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WPROWADZENIE 
Z  radością  przekazujemy  Państwu  kolejne  sprawozdanie  z 
działalności  stołecznej  Parafii  Ewangelicko‐Augsburskiej  Św. 
Trójcy  za  rok  2012.  Z  radością,  bo  jak widać  to  z  załączonych 
tekstów, jesteśmy zborem „żyjącym” pełnym inicjatyw i chęci do 
działania.  

Zeszłoroczny kalendarz zawiera około 100 wydarzeń, które miały 
miejsce  w  naszej  Parafii  albo  w  których  uczestniczyli 
reprezentanci  naszej  społeczności.  W  tym  miejscu  warto 
przywołać kilka najważniejszych. W styczniu w naszym kościele 
odbyło  się  Centralne  Nabożeństwo  Ekumeniczne  w  ramach 
Tygodnia  Modlitw  o  Jedność  Chrześcijan,  w  trakcie  którego 
kazanie  wygłosił  bp  Krzysztof  Nitkiewicz  z  diecezji 

sandomierskiej,  koordynujący  w  ramach  Konferencji  Episkopatu  Polski  zagadnienia 
ekumeniczne. W kwietniu obyły się nabożeństwa na rozpoczęcie i na zakończenie Synodu 
Kościoła. W maju, tradycyjnie  już gościliśmy Ekumeniczne Święto Biblii  i uczestniczyliśmy 
w Nocy Muzeów, tym razem z udziałem przedstawicieli partnerskiej parafii w Uppsali. W 
maju  mieliśmy  nabożeństwo  polsko‐szwedzkie,  a  w  grudniu  polsko‐niemieckie.  W 
październiku,  z  naszej  inicjatywy  gościliśmy  Synod  Diecezji  Warszawskiej.  W  kościele 
odbyło się 10 koncertów, w Centrum Lutheraneum gościliśmy 5 wystaw.  

Praktycznie  każdego dnia odbywają  się  różnego  rodzaju  spotkania  grup parafialnych, w 
tym  lekcje religii, próby chórów, spotkania biblijne, spotkania młodzieżowe, studenckie  i 
Klubu  Parafialnego,  spotkania  Koła  Pań  i  Koła  Seniorów,  działa  Komisja  Diakonii,  Koło 
Ochrony Pamiątek, Społeczny Komitet Ochrony Zabytków Cmentarza. Z gościnności Parafii 
korzysta  Polskie  Towarzystwo  Ewangelickie,  tu  spotyka  się  także  Rada  Ewangelickiego 
Towarzystwa Oświatowego. Szczególnym powodem do wspomnianej na wstępie radości 
jest  fakt  powołania  i  uruchomienia  (głównie  dzięki  wysiłkowi  naszych  zborowników) 
Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Kolejnym – fakt powstania czwartego już 
chóru  w  naszej  Parafii  –  tym  razem  chóru  rodzinnego  Vox  Gaudii  oraz  zainicjowanie 
działalności Klubu Parafialnego. 

Rok  2012  był  także  czasem  intensywnej,  a  co  za  tym  idzie  kosztownej  działalności 
inwestycyjno‐remontowej.  W  związku  z  przygotowaniami  do  uruchomienia  projektu 
szkolnego,  ale  co  należy  podkreślić, w  związku  z  co  raz  gorszym  stanem  technicznym 
naszych  budynków wykonano  remont  10 mieszkań w  kamienicy  przy  ul.  Kredytowej  4, 
odremontowano  także  salę  nr  1,  w  której  na  czas  prowadzenia  prac  budowlanych  w 
„szkolnej” oficynie, prowadzone będą zajęcia katechetyczne dla dzieci  i młodzieży, próby 
chóru dziecięcego oraz przedszkole parafialne. Przed  sezonem grzewczym uruchomiono 
nowy węzeł  centralnego  ogrzewania  (w  nowej  lokalizacji),  umożliwiający w  przyszłości 
doprowadzenie do  lokali  także  ciepłej wody. Nowy węzeł CO wykonany  został  także w 
kościele  we Włochach.  Praktycznie  we  wszystkich  obiektach  parafialnych  prowadzone 



 4

były niezbędne prace remontowe, choć  ich zakres był zdecydowanie niewystarczający w 
stosunku do potrzeb.  

Niestety jako Parafia braliśmy udział także w kilku sprawach sądowych  i postępowaniach 
eksmisyjnych.  Na  podkreślenie  zasługuje  ostateczna  wygrana  w  procesie  cywilnym  o 
zachowanie  nieruchomości  przy  Towarowej/Wolskiej  zwanej  „serkiem  wolskim”.  Sądy 
wszystkich instancji, łącznie z Sądem Najwyższym potwierdziły prawidłowość argumentów 
podnoszonych od 2007  r. przez Radę Parafialną, a  tym samym słuszność przyjętej przez 
nas linii obrony. Sprawa ta ma jeszcze swój wymiar karny i z końcem roku ruszył wreszcie 
długo oczekiwany proces w  tej sprawie, gromadząc na  ławie oskarżonych wśród 6 osób 
także dwóch naszych rzekomych pełnomocników.  

Dzięki staraniom, podjętym przez działających w naszym imieniu prawników, udało się na 
razie zablokować budowę 7 piętrowego hotelu tuż przy murze naszego cmentarza przy ul. 
Młynarskiej.  

Wspominając  cmentarz warto  zaznaczyć,  że  stworzyliśmy elektroniczną wersję  kartotek 
cmentarnych  umieszczając  część  ogólnodostępnych  informacji,  w  tym  katalog 
pochowanych i plan cmentarza w Internecie.  

Kolejnym powodem do radości  jest rozwijająca się działalność Ośrodka Lux Med. Tabita. 
Przywołane w sprawozdaniu  liczby  i fakty potwierdzają słuszność podjętych przed ponad 
trzema laty decyzji przez Radę Parafialną.  

Zebranie  wszystkich  informacji  w  jednym,  podsumowującym  materiale  pozwala 
uświadomić sobie jak wiele dzieję się w Parafii Św. Trójcy i jak wielki wysiłek wkładają w to 
nasi parafianie  i pracownicy. Często pomimo różnych przeciwności  i zmęczenia, kosztem 
własnego  życia  zawodowego  i  prywatnego  służą  najlepiej  jak  potrafią  swoim 
współsiostrom  i współbraciom.  Im wszystkim  należą  się  słowa wyjątkowego  uznania  i 
wdzięczności. W sposób szczególny podziękować chciałbym proboszczowi naszej Parafii – 
ks. Piotrowi Gasiowi, dla którego miniony rok należał do wyjątkowo trudnych.  

Przekazując  Państwu  to  sprawozdanie  mamy  nadzieję,  że  stanie  się  ono  zachętą  do 
aktywniejszego udziału w życiu parafialnym.  

Andrzej Weigle – kurator Parafii 

 
 

KALENDARIUM WYDARZEŃ 
 

DATA  WYDARZENIE 

05.01.2012  Koncert zespołu Varsoviae Regii Cantores i holenderskiego zespołu Cantatrix 

06.01.2012 
Nabożeństwo w Święto Epifanii. Po nabożeństwie koncert organowy studentów 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 

07.01.2012 
Udział proboszcza parafii w nabożeństwie ekumenicznym w Zborze 
Adwentystów Dnia Siódmego przy ul. Foksal w Warszawie 

08.01.2012   Koncert pastorałek i kolęd 
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09.01.2012 
Konferencja Duchownych Diecezji Warszawskiej w Parafii Świętej Trójcy w 
Warszawie 

11.01.2012 
Udział duchownych parafii w spotkaniu noworocznym Polskiej Rady 
Ekumenicznej 

11.01.2012 
Udział proboszcza w nabożeństwie ekumenicznym w kościele 
rzymskokatolickim „Dzieciątka Jezus” przy ul. Lindleya 

18‐25.01.2012 
Udział duchownych w nabożeństwach ekumenicznych w Tygodniu Modlitwy o 
Jedność Chrześcijan 

22.01.2012 
Centralne Nabożeństwo Ekumeniczne w kościele Świętej Trójcy ‐ kazanie 
wygłosił bp Krzysztof Nitkiewicz z diecezji sandomierskiej, koordynujący w 
Konferencji Episkopatu Polski zagadnienia ekumeniczne 

01.02.2012 
Uczczenie 100. rocznicy urodzin ks. sen. Ryszarda Trenklera ‐ modlitwa i 
złożenie kwiatów na grobie 

11.02.2012  Wyjazd Komisji Diakonijnej wraz z grupą parafian do Węgrowa 
18.02.2012  Diecezjalny etap konkursu Sola Scriptura 
18.02.2012  Występ chóru dziecięcego w Tabicie 
19.02.2012  Występ chóru dziecięcego w Lutheraneum 

20.02.2012 
Uczczenie 70. rocznicy śmierci ks. bp. Juliusza Bursche ‐ modlitwa i złożenie 
kwiatów na grobie 

21‐28.02.2012  Zimowisko parafialne w Wiśle‐Jawornik 

22.02.2012 
Środa Popielcowa ‐ nabożeństwo pokutne połączone z podpisaniem 
porozumienia luterańsko‐reformowanego 

23.02.2012 
Udział proboszcza w spotkaniu przygotowawczym Ekumenicznych Dni Biblii w 
Warszawie 

26.02.2012  Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne 

29.02.2012  Spotkanie proboszcza i kuratora Parafii z Burmistrzem Konstancina‐Jeziornej 

03.03.2012  Udział delegatów Parafii w Synodzie Diecezji Warszawskiej w Pabianicach 

06.03.2012 
Modlitwa wieczorna w kościele Świętej Trójcy po katastrofie kolejowej w 
Szczekocinach 

06.03.2012  Otwarcie wystawy fotograficznej "Jerozolimskie Święto Świąt" 

12.03.2012 
Jubileuszowy zjazd członków byłego Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży 
Ewangelickiej i uczestników obozów młodzieżowych z lat powojennych do 1954 
r.  

13.03.2012  Premiera wirtualnego spaceru 3D po kościele Świętej Trójcy 

19.03.2012 
Udział duchownych w Konferencji Duchownych Diecezji Warszawskiej w 
Radomiu 

23‐25.03.2012  Rekolekcje dla dzieci i młodzieży w Tabicie pt. "Wydarzenia Wielkiego Tygodnia"

24.03.2012 
Udział 2. uczniów naszej Parafii w finale Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego 
Sola Scriptura 

31.03.2012  Rekolekcje dla uczniów, temat "..., gdzie jesteś?" 
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03.04.2012 
Udział proboszcza w spotkaniu organizacyjnym Ekumenicznego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku przy ul. Miodowej w ChAT 

05.04.2012  Uruchomienie nowej strony internetowej Parafii 

13.04.2012 
Definitywna wygrana Parafii Świętej Trójcy sprawy cywilno‐prawnej "serka 
wolskiego" przed Sądem Najwyższym 

14.04.2012  Nabożeństwo na rozpoczęcie Synodu Kościoła. Kazanie wygłosił bp Jerzy Samiec

16.04.2012 
Nabożeństwo synodalne w kościele Świętej Trójcy połączone z wprowadzeniem 
w urząd nowych władz Synodu Kościoła 

18.04.2012  Udział proboszcza w uroczystej akademii w SGH w Warszawie 

23.04.2012 
Konferencja Duchownych Diecezji Warszawskiej w Parafii Wniebowstąpienia 
Pańskiego w Warszawie przy ul. Puławskiej 

27.04.2012  Koncert zespołu Varsoviae Regii Cantores i Mai Baczyńskiej 

11.05.2012 
Dwa wykłady proboszcza o Kościele Ewangelicko‐Augsburskim przeprowadzone 
dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy „Civitas Christiana” w Warszawie 

12.05.2012  Koncert Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego 

13.05.2012 
Wyborcze Zgromadzenie Parafialne ‐ wybory nowej rady parafialnej, komitetu 
parafialnego i komisji rewizyjnej 

14.05.2012  Konferencja Duchownych Diecezji Warszawskiej w Łodzi 

15.05.2012 
Wykład proboszcza o Kościele Ewangelicko‐Augsburskim w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Łomży 

17.05.2012  Koncert finałowy festiwalu muzyki cerkiewnej "Hajnówka" 
19/20.05.2012  Noc Muzeów w kościele Świętej Trójcy ‐ "Gdzie jest brat twój?" 
19.05.2012  Ekumeniczne Święto Biblii 

19.05.2012 
Udział chóru parafialnego i chóru Modo Maiorum w Diecezjalnym Zjeździe 
Chórów w Lublinie 

20.05.2012 
Nabożeństwo polsko‐szwedzkie w kościele Świętej Trójcy. Kazanie: ks. Markus 
Holmberg z Uppsali 

24.05.2012 
Reprezentowanie Parafii przez diakon Małgorzatę Gaś w obchodach 20‐lecia 
LUX MED‐u 

27.05.2012  Święto Zesłania Ducha Świętego ‐ Jubileusze Konfirmacyjne 
03.06.2012  Święto Trójcy Świętej ‐ Konfirmacja 2012 
05.06.2012  Koncert Chóru Młodzieżowego IUVENUM z Olsztyna 
07.06.2012  Piknik Parafialny w Tabicie 
11.06.2012  Konferencja Duchownych Diecezji Warszawskiej w Żyrardowie 

17.06.2012 
Wprowadzenie w urząd nowej rady parafialnej, komitetu parafialnego oraz 
komisji rewizyjnej 

17.06.2012  Zgromadzenie Parafialne poświęcone sprawom nieruchomości parafialnych 

26.06.2012  Spotkanie proboszcza z mieszkańcami nieruchomości przy ul. Kredytowej 4 
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27.06.2012 

Spotkanie na Cmentarzu Ewangelickim przy ul. Młynarskiej w Warszawie z 
przedstawicielami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
wizytującymi Cmentarz w związku z wnioskiem o wpisanie Cmentarza do 
rejestru „Pomnik Historii” 

01.07.2012  Piknik Parafialny w Warszawie‐Włochy 

02‐03.07.2012  Udział duchownych w Ogólnopolskiej Konferencji Duchownych w Jaworniku 

05‐15.07.2012 
Obóz letni dla dzieci, Lidzbark Welski (organizowany wspólnie z Parafią 
Wniebowstąpienia) 

05‐15.07.2012 
Obóz młodzieżowy, Sorkwity (organizowany wspólnie z Parafią 
Wniebowstąpienia) 

23.07‐
02.08.2012 

Udział uczniów w obozie j. angielskiego, Wisła‐Jawornik 

26.07.2012  Wernisaż wystawy "Polacy z wyboru" w Lutheraneum 
01.08.2012  Nabożeństwo w 68. rocznicę Powstania Warszawskiego 

22.08.2012 
Udział proboszcza w uroczystości z okazji 60‐lecia urodzin Markusa Meckela – 
ewangelickiego duchownego, byłego Ministra Spraw Zagranicznych NRD, 
deputowanego Bundestagu, współprzewodniczącego Rady FWPN w Warszawie 

10.09.2012  Konferencja Duchownych Diecezji Warszawskiej w Pabianicach 
12.09.2012  Udział proboszcza w konferencji w Ambasadzie RFN w Warszawie 
16.09.2012  Nabożeństwo na zakończenie Forum Kobiet Ewangelickich  

17.09.2012 
Spotkanie proboszcza z wiceburmistrz Śródmieścia m. st. Warszawy ws. 
nieruchomości przy ul. Kredytowej 4 oraz pl. Małachowskiego  

22.09.2012  Prelekcja Domu Spotkań z Historią w kościele Świętej Trójcy 
23.09.2012  Nabożeństwo na zakończenie XXI Forum Kobiet Luterańskich 

25.09.2012 
Spotkanie proboszcza w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków ws. 
nieruchomości przy ul. Kredytowej 4 

27.09.2012 
Spotkaniu na Cmentarzu przy grobie pierwszego Dziekana Wydziału Prawa i 
Administracji UW ‐ prof. J.W. Bandtkiego z okazji inauguracji roku 
akademickiego (z udziałem Dziekana). 

28‐30.09.2012 
Udział młodzieży parafialnej w Ogólnopolskim Zjeździe Młodzieży Ewangelickiej 
w Węgrowie  

30.09.2012  Święto Żniw i obchody 100. urodzin p. Ireny Łukomskiej 

01.10.2012 
Udział proboszcza w inauguracji roku akademickiego w Uniwersytecie 
Warszawskim  

03.10.2012  Udział proboszcza w uroczystym spotkaniu Kongresu Polsko‐Niemieckiego 

05.10.2012  Wizyta uczestników Kongresu Polsko‐Niemieckiego w Tabicie 

06.10.2012 
Udział duchownych w uroczystym wręczeniu nagród Caritasu, Eleos oraz 
Diakonii w Teatrze ROMA w Warszawie 

07.10.2012 
Nabożeństwo polsko‐szwedzkie z udziałem chóru młodzieżowego z diecezji 
Linköping 
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12.10.2012 
Udział diakon Małgorzaty Gaś w wernisażu wystawy o Norblinie w Muzeum 
Plakatu w Wilanowie ‐ główną atrakcją ekspozycji jest obraz z kościoła Świętej 
Trójcy "Luter w Wormacji" 

14.10.2012  Nabożeństwo z udziałem chóru z Bażanowic. 50. lecie ordynacji ks. Krzywonia 

15.10.2012  Konferencja Duchownych Diecezji Warszawskiej w Zgierzu 
19.10.2012  Udział proboszcza w posiedzeniu Zarządu EUTW  

20.10.2012 
Synod Diecezji Warszawskiej ‐ nabożeństwo w kościele Świętej Trójcy, obrady w 
Lutheraneum 

20.10.2012 
Święto Muzyki Nowej ‐ koncert w kościele Świętej Trójcy z udziałem chóru 
dziecięcego 

23.10.2012 
Inauguracja Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kościele Świętej 
Trójcy 

26‐27.10.2012  Parafialna akcja sprzątania cmentarza 

30.10.2012 
Spotkanie proboszcza i kuratora Parafi z lokatorami nieruchomości przy ul. 
Kredytowej 4 

04.11.2012  Wernisaż wystawy "Cmentarze osadników niemieckich Łomianek i okolic" 

07.11.2012 
Udział przedstawicieli Parafii w konferencji w Ambasadzie RFN w Warszawie 
poświęconej ks. D. Bonhoefferow oraz książce  A. Morawskiej „Chrześcijanin w 
III Rzeszy” 

19‐20.11.2012 
Konferencja naukowa pt. "Bibliotheca Lindiana. Samuel Bogumił Linde (1771 – 
1847), pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W 165. 
rocznicę śmierci", współorganizowana przez Parafię Św. Trójcy  

19.11.2012 
Msza J. Elsnera w kościele Świętej Trójcy z okazji obchodów S. B. Lindego 
organizowanych wraz z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie 

30.11.2012  Posiedzenie Komitetu Parafialnego 

30.11.2012 
Udział proboszcza Parafii w poświęceniu tablicy upamiętniającej olęderskich 
osadników na Białołęce 

01.12.2012  Spotkanie z przedstawicielami Diakonii Amsterdamskiej w Warszawie 

02.12.2012 
Nabożeństwo polsko‐niemieckie w kościele Świętej Trójcy. W nabożeństwie 
biorą również udział przedstawiciele partnerskiej Diakonii Ewangelicko‐
Luterańskiej w Amsterdamie. Wspólne zajęcia dla dzieci polskich i niemieckich 

08.12.2012  Wycieczka parafialna do Węgrowa 

09.12.2012 
Wspomnienie ks. Jana Hausego podczas nabożeństwa z udziałem władz 
Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego 

10.12.2012  Konferencja Duchownych Diecezji Warszawskiej w Węgrowie 
15.12.2012  Adwentówka parafialna 

16.12.2012 
Gwiazdka dla dzieci. Program adwentowo‐bożonarodzeniowy w wykonaniu 
dzieci, występ chóru dziecięcego i chóru młodzieżowego 

17.12.2012 
"W centrum Warszawy" ‐ prelekcja dla varsavianistów w kościele Świętej Trójcy 
połączona z koncertem kolęd w wykonaniu Varsoviae Regii Cantores 
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18.12.2012 
Spotkanie proboszcza parafii z Burmistrzem Śródmieścia m. st. Warszawy ws. 
nieruchomości przy ul. Kredytowej 4, pl. Małachowskiego i ul. Emilii Plater 7 

19.12.2012  Udział proboszcza w spotkaniu świątecznym w SGH w Warszawie  
23.12.2012  Koncert bożonarodzeniowy (organowy) w kościele Świętej Trójcy 

 

DUSZPASTERSTWO 
SPRAWOZDANIE PROBOSZCZA PARAFII  

„A jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można 
się ostać; a sznur potrójny nie tak szybko się zerwie”  

(Księga Kaznodziei Salomona 4, 12) 

 

Jako  proboszcz  Parafii  Ewangelicko‐Augsburskiej 
Świętej  Trójcy  w  Warszawie  przedkładam 
Zgromadzeniu  Parafialnemu  tej  Parafii  sprawozdanie 
merytoryczne  za  rok  2012,  sprawozdanie  finansowe 
obejmujące działalność kościelną  i gospodarczą wraz z 
załącznikami za rok 2012 oraz dane statystyczne za rok 
2012. 

Kierowanie  Parafią  jest  zaszczytem  dla  pełniącego 
służbę  proboszcza. Wiąże  się  też  z wieloma  prawami 
oraz  obowiązkami.  Proboszcz  i  wspólnota  parafialna 
powinni  stale  pamiętać,  że  proboszcz  Parafii  może 

wiele,  ale  to nie oznacza,  że może wszystko. W  codziennej  służbie proboszcz powinien 
mieć możliwość odwoływania się do mądrości i doświadczenia swoich współpracowników 
i członków całej wspólnoty. Razem winni tworzyć sprawny organizm, którego  życiodajną 
siłą jest wyznawany przez Kościół Bóg w Trójcy Jedyny.  

Zgodnie z ustawą o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko‐Augsburskiego w RP z 13 
maja 1994  r. proboszcz  jest  jednoosobowym organem Parafii  i wolno mu wiele, ale nie 
wolno mu czynić wszystkiego. Nie może zapominać o swoich kompetencjach, aby działać 
sprawnie,  skutecznie  i  nie  narażać  dobrego  imienia  parafii  na  szwank,  jej  członków  na 
wiktymizację, a mienie Parafii na straty. 

