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WPROWADZENIE 

Czcigodni Siostry i Bracia, Szanowni Państwo, 

Mamy przyjemność przekazać sprawozdanie dotyczące życia 
parafialnego Parafii Św. Trójcy w Warszawie za rok 2013. 
Kontynuując kilkuletnią tradycję, obok wymaganych przepisami 
prawa kościelnego sprawozdań proboszcza oraz Rady Parafialnej, 
w materiale tym zawarliśmy także sprawozdania dotyczące 
praktycznie wszystkich przejawów naszego życia zborowego, to 
jest działalności duszpasterskiej, katechetycznej, inwestycyjnej, 
socjalnej i kulturalnej oraz sprawozdania działających w naszej 
Parafii grup: młodzieżowej i studenckiej, chórów, Koła Pań, Koła 

Seniorów, Komisji Ochrony Pamiątek i innych. Daliśmy także szansę zaprezentowania 
dokonań jednostkom działającym we współpracy z naszą Parafią – Polskiemu 
Towarzystwu Ewangelickiemu, Ekumenicznemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku oraz 
Ewangelickiemu Towarzystwu Oświatowemu. Ostatnia część poświęcona jest omówieniu 
ubiegłorocznej działalności spółki LuxMed Tabita prowadzonej w naszym parafialnym 
ośrodku w Konstancinie-Jeziornie. 

Jak widać z załączonych tekstów, rok 2013 obfitował w różnorodne, w większości radosne 
wydarzenia, które miały miejsce w naszej Parafii albo w których uczestniczyli 
przedstawiciele naszej społeczności. Do najciekawszych z nich należały między innymi: 
koncert zespołu Śląsk pt. „Solus Christus”, który zapełnił do ostatniego miejsca naszą 
świątynię, nabożeństwo na rozpoczęcie XIII sesji Synodu Kościoła, Noc Muzeów, 
konfirmacja 8 dziewcząt i chłopców, międzynarodowe nabożeństwo z okazji Szczytu 
Klimatycznego organizowanego w Warszawie przez Organizację Narodów Zjednoczonych  
i wiele innych. Przeżywaliśmy także radosne uroczystości 100. urodzin naszej parafianki  
p. Hanny Wróbel, 50. lecie ordynacji ks. dr Włodzimierza Nasta oraz 45. lecie pracy 
dyrygenta naszych chórów – parafialnego i Modo Maiorum p. Michała Straszewskiego, a 
także tradycyjne już jubileusze konfirmacji. W naszym kościele odbyło się 12 koncertów, w 
Lutheraneum gościliśmy także 3 wystawy.  

Także pod względem administracyjnym i inwestycyjnym ubiegły rok należy uznać za 
pracowity, choć oczywiście na miarę naszych możliwości finansowych. Za szczególnie 
ważne należy uznać ogłoszenie konkursu ofert dotyczącego nieruchomości parafialnej 
przy Towarowej i Wolskiej (zwanej potocznie „serkiem wolskim”). Mamy nadzieję, że uda 
się w bieżącym roku wypracować rozwiązanie, które da finansowe możliwości rozwoju 
naszej Parafii i uporania się z szeregiem narastających problemów dotyczących stanu 
technicznego naszych nieruchomości. Także zakończenie spraw sądowych (poza trwającą 
jeszcze sprawą karną związaną z „serkiem wolskim”), które przez ostatnie lata mocno 
absorbowały naszą Parafię, a zwłaszcza proboszcza ks. Piotra Gasia, i które co należy 
podkreślić wszystkie zakończyły się korzystnymi dla nas wyrokami, pozwalają z nadzieją 
patrzeć na nadchodzącą przyszłość.  
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Wymiernym i jakże radosnym znakiem żywotności Parafii Św. Trójcy jest liczne 
uczestnictwo w coniedzielnych nabożeństwach, przystępowanie do Stołu Pańskiego, a 
także wysoka liczba wstąpień do Kościoła. W ubiegłym roku po raz kolejny zanotowaliśmy 
wzrost liczby parafian oraz wzrost liczby osób płacących składki, chociaż poziom 35% 
korzystających z tego prawa, niestety jest dalekim od ideału.  

