 1707 

2 Liczba wstąpień do 
Kościoła 

10 32 28 19 22 27 21 8 8 17 26 

3 Liczba chrztów  14 20 22 17 37 33 27 17 23 13 18 
4 Liczba osób, które 

wystąpiły z Kościoła 
0 0 1 4 1 0 0 2 3 `1 1 

5 Liczba zgonów 59 49 41 47 39 34 23 31 28 35 27 
6 Liczba osób 

wyrejestrowanych 
skutkiem zmiany 
zamieszkania 

11 0 11 4 1 9 7 2 3 6 7 

7 Liczba osób 
przystępujących do 
komunii świętej 

3057 3022 3390 4103 4140 4694 5144 5152 5160 5210 5271 

8 Liczba osób 
płacących składki 

1529 1521 1504 1491 1464 1463 1461 1465 585 639 598 

9 Średnia ofiarność na 
osobę  

370 272 220 199 220  275  259  278  286  287 256 

10 Liczba pogrzebów 
parafian 

54 44 32 47 39 34 23 31 28 34 27 

11 Liczba pogrzebów z 
zewnątrz 

69 102 86 84 71 98 97 99 115 99 102 

12 Liczba konfirmantów 9 9 12 16 7 17 6 7 7 9 13 
13 Liczba ślubów 16 14 22 13 12 17 10 11 7 9 8 
14 w tym liczba ślubów 

o różnej 
przynależności 

wyznaniowej 

15 12 15 9 8 11 5 7 6 7 5 

15 Liczna dzieci 
uczęszczających do 
punktów 
katechetycznych 

98 96 88 82 88 90 90 83 100 97 103 

16 Liczba dzieci 
uczęszczających na 
szkółki niedzielne 

51 48 63 61 69 70 72 64 72 100 106 

17 Liczba pracowników 
świeckich na pełnym 
etacie 

23 23 20 18 18 15 16 15 12 12 12 

18 Liczba pracowników 
świeckich na 
niepełnym etacie 

12 14 10 12 13 17 17 4 7 5 5 
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� � 
WAśNE ADRESY I TELEFONY 

 

Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. 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 naboŜeństwie 
 (w poniedziałki i soboty kancelaria jest nieczynna,) 

kościół Świętej Trójcy, pl. Małachowskiego 1:  naboŜeństwa w kaŜdą niedzielę o godz. 1030 i 1900 

Cmentarz Ewangelicko-Augsburski: 
�ul. Młynarska 54/58, 01-171 Warszawa, �(22)632-1014 
Kancelaria cmentarna czynna z wyjątkiem sobót i niedziel: 

w godz. 1000-1500
 

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:  naboŜeństwa w kaŜda niedzielę o godz. 1100 

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

NaboŜeństwa w kaŜdą 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 : naboŜeństwa w kazda niedzielę o godz. 1000 

 

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

                                                           
Do uŜytku wewnętrznego 
 