Przypomnę niektóre zapisy Regulaminu Parafialnego naszego Kościoła. W § 20 czytamy, że 
Parafią  zarządza Rada Parafialna, wybrana przez Zgromadzenie Parafialne, a w  jej  skład 
wchodzi między  innymi  proboszcz.  Duchowym  zwierzchnikiem  parafii  jest  proboszcz  – 
przypomina  §  42  tego Regulaminu  –  który  „…na mocy ordynacji,  jest  sługą Chrystusa  i 
duszpasterzem  Parafii.  Czuwa  nad  zachowaniem  czystości  nauki  Kościoła, moralności  i 
karności chrześcijańskiej oraz krzewieniem życia religijnego w Parafii. Zobowiązany jest do 
zwiastowania Słowa Bożego i udzielania Sakramentów Świętych, zgodnie z ustanowieniem 
Chrystusa.”  
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Na mocy § 42 pkt. 3 „proboszcz reprezentuje Parafię na zewnątrz”, jednak „reprezentacja 
ta  nie  obejmuje  upoważnienia  do  podejmowania  czynności  zarządzających majątkiem 
Parafii.”  (§  42  pkt  4)  „Na mocy  Prawa  Kościelnego  administruje  Parafią  i wraz  z  Radą 
Parafialną odpowiada za gospodarkę Parafii.” (§ 42 pkt 5). 

Warto  przypomnieć  jeszcze  §  43  Regulaminu  Parafialnego:  „1.  Proboszcz  jest 
odpowiedzialny  za  porządek  nabożeństw  i  formy  liturgiczne  wszystkich  czynności 
kościelnych  w  Parafii.  Dba  przy  tym  o  zachowanie  jednolitości  form,  porządków 
liturgicznych  i  zwyczajów parafialnych. 2. Proboszcz, będący prezesem Rady Parafialnej, 
jest  przełożonym wszystkich  pracowników  parafialnych. Gdy  prezesem Rady  jest osoba 
świecka,  Proboszcz  pozostaje  zwierzchnikiem  duchownych  parafialnych  i  wszystkich 
innych  osób  zaangażowanych  w  zwiastowanie  Słowa  Bożego,  zaś  prezes  Rady  jest 
zwierzchnikiem pozostałych pracowników świeckich Parafii.” 

Sprawozdania umieszczone w tym dokumencie odzwierciedlają oddanie  i zaangażowanie 
Rady Parafialnej naszej Parafii, wielu  członków naszej wspólnoty  i pracowników Parafii. 
Pokazują wspólne, zgodne  i odpowiedzialne realizowanie chrześcijańskiego powołania w 
naszym  środowisku.  Stąd  warto  je  uważnie  przeczytać.  Mam  też  nadzieję,  że 
sprawozdania pobudzą do twórczej dyskusji o kontynuacji, zmianach i nowych pomysłach 
w naszym parafialnym życiu. 

Cieszę  się,  że niezmiennie mogę  co  roku  stwierdzić,  że w  centrum naszego  kościelnego 
życia  były  nabożeństwa.  W  Dekadzie  Reformacji,  perspektywie  500‐lecia  Reformacji, 
pragnę przypomnieć artykuł VII. O KOŚCIELE, Konfesji Augsburskiej: „Kościoły nasze uczą, 
że  jeden święty Kościół trwać będzie po wszystkie czasy. Kościół zaś  jest zgromadzeniem 
świętych, w  którym  się wiernie  naucza  Ewangelii  i  należycie  udziela  sakramentów. Dla 
prawdziwej  tedy  jedności  Kościoła wystarczy  zgodność w  nauce  Ewangelii  i  udzielaniu 
sakramentów. Nie  jest  to konieczne, aby wszędzie były  jednakowe  tradycje  ludzkie albo 
obrzędy czy ceremonie ustanowione przez  ludzi, wedle słów Pawła: "Jedna wiara,  jeden 
chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich". 

Przez  coniedzielne  i  tygodniowe  nabożeństwa  w  kościele  Świętej  Trójcy,  w  kaplicy 
Ośrodka Diakonii TABITA w Konstancinie‐Jeziornie oraz w kościele w Warszawie‐Włochach 
staraliśmy się trwać w wierze, nadziei i miłości. Zgłębiając wskazania Boga podane nam w 
Piśmie  Świętym,  dokładaliśmy  starań,  ażeby  dawać  świadectwo  zjednoczenia w  jednej 
wierze, jednym chrzcie, wyznawania jednego Boga, który jest Ojcem nas wszystkich. 

Znakomitym uzupełnieniem  tych  liturgicznych  zgromadzeń były piątkowe  studia biblijne 
nowotestamentowej  księgi  – Dziejów Apostolskich. Warto  zwrócić  uwagę,  że w  innych 
sprawozdaniach  odnajdziemy  informacje,  które  świadczą  o  naszym  zakorzenieniu  w 
biblijnym przekazie. 

W minionym  roku  znaczącą  część  czasu mojej  służby  parafialnej  wypełniały  rozmowy 
duszpasterskie  o  bardzo  różnym  charakterze  –  spowiedź  uszna,  porady  duszpasterskie, 
rozmowy podczas domowych odwiedzin, rozmowy przedślubne, przed Chrztem Świętym, 
z  osobami  dotkniętymi  żałobą,  przygotowujące  do  podjęcia  decyzji  o  wstąpieniu  do 
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Kościoła. Takich  spotkań odbyłem 254. Każde  z nich  trwało od 1 – 1,5 godziny. Podana 
liczba spotkań nie obejmuje okazjonalnych krótkich spotkań i rozmów telefonicznych. 

Kalendarium  Parafii  obejmuje  wydarzenia,  w  których  w  ogromnej  większości 
uczestniczyłem  reprezentując  Parafię  w  wydarzeniach  ekumenicznych,  kulturalnych, 
naukowych i międzynarodowych. 

Wraz  z  Radą  Parafialną  prowadziłem  całokształt  spraw  administracyjnych.  Szczegóły  są 
podane w szczegółowych sprawozdaniach. Cieszę się, że w minionym roku udało nam się 
wiele  zrobić  w  tym  obszarze  działalności  Parafii.  Zwłaszcza,  że  wiele  tematów 
administracyjnych  jest bardzo złożonych, wielowątkowych, wymagających czasu  i bardzo 
wysokich kompetencji.  

Trudnym  pokłosiem  porządkowania  spraw  administracyjnych  jest  potrzeba  mojego 
uczestnictwa w posiedzeniach sądów. W minionym roku uczestniczyłem – niestety – w 17 
posiedzeniach  sądów  (eksmisja  Zachariasza  Z.,  sprawa  karna  z  oskarżenia  prywatnego 
Ryszarda  B,  proces  karny  sześciu  osób  oskarżonych  ws.  nieruchomości  u  zbiegu  ulic 
Wolskiej/Towarowej).  O  szczegółach  tych  spraw  będziemy  jeszcze  informowali 
Zgromadzenie Parafialne. 

W  minionym  2012  roku  kontynuowaliśmy  we  współpracy  z  Fundacją  Ewangelickie 
Towarzystwo Oświatowe projekt  szkolny  i  sądzę,  że był  to przełomowy  rok w  realizacji 
tego projektu.  

Bardzo się cieszę,  że Burmistrz Śródmieścia m. st. Warszawy – Wojciech Bartelski podjął 
współpracę  z  koalicją  na  rzecz  rewitalizacji  Placu  Małachowskiego.  W  skład  koalicji 
wchodzą: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, ZACHĘTA ‐ Galeria Narodowa 
Sztuki w Warszawie, Firma HOCHTIEF oraz nasza Parafia. Jeśli projekt powiedzie się – na 
co mamy wielką nadzieję  i dokładamy starań, by tak się stało – to Plac Małachowskiego 
stanie się jednym z piękniejszych miejsc w Warszawie oraz miejscem ciekawych i istotnych 
spotkań w środku Warszawy. 

Przedkładany materiał sprawozdawczy za rok 2012 odzwierciedla bardzo dobrą  i owocną 
współpracę  proboszcza  i  jego  współpracowników  duchownych  i  świeckich,  Rady 
Parafialnej,  różnych  grup  i  ich  liderów, współpracy  z  instytucjami  i  ludźmi  dobrej woli. 
Bardzo dziękuję za tę współpracę. Dzięki niej możemy mówić o kolejnym bardzo dobrym, 
choć niełatwym roku. Wierzę, że to, co udało nam się wspólnie osiągnąć w ubiegłym roku, 
jest zapowiedzią dobrych perspektyw dla pracy i współpracy w roku 2013.  

Nade wszystko  chcę  łaskawemu  Bogu  dziękować  za  kolejny  rok mojej  służby w  Parafii 
Świętej  Trójcy  w  Warszawie.  Dziękuję  Mu  za  Was  wszystkich  i  powierzam  Was  Jego 
błogosławieństwu. 

ks. Piotr Gaś ‐ proboszcz Parafii 
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DUSZPASTERSTWO - SPRAWOZDANIE DIAKONA  
Moja służba diakona w Parafii Ewangelicko‐Augsburskiej Świętej 
Trójcy w Warszawie w 2012  roku przebiegała podobnie,  jak w 
latach  minionych.  Najwięcej  radości  sprawiły  mi  obowiązki  i 
zadania duszpasterskie: 

1. Regularne  prowadzenie  nabożeństw  Słowa w  niedziele  i 
święta w  kościele w Warszawie‐Włochach  i w  kaplicy w 
Konstancinie‐Jeziornie,  a  także  kilku  nabożeństw 
tygodniowych adwentowych  i pasyjnych w Konstancinie  i 
w kościele Świętej Trójcy. 

2. Prowadzenie studiów biblijnych i zajęć z konfirmantami w 
czasie nieobecności proboszcza, która spowodowana była 
wypełnianiem innych służbowych obowiązków. 

3. Bezpośredni indywidualny kontakt z parafianami i osobami szukającymi duchowego 
wsparcia, które najczęściej poprzez Internet odnajdują adres naszej Parafii. 

4. Regularne  spotkania  z  osobami  zainteresowanymi  wstąpieniem  do  naszego 
Kościoła. 

5. Odwiedziny osób starszych i chorych w szpitalach i domach.  

6. Odwiedziny pensjonariuszy w Ośrodku LUX MED Tabita. 

Starałam się aktywnie uczestniczyć w większości spotkań, które co miesiąc odbywają się w 
naszej  Parafii,  a  także w  śniadaniach  organizowanych  przez  Komisję  Diakonijną,  czy w 
wieczorach adwentowych. 

Ważny  jest  dla mnie  udział  w  nabożeństwach  ekumenicznych  i  spotkaniach  kobiet  w 
ekumenicznym gronie, jak na przykład Światowy Dzień Modlitwy i przygotowania do tego 
nabożeństwa.  Zawsze  korzystam  z  zaproszeń  do  udziału  w  konferencjach,  na  których 
reprezentuję  naszą  parafialną  wspólnotę.  Na  przykład  w  czerwcu  wzięłam  udział  w 
kilkudniowym  spotkaniu  kobiet  z  Polski  ,  Niemiec  i  Czech,  które  odbyło  się  w  Brnie. 
Natomiast  we  wrześniu  wraz  z  innymi  paniami  z  naszej  Parafii  uczestniczyłam  w  XXI 
Ogólnopolskim  Forum  Kobiet  Luterańskich,  które  tradycyjnie  kończyło  swe  obrady 
nabożeństwem w naszym kościele i obiadem w Lutheraneum. 

Do  zakresu  moich  obowiązków  należy  również  przygotowywanie  i  przekazywanie 
dokumentów  do  firmy  księgowej  Dossier,  co  wymaga  systematyczności  i  regularnych 
spotkań z pracownikiem firmy prowadzącej księgowość parafialną. 

Pełniąc pomocniczą funkcję duszpasterską każdego dnia jestem gotowa podjąć się zadań, 
które  nie  były  zaplanowane,  a  potem  zapamiętane,  ale  są ważne  i wpływają  na  jakość 
funkcjonowania naszej Parafii. 

diakon Małgorzata Gaś 
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DUSZPASTERSTWO - SPRAWOZDANIE WIKARIUSZA  
Służba  jako  duchownego  w  Parafii  Świętej  Trójcy  obejmuje 
pracę  parafialną,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  działań  w 
obrębie  ośrodka  Tabita  i  konstancińskiej  Kaplicy.  Do  działań 
związanych z pracą parafialną należą: 

• prowadzenie spotkań młodzieży we wtorki o godz. 17.30, 

• prowadzenie spotkań grupy „19+” w czwartki o 19.00, 
• lekcji religii na terenie Tabity, 
• rozmowy  duszpasterskie  tj. przed  konwersją,  po  śmierci 

bliskiej osoby, z rodzicami przed chrztem dziecka itp., 

• prowadzenie ceremonii pogrzebowych, 

• prowadzenie nabożeństw  (Kościół Świętej Trójcy, Kaplica 
w Tabicie, Kościół Warszawa‐Włochy), 

• uczestniczenie w nabożeństwach ekumenicznych, 

• rozwijanie kontaktów z innymi grupami młodzieżowymi, 

• organizacja wyjazdów młodzieżowych i grupy „19+”. 

Praca duszpasterska w obrębie kaplicy w Konstancinie‐Jeziorna: 

• rozmowy duszpasterskie, 
• odwiedziny domowe (zazwyczaj z Komunią Św.) lub w pokojach, 
• aktywizacja osób do różnych działań, 
• towarzyszenie w ważnych uroczystościach jak np. urodziny, 
• opieka duszpasterska chwili śmierci, następnie pożegnanie i rozmowy z bliskimi. 

W  minionych  miesiącach  oprócz  posług  duszpasterskich,  wykonywałem  prace  (lub 
organizowałem) porządkowe w kaplicy i wokół budynku służbowego: 

• uprzątnięcie liści, 
• zagospodarowanie terenu przed kaplicą, 
• naprawa  nagłośnienia  (wymiana  potencjometrów,  sprawdzenie  nagłośnienia, 

opisanie instalacji), 

• naprawa domofonu w budynku służbowym. 

W ośrodku Tabita odbywają się: 

• w każdą niedziele nabożeństwa w kaplicy o godz. 11.00, 
• co drugą niedziele spotkania po nabożeństwie przy kawie i herbacie, 
• poranne modlitwy od poniedziałku do soboty o godz. 9.00, 
• w środę spotkania biblijne o godz. 15.00. W ramach spotkań odbyły się: pokaz zdjęć 

z  wycieczki  studentów  do  Lwowa,  pokaz  zdjęć  z  Genewy  oraz  wgłębienie  się  w 
symbolikę  wieczerzy  pesachowej  (Seder  czyli  święto  obchodzone  przez 
Izraelczyków), 
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• lekcje religii: 
o w poniedziałek w godz. od 15.30 do 16.30 dla klasy  I, od 16.30 do 17.30 dla 

klasy II, 
o we wtorek w godz. od 14.30 do 15.30 dla klasy V, od 15.30 do 16.00 dla klasy 

I, 
• raz  w  miesiącu  odbywają  się  spotkania  z  Muzyką,  prowadzone  przez  ks.  dr 

Włodzimierza Nasta. 

W 2012 roku odbyły się także: 

• sprzedaż opłatków na rzecz dzieci z Parafii, 
• akcja „Prezent pod choinkę”, 
• 18 akcja „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, 
• gwiazdka dla dzieci, 
• koncert chóru dziecięcego z Parafii, 
• odwiedziny Koła Pań w okresach świątecznych (Wielkanoc, Boże Narodzenie), 
• spotkanie adwentowe w Ośrodku Lux Med. ‐ Tabita, 
• spotkanie adwentowe w ramach społeczności parafialnej w Tabicie, 
• uroczyste Święto Żniw, 
• wspólny wyjazd na spotkanie adwentowe w Lutheraneum, 
• uroczysta kolacja Wigilijna, 
• jubileusze mieszkańców Tabity, 
• dwukrotne spotkania w ramach, których odbył się pokaz zdjęć z Palestyny. 

Tabitę  co  tydzień  odwiedzają  wolontariusze,  pomagając  pensjonariuszom  w  różnych 
czynnościach  (karmienie,  robienie zakupów, obcinanie włosów). Z kolei studentka ChAT, 
również wolontariuszka prowadzi 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)  i  poszczególnych  parafian,  którzy  angażują  swoje  siły  i  czas.  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. 

Oprócz pracy parafialnej pełnie również funkcję Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży w 
Diecezji Warszawskiej. Od czasu powołania mnie na duszpasterza, odbyły się dwa Zjazdy 
Młodzieżowe,  które  zorganizowane  były  w  Łodzi  i Warszawie.  Planowany  jest  kolejny 
Zjazd w Zgierzu. W maju planowany jest wspólny wyjazd na Dni Kościoła. Ufam, że z Bożą 
pomocą uda się zrealizować zamierzone cele. 

ks. Karol Niedoba, wikariusz Parafii Świętej Trójcy 
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DZIAŁALNOŚĆ RADY PARAFIALNEJ 
Informacje ogólne: 

W roku sprawozdawczym 2012 zakończyła 
się  kadencja  Rady  Parafialnej  wybranej 
przez  Zgromadzenie  Parafialne  w  roku 
2007  i  rozpoczęła  kolejna,  pięcioletnia 
kadencja Rady Parafialnej wybranej w roku 
2012.  Niniejsze  sprawozdanie  zostało 
przygotowane bez dzielenia prac Rady na 
dwie  kadencje,  albowiem  działania 
podjęte  przez  Radę  Parafialną  kadencji 
2007‐2012  były  i  są  kontynuowane  przez 
nowo wybraną Radę Parafialną. 

W  roku 2012 Rada Parafialna odbyła  łącznie 16 posiedzeń. Pierwsze z nich – w dniu 12 
stycznia 2012  r. odbyło  się po  raz pierwszy w nowej  sali posiedzeń Rady Parafialnej, w 
nowej  kancelarii  parafialnej.  Kilka  posiedzeń  Rada  odbyła wspólnie  z  członkami  innych 
gremiów parafialnych tj. z Komisją Rewizyjną  i członkami Społecznego Komitetu Ochrony 
Zabytków Cmentarza. 

Poniżej  przedstawiono  podstawowe  zagadnienia,  którymi  Rada  się  zajmowała  wraz  z 
krótkim streszczeniem wydarzeń lub podjętych działań. 

Nieruchomości parafialne: 

Kamienica przy ul. Kredytowej: Rada Parafialna na bieżąco zajmowała się zagadnieniami 
związanymi z przeprowadzkami lokatorów i związanymi z tym remontami mieszkań. Rada 
podejmowała  także  uchwały  związane  z  podwyżką  czynszów,  ale  niestety  także  z 
koniecznością  eksmisji  lokatorów.  W  drugiej  połowie  roku  Rada  decydowała  o 
podejmowaniu  i  finansowaniu  działań  związanych  z  odgrzybianiem  pomieszczeń 
archiwów  znajdujących  się  pod  salą  numer  1  od  strony  ulicy  Kredytowej.  Jako  że 
odgrzybianie  związane  było  z  koniecznością  zamknięcia  sali  numer  1,  konieczna  była 
decyzja  o  zaproszeniu  wszystkich  grup  parafialnych  do  korzystania  z  pomieszczeń 
Lutheraneum.  Konsekwencją  z  kolei  tej  decyzji  było  urządzenie  pomieszczenia 
cateringowego w Lutheraneum. 

Kościół  we  Włochach:  Rada  podjęła  uchwałę  o  wystąpieniu  o  wykonanie  przyłącza 
wodnego i przyłącza kanalizacyjnego do MPWiK oraz o remoncie generalnym kotłowni w 
tym wymianie kotła grzewczego wraz z remontem towarzyszącym. 

Parking  przed  kościołem  na  placu  Małachowskiego:  ze  względu  na  zamknięcie  ulicy 
Świętokrzyskiej dzierżawca parkingu zwracał się z prośbą o obniżenie czynszu, do której 
Rada Parafialna co do zasady przychylała się.  
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Serek wolski: na  jednej z działek na „serku wolskim”  jest najemca, który regularnie płaci 
czynsz  najmu,  choć ma  problemy  z  uzyskaniem  pozwolenia  na  budowę  parkingu. Rada 
zajmowała się sprawami związanymi z zawarciem i wykonywaniem umowy. 

Kamienica  w  Poznaniu:  w  kamienicy  w  Poznaniu  dokonywane  były  za  zgodą  Rady 
Parafialnej  niezbędne  remonty  dla  podtrzymania  substancji  (np.  wymiana  okien 
dachowych w dwóch  lokalach, naprawa 6 balkonów), został również złożony wniosek do 
Wojewody  Wielkopolskiego,  aby  uporządkować  sprawę  księgi  wieczystej  (dotychczas 
prowadzona  księga  wieczysta  wygasła,  a  wpisany  był  do  niej  „Zbór  Ewangelicko‐
Augsburski w Warszawie” jako właściciel).  

Budynek  mieszkalny  przy  ul.  Długiej  43A  w  Konstancinie‐Jeziornie:  Rada  Parafialna 
zajmowała  się  sprawami  związanymi  z  należnościami  z  tytułu  najmu  lokali  oraz 
postępowaniami eksmisyjnymi.  

Budynki  w  Tabicie:  jako  że  Parafia  jest  właścicielem  nieruchomości  w  Konstancinie‐
Jeziornie,  konieczne  jest  utrzymywanie  tej  nieruchomości  tak,  aby  możliwe  było 
prowadzenie tam działalności; Rada podejmowała decyzje co do asygnowania środków na 
niezbędne remonty (dach nad świetlicą, schody wejściowe). 