Niewątpliwie jednym z największych powodów do dumy dla całego Zboru są dzieci. Na 
podkreślenie zasługuje rosnąca liczba biorących udział w zajęciach katechetycznych (132!) 
i zajęciach przedszkola niedzielnego oraz szkółkach niedzielnych, a także w spotkaniach 
chóru dziecięcego i śpiewających lekcjach religii. Warto także pochwalić chór rodzinny Vox 
Gaudi, który po roku prób, może już wykazać się dobrymi występami i prawie  
30. osobowym składem! Warto zwrócić także uwagę na działalność Ekumenicznego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który sukcesywnie rozwija się i wzmacnia swoją pozycję w 
gronie tego rodzaju instytucji.  

Rok 2013 był momentem szczególnym dla społeczności ewangelickiej stolicy. Po prawie 
70. latach przerwy wraz z uruchomieniem przez ETO przedszkola „Szkrabki”, 
reaktywowane zostało szkolnictwo ewangelickie w Warszawie, kontynuując piękną kartę 
zapisaną przez gimnazjum im. Mikołaja Reja, gimnazjum im. Królowej Anny Wazówny i 
inne placówki edukacyjne. Problemy z lokatorami oraz kwestie techniczne spowodowały, 
że pierwsza faza „projektu szkolnego” nie została, tak jak pierwotnie planowano, 
zlokalizowana w oficynie przy Kredytowej 4. Udało się jednak pozyskać nowoczesny, 
przestronny i co najważniejsze perspektywiczny obiekt przy ul. Rosoła na Kabatach, gdzie 
od września ubiegłego roku działa przedszkole (do którego uczęszcza już ok. 60 dzieci!) i 
gdzie od września roku 2014 rozpocznie działalność szkoła podstawowa im. Samuela 
Bogumiła Lindego.  

Na koniec należy podkreślić pozytywne zmiany zachodzące w funkcjonowaniu ośrodka 
Tabita. Rozszerza się systematycznie oferta rehabilitacyjna, zwiększa liczba pacjentów, 
poprawiają się powoli wyniki finansowe. Po raz kolejny upewnia nas to, że w tak trudnej 
sytuacji w jakiej byliśmy przed kilkoma laty, decyzja o rozpoczęciu współpracy z grupą 
LuxMed była dobrym rozwiązaniem. 

Wszystkie opisane w tym sprawozdaniu działania są efektem ogromnego zaangażowania i 
wysiłku wielu osób. Im wszystkim należą się słowa podziękowania ze strony całego Zboru. 
W sposób szczególny są one adresowane do proboszcza naszej Parafii ks. Piotra Gasia oraz 
do wszystkich wspierających go w tej służbie duchownych oraz świeckich członków Rady 
Parafialnej, a także do zaangażowanego grona pracowników.  

Przekazując Państwu niniejszy materiał mamy nadzieję, że stanie się on zachętą do 
aktywniejszego udziału w życiu zborowym i pełniejszego korzystania z przygotowanej 
oferty. Zaproszenie to kierujemy szczególnie do osób, które z różnych powodów znajdują 
się z dala od Kościoła, z dala od spraw parafialnych, przypominając im towarzyszące nam 
w ostatnich latach hasło: PAMIĘTAJ – JESTEŚMY ! 

Andrzej Weigle – kurator Parafii 
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KALENDARIUM WYDARZEŃ 
 

DATA WYDARZENIE 

05.01  Etap diecezjalny Konkursu Sola Scriptura z udziałem dzieci z naszej Parafii 

06.01  
Nabożeństwo w Święto Objawienia Pańskiego z występem Chóru Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz wernisaż wystawy Borisa Schwenckego "Wiele gwiazd oraz ja, 
biedny, nędzny człowiek" 

12.01  Koncert "Solus Christus" Zespołu Śląsk 

13.01  
Nabożeństwo połączone z jubileuszem 150-lecia Zwiastuna Ewangelickiego oraz 
wręczeniem Nagród im. Ks. Leopolda Otto 

14.01  Diecezjalna Konferencja Księży organizowana w Parafii Św. Trójcy 

14.01  
Wernisaż wystawy "Miejsce akcji: Warszawa" Katarzyny Bielińskiej z warszawskiej 
ASP 

21.01  PTE: spotkanie z ks. Adamem Bonieckim 

18-25.01  
Udział duchownych parafialnych w nabożeństwach ekumenicznych w ramach 
Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan 

25.01  
Nabożeństwo ekumeniczne w Dzień Nawrócenia apostoła Pawła - kazanie wygłosił 
ks. kanonik Andrzej Kopczyński z Parafii Rzymskokatolickiej Miłosierdzia Bożego w 
Ząbkach 

27.01  Koncert kolęd chóru parafialnego w Tabicie 
02-09.02  Zimowisko rodzinne w Wiśle Jaworniku 

17.02  Zgromadzenie Parafialne 

25.02  Udział duchownych parafialnych w Diecezjalnej Konferencji Księży w Zduńskiej Woli 
08.03  Prawykonanie Pasji wg św. Jana skomponowanej przez Dariusza Przybylskiego. 