Postępowania sądowe i administracyjne: 

„Serek wolski”:  Rada  podejmowała  decyzje  co  do  dalszego  prowadzenia  postępowań  i 
była informowana o ich przebiegu. 24 lutego 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił 
apelację Glob Tower Spółki z o.o. od korzystnego dla Parafii rozstrzygnięcia, polegającego 
na odmowie wpisu tej spółki jako użytkownika wieczystego nieruchomości „serek wolski”. 
Rozstrzygnięcie to zapadło w postępowaniu, gdzie wcześniej tj. w dniu 30 sierpnia 2011 r. 
Sąd Rejonowy dla Warszawy‐Mokotowa, Wydział X Ksiąg Wieczystych, prowadzący księgę 
wieczystą nieruchomości parafialnej, oddalił wniosek objęty aktem notarialnym z dnia 27 
sierpnia 2007 r., w którym rzekomy pełnomocnik Parafii sprzedał Glob Tower Spółce z o.o. 
nieruchomość  bez  zgody  i  wiedzy  Parafii. Wniosek  zawierał m.in.  żądanie wpisu  Glob 
Tower  jako  nowego  użytkownika  wieczystego  oraz  żądanie  wpisu  hipoteki  na  rzecz 
rzekomego pełnomocnika Parafii. Właśnie od tego, korzystnego dla Parafii rozstrzygnięcia, 
które odmawiało wpisu, apelację (oddaloną 24 lutego 2012 r.) złożyła Glob Tower Spółka z 
o.o.  Spółka  ta  miała  prawo  złożyć  od  tego  postanowienia  skargę  kasacyjną  do  Sądu 
Najwyższego, ale nie uczyniła tego.  

Tego samego dnia Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną Glob Tower od 
wyroku  Sądu  Apelacyjnego  w  Warszawie,  który  ustalił  nieważność  umowy  sprzedaży 
nieruchomości  „serek  wolski”.  Skarga  kasacyjna  została  jednak  oddalona  przez  Sąd 
Najwyższy na posiedzeniu niejawnym już w dniu 13 kwietnia 2012 r. 

Powyższe oznacza, że cywilna sprawa „serka wolskiego” została definitywnie zakończona, 
a Parafia sprawę jednoznacznie wygrała i obroniła swoją nieruchomość.  

W  dniu  17  grudnia  2012  r.  rozpoczęła  się  sprawa  karna  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.  i odczytany został akt 
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oskarżenia.  Niezależnie  od  tego,  oskarżeni  składali  w  roku  2012  wnioski  o  umorzenie 
postępowania  (m.in.  argumentując  brakiem  szkody  po  stronie  Parafii,  bo  Parafia 
nieruchomość  zachowała). Wszystkie wnioski o umorzenie  sąd oddalał. Kolejne  terminy 
zostały  wyznaczone  na  luty  i  marzec  2013  r.  Parafia  jest  w  tym  postępowaniu 
reprezentowana  przez  adwokata  Mikołaja  Pietrzaka  i  posiada  status  oskarżyciela 
prywatnego.  

Sprawa  o  zapłatę  z wniosku  J.  Lubienieckiego  i  K. Dębskiego:  J.  Lubieniecki  i  K. Dębski 
złożyli  przeciwko  Parafii  wniosek  zawezwanie  do  próby  ugodowej  o  kwotę  niemal 
10.000.000 złotych w oparciu o umowę zlecenia z maja 1999 r. (sprawa dotyczy sprzedaży 
„serka wolskiego”). Posiedzenie sądu odbyło się 5 marca 2012 r., Parafia na skutek decyzji 
Rady Parafialnej była reprezentowana przez adw. Justynę Szparę z kancelarii „Łaszczuk & 
Wspólnicy”; oczywiście Parafia nie wyraziła gotowości do  zawarcia ugody wskazując,  że 
żądanie J. Lubienieckiego i K. Dębskiego jest nieprzyzwoite. 

Postępowania eksmisyjne: W związku z projektem szkolnym  i koniecznością opróżnienia 
oficyny od  strony ul. Królewskiej prowadzone było postępowanie eksmisyjne przeciwko 
Zachariaszowi  Z.,  który  nie  wyraził  zgody  na  przeprowadzkę,  ani  nawet  nie  podpisał 
umowy najmu. Sprawa została w  I  instancji rozstrzygnięta negatywnie dla Parafii  (wyrok 
oddalający powództwo o eksmisję zapadł w dniu 15 stycznia 2013 r.) 

Parafia prowadzi  także postępowanie eksmisyjne przeciwko pani Annie W., która zalega 
od wielu  lat  z  czynszem. Pozwana nie kwestionuje  żądania pozwu, oczekuje  jedynie,  że 
gmina  zapewni  jej  lokal  socjalny.  Rada  Parafialna  przygotowuje  także  kolejne 
postępowania eksmisyjne wobec lokatorów zalegających z zapłatą czynszów. 

PFRON:  Państwowy  Fundusz  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawdnych  wszczął 
postępowanie związane z nieodprowadzaniem przez EOD Tabita składek na PFRON za lata 
2006  –  2009.  Wedle  ogólnych  wyliczeń  Parafii  chodzić  mogło  łącznie  o  kwotę  rzędu 
100.000 złotych. Parafia złożyła wyjaśnienia i pisma i na skutek tych działań postępowania 
zostały na szczęście umorzone. 

Postępowanie  w  sprawie  nieruchomości  sąsiadującej  z  cmentarzem:  w  związku  z 
uchwaleniem  przez  Radę  m.st.  Warszawy  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  rejonu  ulicy  Okopowej  („Plan Miejscowy”)  uległy  zmianie  okoliczności 
towarzyszące  sprawie budowy hotelu przy ul. Młynarskiej 52. Plan Miejscowy obejmuje 
zespół  Cmentarzy  Powązkowskich, w  tym  teren  Cmentarza  Ewangelicko‐Augsburskiego 
oraz  tereny  sąsiadujące.  Plan  Miejscowy  określa  również  warunki  zagospodarowania 
działki przy ul. Młynarskiej 52. W paragrafie 7 Planu Miejscowego wskazano m.in., że na 
obszarze planistycznym znajdują się strefy ochronne obejmujące:  (i) obszar w odległości 
do  50  m  od  granic  czynnych  cmentarzy,  w  którym  obowiązują  ograniczenia 
zagospodarowania określone w przepisach odrębnych, oraz (ii) obszar w odległości do 150 
m od granic czynnych cmentarzy, w którym dodatkowo wprowadzono zakazano lokalizacji 
obiektów  przemysłowych  i  usług  uciążliwych.  Uchwalenie  Planu  Miejscowego  ma 
zasadnicze  znaczenie  dla prowadzonych przez Parafię  dwóch postępowań: dotyczącego 
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wydania  pozwolenia  na  budowę  hotelu  na  działce  sąsiadującej  z  cmentarzem  oraz  na 
decyzję o warunkach  zabudowy  (WZ) dla  tej  inwestycji. W  tej ostatniej  sprawie Parafia 
otrzymała  na  koniec  2012  roku  niekorzystny  wyrok  Wojewódzkiego  Sądu 
Administracyjnego, wobec którego zostanie złożona skarga kasacyjna. W sprawie wydania 
pozwolenia na budowę hotelu toczy się odrębne postępowanie: w dniu 28 września 2012 
roku  Wojewoda  Mazowiecki  uchylił  decyzję  odmawiającą  zatwierdzenie  projektu 
budowlanego  i  wydania  pozwolenia  na  budowę  i  przekazał  sprawę  do  ponownego 
rozpoznania. Inwestor, Starowarszawska Sp. z o.o., złożył skargę od powyższej decyzji do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W roku 2012 korzystnie dla Parafii 
zakończyło  się  postępowanie  w  sprawie  budowy  kolumbarium  na  cmentarzu 
(postępowanie  toczyło  się  z  wniosku  właścicieli  nieruchomości  sąsiedniej,  biorących 
zapewne odwet za skuteczne uniemożliwienie przez Parafię budowy hotelu). 

Postępowanie przeciwko NFZ: Parafia złożyła pozew przeciwko Narodowemu Funduszowi 
Zdrowia o zapłatę kwoty 372 414, 30 złotych wraz z odsetkami od dnia 14  lutego 2009 
roku z tytułu tzw. nadwykonań za rok 2008, kiedy Parafia zarządzała  jeszcze EOD Tabita. 
Sąd Okręgowy w Warszawie niestety oddalił powództwo Parafii i została złożona apelacja. 
Sprawa jest w toku. 

Postępowanie w  sprawie warunków  zabudowy  i  zagospodarowania  dla oficyny:  Parafia 
uzyskała warunki zabudowy i zagospodarowania w związku z budową oficyny, ale decyzja 
ta  została  uchylona  przez  Samorządowe  Kolegium  Odwoławcze  na  skutek  odwołania 
złożonego  przez  wspólnotę  mieszkańców  budynku  przy  Kredytowej  6  –  w  związku  z 
wybitymi przez nich (zapewne nielegalnie) oknami. Sprawa jest w toku. 

Sprawy osobowe: 

W  roku  sprawozdawczym  2012 w  Parafii  została  zatrudniona  pani 
Magdalena  Welman,  która  czas  swojego  zatrudnienia  dzieli 
pomiędzy  cmentarz  i  kancelarię  parafialną.  Jej  podstawowymi 
obowiązkami  w  roku  2012  była  współpraca  z  dostawcą 
oprogramowania  na  cmentarzu  (przede  wszystkim  kontrola 
prawidłowości  danych  w  systemie  tak,  aby  mógł  on  prawidłowo 
działać,  z  pożytkiem  dla  Parafii  i  bliskich  osób  pochowanych  na 
cmentarzu  przy  ul.  Młynarskiej)  oraz  organizacja  archiwum 
parafialnego w pomieszczeniach pod kancelarią parafialną. 

Lux Med Tabita 

Z chwilą sprzedaży 88% udziałów w spółce Lux Med Tabita Rada Parafialna 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  święta 
Bratniej  Pomocy  im.  Gustawa  Adolfa  oraz  Adwentówka.  Parafia  wciąż  ponosi  koszty 
częściowego utrzymania pensjonariuszy,  którzy mieszkają w  Tabicie na  skutek  zawarcia 
tzw. „złych umów”. 
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Rada Parafialna w  roku 2012 zajmowała się problemem pensjonariuszki, która opuszcza 
ośrodek bez powiadomienia kierownictwa Ośrodka i powraca do niego bez uprzedzenia, a 
także  kwestią  wymeldowania  z  Tabity  pensjonariuszki,  która  podjęła  nagłą  decyzję  o 
wyprowadzce. Rada zajmowała się tymi sprawami ze względu na fakt, że pensjonariuszki 
są lub były naszymi parafiankami. 

Rada Parafialna pracowała również nad projektem regulaminu przyjmowania Parafian do 
ośrodka  w  Tabicie,  z  możliwością  skorzystania  z  rabatu  przewidzianego  w  umowie 
pomiędzy Parafią a firmą Lux Med. 

Inne sprawy: 

Rada  Parafialna  na  bieżąco  zajmowała  się  również  sprawami  przedstawianymi  przez 
administratorów nieruchomości,  intendenta  cmentarza, władze Kościoła  lub  inne osoby 
(np.  decyzje  o  windykacji  należności,  stanowiska  w  sprawie  planów  co  do 
zagospodarowania  Placu  Małachowskiego,  decyzje  co  do  czynności  związanych  z 
inwestycjami  parafialnymi  tj.  budową  oficyny  i  zagospodarowaniem  strychów).  Rada 
podjęła  również  decyzję  o  uczestnictwie  Parafii  w  organizowaniu  przez  Bibliotekę 
Uniwersytetu Warszawskiego konferencji poświęconej Samuelowi Bogumiłowi Lindemu.  

Na mocy decyzji Rady Parafialnej co miesiąc na rzecz Parafii Ewangelicko‐Augsburskiej w 
Węgrowie  przekazywana  jest  kwota  1.000  złotych  miesięcznie  na  sfinansowanie 
działalności tej parafii. Ponadto, Rada Parafialna decydowała o dofinansowaniu wyjazdów 
dzieci na zimowisko i obóz oraz dofinansowaniu koncertów odbywających się w kościele. 
Na mocy uchwały Rady Parafia współpracuje stale z Akademią Sztuk Pięknych, co owocuje 
systematycznie organizowanymi wystawami w Lutheraneum. 

Olga Sztejnert‐Roszak‐ Sekretarz Rady Parafialnej 

 

DZIAŁALNOŚĆ KATECHETYCZNA 
Lekcje religii: 

Lekcje  prowadzone  są  w  ramach  Międzyszkolnego  Punku  Katechetycznego 
zarejestrowanego  w  Biurze  Edukacji  m.st.  Warszawa,  przy  Gimnazjum  nr  38  im.  M. 
Skłodowskiej‐Curie i obejmują: 

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

• dla młodzieży  pokonfirmacyjnej, młodzieży  „19+”,  nauczanie  indywidualne  dla  1 
ucznia oraz uczniów dojeżdżających  (Konstancin‐Jeziorna) prowadzi wikariusz  ‐ ks. 
Karol Niedoba;  

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

• śpiewające  lekcje religii odbywają się  jeden raz w miesiącu prowadzi – mgr Joanna 
Maluga; 
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Szkółka niedzielna:  

 

• grupa dzieci  (uczniowie  szkół podstawowych)  spotyka  się w Warszawie w kościele 
Świętej  Trójcy  podczas  nabożeństwa  przedpołudniowego,  zajęcia  prowadzi  pani 
Gabryela Bakalarz oraz pani Anna Myszak, co niedzielę uczestniczy około 20 dzieci, 
omawiane  w  2012  roku  tematy  skoncentrowane  były  na  trzech  zagadnieniach: 
Biblijne  zwierzęta  (kruk,  baranek,  wąż,  gołąb,  oślica,  ryba),  Biblijne  naczynia  ‐ 
zaszczytne i pospolite oraz święta roku kościelnego; 

• grupa  dzieci  (uczniowie  szkół  podstawowych  i  przedszkoli)  spotyka  się  w 
Konstancinie‐Jeziornej, w  kaplicy  „Tabity” podczas nabożeństwa,  zajęcia prowadzi 
pani Wiktoria Matloch ‐ studentka teologii, w zajęciach uczestniczy około 4 dzieci; 

• przedszkole niedzielne ‐ zajęcia odbywają się w Warszawie w budynku parafialnym, 
podczas nabożeństwa  przedpołudniowego,  prowadzone  są  przez  Elżbietę Byrtek  i 
wolontariuszy, co niedzielę spotyka się około 20 dzieci (lista obecności obejmuje 58 
dzieci).  

W dniu 2.  grudnia po  raz  kolejny odbyły  się  zajęcia niedzielnego przedszkola dla dzieci 
polskich  i  niemieckich, wspólnie  robiliśmy wieńce  adwentowe. Od  kilku  lat  towarzyszą 
nam  wolontariusze  z  Niemiec,  którzy  odbywają  wolontariat  w  ramach  Programu  Unii 
Europejskiej Młodzież w Działaniu EVS.  

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

Rekolekcje pasyjne, 31.03.2012, Warszawa 

Temat: „…, gdzie jesteś?”    

10.00  – rozpoczęcie w kościele: uczniowie i rodzice, prowadzący i opiekunowie 
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10.30  ‐ zajęcia w 2 grupach (1 grupa ‐ konfirmanci i młodzież , 2 grupa – uczniowie klas 
Szkoły Podstawowej) 

12.30   – wspólny posiłek   

13.00   – podsumowanie i prace plastyczne 

14.00   ‐ zakończenie 

Rekolekcje pasyjne, 23‐25.03.2012, Konstancin‐Jeziorna 

Tematy obejmowały wydarzenia z życia Jezusa – Wielki Tydzień, zajęcia prowadziła pani 
Wiktoria Matloch‐ studentka teologii, w programie: historie biblijne, śpiew, prace 
plastyczne, którymi dzieci obdarowały osoby starsze zgromadzone na nabożeństwie 
niedzielnym w kaplicy „Tabity”. 

Szczególne nabożeństwa, spotkania i wydarzenia: 

• Warszawskie Ekumeniczne  Święto Biblii – 19 maja przed naszym kościołem odbyło 
się  Święto  Biblii,  mgr  Elżbieta  Byrtek  oraz  wolontariusze  prowadzili  zajęcia 
plastyczne  (Biblia  i symbole w niej występujące,  rysowanie na asfalcie, ozdabianie 
balonów), 

• Noc muzeów –19 maja, po raz kolejny nasz kościół był otwarty do 2.00, w tym czasie 
były prowadzone zajęcia dla dzieci „Kącik plastyczny” 

• piknik parafialny w Tabicie odbył się 7 czerwca, dla dzieci zorganizowano atrakcje  i 
zabawy 

• nabożeństwo  na  zakończenie  roku  szkolnego  2010/2011  –  26  czerwca, wręczenie 
świadectw i nagród  

• nabożeństwo rozpoczynające rok szkolny 2012/2013 ‐ 11 września 
• Dziękczynne Święto Żniw ‐ 30 września, nabożeństwo a po nim spotkanie parafialne 

• 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.  dra Marcina  Lutra,  zasad  Kościoła 
Ewangelicko‐Augsburskiego,  historii  i  architektury  kościoła  i  Parafii  Św.  Trójcy  w 
Warszawie 

• Kalendarze Adwentowe – zostali nimi obdarowani uczniowie naszej Parafii  

• Spotkanie pokolonijne odbyło się 8 grudnia w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego ‐ 
czas oglądania zdjęć, wspomnień, śpiewu pieśni adwentowych i prac plastycznych 

• Gwiazdka  –  16  grudnia w  kościele wystąpił  chór  dziecięcy,  a  następnie wystąpiły 
dzieci  prezentując  scenki  i  wiersze  o  tematyce  bożonarodzeniowej,  śpiewały  i 
wykonały  na  różnych  instrumentach  kolędy,  spotkanie  zakończyło  się  rozdaniem 
świątecznych paczek dla ok. 150 dzieci. 
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Konkursy, akcje charytatywne:  

• Ogólnopolski  Konkurs  Biblijny  Sola  Scriptura  2012  ‐ w  etapie  parafialnym wzięło 
udział 10 uczniów naszej Parafii. W etapie diecezjalnym, który odbył się 12 lutego, w 
naszej  Parafii  uczestniczyli  uczniowie  Szkoły  Podstawowej  i  Gimnazjum:  kl.  V  – 
Maurycy  Janicki, kl. VI  ‐ Katarzyna Hasiuk, Gerd Knapik, Marianna Lukas, Mirosław 
Myszak, kl. I Gimn. ‐ Ewa Dreger, Kl. II Gimn. Julia Gębicz, Filip Hummel i kl. III Gimn. 
– Agnieszka Myszak. W etapie ogólnopolskim konkursu, który odbył się 24. marca w 
Bielsku‐Białej uczestniczyli Agnieszka Myszak i Maurycy Janicki, którzy znaleźli się w 
gronie laureatów; 

• Prezent pod choinkę ‐ w tej akcji organizowanej przez Centrum Misji i Ewangelizacji 
oraz Diakonię Kościoła EA w RP dorośli i uczniowie naszej Parafii uczestniczą już od 
kilku lat. W tym roku przygotowanych zostało 60 paczek dla dzieci na Ukrainie.  

• Konkurs „Moje życzenia świąteczne” – 10 uczniów naszej Parafii przygotowało kartki 
świąteczne, konkurs ogłoszony  został przez Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe 
już po raz piąty, konkurs wygrała Emilia Sikora z klasy II Szkoły Podstawowej.  

• Ogólnopolski  Konkurs  Biblijny  Sola  Scriptura  2012/2013  ‐  w  etapie  parafialnym, 
który odbył się w grudniu 2012 roku wzięło udział kilkunastu uczniów naszej Parafii, 
do etapu zakwalifikowało się 6 uczniów – Zuzanna Welman, Mikołaj Łukasiewicz (kl. 
IV), Maria  Daab, Maurycy  Janicki,  Ada Warowny  (kl.  VI)  oraz  Józef Górniak  (kl.  I 
Gimn.). 

Wypoczynek: 

• Zimowisko  Rodzinne  odbyło  się  w  dniach  21‐28  stycznia  2012  roku,  w  Wiśle‐
Jaworniku, uczestniczyło w nim 27 osób  z obu warszawskich parafii  luterańskich  i 
parafii  reformowanej. Omawiane  podczas  zajęć  religijnych  tematy  oraz  śpiewane 
piosenki związane były z hasłem „Zwierzęta w Biblii”; 

• Kolonie  Parafialne  odbyły  się  w  terminie:  5‐15  lipca  2012  roku,  w  Lidzbarku 
Welskim,  zorganizowane  zostały  wspólnie  przez  parafię  Wniebowstąpienia 
Pańskiego i Trójcy Świętej, uczestniczyło 22 osób (w tym 11 z naszej Parafii), hasło: 
„Żywioły – wszystko jest stworzone przez Boga”; 

• Obóz młodzieżowy odbył się w dn. 5‐15  lipca 2012r., w Sorkwitach, zorganizowany 
został  wspólnie  przez  parafię  Wniebowstąpienia  Pańskiego  i  Trójcy  Świętej, 
uczestniczyło w nim kilkanaście osób;  

• Obóz  języka angielskiego, organizowany przez Parafię EA w Wiśle‐Jaworniku, odbył 
się w dniach od 23 lipca do 2 sierpnia, uczestniczyło 12 uczniów z naszej Parafii. 