16.03  Ogólnopolski finał konkursu Sola Scriptura z udziałem dzieci z naszej Parafii 
23.03  Rekolekcje pasyjne dla dzieci 

05.04  
Nabożeństwo na rozpoczęcie trzeciej sesji XIII Synodu Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w Polsce 

10.04  
Wręczenie Nagrody "Człowiek Pojednania" w kościele Świętej Trójcy przyznawanej 
przez kapitułę Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów 

15.04  Udział duchownych parafialnych w Diecezjalnej Konferencji Księży w Łodzi  

21.04  Koncert "Kolumny - ormiańskie śpiewy liturgiczne". 

21.04  
Rocznica wybuchu powstania w Getcie Warszawskim - uroczystości pod pomnikiem 
Bohaterów Getta z udziałem proboszcza 

28.04  Nabożeństwo z udziałem chórów ze Sztokholmu i parafii Św. Barbary w Warszawie 

01-05.05  Udział przedstawicieli Parafii w Dniach Kościoła w Hamburgu 
02.05  Wizyta 120-osobosowej grupy z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Drogomyślu. 

09.05  
Święto Wniebowstąpienia Pańskiego - nabożeństwo połączone z wykonaniem 
kantany J. S. Bacha "Lobet Gott in seinen Reichen" przez berliński Chór 
Towarzystwa Bachowskiego oraz orkiestrę Camerata Academia Varsovia 

13.05  Udział duchownych parafialnych w Diecezjalnej Konferencji Księży w Lublinie 

17-19.05  
Wizyta delegacji parafialnej w Holandii z okazji 425-lecia Parafii Ewangelicko-
Luterańskiej w Amsterdamie 
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18.05  Udział chóru parafialnego w Diecezjalnym Zjeździe Chórów w Ozorkowie 

18.05  Noc Muzeów w kościele Świętej Trójcy  
19.05  Święto Zesłania Ducha Świętego - rocznice konfirmacyjne 

24.05  
XXII Reprezentacyjny Koncert Muzyki Cerkiewnej w ramach XXXII 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2013 

26.05  Konfirmacja w Parafii Świętej Trójcy 
10.06  Udział duchownych parafialnych w Diecezjalnej Konferencji Księży w Żyrardowie 

19-23.06  Udział przedstawicielek Parafii w spotkaniu kobiet w Wittenberdze 

23.06  Zgromadzenie Parafialne 
26.06  Nabożeństwo na zakończenie roku szkolnego 

28.06  Koncert muzyki J. S. Bacha zespołu kameralnego Modo Maiorum 
30.05  Piknik parafialny w Tabicie  

01-03.07  
Udział duchownych parafialnych w Ogólnopolskiej Konferencji Księży w Wiśle-
Jaworniku 

01-10.07  
Kolonie parafialne dla dzieci w Ostrowie k. Karwi (organizowane wspólnie z Parafią 
Wniebowstąpienia Pańskiego) 

14.07  
Udział 15-osobowej grupy pracowników administracyjnych Kościoła Ewangelicko-
Luterańskiego Finlandii w niedzielnym nabożeństwie 

09-19.07  
Wystawa prac dyplomowych absolwentów warszawskiej ASP - p. Katarzyny 
Maczkowskiej i Łukasza Wolfa 

23.07-02.08  Obóz języka angielskiego w Wiśle Jaworniku z udziałem dzieci z naszej Parafii 

01.08  Nabożeństwo w Kaplicy Halpertów w 69. rocznicę Powstania Warszawskiego 

04.08  
Niedziela Izraela z udziałem przedstawicielek organizacji zrzeszającej kobiety 
ewangelickie w Niemczech  

01.09  Piknik parafialny we Włochach 

09.09  Nabożeństwo na rozpoczęcie roku szkolnego 
15.09  Europejskie Dni Dziedzictwa w naszej parafii 

16.09  Udział duchownych parafialnych w Diecezjalnej Konferencji Księży w Pabianicach 

22.09  
Zakończenie XXII Forum Kobiet Luterańskich podczas nabożeństwa w kościele 
Świętej Trójcy; udział chóru parafii luterańskiej św. Mikołaja w Linköping (Szwecja) 

03-06.10  Wizyta delegacji parafialnej w parafii katedralnej w Uppsali 

13.10  Koncert z okazji 45-lecia pracy artystycznej p. Michała Straszewskiego 

20.10  Zgromadzenie Parafialne 
21.10  Udział duchownych parafialnych w Diecezjalnej Konferencji Księży w Węgrowie 

27.10  Jubileusz 50-lecia ordynacji ks. dr. Włodzimierza Nasta 
25-26.10  Parafialna akcja sprzątania cmentarza 

31.10-03.11  Kwesta na ratowanie zabytków cmentarza  

10.11  Nabożeństwo z udziałem chóru "Z potrzeby serc" 

10.11  
Wieczorne nabożeństwo ekumeniczne w ramach Szczytu Klimatycznego ONZ w 
Warszawie, z udziałem zespołu muzycznego z RPA. Kazanie wygłosiła bp Ingeborg 
Midtomme z (luterańskiego) Kościoła Norwegii 

16.11  Udział delegatów Parafii w Synodzie Diecezjalnym w Łodzi 
23.11  Koncert muzyki cerkiewnej zespołu Vesperascit 

24.11  Promocja książki Aliny Janowskiej "Mów mi o miłości" 
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04.12  
Spotkanie adwentowe w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego rad parafialnych 3 
parafii ewangelickich Warszawy 

07.12  Spotkanie poobozowe dla dzieci w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego 

07.12  Adwentówka zborowa 
08.12  Nabożeństwo polsko-niemieckie w 2. Niedzielę Adwentu 

08.12  
Koncert Chóru Uniwersytetu Warszawskiego Bach 200 UW pod dyr. Iriny 
Bogdanovich. 

09.12  Udział duchownych parafialnych w Diecezjalnej Konferencji Księży w Radomiu 
14.12  Koncert bożonarodzeniowy Sinfonia Iuventus 

16.12  
"W samym środku Warszawy" - wykład i koncert chóru Modo Maiorum dla 
słuchaczy studiów varsavianistycznych  

20.12  Adwentówka w Tabicie 

21.12  Koncert kolęd chóru Vox Gaudi w Tabicie 
22.12  Gwiazdka dla dzieci 

28.12  Wizyta Komisji Diakonii w Węgrowie  

 

  

Konfirmacja Koncert zespołu Śląsk 

  

Noc Muzeów  Piknik parafialny w Tabicie 
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DUSZPASTERSTWO 

SPRAWOZDANIE PROBOSZCZA PARAFII 

„Moim szczęściem być blisko Boga” Ps 73, 28 

 

W roku 1979, po pierwszym roku studiów teologicznych, 
odbywałem swoja praktykę studencką w ewangelickiej 
Parafii w Poznaniu. Tam poprowadziłem pierwsze 
nabożeństwo. Trzymałem wtedy w rękach Pismo Święte, 
które dzień wcześniej podarował mi ówczesny proboszcz 
poznańskiej Parafii – ks. Jan Walter. W Biblii był krótki 
wpis: „Moim szczęściem być blisko Boga” (Psalm 73, 28) 
Z życzeniem Bożego błogosławieństwa, ks. Jan Walter.” 
To wspomnienie odżyło we mnie, kiedy 4 grudnia roku 
2013 – w 30 rocznicę mojej ordynacji na duchownego 
ewangelickiego - mogłem Bogu podziękować za Jego 
błogosławieństwo. Ostatnie sześć lat mogłem służyć w 
ewangelickiej Parafii Świętej Trójcy w Warszawie. Po 
trzydziestu latach wiem, że doświadczałem szczęścia 
blisko Boga. Przyznaję też, że moje postrzeganie i 

przeżywanie bliskości Boga oraz płynącego z niego szczęścia było różne. Coraz silniej 
odnajduję się w tym, co wyznał Asaf – autor Psalmu 73. Bogu łaskawemu dziękuję za 
minione lata i przede wszystkim ludzi, których pozwolił mi spotkać i z nimi 
współpracować. Proszę również Boga oraz ludzi o przebaczenie wszystkiego w czym 
zawiodłem. 