Elżbieta Byrtek 
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DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNO-REMONTOWA 
W roku 2012 Parafia przeprowadziła następujące prace inwestycyjno‐remontowe: 

Kościół/Lutheraneum: 

• remont i wyposażenie w sprzęt AGD pomieszczenia cateringowego Lutheraneum, 

• przeniesienie  głównego  zabezpieczenia  zasilania  energetycznego  (od  złącza  do 
rozdzielni głównej) na klatkę schodową kościoła, 

Kredytowa 4: 

• remont budowlany pomieszczeń nowego węzła cieplnego w klatce II,  

• wykonanie nowego węzła cieplnego (CO, CWU, CT) ‐ technologia i automatyka, 

• demontaż nieczynnego rurociągu cieplnego z piwnic  i częściowy demontaż starego 
węzła CO, 

• remont instalacji domofonowej, 

• remonty  10  mieszkań  wynikające  ze  zmian  lokalowych  związanych  z  projektem 
szkolnym, 

• wymiana pionów wodnych i kanalizacyjnych w klatce II, 

• wykonanie zabezpieczeń wewnętrznej części budynku przed gołębiami, 

• kompleksowe prace porządkowe piwnic budynku, 

• remont sali nr 1, 

• prace porządkowo – remontowe pomieszczeń starego archiwum pod salą nr 1 wraz 
z pracami mykologicznymi, 

• ciąg dalszy prac projektowych przy nowej oficynie, 
• rozpoczęcie  prac  projektowych  kompleksowej  przebudowy  strychu  pod  potrzeby 

mieszkaniowe Parafii, 

• zakup  komputerów  i  oprogramowania  pod  potrzeby  kancelarii  parafialnej  i 
archiwum parafialnego, 

• wyposażenie nowego archiwum parafialnego w regały i inny niezbędne wyposażenie 
techniczne, 

Tabita: 

• remont części dachu wraz z balkonikiem wyjściowym w starej części Tabity, 

• wymiana okien na Spokojnej, 

Warszawa Włochy: 

• wymiana kotła gazowego CO, komina i częściowy remont instalacji CO,  

• wymiana okien w mieszkaniu służbowym, 

Poznań: 
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• naprawa kanalizacja w piwnicy – udrożnienie pionu i poziomu, 

• naprawy dekarskie, 
• przełączenie istniejących podłączeń wentylacyjnych i spalinowych, 
• remont balkonów w tylnej oficynie, 

• klatki  schodowe  ‐  naprawa  poręczy,  oświetlenia  wewnętrznego  i  zewnętrznego 
przed wejściami, zamków elektrycznych w drzwiach wejściowych, 

• naprawa instalacji domofonowej, 

• kontrola stanu elewacji wraz z odkuciem zagrażających elementów, 

• prace interwencyjne po zalaniu piwnic gorąca wodą z uszkodzonej magistrali CO. 

Jacek Grzegorowski‐ specjalista ds. zarządzania nieruchomościami parafialnymi 

 

DZIAŁALNOŚĆ MEDIALNA PARAFII 
Kluczowym wydarzeniem w  działalności medialnej  naszej 
parafii  była  gruntowna modernizacja  strony  internetowej 
trojca.waw.pl.  Nowa  strona  –  podobnie  jak  ta 
funkcjonująca  od  2008  roku  –  oparta  została  na 
bezpłatnym  systemie  zarządzania  treścią  (CMS)  o  nazwie 
Joomla.  System  ten  jest  unowocześniany,  co  wymaga 

okresowego aktualizowania kolejnych wersji Joomli. Z punktu widzenia użytkownika może 
się  to  wydawać  drugorzędne,  jednak  nowe  wersje  umożliwiają  lepsze  rozwiązania 
graficzne  i  swobodniejsze  unowocześnianie  strony  bez  znaczącej  ingerencji  w 
funkcjonowanie systemu. Ponieważ dotychczasowa strona nieco się „opatrzyła”, a przede 
wszystkim  była  już  przestarzała  i  nie  uwzględniała  potrzeb  komunikacyjnych  Parafii,  na 
początku 2012 roku Rada Parafialna dała zielone  światło dla rozpoczęcia prac nad nową 
stroną  internetową,  które  zostały  zakończone  w  ciągu miesiąca.  Nowa  strona  została 
uruchomiona w kwietniu 2012  roku.  Jej walory graficzne, przejrzystość docenili  również 
Internauci. Otrzymywaliśmy wiele ciepłych słów uznania. Oczywiście były  również słowa 
krytyki i sugestie – również ważne i potrzebne szczególnie przy wdrażaniu nowej witryny. 

Jeśli chodzi o statystyki odwiedzin w porównaniu z rokiem ubiegłym (2011), możemy po 
raz kolejny pochwalić się wzrostem liczby odwiedzających naszą stronę parafialną. O ile w 
2011 roku liczba odsłon (tyle stron i podstron otworzono w ciągu roku) wyniosła 133 407 
to w 2012 roku 142 760. Jednak nie te informacje są najistotniejsze. Miarodajne są liczby, 
dotyczące  tzw.  unikalnych  użytkowników,  a więc  numerów  IP  generowanych  z  różnych 
komputerów. W 2011 było to 20 301, a w 2012 roku 23 895, a więc wzrost o 17%. O ile w 
2011 roku liczba nowych odwiedzin naszej strony to 44,56%, to w 2012 roku odsetek ten 
wyniósł 47,96%. W 2011 roku strona odwiedzana była 43 929 razy, a w minionym 47 684. 
Nieznacznie wzrósł też średni czas przeglądania naszej strony. W 2011 były to 2,26 min, a 
w minionym roku 2,32 min. To naprawdę bardzo dobry wynik. 
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TROJCA.WAW.PL 

LICZBA 
ODSŁON 

ODWIEDZINY 
(w tym 

powtarzające się) 

UNIKALNI 
UŻYTKOWNICY 

NOWI 
UŻYTKOWNICY 

2011  133 407  43 929  20 301  44,56 % 

2012  142 760  47 684  23 895  47,96 % 
Źródło: Google Analytics 

Statystyki wygenerowane przez system Google Analytics pokazują coś, z czego nie zawsze 
zdajemy sobie sprawę, myśląc o roli nowych mediów w misji i ewangelizacji Kościoła. Jeśli 
uwzględnimy,  że  Parafia  Świętej  Trójcy  to  ok.  1800  członków,  a  liczba  osób,  które 
odwiedziły naszą stronę to prawie 24 tys. (trzynastokrotność  liczby naszych parafian), to 
wnioski nasuwają się same – Kościół, jeśli nie chce być skansenem, gettem, musi docierać 
do  coraz  to  nowych  ludzi.  Najlepszym  narzędziem  do  tego  są  nowe  media.  W 
sprawozdaniu  za  2011  rok  informowałem,  że  liczba  osób  odwiedzających  naszą  stronę 
poprzez  serwis  społecznościowych  Facebook  to niespełna 2000. W 2012  roku wiele  się 
zmieniło. Największa ilość odwiedzin naszej strony to niezmiennie wejścia z wyszukiwarki 
google  (prawie 23 tys.), następnie wejścia bezpośrednie poprzez wpisanie adresu strony 
do przeglądarki  (12,5  tys.), a na  trzecim miejscu Facebook  (ponad 4100 przekierowań!). 
Kolejne  miejsca  to  odpowiednio  serwis  luteranie.pl,  wikipedia  oraz  ekumenizm.pl.  W 
parafialnej grupie na Facebooku jest obecnie nieco ponad 200 osób. Im większa liczba tym 
więcej rozpowszechnianych informacji nt. tego, co dzieje się w naszej parafii – to również 
więcej zaproszeń na ważne uroczystości, stąd też jeszcze raz gorąco zachęcam wszystkich 
użytkowników Facebooka do wstąpienia do naszej grupy.  

Dzięki  pracy  Pana  Kamila  Czapskiego  i  Katarzyny  Jóźwiak  na  naszej  stronie  znalazł  się 
wirtualny spacer 3D po kościele Świętej Trójcy. To pierwsze takie przedsięwzięcie na skalę 
Polski stworzone na bazie „silnika” gier komputerowych najnowszej generacji. O projekcie 
informowały  portale  informacyjne  oraz  Gazeta Wyborcza. W  2012  roku wydrukowana 
została broszura informacyjna o naszym kościele w języku francuskim. 

Dariusz Bruncz 
 

KONTAKTY ZAGRANICZNE 
W  2012  roku  Parafia  Świętej  Trójcy  podtrzymywała  i  rozwijała  partnerskie  kontakty 
zagraniczne. Pomijając kilkadziesiąt spotkań z grupami z  różnych krajów odwiedzających 
kościół Świętej Trójcy, należy wymienić trzy ważne cztery wydarzenia pokazujące w różny 
sposób  istniejące relacje z naszymi współwyznawcami z  innych krajów.  I tak w tym roku 
mieliśmy  aż  dwa  nabożeństwa  polsko‐szwedzkie  w  naszym  kościele.  18‐20  maja 
odwiedziła  nas  delegacja  z  partnerskiej  Parafii  Katedralnej  w  Uppsali,  a  podczas 
nabożeństwa  niedzielnego  kazanie  w  j.  szwedzkim  wygłosił  ks.  Markus  Holmberg.  W 
nabożeństwie  wziął  udział  Ambasador  Szwecji  z  Małżonką,  a  także  przedstawiciele 
organizacji polsko‐szwedzkich działających w Warszawie. 
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Drugie  nabożeństwo  z  udziałem  Szwedów  miało 
miejsce  7  października w  związku  z odwiedzinami 
chóru  młodzieżowego  i  grupy  pokonfirmacyjnej 
Parafii  św.  Wawrzyńska  z  Linköping.  Szwedom 
udostępniliśmy  Lutheraneum  na  przeprowadzenie 
rekolekcji,  które  prowadził  ks.  Anders  Facks  z 
zespołem duszpasterskim.  

Z  kolei w  grudniu  naszymi  gośćmi  byli  ponownie 
członkowie  zboru  niemieckojęzycznego,  który 
odbywa  swoje  nabożeństwa  w  Centrum 
Luterańskim  przy  ul.  Miodowej.  Podczas 
nabożeństwa,  w  które  aktywnie  włączył  się 
Ambasador  Niemiec  z  Małżonką,  słowa 

pozdrowienia przekazała także delegacja Luterańskiej Diakonii z Amsterdamu.  

Dariusz Bruncz 

 

WYSTAWY 
Lutheraneum  od  kilku  lat  stało  się 
ważną  przestrzenią  wystawową  dla 
młodych  artystów  związanych  z 
Akademią  Sztuk  Pięknych  i  nie  tylko. 
Oprócz krótkich wystaw związanych z 
obroną  prac  dyplomowych, 
doktorskich  czy  przewodu 
habilitacyjnego  odbył  się  w 
Lutheraneum  trzy ważne wystawy. W 
trakcie  Nocy  Muzeów,  która  jest 
największym  projektem  kulturalno‐
misyjnym  naszej  parafii,  odbyła  się 
multimedialna wystawa „Gdzie  jest brat twój?” Prace studentów ASP przygotowane pod 
kierunkiem prof. Stanisława Baja mieli okazję zwiedzać nie tylko uczestnicy Nocy Muzeów, 
lecz także w ciągu kilku tygodni zainteresowani tematem wystawy warszawiacy. W  lipcu 
odbył  się  wernisaż  wystawy  „Polacy  z  wyboru”,  opowiadającej  dzieje  Polaków 
niemieckiego  pochodzenia  z  XIX  i  XX wieku,  którzy w  naszym mieście  odnaleźli  nową 
ojczyznę.  Ekspozycja  przygotowana  przez  Fundację  Współpracy  Polsko‐Niemieckiej 
pokazywana była w Domu  Spotkań  z Historią w Warszawie, w Berlinie  i Dreźnie, by na 
koniec powrócić do Warszawy do Lutheraneum.  Łącznie wystawę  tę obejrzało ok. 1400 
osób  !  Z  kolei  w  listopadzie  odbyła  się  wystawa  fotografii,  dokumentujących  stare 
cmentarze ewangelickie Łomianek i okolic.  

Dariusz Bruncz 
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WYCIECZKI 
Podobnie  jak w  latach minionych  kościół  Świętej Trójcy odwiedzały wycieczki  krajowe  i 
zagraniczne,  zarówno  duże  grupy  zorganizowane  uczniów,  studentów,  przewodników  i 
turystów,  jak  i małe  kilkuosobowe  grupki  osób  zainteresowanych  naszym  kościołem  i 
parafią. Łącznie odwiedziło nasz kościół 49 grup (o 20 mniej niż w 2011 r.). Liczba ta nie 
uwzględnia pojedynczych odwiedzin, a więc osób, które po wcześniejszym umówieniu się, 
mają możliwość obejrzenia kościoła i rozmowy. Każdorazowo jednak, gdy dla jednej osoby 
otwiera  się kościół po krótkim czasie przychodzą nowe osoby – nierzadko  zaplanowane 
‘15 minut’ otwarcie kościoła przeradza się w godzinę lub więcej. W prowadzenie spotkań z 
grupami  zaangażowana  była  p.  Elżbieta  Byrtek,  diakon  Małgorzata  Gaś  oraz  niżej 
podpisany. 

Dariusz Bruncz 

 

GRUPA MŁODZIEŻOWA 
W  ramach wspólnych  spotkań,  które  odbywają  się w  Lutheraneum w  każdy wtorek  o 
17.30,  podejmowaliśmy  tematy  z  wiązane  z  różnymi  obszarami  naszego  życia 
chrześcijańskiego.  Zajęcia oparte były o  szczegółową analizę Księgi Genesis oraz historii 
Kościoła  (zwłaszcza  początki  chrześcijaństwa). W  ramach  spotkań młodzież  kreatywnie 
przedstawiała myśli  formie plakatów, wgłębiała się w  tematykę  filmową  i  ćwiczyła głosy 
podczas wspólnego śpiewu. 

W okresie pasyjnym uczestniczyła w rekolekcjach, a także w obozie organizowanym przez 
warszawskie  luterańskie parafie. W okresie  letnim uczestniczyła w Diecezjalnym Zjeździe 
Młodzieży w Łodzi, a także współtworzyła w okresie adwentu Diecezjalny Zjazd Młodzieży 
w  Warszawie.  Pod  koniec  września  wyjechała  autokarem  zorganizowanym  przez 
Diecezjalnego Duszpasterza, na Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej do Węgrowa.  

Młodzież w tym roku z powodu pogody nie włączyła się w akcję sprzątania cmentarza, ale 
uczestniczyła  aktywnie  w  kwestowaniu  i  sprzedaży  książek.  W  okresie  adwentowym 
młodzież  parafii  Świętej  Trójcy  na  zaproszenie  młodzieży  z  parafii  Wniebowstąpienia 
świętowała wspólnie  adwentówkę.  Tematem  przewodnim  była  przyszłość  omawiana  z 
różnych perspektyw. 

ks. Karol Niedoba – opiekun grupy młodzieżowej 

 

SPOTKANIA GRUPY „19+” 
W  Lutheraneum  odbywają  się  w  każdy  czwartek  o  godz.  19.00,  spotkania  grupy 
studentów  i młodzieży  pracującej  „19+”. Na  spotkania  przychodzą  studenci  zarówno  z 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, jak i innych wyższych uczelni. Uczestnikami grupy 
są także osoby pracujące. Spotkania skupiają młodych  ludzi pochodzących z Warszawy, z 
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naszej  parafii,  jak  i  z  różnych  regionów  kraju,  którzy  przy  parafii  chcą  rozwijać  i 
kształtować swoją religijną tożsamość. Czwartkowe spotkania służą dyskusji nad tematami 
związanymi z historiami z Genesis, ale mają też charakter towarzyski. Od czasu do czasu 
prezentowane są film i zdjęcia ze wspólnych wypadów. Tematy do wykładów i wspólnych 
dyskusji – to propozycje uczestników. Cześć z nich opracowują sami. 

W  okresie  przerwy  majowej  grupa  „19+”wyjechała  do  Lwowa.  Czas  spędziliśmy  na 
zwiedzaniu  zabytków,  wspólnym  degustowaniu  ukraińskich  potraw  i  rozmawianiu  do 
późnych  godzin  nocnych.  W  grudniu  odbyła  się  wycieczka  do  Białegostoku,  gdzie 
mogliśmy  zapoznać  się  z  parafią  i  samym  miastem.  Przed  świętami  tradycyjnie 
zorganizowana  została  adwentówka,  podczas  której  wspólnie  były  śpiewane  kolędy, 
składane życzenia i obdarowywanie się prezentami.  

Spotkania „19+” mają otwarty charakter, dlatego serdecznie zapraszamy do dołączenia do 
nas. 

ks. Karol Niedoba – opiekun grupy „19+” 

 

CMENTARZ 
W  kwietniu  2012  roku  minęło  220  lat  od  założenia  naszego  Cmentarza.  Jego  układ 
przestrzenny  zaprojektował  sam  Szymon  Bogumił  Zug  na  planie  krzyża  łacińskiego. Od 
południa  graniczył  z  założonym  w  tym  samym  1792  roku  Cmentarzem  Ewangelicko‐

Reformowanym. Granicę wschodnią 
stanowiła  ulica  Karolkowa,  a 
zachodnią  ulica  Młynarska.  Granicę 
północną  stanowił  mur,  którego 
zachodni  fragment  zachował  się 
pomiędzy  alejami  C  i  D.  Pierwotnie 
wchodziło  się  na  Cmentarz  bramą 
znajdującą  się  na  osi  głównej  we 
wschodnim  murze  ‐  łuk  tej  bramy 
zachował  się  do  dzisiaj  i  jest 
ozdobiony  krzyżem.  30  lat  później 
Cmentarz  został  powiększony  o 
część  północną  –  od 
dotychczasowego muru  północnego 

do założonego w 1806 roku Cmentarza Żydowskiego. 

W  ten  sposób  Cmentarz  nasz  zatracił  symetryczny  układ,  ale  zachowany  został  duch 
pierwotnego założenia przestrzennego: wyjątkowa klarowność układu alej  i kwater oraz 
perspektywy ciągnące się od muru do muru. Tego typu walorami nie może pochwalić się 
żaden XVIII‐owieczny Cmentarz w Europie. Znany nam dzisiaj kształt Cmentarz przybrał w 
1839  r.  kiedy  to  odstąpiono  północno‐zachodni  narożnik  Cmentarza  gminie 
muzułmańskiej.  Funkcjonowała  już  wtedy  Kaplica  Halpertów  (od  1834  r.)  oraz  brama 
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główna na wprost jej wejścia od ulicy Młynarskiej. Historyk naszego Cmentarza, Eugeniusz 
Szulc,  który  spędził  na  nim  swoje  dzieciństwo  i  młodość  ‐  był  synem  Emila, 
przedwojennego  intendenta  naszej  nekropolii  – wspomina  to miejsce  jako  napawające 
radością życia i optymizmem. To jest naprawdę „radosny” Cmentarz. 

W  2012  roku  na  naszym  Cmentarzu  pochowano  115  osób,  w  tym  40  wyznania 
ewangelicko‐augsburskiego, 67 rzymsko‐katolickiego oraz 8 bezwyznaniowych. 

Duchowni naszego Kościoła odprowadzili do grobu 36 naszych współwyznawców, w tym 
dwóch  z  Kaplicy Halpertów  na  inne  cmentarze  oraz  troje  po  nabożeństwach w  innych 
kościołach  ewangelicko‐augsburskich.  Ponadto  odbyło  się  jedno  nabożeństwo  E‐A  w 
Kaplicy Halpertów z pogrzebem w Los Angeles. Duchowni naszego Kościoła odprowadzili 
również  do  grobów  na  naszym  Cmentarzu  13  osób wyznania  Rz‐K  (w  tym, w  jednym 
przypadku, asystując księdzu katolickiemu). 

6  osób  wyznania  E‐A  oraz  3  osoby  wyznania  Rz‐K  zostały  pochowane  w  obrządku 
świeckim. 

W 2012 roku wydano 67 nowych konsensów oraz 3 konsensy zaległe opłacone w  latach 
poprzednich. 

Na place nowe wydano 17 konsensów (wszystkie na place w części nowej), 1 dla naszego 
współwyznawcy oraz 16 dla osób wyznania rzymsko‐katolickiego – jest to sytuacja od  lat 
typowa, gdyż ewangelicy mają na naszym Cmentarzu groby z dziada‐pradziada, a dobre 
imię,  jakim  się  cieszymy,  sprawia,  że  osoby  innych  wyznań,  często  z  ewangelickimi 
korzeniami, zabiegają o możliwość pochowku na naszym Cmentarzu. 

Pragnę  przypomnieć,  że  od marca  2008  roku  nie  wydaje  się  konsensów  osobom  nie 
będącym wyznania ewangelickiego na nowe place w części ściśle historycznej. 

W ramach dziedziczenia prawa do grobu wydano w roku minionym 50 konsensów w tym 
21 dla ewangelików wyznania augsburskiego  (13 na groby w części historycznej), 24 dla 
rzymskich katolików (8 na groby w części historycznej), 1 dla osoby prawosławnej oraz 4 
dla osób bezwyznaniowych (1 na grób w części historycznej). 

Jednocześnie  pragnę  przypomnieć,  że  od  marca  2008  roku  opłaty  konsensowe  za 
dziedziczenie prawa do  grobów w  części historycznej przez osoby nie będące wyznania 
ewangelickiego, zostały znacząco podwyższone. 

W  2012  roku  wydano  80  zgód  na  nowe  nagrobki.  Odnośnie  prac  kamieniarskich 
planowanych  na  grobach  w  części  historycznej,  zgód  takich  udziela  się  w  ścisłej 
współpracy ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków. 

W okresie Pamiątki Umarłych odbyła  się doroczna kwesta na  rzecz  ratowania  zabytków 
naszego Cmentarza. W organizację i przebieg tego ważnego wydarzenia zaangażowało się 
ponad 90 osób. Wszystkim pragniemy jeszcze raz podziękować. Zebrano niemal 40 tysięcy 
złotych. 

W  ramach  przygotowań  do  Pamiątki  Umarłych  wiele  osób  zajmowało  się 
porządkowaniem opuszczonych grobów. Dużo dobrego zrobiła młodzież z Gimnazjum 47 
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im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, angażując się zarówno w sprzątanie, jak i kwestę, oraz 
grupa wolontariuszy ze Środowiskowego Hufca Pracy przy ul. Rabiszyńskiej.  

Przypominamy,  że pod  koniec minionego  roku  została uruchomiona  elektroniczna baza 
osób pochowanych na naszym Cmentarzu, dostępna powszechnie w Internecie w ramach 
ogólnopolskiego  systemu  Grobonet.  Za  jego  pośrednictwem  można  odnaleźć  miejsce 
pochówku  poszczególnych  zmarłych.  Baza  dostępna  jest  pod  adresem  internetowym: 
www.polskie‐cmentarze.com/wawamlynarska 

Magda Welman 

Ryszard Grażyński, Intendent Cmentarza  

 

DZIAŁALNOŚĆ KANTORA PARAFII 
Joanna Maluga,  kantor  Parafii  ewangelicko‐augsburskiej  Świętej  Trójcy  prowadzi  śpiew 
podczas nabożeństw oraz następujące zajęcia muzyczne:  

• Chór dziecięcy 

• Chór rodzinny „Vox gaudii” (wcześniej chór młodzieżowy) 

• Śpiewające lekcje religii 

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

Chór dziecięcy: 

Próby  Chóru  dziecięcego  odbywają  się 
w niedziele po nabożeństwie  głównym 
w  lok.  25  (III  klatka,  II  piętro).  Liczba 
dzieci  na  liście  chóru  urosła  w  ciągu 
ostatniego  roku  do  45.  Próby  chóru 
dziecięcego  odbywają  się  w  dwóch 
grupach.  Dzieci  młodsze  (4‐8  lat) 
śpiewają  w  godzinach  12.15‐13.00, 
dzieci  starsze  (9‐13  lat)  w  godzinach 
13.00‐13.45.  Chętne  dzieci  z  grupy 

starszej mogą uczestniczyć w zajęciach grupy młodszej  jako wolontariusze oraz wsparcie 
wokalne. Przeciętna frekwencja na próbie wynosi 35 dzieci (w dwóch grupach).  

Największym  dotychczasowym  sukcesem  chóru  dziecięcego  jest  wzięcie  udziału  w 
prawykonaniu  kompozycji  Ignacego  Zalewskiego  „Stojąc  z  daleka”  podczas  koncertu 
„Święto  muzyki  nowej”  (20  października  2012)  realizowanego  w  ramach  przewodu 
doktorskiego Joanny Malugi. Koncert został utrwalony na nośniku DVD i jest dostępny na 
stronie  internetowej  Parafii.  Chór  dziecięcy  wystąpił  również  z  dwoma  koncertami, 
podczas  których  zaprezentował  bogaty  repertuar  piosenek  dziecięcych  (18  luty  2012  – 
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Dom  opieki  Tabita,  19  luty  2012  –  Parafia  Świętej  Trójcy).  Chór  dziecięcy  występuje 
regularnie,  wspierając  muzycznie  ważne  wydarzenia  Parafii  ewangelicko‐augsburskiej 
Świętej Trójcy (rozpoczęcie/zakończenie roku szkolnego, gwiazdka, nabożeństwo wigilijne, 
pikniki parafialne, ważne  rocznice). Przeciętna  frekwencja podczas występów wynosi 30 
dzieci. 

Chór dziecięcy posiada 31 eleganckich  strojów koncertowych w  różnych  rozmiarach, 30 
koszulek typu t‐shirt w różnych kolorach  i rozmiarach, 50 przypinek typu button, pianino 
cyfrowe Yamaha z dolną listwą (trzy‐pedałową), odtwarzacz CD, bogatą kolekcję drobnych 
instrumentów perkusyjnych. Najpilniejsze potrzeby Chóru dziecięcego to: 14 eleganckich 
strojów,  15  koszulek  chóralnych, większa  sala  prób  (w  obecnej  sali  próba  przebiega w 
komfortowej atmosferze  jedynie, kiedy  liczba dzieci nie przekracza 25), nowe krzesła  lub 
renowacja starych, dwa ksylofony dziecięce. 

Chór rodzinny „Vox gaudii” (wcześniej chór młodzieżowy): 

Chór spotyka się we wtorki o g.19.00 w lok. 25 (III klatka, II piętro). W grudniu 2012 chór 
przyjął  nazwę  „Vox  gaudii”  (głos  radości).  Działalność  chóru  młodzieżowego  miała 
stanowić  naturalne  przedłużenie  zajęć  chóru  dziecięcego,  którego  absolwenci  pragnęli 
kontynuować  pracę w  tej  dziedzinie.  Już  na  pierwszych  próbach  chóru młodzieżowego 
można było zauważyć,  że zainteresowanie zespołem  jest bardzo szerokie  i obejmuje nie 
tylko absolwentów chóru dziecięcego, ale również  ich rodziców, rodzeństwo  i przyjaciół. 
Zespół skupia obecnie 18 osób w różnym wieku. Przeważającą  liczbę w zespole stanowią 
rodzice dzieci z chóru dziecięcego. Jedynym warunkiem przyjęcia do chóru jest ukończone 
14 lat. Górnego limitu wieku nie ma. 

Mimo krótkiego czasu istnienia, chór „Vox gaudii” występował już trzykrotnie: w rodzimej 
parafii podczas nabożeństwa oraz gwiazdki dla dzieci. Wspólnie z chórem dziecięcym dał 
też  koncert  w  domu  opieki  Tabita.  Chór  wykonuje  repertuar  jedno  i  dwugłosowy, 
towarzyszy  również  chórowi  dziecięcemu  głosem  akompaniującym  w  repertuarze 
kolędowym. Repertuar dobierany jest z wielką starannością, ponieważ pierwsze miesiące 
wspólnej pracy poświęcane są w dużej mierze procesowi „budowania instrumentu głosu”, 
a więc zagadnieniom technicznym, dotyczącym emisji głosu.  

Śpiewające lekcje religii: 

Śpiewające  lekcje religii,  to projekt, którego założeniem było stworzenie grupy aktywnej 
wokalnie wśród dzieci. Projekt bazuje na pieśniach ze śpiewnika „Chwalmy Pana”, „Będę 
śpiewał i grał” i Śpiewnika Ewangelickiego. Śpiewające lekcje odbywają się raz w miesiącu 
w każdej z klas  I‐VI; w  lok. 25  (III klatka,  II piętro). Repertuar przerabiany podczas zajęć, 
konsultowany  jest  z  Panią  Katechetką  Elżbietą  Byrtek  i  nawiązuje  tematycznie  do 
zagadnień omawianych na  lekcjach  religii. Trzymiesięczny  cykl  śpiewających  lekcji  religii 
(trzy spotkania) wieńczy wspólny występ wszystkich klas oraz Chóru dziecięcego podczas 
lub po nabożeństwie.  

Projekt  „śpiewające  lekcji  religii” w ostatnim  roku  zaowocował  szczególnym  rozkwitem 
chęci  i  możliwości  wokalnych  dzieci.  Przeważająca  liczba  dzieci  śpiewa  poprawnie 
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intonacyjnie,  używa  instrumentu  głosu  w  sposób  naturalny  ‐  nie  forsując  go,  posiada 
nawyk  przyjmowania  prawidłowej  postawy  wokalnej  i  co  najważniejsze,  czerpie 
przyjemność  ze  śpiewania.  Szczególny  sukces  projekt  odniósł  w  klasach,  gdzie 
przeważającą  liczbę  stanowią  chłopcy. Wspólny  śpiew  nie  budzi  już wśród  nich  uczuć 
wstydu czy zdziwienia, bywa nawet niekiedy przedmiotem zdrowej rywalizacji. 

Joanna Maluga – kantor Parafii Św. Trójcy  

 

CHÓR PARAFIALNY 
Prowadzony  przeze  mnie  chór  parafialny  w  2012  roku  odbywał  próby  jak  zwykle  w 
poniedziałki  w  g.  17  –  19.  Przed  występami  na  nabożeństwach  odbywały  się  też 
dodatkowe próby we czwartki w g. 17 – 19.  

W stosunku do ubiegłego roku skład chóru zmniejszył się o trzy soprany. Pod koniec roku 
2012 śpiewaliśmy w składzie: 5 sopranów, 3 alty, 2 tenory, 2 basy. Mimo to udaje mi się 
przy  pomocy  chórzystów  z  Modo  Maiorum  utrzymywać  przyzwoity  poziom 
wykonywanych utworów. 

W 2012  roku opracowałem na potrzeby naszego chóru następujące pieśni ze  Śpiewnika 
Ewangelickiego:  Pod  Twą  obronę,  Ojcze  na  niebie,  Allelluja,  zaśpiewajcie  Jezu  Chryste, 
Panie miły, kolędy  ‐W żłobie  leży, Dzisiaj w Betlejem, Mizerna, cicha, chorały J. S. Bacha, 
Jak pięknie nam jutrzenka lśni 
W roku 2012 odbyły się następujące występu chóru parafialnego: 

22 stycznia – nabożeństwo Tabita 

26 lutego ‐ nabożeństwo I niedziela pasyjna 

7 kwietnia ‐ nabożeństwo Wielki Piątek 

10 maja ‐ nabożeństwo Niedziela Cantate 

19 maja ‐ Zjazd Chórów Diecezji Warszawskiej Kościoła E‐A, Lublin 

31 maja ‐ nabożeństwo Zesłanie Ducha Świętego 

30 września ‐ nabożeństwo Święto Żniw 

4 listopada nabożeństwo 

2 grudnia ‐ nabożeństwo I niedziela Adwentu 

24 grudnia ‐ nabożeństwo Wigilia, Michał Straszewski solo kolędy z organami 

30 grudnia ‐ nabożeństwo 
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 
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Dobrzyńska,  Tenory  –  Wiesław  Koczywąs,  Marek  Snycerski,  Basy  –  Artur  Wilkowski, 
Mariusz Patyk, 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.  

Na wniosek Zespołu przedłużyliśmy próby o jedną godzinę. Pracujemy we wtorki w godz. 
18  –  21. Dzięki  temu  rozszerzyliśmy  repertuar, poprawiliśmy  emisję,  intonację  i ogólny 
poziom występów. Zespół pracuje z entuzjazmem i pragnie być częściej wykorzystywany. 
W roku 2012 odbyły się następujące występu chóru Modo Maiorum: 

8 stycznia koncert kolęd  

20 stycznia Nabożeństwo ekumeniczne. Kaplica Metodystów. Pl. Zbawiciela 

22  stycznia  (Tabita) występ 
wspólnie  z  Chórem 
Parafialnym, nabożeństwo  i 
koncert kolęd 

4  marca  chór  Modo 
Maiorum  reprezentował 
Parafię  na  festiwalu  XX 
Koncerty Pasyjne w Bazylice 
Świętego Krzyża 

31 marca Kościół św. Trójcy 

4 kwietnia Program muzyczny na Wielką Środę Kościół EA św. Trójcy  

19 maja Diecezjalny Zjazd Chórów w Kościele Św. Trójcy w Lublinie 

30 września Święto Żniw wspólnie z chórem parafialnym 

4 listopada podczas nabożeństwa wspólnie z chórem parafialnym 

4 listopada podczas wernisażu wystawy NIEPAMIĘĆ w Centrum Luthereneum  

2 grudnia I niedziela Adwentu, wspólnie z chórem parafialnym 

30 grudnia kościół św. Trójcy. Podczas nabożeństwa – wspólnie z chórem parafialnym, po 
nabożeństwie koncert Modo Maiorum 

Michał Straszewski – dyrygent  

 

KOMISJA DIAKONII 
Parafialną Komisję Diakonii stanowi grupa 15 kobiet (wolontariuszki). Aktywnie pracuje 7‐
8  osób,  pozostałe  włączają  się  do  prac  w  miarę  potrzeby.  Przy  większych  akcjach 
pomagają nam parafianie. Członkinie KD spotykają się raz w miesiącu, by ustalić prace na 
najbliższy miesiąc. Głównym celem naszej działalności  jest opieka nad seniorami parafii, 
szczególnie samotnymi chorymi, niepełnosprawnymi, bezrobotnymi, dziećmi i wszystkimi, 
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którzy  naszej  pomocy  potrzebują.  Współpracujemy  z  Kołem  Pań,  Kołem  Seniorów, 
Diakonią Kościoła,  rejonowymi Ośrodkami Pomocy  Społecznej, NZOL  Lux‐Med  „Tabita”, 
EDO „Sarepta”.  

Poniżej przedstawiamy podsumowanie prac za rok 2012: 

1. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  i Wielkanocy odwiedziliśmy 2 x 100 osób (seniorów 
parafii), 2 x 30 osób otrzymało życzenia pocztą. W tej akcji pomagają nam parafianie. 

2. Seniorom parafii (po ukończeniu 70. roku życia) wysyłamy życzenia urodzinowe. 

3. Odwiedziny  u  osób  samotnych,  chorych,  potrzebujących  pomocy  i  wsparcia 
duchowego  wykonujemy  częściej.  Aktywnie  uczestniczą  w  tym  księża  parafii  i  pani 
diakon Małgorzata Gaś. 

4. Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom opiekuńczym osób starszych, samotnych, 
chorych.  W  razie  konieczności  zgłaszamy  ich  do  lekarza  pierwszego  kontaktu  oraz 
rejonowego Oś. Pomocy Społecznej. Sugerujemy starania o miejsce w domu opieki. 

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

6. Dla  seniorów  parafii  przygotowujemy  świąteczne  śniadania  z  okazji  Świąt  Bożego 
Narodzenia  i Wielkanocy.  Uczestniczy w  nich  ok.  40‐50  osób.  Słowem  Bożym  służą 
duchowni naszej parafii. 

7. Wspomagamy finansowo wyjazdy naszych dzieci na zimowisko, a latem na kolonie. 

8. Z okazji Dnia Dziecka parafialne dzieci są obdarowywane drobnymi słodyczami, sokami, 
zapraszamy  także  na  słodki  poczęstunek.  Kilkakrotnie  KD  organizowała  piknik 
parafialny, by wspólnie świętować Dzień Dziecka i Dzień Matki.  

9. Na  Boże  Narodzenie  przygotowano  150  paczek  dla  dzieci  ze  słodyczami  i  drobnym 
upominkiem. Koszt paczek pokryto z  indywidualnych ofiar  i funduszu charytatywnego 
parafii.  

10. Dla parafian KD organizuje pikniki parafialne: wiosną w Tabicie, latem we Włochach, 
we wrześniu na skwerze przy kościele. Uczestniczy w nich 70‐150 osób.  

11. Parafianie  najliczniej  gromadzą  się  w  Lutheraneum  w  maju,  gdy  uroczyście 
obchodzone  są  rocznice  konfirmacji,  we  wrześniu  w  rocznicę  spalenia  kościoła,  w 
październiku  –  Święto  Żniw,  w  grudniu  –  spotkanie  Adwentowe.  W  Lutheraneum 
często  odbywają  się wernisaże wystaw, w  czasie  których  poczęstunki  przygotowuje 
niejednokrotnie Komisja Diakonii.  

12. Od połowy roku 2012 na stałe gości w podziemiach kościoła niedzielna kawiarenka, 
prowadzona przez członkinie KD. Ofiary za kawę, herbatę i ciasto przeznaczamy na cele 
diakonijne.  
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13. Wspólnie  z  Kołem  Pań  uczestniczymy w  spotkaniach  adwentowych  i  pasyjnych w 
„Tabicie” w Konstancinie Jeziorny i „Sarepcie” w Węgrowie. 

14. Z  okazji  Świąt  Narodzenia  Pańskiego  i  Wielkanocy  odwiedziliśmy  wszystkich 
pensjonariuszy Tabity z życzeniami. 

15. Kilka pań  z KD  jest  stałymi wolontariuszkami w Tabicie. Odwiedzają  i opiekują  się 
pensjonariuszami.  

16. Uczestniczymy także w pogrzebach naszych seniorów. 

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

18. Opiniujemy  i  przyznajemy  zapomogi  pieniężne  osobom,  bądź  rodzinom 
potrzebującym. 

19. W  czasie  wszystkich  uroczystości  parafialnych  zajmujemy  się  stroną  kulinarną  – 
przygotowujemy poczęstunek. 

20. W pierwszą niedzielę Adwentu gościliśmy przedstawicieli Diakonii Amsterdamskiej, 
obchodząc 30‐lecie współpracy z naszą parafią i parafialną Diakonią. 

Wszystkim  zaangażowanym we wspieranie  prac  Komisji  Diakonii  pragniemy  serdecznie 
podziękować. 

Adda Hasiuk – Przewodnicząca Koła Diakonii  

 

KOŁO PAŃ 
Styczniowe  spotkanie miało miejsce  dn.19.01.  Prelegentką  była  p.  Gabriela  Bakałarz, 
która  mówiła  o  starotestamentowym  proroku  Eliaszu  ,  ilustrując  swój  wykład 
przezroczami.  

Spotkanie  lutowe (16.02) wypadło akurat w Tłusty Czwartek, były więc pączki, faworki  i 
prelekcja  p.  Tadeusza  Świątka  o  warszawskich  cukiernikach  ‐  ‐  przeważnie  byli  to 
ewangelicy  reformowani,  pochodzący  ze  Szwajcarii.  Padały  tu  tak  znane  nazwiska,  jak 
Lardelli,  Semadeni,  Zamboni,  Tosio  (Tozjo)  –  właściciele  znanych,  eleganckich 
warszawskich  cukierni,  położonych  w  najlepszych  punktach  miasta,  do  których 
uczęszczała „śmietanka towarzyska”. 

15 marca  odbyło  się Wspólne  Koło  Pań w  naszej  sali  parafialnej  na  Kredytowej.  Pani 
Aldona  Karska  dzieliła  się  swymi  wrażeniami  z  podróży  na  Litwę,  Łotwę  i  Estonię, 
prezentując  zrobione  przez  siebie  zdjęcia  i  opatrując  je  bardzo  interesującymi 
komentarzami. 

19  kwietnia  p.  diakon Małgorzata Gaś  snuła  rozważania  biblijne,  związane  ze  świętem 
Wielkanocy. 
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17 maja  p. Gabriela  Bakałarz  opowiadała  o  kolejnej  postaci  ze  Starego  Testamentu  – 
patriarsze Jakubie, również ilustrując wykład przezroczami (co budziło duże uznanie Pań). 

6 czerwca gospodyniami Wspólnego Koła Pań były panie z parafii Wniebowstąpienia przy 
ul.  Puławskiej.  Prelegentka,  p.  Maria  Kaucz  prezentowała  wykonaną  przez  siebie  (w 
wyniku wnikliwych badań genealogicznych  i archiwalnych, a  także kontaktów z  żyjącymi 
krewnymi) wystawę fotograficzną, poświęconą postaci ks. Adama Roberta Nitschmanna 
(1892‐1940), przedwojennego (i ostatniego) pastora w Nowym Dworze Mazowieckim( w l. 
1929‐1939),  wywiezionego  przez  Niemców  i  zmarłego  w  obozie  w  Sachsenhausen. 
Prelegentka  nakreśliła  również  dzieje  nowodworskiej  parafii  i  jej  kościoła,  kaplicy  i 
cmentarza,  dziś  nieistniejących,  a  także  ukazała  współczesne  inicjatywy  upamiętnienia 
społeczności tamtejszych ewangelików (projekt pomnika na miejscu d. cmentarza). Sama 
wystawa była prezentowana w lutym w warszawskim kościele Wniebowstąpienia, będzie 
pokazana  w  lipcu  w  Suwałkach  (gdzie  uczył  się  ks.  Nitschmann),  a  w  październiku  w 
Nowodworskim Ośrodku Kultury. 

Ostatnie przed wakacjami czerwcowe Koło Pań (21.VI) zgodnie z życzeniem uczestniczek 
poświęcone było  rozmowom  towarzyskim, opowieściom  i  gawędom. Pan  Jerzy Toeplitz 
wspominał  swoje  blisko  czterdziestoletnie  kontakty  z  Niemcami  (owocujące  bliższym 
poznaniem się młodzieży obu krajów), pani Maria Chmiel zrelacjonowała niedawny pobyt 
w Brnie  (coroczne modlitewne  spotkania kobiet z Polski, Czech  i Niemiec), a panie Ewa 
Włodkowska  i  Elżbieta  Chmiel  pokrótce  opowiedziały  o  uroczystościach  40‐lecia 
poświęcenia  kościoła  w  Zgierzu  i  wizycie  w  tamtejszym  Domu  Tkacza.  Panie  żywo 
przyjmowały te opowieści, dorzucając własne uwagi i refleksje. 

W lipcu i sierpniu trwała przerwa wakacyjna.    

Pierwsze po wakacjach spotkanie Koła Pań odbyło się 20 września. Prelegentką była pani 
Neva De Moya z Oregonu, delegatka na Forum Kobiet Luterańskich (Warszawa 21 IX ‐ 23 
IX  b.r.).  W  tym  zachodnim  stanie  USA  działa  najliczniejszy  w  Stanach  Zjednoczonych 
kościół luterański. 

Wspólne Koło Pań zebrało się dn. 28 września w Parafii Reformowanej. Prelegentem był 
pan Krzysztof Bandoła‐Skierski, pracownik Synodu Ewangelicko‐Reformowanego. Bardzo 
ciekawie i ze swadą opowiadał o historii i zbiorach Biblioteki Synodu (prelekcję poprzedził 
15‐minutowy  film  o  tej  bibliotece),  a  także  o  współpracy  ze  szkołami,  jaką  prowadzi 
kościół na Lesznie. Młodzież zapoznaje się zarówno z zasadami wyznania reformowanego, 
jak  i  z  historią  i  współczesnością  Kościoła.  Spotkania  te  cieszą  się  wielkim 
zainteresowaniem młodych ludzi (często później studenci korzystają ze zbiorów biblioteki 
synodalnej). Jedna z ciekawostek: do najcenniejszych książek w Bibliotece Synodu należy 
ofiarowany przez p. Zofię Brodowicz egzemplarz Konfesji z 1574 r. Wraz z rodziną odbył 
tułaczkę  z  Wilna  do  Kazachstanu,  gdzie  zresztą  został  pozbawiony  skórzanej  okładki 
(prawdopodobnie  poszła  na  buty).  Po  powrocie  do  Polski  tę  cenną  pamiątkę  p.  Zofia 
podarowała Synodowi Kościoła Reformowanego. 
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30 września członkinie Koła Pań wraz z resztą parafian i zaproszonymi gośćmi świętowały 
100‐lecie  urodzin  pani  Ireny  Łukomskiej,  wieloletniej  i  lubianej  koleżanki.  Po 
nabożeństwie z okazji Święta Żniw przyjęcie – z kwiatami, tortami oraz przemówieniami i 
życzeniami dla Jubilatki – odbyło się w Lutheraneum. 

Również w Lutheraneum dn. 18 października pani Irmgard Pajka opowiadała o Tygodniu 
Ewangelizacyjnym w Karpaczu i czytała wiersze ks. Sławomira J. Sikory ze Szczecina. 

Na  listopadowym  Kole  Pań  dn.  15.11.  prelegentem  był  ks.  Piotr  Gaś,  który  omawiał 
zagospodarowanie przestrzenne placu Małachowskiego, zarówno jego aspekt historyczny 
(plac  naówczas  nosił  nazwę  Ewangelickiego),  jak  i  współczesne  pomysły  inwestorów  i 
urzędników – na  szczęście  raczej nie przewidziane do  realizacji  (podziemny parking pod 
placem  czy  projekt  zamknięcia  ul.  Kredytowej  i  puszczenia  ruchu  uliczką  ks. Burschego 
obok kościoła!). 