Pamiętam o słowach z mojego sprawozdania 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…” 

W całej mojej służbie – również tej wypełnianej w roku 2013 – starałem się realizować 
zapisy Regulaminu Parafialnego naszego Kościoła. Przypomnę istotne kwestie, o których 
staram się pamiętać w codziennej służbie w Zborze. Parafią zarządza Rada Parafialna, 
wybrana przez Zgromadzenie Parafialne, a w jej skład z urzędu wchodzi proboszcz (§ 20 
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Regulaminu Parafialnego). Staram się pamiętać o tym, że duchowym zwierzchnikiem 
parafii jest proboszcz – przypomina to § 42 tego Regulaminu. Cytuję: „…na mocy ordynacji 
[proboszcz], 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.” Wreszcie staram się 
pamiętać, że 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) oraz że „Na mocy Prawa Kościelnego administruje Parafią i 
wraz z Radą Parafialną odpowiada za gospodarkę Parafii.” (§ 42 pkt 5). 

W moim przekonaniu współpraca proboszcza z Radą Parafialną, Zgromadzeniem 
Parafialnym oraz Komitetem Parafialnym układa się bardzo dobrze. Jest to owoc starań 
nas wszystkich. Otwartość, szczerość, wypracowywane zaufanie, wzajemny szacunek, 
ciągle pogłębiana wola współpracy, zaangażowanie nas wszystkich, pozwalają nam na 
wręcz modelową współpracę. Nie jesteśmy ideałami i nie jesteśmy idealną Parafią. Sądzę, 
że wszyscy mamy tego świadomość. Ta chroni nas przed samozadowoleniem, uczy pokory 
i jeszcze bardziej mobilizuje do większego zaangażowania w realizowaniu powierzonych 
nam zadań i budowania dobrych wzajemnych relacji. Cieszę się, że moje ogólne 
stwierdzenia znajdują potwierdzenie w słowie Kuratora Parafii – p. Andrzeja Weigle - oraz 
sprawozdaniach opublikowanych w tym Informatorze Parafialnym.  

Z radością stwierdzam, że w naszej 
Parafii regularnie odbywały się 
nabożeństwa, studia biblijne, 
spotkania różnych grup wiekowych, 
zainteresowań, wsparcia, 
edukacyjnych, spotkania 
informacyjne, wystawy, koncerty, 
diecezjalne i ogólnokościelne 
wydarzenia. Kalendarium, strona 
internetowa Parafii, Informator 
Parafialny, Facebook, dokumentują te 
zdarzenia.  

Uroczyste nabożeństwo z okazji 75.lecia kościoła we Włochach 

Zawsze ogromnie poruszają mnie chwile, w których wolno mi towarzyszyć osobom 
żegnającym swoich bliskich na naszym ewangelickim Cmentarzu w Warszawie i nie tylko. 
Wielką radością jest dla mnie sprawowanie Chrztu Świętego oraz prowadzenie 
uroczystości zaślubin. Spotkania dla osób zainteresowanych podjęciem decyzji o 
wstąpieniu do naszego Kościoła odbywały się przez cały rok i sądzę, że były istotne nie 
tylko dla osób, które już wstąpiły, ale także dla tych, które jeszcze takiej decyzji nie 
podjęły.  

Tradycyjnie już prowadziłem zajęcia dla młodszej i starszej grupy konfirmantów.  
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W minionym roku odbyłem 201 duszpasterskich rozmów. Wszystkim rozmówcom 
dziękuję za zaufanie i powierzam ich łaskawemu Bogu. Modlę się o to, aby w złożonej 
codzienności coraz silniej i pełniej doznawali bliskości Boga. Z tego niech rodzi się ich 
szczęście. 