Tradycyjne przedświąteczne Wspólne Koło Pań odbyło się dn. 6 grudnia u Metodystów. 
Słowo  powitania  i  adwentowe  rozważanie wygłosiła  pastorowa  Joanna  Kamińska.  Pani 
Nadia  z  Ukrainy wraz  z  córeczką  śpiewała  przy  fortepianie  pieśni,  a  panie Małgorzata 
Platajs  i  Aldona  Karska  prezentowały  zdjęcia  i mówiły  o  Światowym  Dniu Modlitwy  i 
historii  Polskiego  Komitetu  ŚDM  (polska  liturgia  w  r.  2005)  oraz  o  Ogólnopolskich 
Ekumenicznych Konferencjach Kobiet  (Bratoszewice  r. 2007  i 2008, Konstancin‐Tabita  r. 
2009,  Klarysew  r.  2010  i  obchody  50‐lecia  w  r.  2011  oraz  w  2012  r.  w Warszawie  u 
Metodystów). 

Ostatnie w  tym  roku „Mikołajkowe” Koło Pań zebrało  się 20 grudnia  i poświęcone było 
rozmowom,  wspólnemu  śpiewaniu  pieśni  adwentowych  oraz  obdarowywaniu  się 
drobnymi prezentami z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. 

Maria Chmiel – przewodnicząca Koła Pań 
 

KOŁO SENIORÓW 
Koło Seniorów przy Parafii Świętej Trójcy założone zostało w 1987 r. z  inicjatywy ks. sen. 
Jana Waltera.  Seniorzy naszej Parafii  to osoby  starsze wiekiem, w większości emeryci  z 
ogromnym potencjałem mądrości, doświadczeni życiem, z niedomaganiami zdrowotnymi i 
co  bardziej  istotne  nie  radzących  sobie  z  samotnością w  życiu w  bardzo  nowoczesnym 
świecie. Bardzo chętnie biorą udział w życiu naszego Kościoła  i są naszą historią. Chłonni 
są wiedzy  na  temat  nowości,  ale  też  i  zagrożeń  jakie  niesie  im  nowoczesne  codzienne 
życie.  Aby  to  życie  i  informacje  płynące  z mediów  były  bardziej  jasne  i  zrozumiałe  dla 
naszych podopiecznych staramy się zapraszać gości posiadających takową wiedzę. Tematy 
są bardzo zróżnicowane. Z takich spotkań wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ 
uzupełniają luki, w których większość starszego społeczeństwa nie radzi sobie. Urządzamy 
sobie  też  małe  wycieczki,  jesteśmy  zapraszani  przez  odwiedzających  nas  gości. 
Zapraszamy serdecznie panie  i panów do uczestnictwa w Kole Seniorów, zapraszamy też 
sympatyków tego koła, nie ma ograniczenia skali wiekowej. Myślę, że jeszcze wiele miłych 
spotkań  spędzimy  razem, a nie  samotnie. Cieszę  się bardzo,  ze  taki mini Klub Seniorów 
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jest w naszej Parafii. Na pewno Seniorzy zasłużyli sobie na to i nie wolno nam młodszym o 
nich zapominać, ponieważ wszyscy będziemy seniorami.  
Nasze spotkania odbywają się co drugi czwartek każdego miesiąca o godz. 15:00 bardzo 
serdecznie jeszcze raz zapraszamy na nasze spotkania.  

Elżbieta Gaik – przewodnicząca Koła Seniorów  

 

KOMISJA OCHRONY PAMIĄTEK – SPOŁECZNY INSTYTUT 
HISTORYCZNY 

Sprawy  osobowe  KOPSIH. W  roku  sprawozdawczym w  gronie  członków  i  sympatyków 
KOPSIH  przypadła  szczególna  uroczystość‐  jubileusz  100‐  lecia  urodzin  Pani  Ireny 
Łukomskiej  z  domu  Gerke.  Uroczystości  jubileuszowe  zostały  rozpoczęte  na  forum 
parafialnym w niedzielę 30 września 2012r., dokładnie w dniu urodzin Jubilatki. Prowadził 
je  ks.  proboszcz  Piotr  Gaś.  O  przebiegu  tego  wydarzenia  pisała  p.  Aldona  Karska: 
Niezwykły  jubileusz w Dziękczynne  Święto  Żniw.  Informator Parafii… Nr 4/2012. Podczas 
jednego ze spotkań przewodnicząca KOPSIH Alina Eleonora z Rudzkich Janowska wystąpiła 
z recitalem poetyckim. 

W  latach dziewięćdziesiątych XX w. p  Irena  Łukomska aktywnie uczestniczyła w pracach 
KOPSIH.  Zbierała  materiały  biograficzne,  udostępniała  fotografie,  przekazywała  ustne 
informacje. Ponadto zgłaszała tematy wystaw orgaznizowane w Muzeum KOPSIH, w tym o 
płku Juliuszu Ulrychu(1888‐1959) ostatnim ministrze Komunikacji w Polsce przed II wojną 
światową, a zarazem pośle na Sejm RP V kadencji, ale też członkiem parafii ewangelickich 
w  Polsce,  w  Kaliszu  i  Warszawie,  a  po  wojnie  za  granicą.  W  związku  z  działalnością 
konspiracyjną  Pani  Łukomskiej,  Jej  biogram  pióra  p.  Jadwigi  Zawadzkiej  został 
zamieszczony w  książce  Ewangelicy warszawscy w walce  o  niepodległość  Polski  1939‐
1945, Słownik biograficzny, tom I. 

W  grupie  studenckiej  członków KOPSIH  cztery osoby ograniczyły  swój udział w pracach 
Instytutu na czas przygotowania na swoich uczelniach prac dyplomowych i magisterskich. 
Były  to panie: Anna Ewelina Bakalarska, Helena  Joanna  Janowska‐Kryszczuk, Małgorzata 
Dorota Janowska i Kinga Halina Mutschmann.  

Spośród byłych członków i sympatyków KOPSIH cztery osoby przeniosły się do Wieczności. 

Wiosną 2012r. dotarła do nas wiadomość o  śmierci Ś.P. Danuty Futymskiej  (1927‐2012). 
Zmarła była wyznania rzymskokatolickiego, jednak od wczesnego dzieciństwa związana ze 
środowiskiem  ewangelickim.  Uczęszczała  bowiem  od  klas  szkoły  powszechnej  do 
Prywatnego  Żeńskiego  Gimnazjum  i  Liceum  im.  Królewny  Anny  Wazówny  Zboru 
Ewangelicko‐Augsburskiego w Warszawie. W latach II wojny światowej, w roku szkolnym 
1941/1942  w  mieszkaniu  Jej  rodziców  przy  ul.  Leszno,  odbywały  się  lekcje  tajnego 
nauczania wyżej wymienionej  szkoły.    Po wojnie  ukończyła  studia  farmaceutyczne.  Po 
przejściu  na  emeryturę  działała  w  KOPSIH  w Wydziale  Archiwalnym,  po  pani  Jolancie 
Variselli  objęła  opieką  Dział  Czasopism,  ale  chętnie  uczestniczyła  również  w  innych 
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pracach. Została pochowana obok męża w grobie rodzinnym na Powązkach. Pozostawiła 
córkę i wnuczkę. 

8 lipca 2012r. zmarł po długiej i ciężkiej chorobie Ś.P. Andrzej Perl. Zmarły był wieloletnim 
działaczem  Rady  Parafialnej  i  Komitetu  Parafialnego  Parafii  Ewangelicko‐Augsburskiej 
Świętej  Trójcy w Warszawie. W  styczniu  1980  r.  jako  „gospodarz” w Radzie Parafialnej 
uczestniczył  w  oględzinach  podziemi  kościoła,  zainicjowanych  przez  przewodniczącą 
KOPSIH‐  Alinę  E.  Janowską  w  związku  z  poszukiwaniem  pomieszczeń  na  ekspozycję 
wystawowe  i  zgromadzenia‐  zebrania. Później  „pilotował” prace prowadzone przez  inż. 
Wiesława Zaryckiego związane z odgruzowywaniem  i osuszeniem tzw.  lewego korytarza, 
który  został  przez  Radę  Parafialną    przeznaczony  wraz  z  innymi,  wcześniej 
przystosowanymi w  tym celu pomieszczeń do użytku KOPSIH. „Pilotował” również przez 
kilka  lat  prace  dokonywane w  związku  kruszeniem  i wydobywaniem  ziemi  spod  nawy 
głównej kościoła Świętej Trójcy współdziałające z inż. Henrykiem Geysmerem, a następnie 
z  p.  Franciszkiem  Czudkiem,  późniejszym  proboszczem  Parafii  Świętej  Trójcy  w 
Mikołajkach.  Ponadto  był  fundatorem  tabliczek  informujących  o  godzinach  przyjęć 
interesantów  i  możliwości  zwiedzania  Muzeum  KOPSIH,  które  były  umieszczone  na 
drzwiach  wejścia  głównego  do  kościoła  i  na  drzwiach  prowadzących  do  zakrystii,  a 
zarazem  do  pracowni  Instytutu.  Zmarły  został  pochowany  na  Cmentarzu  Ewangelicko‐
Augsburskim przy ul. Młynarskiej 54/58. Pozostawił żonę, synów i wnuczęta. 

Ś.P. Krzysztof Hintz 2 listopada 2012 zmarł nagle przeżywszy 73 lata. Pracował w Polskim 
Związku Gimnastycznym.  Był  synem  Elizy  z  domu  Schrak  i  ks. Ottona Hintza. Działał w 
Komitecie Parafialnym, a w  latach 2002‐2007   w Radzie Parafialnej Parafii Ewangelicko‐
Augsburskiej  Świętej  Trójcy.  W  tym  też  czasie  podejmował  zadania  na  rzecz  Komisji 
Ochrony  Pamiątek  Społecznego  Instytutu  Historycznego.  Służył  pomocą  przy  zbieraniu 
materiałów do książek opracowanych przez KOPSIH  i  ich kolportażu, a  także wykonywał 
fotografie z okolicznościowych uroczystości parafialnych. Pochowany został na Cmentarzu 
Ewangelicko‐Augsburskim  przy  ul. Młynarskiej  54/58.  Pozostawił  żonę  i  dwoje  dzieci  z 
rodzinami.  Syn  Ś.P.  Krzysztofa Hintza,  ks.  prof. Dr Marcin Hintz  jest  biskupem Diecezji 
Pomorsko‐Wielkopolskiej. 

14  grudnia  2012  r.  zmarła  Ś.P.  Halina  Macieszczak(1922‐2012)  z  domu  Pestkowska, 
pseudonim „Kama”. Od wczesnej młodości działała w kręgach młodzieży ewangelickiej. 3 
grudnia 1942  razem  z młodszą  siostrą  Eugenią  i Witoldem Kannerbegiem,  jako  członek 
zarządu  tajnego  Stowarzyszenia  Polskiej  Młodzieży  Ewangelickiej,  przedstawiła  ks. 
Zygmuntowi Michelisowi zarys  ideologii  i ogólny program pracy  tego Stowarzyszenia. W 
tym  też  czasie  współtworzyła  czasopismo  młodzieżowe  „Jedność  i  Czyn”.  Działała  w 
konspiracji.  Była  sanitariuszką  i  łączniczką.  Z  Powstania  Warszawskiego  została 
wywieziona do obozu pracy w  Lamsdorf  i  Lehrte. Po wyzwoleniu obozów przez wojska 
angielskie  zorganizowała  punkt  sanitarny  dla  przebywających  tam  ludzi  oraz  szkołę  i 
przedszkole  dla  dzieci  polskich.  Placówki  te  prowadziła wspólnie  z  siostrą,  do  grudnia 
1945r. Po powrocie do Warszawy kontynuowała naukę w  tym  studia w Akademii Sztuk 
Pięknych. Przez wiele  lat pracowała w Konsystorzu Kościoła Ewangelicko‐Augsburskiego  i 
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działała społecznie. M.in. jako członkini Zespołu Badawczo‐Redakcyjnego Komisji Ochrony 
Pamiątek  Społecznego  Instytutu  Historycznego,  przy  Parafii  Ewangelicko‐Augsburskiej 
Świętej Trójcy w Warszawie. Była autorką wspomnień, artykułów oraz projektu okładki do 
książki  pt.  Ewangelicy  warszawscy  w  walce  o  niepodległość  Polski,  1939‐1945. 
Wspomnienie i relacje, pod redakcją Aliny Eleonory z Rudzkich Janowskiej. Zmarła, została 
pochowana  na  Cmentarzu  Ewangelicko‐Augsburskim w Warszawie  przy  ul. Młynarskiej 
54/58. Pozostawiła córkę i syna z rodziną. 

W  roku  sprawozdawczym  2012 odbyły  się  cztery  zebrania  i  narady Rady Programowej 
KOPSIH, podczas których omawiano  zadania wykonane oraz projektowane na najbliższy 
okres  i  sposoby  ich  realizacji.  Prace  wykonywane  były  podczas  tak  zwanych  dyżurów 
roboczych,  najczęściej  we  wtorki.  Natomiast  w  niedzielę  i  święta  miało  miejsce 
oprowadzenie  po wystawach  i  przyjmowanie  interesantów.  Prowadzono  również  prace 
terenowe poza pracownią. Dotyczyły one  zbierania  informacji  i materiałów badawczych 
do opracowań KOPSIH.  

W  Wydziale  Archiwalnym,  podobnie  jako  co  roku  były  gromadzone  kserokopie 
dokumentów i fotografii, egzemplarze „Zwiastuna”, wycinki prasowe i inne materiały. Na 
prośbę pana prof. Karola Karskiego i dr Jerzego Sojki przygotowano materiały do wystaw 
biograficznych orgaznizowanych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej dotyczących ks. 
bp Juliusza Burschego, w maju 2012 oraz ks. bpa prof. dra Jana Szerudy w listopadzie. 

Ponadto,  głównie  dzięki  staraniom  pani  Ewy  Nast  i  ks.  Karola  Niedoby  przewiezione 
zostały do pracowni KOPSIH materiały robocze zgromadzone przez panią dr Halinę Halweg 
w jej mieszkaniu podczas jej działalności w KOPSIH. Obecnie p. Halina Halweg przebywa w 
jednym  z  warszawskich  domów  opieki.  Materiały  te  wymagają  przeglądu  i  wstępnej 
klasyfikacji.  

Pracami związanymi z pozyskiwaniem materiałów  i  ich opisem  i rejestracją zajmowali się 
głównie  pp:  Joanna  Białkowska, Danuta Dąbrowska,   Wiesława Gloezer,  Andrzej  Kisiel, 
Emilia Klinbajl, Wiesław Klinbalj, Alicja Linkowska, Ewa Nast, ks. Włodzimierz Adam Nast 
oraz  Alina  E.  Janowska.  Ponadto  Ewa  i  Piotr Weigle  uzupełniali materiały  do  zbiorów 
„Dinozaurów”. 

W Wydziale Badawczo‐Redakcyjnym, kontynuowane były prace gromadzenia materiałów 
do  II tomu słownika biograficznego pt. Ewangelicy warszawscy w walce o nie podległość 
Polski, 1939‐1945. Prowadzona była weryfikacja  części materiałów,  zwłaszcza dotycząca 
uczestników  Powstania  Warszawskiego  w  konfrontacji  z  informacjami  zawartymi  w 
Wielkiej  Ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego. Zostały  też opracowane w 
roboczej wersji, na podstawie  I  tomu Słownika biograficznego Ewangelicy warszawscy… 
listy ewangelików więzionych na Pawiaku i tych, którzy przebyli obóz Dulag 121. Pracami 
tymi  zajmowały  się  głównie  panie:  Danuta  Dąbrowska,  Alicja  Linkowska, Maria  Kaucz, 
Maria Kosicka, Aniceta Maria Rudzka‐Augustyniak oraz Alina E. Janowska. 

Została  też  opracowana,  w  wersji  maszynopisu  powielanego,  broszura  pt.  Pamiątki 
parafian z dawnych konfirmacji(1920‐2004). Jako pokłosie wystawy o takim samym tytule. 
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Broszura  zwiera  czterdzieści  stron,  pięćdziesiąt  fotografii  grupowych  i  indywidualnych, 
osiem różnych przykładów druków świadectw konfirmacyjnych, biografie księży autorstwa 
Bogdana Mirosława  Janowskiego  oraz  ich  fotografie  indywidualne:  ks.  Augusta  Karola 
Lotha, ks. Mieczysława Bernarda Rugera, ks. Zygmunta Michelisa, ks. płka Feliksa Gloeha, 
ks. Ottona  Fryderyka Krenza,  ks. Ryszarda Trenklera,  ks.  Jana  Zygmunta Waltera,  ks. dr 
Adama Nasta oraz fragment przemówienia konfirmacyjnego ks. Ottona Fryderyka Krenza 
z 11 czerwca 1952 r. Wstęp, opisy  fotografii  i opracowanie redakcyjne‐ Alina Eleonora z 
Rudzkich Janowska, skład i łamanie‐ Andrzej Kisiel.  

Muzeum  KOPSIH  było  czynne  podczas  dyżurów  niedzielnych,  świątecznych  i 
okolicznościowych. Niezwykle wysoka  frekwencja wystąpiła w Nocy Muzeów. Gabloty  z 
muzeum  były  dwukrotnie  wypożyczane  na  wystawy  orgaznizowane  w  Chrześcijańskiej 
Akademii  Teologicznej. Wystąpiła  konieczność  ponownego montażu  części wystawy  pt. 
Pamiątki parafian z dawnych konfirmacji. Została ona uzupełniona nowymi kserokopiami 
fotografii  oprawionych  i  umieszczonych w  gablotach. W  lipcu  2012  r.  została  otwarta 
wystawa  pt.  Biskup  Juliusz  Bursche(1862‐1942).  Wystawa  objęła  następujące  tematy: 
Życie rodzinne, Redaktor i wydawca, W służbie Kościoła, Wspomnienia pośmiertne. 

Inne  sprawy.  Jak  co  roku  odbywały  się  odwiedziny  byłych  członków  KOPSIH 
przebywających w domach opieki w Warszawie, Konstancinie‐Jeziornie i Brańszczyku. Były 
też  przesyłane  lub  doręczane  pozdrowienia  z  okazji  świąt  Bożego  Narodzenia  i 
Wielkanocy. 

Wszystkim wspierającym działania Instytutu, w szczególności Kierownictwu Parafii Świętej 
Trójcy z księdzem radcą Piotrem Gasiem‐ proboszczem Parafii na czele, a także wszystkich 
współdziałaczom  wymienionym  i  niewymienionym  z  imienia  i  nazwiska  w  tym 
opracowaniu, 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 
W  związku  z  rozwiązaniem  się w  grudniu 2009  roku działającego przez ponad 25  lat w 
ramach TOnZ Społecznego Komitetu Opieki nad Zabytkami Cmentarza, sprawami ochrony 
zabytków cmentarnych zajęła się bezpośrednio parafia i utworzony w jej ramach komitet, 
który odziedziczył nazwę po swoim poprzedniku. Duże zamierzenia, których realizowanie 
rozpoczęto  jeszcze  w  2007  r.  to  gruntowny  remont  i  konserwacja  kaplicy  Halpertów 
(uroczyste otwarcie nastąpiło w Wielką Sobotę 2009 r.) oraz remont i konserwacja kaplicy 
Granzowów w roku 2011. 

W  roku 2012 poza montażem  furtki na grobie Voglów  (wykonana w  roku ubiegłym, ale 
zamontowana  na  wiosnę)  jedyną  pracą  zachowawczo‐interwencyjną  była  wymiana 
zlasowanego fundamentu grobu Tauchertów w alei 19. 
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W  kwestach  organizowanych  tradycyjnie  z  okazji  Pamiątki  Umarłych  uczestniczy 
względnie stała liczba osób – około 100 (w tym aktorzy). Wpływy z kwest nieznacznie ale 
systematycznie  rosną,  co  jest  zapewne  związane  z  inflacją;  w  okresie  2007  –  2011 
wyglądało to następująco: 2007 ‐ 2009 ‐ co roku ponad 36 tys., 2010 – 41,2, 2011 – 42,7 
tys.  zł,  w  roku  2012  39,5  tys.  zł.  Z  inicjatywy  rodziny  ś.p.  Waldemara  Szyrle,  która 
postanowiła, aby zamiast kwiatów na jego pogrzebie zbierać datki na renowację zabytków 
cmentarza uzyskano kwotę 1800 zł. 

Inne  inicjatywy  związane  z  cmentarzem,  to  społeczne  sprzątanie  cmentarza  w 
październiku,  które  odbywa  się  od  2007,  jednak  po  pierwszej  fali  entuzjazmu,  kiedy 
uczestniczyło w nim 65 osób  (mowa o tych, które zgłosiły swoje przybycie), w kolejnych 
latach liczba ta zmniejszała się (2008 – 40, 2009 – 30, 2010 – 40, ), by w 2012 wynieść 26 
osób.  Chodzi  oczywiście  o  sprzątanie  i  porządkowanie  grobów  opuszczonych  i 
zabytkowych,  które nie posiadają  żyjących opiekunów. Trzeba  zdawać  sobie  sprawę,  że 
porządkowanie  takie  starcza  tylko  na  kilka miesięcy  i w  kolejnym  roku  przyroda  bierze 
górę nad społecznym wysiłkiem. 

Z  działań  przekraczających  wymiar  parafialny  wspomnieć  należy,  że  Okręgowa  Izba 
Lekarska w Warszawie opłaciła na 20 lat plac grobowy lek. stomatolog Felicji Głowackiej, 
zmarłej w 1953 r., której nieco kontrowersyjny nagrobek zaprojektowała rzeźbiarka Zofia 
Woźna, a Wydział Prawa UW ufundował tablicę pamiątkową na grobie Jana Wincentego 
Bandtkie‐Stężyńskiego, pierwszego dziekana tego wydziału. Środowisko lekarskie opiekuje 
się symbolicznym grobem Marii Wiktorii Werkenthin. 

Poczynając  od  roku  szkolnego  2010/2011  na  cmentarzu  jest  realizowany  projekt 
edukacyjny „Kotwice pamięci”. Biorą w nim udział uczniowie i nauczyciele 47 Gimnazjum z 
warszawskiej  Woli.  Młodzież  objęła  opieką  niektóre  groby,  uczestniczyła  w 
systematycznym  porządkowaniu  historycznej  części  cmentarza,  brała  udział  w 
patriotycznych  uroczystościach  na  cmentarzu  (180  rocznica  bitwy  o  Warszawę  we 
wrześniu 1831  roku, 150  rocznica  śmierci  Jana Peuckera w 1861  r., 70.  rocznica  śmierci 
biskupa Juliusza Burschego). W roku szkolnym 2010/2011 w akcji uczestniczyło ponad 40 
uczniów,  a  w  roku  szkolnym  2011/2012  kolejne  trzydzieści  dwie  osoby.  Można  więc 
powiedzieć, że już prawie 80 młodych ludzi wie o tym, że jest taki cmentarz w Warszawie, 
a  spoczywające  na  nim  osoby  nie  są  tylko  „Niemcami”,  lecz  polskimi  patriotami 
zasłużonymi  dla  kraju  i  miasta.  W  2012  roku  formuła  zajęć  poszerzyła  się  dzięki 
współpracy  z  Biurem  Stołecznego  Konserwatora  Zabytków  o  naukę  inwentaryzacji 
zabytków. W  tej  sprawie  podpisano  trójstronne  porozumienie między  parafią,  szkołą  a 
BSKZ. 

Systematyczne  prace  merytoryczne  Komitetu  polegały  na  regularnych  środowych 
dyżurach  (bez przerwy wakacyjnej). Członkowie Komitetu  ‐ p. Maria Chmiel  i p. Ryszard 
Grażyński  ‐  27  czerwca  b.r.  towarzyszyli  księdzu  proboszczowi  podczas  w  wizytacji 
cmentarza,  dokonanej  przez  przedstawicieli  MKiDN  w  związku  z  zamiarem  wpisania 
naszego  cmentarza  na  listę  tzw.  cmentarzy  powązkowskich. Wysoka  komisja  – według 
słów  księdza  proboszcza  ‐  wyszła  głęboko  usatysfakcjonowana,  podkreślając,  że  na 
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żadnym  z  dotychczas  wizytowanych  cmentarzy  nie  spotkała  się  z  tak  życzliwym  i 
profesjonalnym  przyjęciem.  Wczesną  jesienią  z  wydatną  pomocą  p.  Andrzeja  Kisiela 
dokonano kolejnej aktualizacji  listy zasłużonych, wywieszonej w gablocie przy wejściu na 
cmentarz, członkini Komitetu pani Krystyna Bykowska sporządziła listę artystów plastyków 
pochowanych  w  naszej  nekropolii  (pod  kątem  współpracy  z  ASP  i  zgodnie  z  sugestią 
księdza proboszcza), pan Andrzej Kisiel opracowywał zdeponowane w gabinecie Komitetu 
archiwum  Eugeniusza  Szulca,  uporządkował  i  usystematyzował  dokumentację 
pokonserwatorską z czasów poprzedniego Komitetu, niezmiernie ważną dla ewentualnych 
dalszych  zabiegów  konserwatorskich  przy  obiektach.  Historyk,  członkini  TOnZ,  Alicja 
Sadomska  opracowała  ścieżkę  tematyczną  naukowców  pochowanych  na  naszym 
cmentarzu dla wirtualnych  (i rzeczywistych) wycieczek na nieczynnej – niestety  ‐ stronie 
internetowej.  Lek.  med.  Krzysztof  Królikowski  opracował  analogiczną  ścieżkę  lekarzy, 
przywrócił  środowisku  lekarskiemu  pamięć  o  Marii  Werkenthin,  wygłaszając  m.in. 
prelekcję o niej na spotkaniu Koła Pań, organizując w Muzeum Powstania Warszawskiego 
poświęconą  jej sesję naukową  (na którą była zaproszona  również młodzież z gimnazjum 
przy Grenady), zainspirował Okręgową Izbę Lekarską do ustanowienia dla początkujących 
lekarzy  stypendium  im.  prof.  Władysława  Szenajcha,  wybitnego  pediatry,  dyrektora 
szpitala Karola i Marii na warszawskiej Woli. Maria Chmiel opracowała ścieżkę tematyczną 
przedsiębiorców  i przemysłowców, wzięła udział w XV edycji konferencji specjalistycznej 
na  temat  sztuki  konserwacji,  organizowanej  w  Muzeum  Archeologicznym  przez 
środowisko konserwatorów warszawskich w 2011 roku oraz w sesji poświęconej pamięci 
Witolda Strausa w Komisji Historycznej Towarzystwa Przyjaciół Warszawy w styczniu 2012 
r. Przedstawiciele Komitetu podczas swych dyżurów  i przy każdej nadarzającej się okazji 
starali  się  uzyskiwać  od  parafian  i  osób,  których  członkowie  rodzin  spoczywają  przy 
Młynarskiej,  wiadomości  o  ich  rodzinach  i  kopie  rodzinnych  dokumentów.  Członkini 
Komitetu,  pani  Wanda  Dembowska  przyczyniła  się  do  uporządkowania  dokumentacji 
komitetu  działającego  przy  TOnZ.  Pozostali  członkowie,  nawet  gdy  nie  uczestniczyli 
bezpośrednio w pracach na cmentarzu, byli zawsze do dyspozycji  ,  jeśli chodzi o pomoc 
merytoryczną. 

Maria Chmiel ‐ do jesieni 2012 przewodnicząca Społecznego Komitetu  

 

KLUB PARAFIALNY 
 Pomysł Klubu Parafialnego jako miejsca spotkania i rozmów został zainicjowany w marcu 
2012  roku.  Formuła  spotkań  klubowych  jest  otwarta.  Celem  spotkań  jest  stworzenie 
przestrzeni  dla  wszystkich  tych,  którzy  w  środku  tygodnia  chcą  doświadczyć  chwili 
wytchnienia  i  rozmowy,  a  także  otrzymać  wsparcie  w  trudnych  chwilach  lub  być 
wsparciem  dla  innych. W  kameralnym  gronie,  przy  świecach,  kawie  i  herbacie wszyscy 
uczestnicy  tworzą  atmosferę  spotkania. Każdy może wnieść  swoje  refleksje  czy pytania 
dotyczące zarówno codzienności jak i duchowości.  
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Spotkania Klubu Parafialnego odbywają się w Luteraneum, w każdą środę od godz. 19:00 
do  późnego wieczora  i  gromadzą  grupę  od  kilku  do  kilkunastu  osób. Wyjątkiem  są  te 
środy, kiedy zaplanowane są Dialogi Dla Wiary. 

Informacja  o  spotkaniach  Klubu  Parafialnego  jest  dostępna  na  stronach  internetowych 
parafii.   Do  wszystkich  użytkowników  facebooka,  którzy  są  członkami  grupy  Parafia 
Ewangelicko‐Augsburska  Świętej  Trójcy  w  Warszawie  wysyłane  są  cotygodniowe 
zaproszenia i aktualne informacje. 

Jerzy Latos 

 

WARSZAWSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
EWANGELICKIEGO 

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

Tematyka spotkań:  

- 16 stycznia – dr hab. Adrian Uliasz, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, historyk – 
prelekcja: „Lekarze  i przyjaciele dzieci: prof. Władysław Szenajch  (1879‐ 1964)  i prof. 
Zofia Lejmbach (1901‐1995)” – frekwencja: 37 osób; 

- 20 lutego – spotkanie poświęcone uczczeniu pamięci bp, Juliusza Burschego w związku 
ze 150. rocznicą Jego urodzin i 70. Rocznicą męczeńskiej śmierci, połączone z projekcją 
filmu  „Nieznani‐zapomniani  –  biskup  Juliusz  Bursche:  <  Ja  z  Polski  nie wyjadę>”. W 
spotkaniu  uczestniczyli  członkowie  rodziny  Biskupa,  m.in.:  prawnuk  ‐  prof.  Juliusz 
Gardawski;  praprawnukowie:  Stefan  Gardawski,  Aleksander  Łupienko,  Michał 
Łupienko;  kuzyni:  prof.  Aleksander  Bursche,  ks.  Waldemar  Preiss,  Piotr  Górecki.  – 
frekwencja: 67 osób; 

- 19 marca– dr hab. Kalina Wojciechowska, profesor ChAT, Katedra Nowego Testamentu 
– prelekcja: „Konfesyjność w polskich przekładach Nowego Testamentu” – frekwencja: 
40 osób; 

- 16 kwietnia – inż. Bohdan Sabela – prelekcja: „Metro warszawskie i nie tylko – historia, 
teraźniejszość  i  przyszłość  komunikacji”  –  frekwencja:  24  osoby.  Zebrani wysłuchali 
także krótkiego sprawozdania delegatów Oddziału Warszawskiego – sekretarza ks. dr 
Włodzimierza Nasta i inż. Bohdana Sabeli na Walne Zebranie PTEw, które odbyło się w 
Katowicach 24 marca br.  

- 21  maja  –  dr  Józef  Szymeczek,  prezes  Kongresu  Polaków  w  Republice  Czeskiej 
prelekcja: „Sytuacja Kościołów w Czechach dwadzieścia  lat po upadku komunizmu, ze 
szczególnym uwzględnieniem Augsburskiego Kościoła Ewangelickiego w czeskiej części 
Śląska Cieszyńskiego” – frekwencja: 33 osoby; 

- 18 czerwca – prof. dr hab. Andrzej Friszke –prelekcja: „Początki opozycji politycznej w 
PRL” (refleksja wokół książki „Anatomia buntu”) – frekwencja: 39 osób; 
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- 17  września  –  dr  Katarzyna 
Sum,  adiunkt  w  Katedrze 
Finansów  Międzynarodowych 
SGH  w Warszawie  –  prelekcja: 
„Strefa  euro  –  szansa  i 
wyzwanie  dla  zjednoczonej 
Europy”  –  frekwencja:  32 
osoby;‐ 

- 15  października  –  dr  Anna 
Hummel  zd  Kotula,  przy 
współudziale  prof.  dr  hab. 
Karola  Karskiego‐prezesa 
oddziału  –  prelekcja:  „Biskup  Karol  Kotula  –  życie  i  działalność”,  połączona  z 
prezentacją  pamiątkowych  zdjęć  z  życia  ks.  Biskupa.  W  spotkaniu  uczestniczyli 
członkowie rodziny prelegentki, córki biskupa. – frekwencja 46 osób; 

- 26  listopada  –  dr  Marcin  Jacoby,  pracownik  Zakładu  Sinologii  Wydziału 
Orientalistycznego  UW  wraz  z  żoną  Julią  (rodowitą  Koreanką)  –  prelekcja: 
„Chrześcijanie we współczesnych Chinach i Republice Korei – doświadczenia osobiste” ‐ 
frekwencja: 45 osób; 

- 17  grudnia  –  ambasador  dr  Tadeusz  Diem  –  prelekcja:  „Współczesne  problemy 
bezpieczeństwa Polski” – frekwencja: 23 osoby. 

Na ostatnim zebraniu w roku 2012 Prezes przypomniał, że w roku 2013 Oddział stanie w 
obliczu wyborów nowego zarządu. 

Karol Karski – przewodniczący Warszawskiego Oddziału PTE 

Ks. Włodzimierz Nast – sekretarz Warszawskiego Oddziału PTE 

 

EKUMENICZNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 
Ideą  zorganizowania  Ekumenicznego  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku  we  współpracy  z 
Parafią Ewangelicko‐Augsburską Św. Trójcy w Warszawie  i  innymi stołecznymi parafiami 
zrzeszonymi  w  Polskiej  Radzie  Ekumenicznej  było  umożliwienie  osobom  w  „trzecim 
wieku”  w  społeczności  różnych  konfesji  permanentnego  kształcenia,  prowadzenia 
aktywnego  trybu  życia  poprzez  stały  kontakt  z  nauką,  kulturą,  sztuką,  także  poprzez 
rekreacje  i uprawianie  zdrowego  trybu  życia, a w każdym działaniu  zwracanie uwagi na 
jego duchowy i artystyczny wymiar. 

Uniwersytet  pragnie  też  zmieniać  negatywne  stereotypy  dotyczące, wiedzy  i  tolerancji 
religijnej,  miejsca  i  ról  społecznych  ludzi  starszych,  stosunku  do  własnej  i  cudzej 
dojrzałości  i  starości,  wykreować  nowy  model  emeryta  ‐  człowieka  nowoczesnego, 
samodzielnego,  takiego  który  chce  i  potrafi  aktywnie  uczestniczyć  we  współczesnym 
świecie. 
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Inspiracją  idei  zorganizowania EUTW było wnikliwe  zapoznanie  się  z artykułem ks. prof. 
Bogusława Milerskiego, rektora ChAT zamieszczonym w kalendarzu ewangelickim z 2008 
roku  pt.  „Wychowanie  chrześcijańskie  jako  obszar  odpowiedzialności  Kościoła 
ewangelickiego”.  

Czytamy  tam …„Istotnym  elementem wychowania  jest  oświata  dorosłych,  realizowana 
zarówno  na  szczeblu  parafialnym,  jak  i  stowarzyszeń  ewangelickich”…”należałoby 
wspierać  idee  tworzenia  instytucji w  rodzaju  akademii  ewangelickich,  które w  sposób 
wyspecjalizowany mogłyby  się  zająć  chrześcijańską  oświatą  dorosłych,  także  w  formie 
uniwersytetu trzeciego wieku”.  

W  drugim  artykule  zamieszczonym  w  kalendarzu  ewangelickim  z  2009  roku  pt. 
”Chrześcijańska  Akademia  Teologiczna.  O  dylematach  specyficznej  uczelni”  Ks.  Rektor 
zadał  pytanie…”Jak  bowiem  sprawić,  aby  bardzo mała  uczelnia  była  uczelnią  ważną?” 
Pada wiele odpowiedzi i sugestii. 

Byłem  i  jestem  przekonany,  że  EUTW  działający  pod  patronatem  ChAT  niewątpliwie 
podniesie  rangę  i  prestiż  uczelni  ponieważ  we  wszystkich  publicznych  uczelniach 
warszawskich i w Polsce działają uniwersytety trzeciego wieku. 

Inicjatywę  założenia  Ekumenicznego  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku  podjął  Roman 
Michalak wraz z małżonką Leokadią Szczecińską – Michalak.  

1  lutego  2012  roku  uchwałą  Senatu  RP  ustanowiony  zostaje  Rok  2012  –  Rokiem 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku i objęcie honorowym patronatem obchodów ROKu UTW 
przez Małżonkę Prezydenta Annę Komorowską. Powstaje  również Parlamentarny Zespół 
ds.  UTW,  pod  przewodnictwem  posła  Michała  Szczerby.  Jest  to  dobry  moment 
zaktywizowania  i  zorganizowania  grupy  inicjatywnej  do  założenia  ekumenicznego, 
pierwszego w Polsce, a może i w Europie, tego typu uniwersytetu. 

23  lutego Oddział Warszawski Polskiej Rady Ekumenicznej występuje do Rektora ChAT z 
poparciem  inicjatywy  założenia  Ekumenicznego  Uniwersytetu  i  jednocześnie  prosi  o 
objęcie jego patronatem naukowym. 

W tym samum dniu 23 lutego występuje również do Prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej z 
poparciem  dla  tego  przedsięwzięcia  i  objęcia  honorowym  patronatem  naszego 
uniwersytetu. 

19 marca w PKiN uczestnicy  I Międzynarodowego Kongresu UTW zgłaszają pod adresem 
władz postulaty, które zostaną opracowane w Pakcie Na Rzecz Seniorów. 

14  maja  grupa  inicjatywna  zwołuje  zebranie  założycielskie  w  którym  uczestniczyli 
członkowie  warszawskich  parafii  zrzeszonych  w  Polskiej  Radzie  Ekumenicznej.  Na  tym 
zebraniu podjęto uchwałę  założenia Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod 
patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 

27  lipca  Sąd  Rejonowy  dla  m.st.  Warszawy,  XII  Wydział  Gospodarczy  KRS  rozpatrzył 
wniosek przy uczestnictwie Prezydenta m.st. Warszawy i postanowił wpisać do Krajowego 
Rejestru Sądowego nasz uniwersytet jako osoba prawna pod numerem 0000428283.  
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14 sierpnia ks. Radca Piotr Gaś – Proboszcz Parafii pismem L.dz. 105/K/2012 potwierdza, 
że  Parafia  udostępnia  swoje  pomieszczenia  na  statutową  działalność  Ekumenicznego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku  i udziela nam daleko  idącej pomocy  logistycznej, a  także 
wspiera  w  przedsięwzięciach  organizacyjno  –  administracyjnych  EUTW  w  miarę 
możliwości. 

W tym samym dniu 14 sierpnia GUS nadaje REGON 146241845 

29  sierpnia  I  Urząd  Skarbowy Warszawa  Śródmieście  nadaje  NIP  5252535364  i  od  1 
października 2012 roku EUTW może rozpocząć swoją działalność statutową. 

20 września Senat Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie podjął uchwałę nr 
9/2012  i  objął  patronatem  Ekumeniczny  Uniwersytet  Trzeciego  Wieku,  utworzony  z 
inicjatywy środowisk chrześcijańskich i Polskiej Rady Ekumenicznej. 

16  października  Arcybiskup  Jeremiasz  –  Prezes  Polskiej  Rady  Ekumenicznej  potwierdził 
pismem  L.dz.  158/12  w  imieniu  Prezydium,  że  Polska  Rada  Ekumeniczna  obejmuje 
patronatem Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

23  października  odbywa  się  inauguracja  pierwszego  roku  akademickiego  2012/2013 w 
kościele  Św.  Trójcy  na  pl.  Małachowskiego  1.  Po  części  oficjalnej  inauguracji  w 
Lutheraneum  odbyło  się  spotkanie  z  poczęstunkiem  przy  kawie  i  herbacie,  które 
sfinansowała Parafia.  

W  każdy  wtorek  i  piątek  w  godzinach  od  11:00  do  14:00  odbywają  się  zajęcia  w 
Lutheraneum  

Celem Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest działalność propagatorska,  

edukacyjna i promocyjna podobna do działalności większości uniwersytetów ale specyfiką 
EUTW jest: 

6. Upowszechnianie idei ekumenizmu. 

7. Promowanie kultury chrześcijańskiej. 

8. Propagowanie postaw tolerancji i szacunku wobec bliźnich. 

9.  Działanie  na  rzecz  integracji  europejskiej  oraz  rozwijanie  kontaktów  i współpracy 
między społecznościami innych religii objawionych – judaizmu i islamu.  

Zakres  i  środki  działania  EUTW  określa  statut  i  regulamin  zajęć  oraz  informatory 
wydawane z potrzeby chwili. Podstawowe zajęcia to: 

1. Prowadzenie wykładów, seminariów, dyskusji plenarnych  i panelowych,  lektoratów 
języków  obcych,  kursów  komputerowych  i  zajęć  w  zespołach  twórczych  i 
samokształceniowych. 

2. Prowadzenie zajęć ruchowych na pływalniach i relaksacyjnych na sali gimnastycznej. 

3. Organizowanie spotkań i imprez integracyjnych. 

Źródłem  finansowania  EUTW  są  wpływy  ze  składek  członkowskich  i  wpisowe  oraz 
dotacje.  

Roman Michalak – przewodniczący Zarządu EUTW 
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SPOTKANIA "DINOZAURÓW" - CZŁONKÓW BYŁEGO 
STOWARZYSZENIA POLSKIEJ MŁODZIEŻY EWANGELICKIEJ 

W roku 2012 odbyło się 12 spotkań oraz coroczne, również jubileuszowe letnie spotkanie 
w Sorkwitach. Organizacją spotkań zajmowali się Ewa i Piotr Weiglowie. 

8  stycznia  ‐  Pokaz  filmu  Beaty  Kamińskiej  "Sprawiedliwi,  wierni,  prawi..."  na  temat 
ratowania Żydów z warszawskiego getta przez członków parafii reformowanej, z rodziną 
ks. Zaunara na czele uzupełniony wspomnieniami Ireny Scholl . Obecnych 27 osób. 

13  lutego  ‐  Spotkanie  towarzyskie.  Ponieważ  tego  dnia  były  akurat  urodziny  Bogdana 
Geske,  zacny  jubilat  podjął  obecnych  słodyczami.  Omówiono  program  Jubileuszowego 
Spotkania w 25 rocznicę I Zjazdu, rozdzielono prace przygotowawcze. Obecnych 27 osób. 

12  marca  ‐  Spotkanie  Jubileuszowe.  Zaproszeni  zostali  proboszczowie  trzech 
warszawskich  parafii  ewangelickich.  Spotkanie  rozpoczął  powitaniem  zebranych 
gospodarz,  ks.  Piotr Gaś.  Ks.  bp  Zdzisław  Tranda  ‐  też  "Dinozaur"  ‐  odmówił  stosowną 
modlitwę i podzielił się jak zwykle ciepło i dowcipnie wspomnieniami z minionych lat. Po 
nim zabrał głos pierwszy prezes "Dinozaurów", Henryk Frysz. W przerwie podano 3 torty 
bezowe wykonane przez Alinę Burmajster oraz pischingery produkcji Lili Dirks‐Jełowickiej 
a  także  wino.  Po  przerwie  Mieczysław  Wolff,  pierwszy  powojenny  prezes  SPME 
przypomniał początki Stowarzyszenia (wspomagany przez swą żonę, Halinę); Roman Loth 
podsumował  historię  4  Zjazdów;  kurator  Parafii  św.  Trójcy,  Andrzej  Weigle,  mówił  o 
oddziaływaniu  dinozaurowej  społeczności  na  pracę  Parafii.  Wypowiadali  się  również 
koledzy, którzy przyjechali na spotkanie z innych ośrodków, jak np, Henryk Panusz z Łodzi. 
Frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów, mimo  iż od I zjazdu przybyło nam... 25 
lat. Obecnych było 66 osób. 

23 kwietnia ‐ Spotkanie wielkanocne połączone z tradycyjnym "jajeczkiem". Udział wzięli 
księża z 3 warszawskich parafii. Ks. Marcin Kotas zaprosił nas na jakieś spotkanie do Parafii 
Wniebowstąpienia Pańskiego. Ustalono, że będzie to w czerwcu 2012. Obecnych 38 osób. 

14 maja ‐ Tematem spotkania było hobby Ewy Weigle: kolekcja łyżeczek do czarnej kawy z 
różnych  krajów  i  różnych miast.  Przeszło  130  eksponatów  to  w  przeważającej mierze 
pamiątki  nabyte  podczas  licznych  wycieczek  po  świecie,  na  spotkaniu  były  punktem 
wyjścia do opowieści z podróży. Obecnych 28 osób. 

11 czerwca  ‐ Spotkanie na Puławskiej. Tematem spotkania była historia rodu Skierskich. 
Bardzo  ciekawie  mówiły  siostry  Barbara  Buczek  i  Krystyna  Danielczyk,  wnuczki 
superintendenta  Kościoła  Ewangelicko‐Reformowanego,  ks  Stefana  Skierskiego.  Z  kolei 
sylwetkę brata ks. Skierskiego ‐ zamordowanego w Starobielsku generała dywizji Leonarda 
Skierskiego,  przedstawili  córka,  Aleksandra  Sękowska  oraz  ks.  bp  Zdzisław  Tranda. 
Obecnych 37 osób. 

9 lipca ‐ Wakacyjne spotkanie towarzyskie. Obecnych 15 osób. 
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13  sierpnia  ‐  Tematem  spotkania  był  wyjazd  do  Sorkwit.  Kilka  osób miało  ochotę  na 
wyjazd  na Mazury. Określona  została  data,  kiedy  pastorostwo Mutschmannowie mogą 
przyjąć gości. W związku z zapowiedzianym zamknięciem na czas remontu sali parafialnej 
przy  Kredytowej  upoważniono  Ewę  i  Piotra Weigle  do  przeprowadzenia  konsultacji  w 
sprawie przyszłego miejsca spotkań. Obecnych 20 osób. 

10  września  ‐  Po  wstępnym  uzgodnieniu  z  proboszczem  Parafii  Wniebowstąpienia 
Pańskiego,  ks. Marcinem  Kotasem,  ewentualnego  przeniesienia  spotkań  Dinozaurów  z 
Kredytowej  na  Puławską,  Ewa  i  Piotr Weigle  odbyli  na  początku miesiąca  rozmowę  z 
proboszczem  Parafii  św.  Trójcy,  ks.  Piotrem  Gasiem,  który  proponował  skorzystanie  z 
Lutheraneum.  Uznano,  że  z  powodu  związanych  z  wiekiem  trudności  ruchowych  oraz 
braku poręczy na  schodach do podziemia  kościoła  lepiej będzie przenieść  spotkania do 
Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego. Spotkanie wrześniowe odbyło się już na Puławskiej. 
Jego  tematem była  relacja z  tegorocznego pobytu w Sorkwitach  i udziale w  tamtejszych 
uroczystościach  parafialnych.  Swoimi  refleksjami  podzielili  się  Krystyna  Rudzińska,  Jan 
Żytowiecki i Irena Scholl. Obecnych 16 osób. 

8 października ‐ Tematem spotkania było 25 lat "obozów" w Sorkwitach tzw. "młodzieży z 
większym doświadczeniem". Podsumowania dokonał Jerzy Karczewski który znalazł się już 
w "grupie  inicjatywnej" przygotowującej ćwierć wieku temu pierwszy wyjazd. W dyskusji 
wzięli  głos  m.in.  Jan  Żytowiecki,  Krystyna  Rudzińska,  Henryk  Frysz,  Bogdan  Geske. 
Obecnych 30 osób. 

12  listopada  ‐  Warszawski  Klub  Inteligencji  Katolickiej  przyznał  tegoroczną  nagrodę 
"Pontifici  –  Budowniczemu  Mostów"  ks.  bp  Zdzisławowi  Trandzie.  Jest  pierwszym 
niekatolikiem,  który  otrzymał  to wyróżnienie.  Tematem  spotkania  było  przyznanie  bp. 
Trandzie  tej  nagrody  oraz  60‐lecie  jego  ordynacji.  Ks.  bp  Janusz  Narzyński  wygłosił 
obszerną  laudację,  a  Jerzy  Karczewski  przeczytał  felieton  Jana  Turnaua  z  "Gazety 
Wyborczej"  pt.  „Biskup  nad  biskupami”.  W  drugiej  części  spotkania  Hanna 
Świeszczakowska, dziennikarka, zrelacjonowała wyniki  swoich badań nad historią parafii 
ewangelicko‐augsburskiej  w  Węgrowie  i  domem  „Sarepta”.  W  spotkaniu  wziął  udział 
proboszcz parafii węgrowskiej, ks. Bogdan Wawrzeczko. Obecne 44 osoby. 

11  grudnia  ‐  Spotkanie  opłatkowe  ‐  w  tym  roku  bardzo  skromne,  bowiem  choroby 
unieruchomiły większość uczestników. Ks. Zdzisław Tranda rozpoczął spotkanie modlitwą i 
życzeniami,  po  czym  zebrani  podzielili  się  opłatkiem.  Jak  co  roku  koleżanki  przyniosły 
domowe wypieki.  Spotkanie  zakończyło  się modlitwą  i wspomnieniem  tych,  co odeszli. 
Coroczna grudniowa kwesta na Ośrodek Szkolno‐Wychowawczy w Mrowli przyniosła 400 
zł. Obecnych 28 osób. 

 

W  roku  2013  spotkania  będą  się  odbywać  jak  zawsze w  drugi  poniedziałek miesiąca  o 
godz. 17.30, aż do odwołania w Domu Parafialnym przy ul. Puławskiej 2A. 

Ewa Ziegler‐Brodnicka  
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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. Z kolei w skład Rady Fundacji wchodzą: p. Igor Chalupec, ks. 
Piotr Gaś, p. mecenas Olga Sztejnert‐Roszak, ks. Marcin Kotas. 

Fundacja w roku 2012 kontynuowała prace zmierzające do otwarcia 
placówek  oświatowych  na  terenie  Warszawy,  jak  również  działalność charytatywną, 
skierowaną do  dzieci  i młodzieży  obu  warszawskich  parafii  –  Świętej  Trójcy  oraz 
Wniebowstąpienia Pańskiego. 

Na  początku  roku 2012 Fundacja  podziękowała  wszystkim  darczyńcom  oraz 
poinformowała o kontynuowaniu zbiórki 1% z rozliczeń podatkowych. Ulotki informujące 
o  działalności  ETO były  rozłożone w obu  kościołach,  na  cmentarzu  przy  ul. Młynarskiej 
oraz  na  ChAT.  Dodatkowo  na  stronie www.eto.org.pl,  był  udostępniony  nieodpłatnie 
program  wspomagający  rozliczenie  podatków.  Wzorem  lat  ubiegłych  informacje  o 
działaniach  Fundacji  były  przekazywane m.in.  podczas  Zgromadzenia  Parafialnego  oraz 
podczas  listopadowych  obrad  Komitetu  Parafialnego.  Przekazane  przez  darczyńców 
fundusze zostały skierowane na organizację przedszkola oraz szkoły. 

Dzięki zaproszeniu organizatorów konferencji naukowej pt. ”Bibliotheca Lindiana. Samuel 
Bogumił Linde  (1771 – 1847), pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. 
W 165  rocznicę  śmierci”,  Fundacja  mogła  zaprezentować  swoje  działania  i  plany 
edukacyjne. W trakcie konferencji została także pokazana krótka prezentacja pt. „Samuel 
Bogumił Linde jako patron szkoły. 

Jeszcze w roku 2011 Fundacja otrzymała stosowne zgody urzędów odnośnie planowanych 
prac budowlanych  i adaptacyjnych w budynku przy ul. Kredytowej 4.  Jednak ze względu 
na uwarunkowania i czynniki nie leżące po stronie Fundacji, nie było możliwe rozpoczęcie 
remontu  oficyny  w  2012  r.  Rozpoczęcie  realizacji  planów  Fundacji  związanych 
z otworzeniem placówek oświatowych w oficynie przy ulicy Kredytowej 4 jest możliwe po 
zaistnieniu kilku przesłanek, w tym m.in.: 

• udostępnieniu pustej powierzchni w oficynie na cele remontu; 
• skoordynowaniu działań budowy nowej oficyny i remontu starej; 
• ustanowieniu służebności drogi koniecznej od ul. Królewskiej; 
• wynegocjowaniu  i  zatwierdzeniu  przez władze  kościelne  umowy  pomiędzy  Fundacją 

a Parafią.  

Aby  nie  przedłużać  czasu  oczekiwania  na  rozpoczęcie  działalności  oświatowej  i  nie 
wywierać presji na Parafię, Fundacja  (niezależnie od woli kontynuowania  inwestycji przy 
ul.  Kredytowej  4)  postanowiła  poszukać  równoległej  lokalizacji  na  potrzeby  swoich 
placówek.  Na  wiosnę  2012  roku  znaleziony  został  obiekt  idealnie  spełniający  nasze 
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wymagania  –  piętrowy  budynek  biurowy  o  łącznej  powierzchni  4300m2,  położony  w 
otoczeniu zieleni, na działce o powierzchni ponad 1 ha. Nieruchomość ta znajduje się przy 
ulicy Jana Rosoła na Ursynowie.  

W  tym roku  (wrzesień 2013) Fundacja zamierza otworzyć  tam przedszkole, które będzie 
mieściło się w wydzielonej części budynku o powierzchni 700 m2. W kolejnych latach, wraz 
z  rozwojem  placówki  i  powołaniem  szkoły  podstawowej  i  gimnazjum  im.  Samuela 
Bogumiła Lindego, sukcesywnie wynajmowane będą kolejne pomieszczenia w budynku, aż 
do zajęcia całości obiektu tj. 4300 m2. 

Nie byłaby możliwa realizacja tych ambitnych planów Fundacji, gdyby nie p. Przemysław 
Krych prezes  zarządu  spółki Griffin Real Estates, która  zakupiła nieruchomość  specjalnie 
w celu wynajęcia  jej ETO na cele oświatowe. Pół roku  trwały  trudne negocjacje, których 
celem  było  odpowiednie  sformułowanie  i podpisanie  umowy  najmu  umożliwiającej 
Fundacji rozpoczęcie działalności. Zaangażowanie w projekt panów Przemysława Krycha i 
Igora  Chalupca  zaowocowało  podpisaniem  w listopadzie  tego  roku  długoterminowej 
umowy najmu, na korzystnych dla ETO warunkach.  

Planujemy  rozpocząć  zapisy  do  przedszkola  już  w  marcu  2013,  niezwłocznie  po 
otrzymaniu  prawomocnej  zgody  na  przeprowadzenie  remontu/adaptacji  na  cele 
oświatowe wynajętej powierzchni. Zgodnie z naszymi zamierzeniami przedszkole powinno 
ruszyć we wrześniu 2013 roku, a we wrześniu następnego roku szkoła podstawowa. 

Placówki  oświatowe  Fundacji  ETO,  tj.  przedszkole  „Szkrabki”  i  szkoła  podstawowa  im. 
Samuela  Bogumiła  Lindego  będą  realizowały  unikalny  program  nauczania  oparty  na 
matematyce,  muzyce  i  codziennej  nauce  języka  obcego.  Do  współpracy  z  nami 
zaprosiliśmy uznaną ekspertkę w dziedzinie edukacji matematycznej małego dziecka prof. 
Edytę  Gruszczyk‐Kolczyńską,  która  specjalnie  dla  naszego  przedszkola  opracowała 
program  nauczania  matematyki.  Nasze  przedszkole  będzie  pierwszym  w  Warszawie  i 
czwartym w kraju matematycznym przedszkolem! 

Pracując  nad  powołaniem  placówek  oświatowych  Fundacja  ETO  prowadziła  przez  cały 
czas działania charytatywne a wśród nich: 

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

b.  dofinansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży z obu warszawskich parafii na obóz letni, 
zorganizowany w Lidzbarku Welskim. 

c.  coroczny konkurs – „Moje życzenia świąteczne” – na kartkę świąteczną; w tym roku 
zwyciężczynią została Emilia Sikora. 

d.  zakup materiałów plastycznych dla dzieci z obu warszawskich parafii. 

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 
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LUX MED. TABITA 

LUX MED  TABITA  Sp.  z  o.o.  w  roku  2012  kontynuowała  działalność  w  zakresie  usług 
medycznych z lat ubiegłych oraz przeprowadziła niezbędne prace remontowe wynikające 
z bieżących potrzeb związanych z utrzymaniem infrastruktury obiektu. 

Ośrodek oferuje usługi zarówno komercyjne, tj. finansowane przez samego pacjenta,  jak 
też  posiada  zawarty  kontrakt  z NFZ w  zakresie  zakładu  opiekuńczo‐leczniczego  oraz w 
trzech  zakresach  rehabilitacyjnych,  tj.  rehabilitacji  ogólnoustrojowej  w  warunkach 
stacjonarnych, rehabilitacji ogólnoustrojowej dziennej oraz rehabilitacji neurologicznej. 

Ośrodek nieustannie poszerza  katalog  świadczonych usług,  zwłaszcza w  zakresie profilu 
rehabilitacyjnego.  Od  początku  roku  2012,  w  ramach  świadczeń  komercyjnych 
(finansowanych  przez  samego  pacjenta),  wprowadzono  nowe  świadczenie  –  turnusy 
rehabilitacyjne dla osób z chorobą Parkinsona. Od stycznia 2013 r. natomiast pozyskano 
nowy  kontrakt  na  usługi  w  zakresie  rehabilitacji  psychosomatycznej  finansowanej  w 
ramach działań prewencji rentowej ZUS.  

Przychody: 

Wartość kontraktu zawartego z NFZ na rok 2012 r. wynosiła 3 700 722,30 PLN, w tym: 

• 2 526 510 PLN w zakresie trzech zakresów rehabilitacyjnych 
• 1 174 212 w zakresie świadczeń opiekuńczo‐leczniczych 

Dla porównania wartość kontraktu z NFZ w roku ubiegłym  (2011) wynosiła 3 513 510,00 
PLN, w tym odpowiednio: 

• 2 297 476 PLN w zakresie trzech zakresów rehabilitacyjnych 
• 1 216 034 w zakresie świadczeń opiekuńczo‐leczniczych 

Wartość kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w roku 2012 w porównaniu do roku 
2011 w ramach świadczeń opiekuńczo‐leczniczych została utrzymana na dotychczasowym 
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poziomie, zaś w trzech zakresach rehabilitacyjnych wzrosła o ok. 10%. Biorąc pod uwagę, 
że  kontrakt  z NFZ w  roku ubiegłym  (2011 w  stosunku do  roku 2010)  został  zwiększony 
znacząco, bo aż o ok. 56%, fakt utrzymania tego poziomu finansowania NFZ należy uznać 
za zadowalający.  

Dodatkowo  przychody  z  różnego  zakresu  świadczeń  komercyjnych,  tj.  finansowanych 
przez samego pacjenta to w skali całego roku 2012 kwota oscylująca ok. 800 000,00 PLN. 

Pacjenci: 

W ramach udzielonych świadczeń w 2012 roku liczba pacjentów wynosiła: 

1. w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie: 

‐ rehabilitacji neurologicznej – 156 pacjentów, 

‐ rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych – 215 pacjentów, 

‐ rehabilitacji ogólnoustrojowej dziennej – 229 pacjentów, 

‐ świadczeń pielęgnacyjno‐opiekuńczych – 60 pacjentów, 

2. w ramach pobytu w tzw. Domu Seniora – 29 pacjentów, 

3. pozostałe świadczeniach w ramach komercji – 113 pacjentów, w tym 16 pacjentów w 
ramach nowooferowanego turnusu rehabilitacyjnego dla osób z chorobą Parkinsona.. 

Łączna liczba pacjentów w ciągu roku wynosiła 802 pacjentów. 

Dla porównania w 2011 r. było to 756 pacjentów, w 2010 roku  ilość pacjentów wynosiła 
222, a w 2009 roku w Ośrodku przebywało ok. 80 pacjentów. 

W  ilości  obsługiwanych  pacjentów  zatem  również  cały  czas  utrzymuje  się  tendencja 
wzrostowa. 

Zatrudnienie: 

Według  stanu  na  dzień  31  grudnia  2012  r.  zatrudnionych  w  Ośrodku  (lub 
współpracujących  z  Ośrodkiem  na  podstawie  umów  cywilnoprawnych)  było  108  osób, 
Zatrudnienie wzrosło zatem w stosunku do roku ubiegłego o ok. 10.%, co ma oczywiście 
bezpośredni  związek  ze  zwiększeniem  kontraktu  z  NFZ  i  rozszerzeniem  katalogu  usług 
rehabilitacyjnych.  

Dla porównania w 2011 r. zatrudnienie wynosiło 97 osoby, w roku 2010 r. 88 osób. 

Koszty: 

Ogólne  koszty w 2012  roku wyniosły 6 926 775,59 PLN  (dla porównania  koszty w 2011 
roku wynosiły 6 149 958,00 PLN) 

W związku z dynamicznym rozwojem Ośrodka oraz koniecznymi naprawami  i remontami 
poniesiono następujące koszty: 

• doposażenie obiektu w brakujący sprzęt rehabilitacyjny ok. 27 000,00 PLN 
• zakup mebli i wyposażenia do wyremontowanych pokoi dla pacjenta oraz 

doposażenie w niezbędne materiały (pościel, ręczniki itp.) ok. 2 000,00 PLN  
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• wyposażenie ośrodka w sprzęt do terapii zajęciowej i sprzęt medyczny ok. 5 000,00 
PLN 

• naprawy i konserwacje związane z utrzymaniem ośrodka ok. 66 000,00 P, w tym np. 
niezbędne konserwacje i filtry do oczyszczalni ścieków ok. 2 800,00 PLN 

• rozbudowa i modernizacja oraz konserwacja sieci IT oraz monitoringu ok. 3 000,00 
PLN 

• uzupełnienie sprzętu ppoż zgodnie z wymogami ok. 2 600,00 PLN 

Podsumowanie: 

Pomimo  skomplikowanej  sytuacji  finansowej  wyniki  finansowe  należy  uznać  za 
zadowalające.  Podejmowane  są  ciągłe  działania  reorganizacyjne  i  modernizacyjne 
rokujące zwiększenie przychodów i stopniowe zmniejszanie straty z działalności. 

Oceny  klientów  pod względem  jakości  świadczonych  przez Ośrodek  usług  są wysokie  i 
zadowalające  ‐  klienci  dobrze  oceniają  personel Ośrodka  i  jego  profesjonalizm,  jak  też 
dobre wyposażenie Ośrodka i komfortowe warunki pobytu. 

W następnych latach Zarząd planuje kontynuację działań rozpoczętych w roku latach 2010 
i  2011,  a  także wprowadzenie  nowych  działań mających  na  celu  ciągły  rozwój  Spółki  i 
uzyskiwanie coraz lepszych wyników finansowych. Już w chwili obecnej od stycznia 2013 r. 
z  powodzeniem  realizowane  są  nowe  usługi  w  ramach  kontraktu  na  rehabilitację 
psychosomatyczną finansowanego z ZUS, o którym była mowa już wcześniej. Kontrakt ten, 
przy  założeniu  jego  realizacji  w  100%  przyniesie  dodatkowy  przychód  w  kwocie  ok. 
1 100 000,00 PLN rocznie. 

Spółka  zamierza  w  dalszym  ciągu  kontynuować  sprawdzony  profil  działalności  oraz 
polepszać  standard  usług,  cały  czas  mając  na  względzie  priorytet  swojej  działalności, 
którym jest dobro osób starszych i schorowanych. 

Małgorzata Kalińska ‐Prezes Zarządu LUX MED Tabita Sp. z o. o. 
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STATYSTYKA PARAFIALNA 
(na podstawie danych przekazywanych przez Parafię w ramach sprawozdawczości ogólnkościelnej)  
L.p.  Pozycja  2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r.  2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.  2012r. 
1  Aktualna liczba parafian  1974  1974  1970  1997  2029  2056  1677*  1688  1685  1707  1721 
2  Liczba wstąpień do Kościoła  32  28  19  22  27  21  8  8  17  26  20 
3  Liczba chrztów   20  22  17  37  33  27  17  23  13  18  12 

+5*** 
4  Liczba osób, które wystąpiły z Kościoła  0  1  4  1  0  0  2  3  `1  1  0 
5  Liczba zgonów  49  41  47  39  34  23  31  28  35  27  24 
6  Liczba osób wyrejestrowanych skutkiem 

zmiany zamieszkania 
0  11  4  1  9  7  2  3  6  7  10 

7  Liczba osób przystępujących do Komunii 
Świętej 

3022  3390  4103  4140  4694  5144  5152  5160  5210  5271  5632 

8  Liczba osób płacących składki  1521  1504  1491  1464  1463  1461  1465  585**  639  598  591 
9  Średnia ofiarność na osobę (zł/rok)  272  220  199  220   275   259   278   286   287  256  239 
10  Liczba pogrzebów parafian  44  32  47  39  34  23  31  28  34  27  20 
11  Liczba pogrzebów z zewnątrz  102  86  84  71  98  97  99  115  99  102  95 
12  Liczba konfirmantów  9  12  16  7  17  6  7  7  9  13  5 
13  Liczba ślubów  14  22  13  12  17  10  11  7  9  8  8 
14  w tym liczba ślubów o różnej 

przynależności wyznaniowej
12  15  9  8  11  5  7  6  7  5  7 

15  Liczna dzieci uczęszczających do punktów 
katechetycznych 

96  88  82  88  90  90  83  100  97  103  100 

16  Liczba dzieci uczęszczających na szkółki 
niedzielne 

48  63  61  69  70  72  64  72  100  106  116 

17  Liczba pracowników świeckich na pełnym 
etacie 

23  20  18  18  15  16  15  12  12  12  12 

18  Liczba pracowników świeckich na niepełnym 
etacie 

14  10  12  13  17  17  4  7  5  5  6 

Uwaga: *Zmniejszenie liczby parafian od 2008 roku wynika z faktu aktualizacji kartoteki parafialnej, ** a liczby osób płacących składki od 
roku 2009 z faktu wykazywania wyłącznie osób mających zapłacone składki za rok poprzedni. *** 5 chrztów to osoby spoza Parafii.
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