Uczestniczyłem i reprezentowałem Parafię w 51 wydarzeniach wymienionych w 
kalendarium wydarzeń w roku 2013 
opublikowanym w Informatorze. Dodam też, 
że w roku sprawozdawczym odbyło się szereg 
spotkań zorganizowanych przez koalicjantów 
(Galeria Narodowa Zachęta, Państwowe 
Muzeum Etnograficzne w Warszawie, 
Hochtief, Parafia Ewangelicko-Augsburska 
Świętej Trójcy), w związku z planowaną 
przebudową pl. Małachowskiego. Przypomnę, 
że projektowi patronuje Burmistrz 
Śródmieścia m. st. Warszawy. W roku 2014 
zostanie ogłoszony konkurs architektoniczny 
na projekt przebudowy pl. Małachowskiego. 

Konfirmacja 2013 

 

Wspomnę również, że w minionym roku uczestniczyłem jako proboszcz Parafii i 
Wiceprzewodniczący Rady Fundacji w posiedzeniach Ewangelickiego Towarzystwa 
Oświatowego. Ogromnie cieszę się, że projekty ETO przypominają ważną tradycję 
ewangelickiego środowiska w Warszawie oraz kładą nowe akcenty współcześnie. 

Pełnię godność członka Konsystorza Kościoła. Uczestniczyłem więc w minionym roku w 
posiedzeniach Konsystorza.  

W okresie od 29 października do 8 listopada z delegacji naszego Kościoła uczestniczyłem 
w X Zgromadzeniu Światowej Rady Kościołów w Pusan w Republice Korei. 

Ostatnie sześć lat mojej służby postawiły mnie w wielu trudnych okolicznościach, których 
nie wybierałem. Wypełniając swoje obowiązki proboszcza Parafii musiałem w nie po 
prostu wejść i zmierzyć się z nimi. Tego wymagało dobro naszej Parafii. Niestety z 
niezrozumiałych dla mnie powodów stałem się ofiarą bezpodstawnych oskarżeń.  

Cieszę się, że 30 kwietnia w minionym roku Sąd Rejonowy dla Warszawy- Śródmieścia, X 
Wydział Karny wydał wyrok w sprawie karnej z oskarżenia prywatnego ks. bp. Ryszarda 
Borskiego przeciwko mnie. Sąd uniewinnił mnie od zarzucanych mi przez prywatnego 
oskarżyciela Ryszarda Borskiego czynów. Komunikat na tę okoliczność został 
opublikowany na naszej stronie www.trojca.waw.pl oraz na stronie Kościoła 
www.luteranie.pl Oskarżyciel prywatny nie odwołał się od tego wyroku. Tym samym 
proces został zakończony i wyrok jest prawomocny. Wyrok z uzasadnieniem został w 
całości opublikowany na stronach internetowych Parafii i Kościoła. Przywołuję tę sprawę, 

http://www.trojca.waw.pl/
http://www.luteranie.pl/
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bo przez parę lat mocno dotykała mnie osobiście, Parafię, jej organy i cały Kościół. 
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie w trakcie trwania procesu, 
okazywali życzliwość i nie dali wiary poglądom i opiniom, w których naruszano dobre imię 
Parafii, jej organów i moje.  

W roku 2013 toczył się przed Sądem Okręgowym w Warszawie VIII Wydział Karny proces 
karny (sygnatura akt: Sygn. akt VIII K 212/09) z oskarżenia publicznego w sprawie 
nieruchomości przy zbiegu ulic Towarowej i Wolskiej w Warszawie. Informowaliśmy o tym 
procesie Zgromadzenie Parafialne naszej Parafii. W tym postępowaniu w roku 
sprawozdawczym odbyło się 12 rozpraw. Sąd przesłuchał 19 świadków. W 11 rozprawach 
uczestniczyłem i reprezentowałem naszą pokrzywdzoną Parafię. Sąd jeszcze nie orzekł w 
tej sprawie. Być może w pierwszej połowie 2014 roku Sąd wyda wyrok.  

Pozostaje mi jeszcze wspomnieć o postępowaniach windykacyjnych, które Parafia musiała 
wszcząć.  

Proszę mi wierzyć, że piszę o tych okolicznościach z głębokim zażenowaniem. Niestety 
Parafia nasza została zmuszona do tak daleko idących kroków. Przed ich podjęciem, 
zawsze staramy się wykorzystać wszystkie możliwe środki w celu koncyliacyjnego 
załatwienia spraw Parafii. Na mocy przepisów naszego Kościoła jestem zobowiązany jako 
proboszcz Parafii uczestniczyć w tych trudnych sprawach.  

Żyjemy w złożonym świecie. Na rodzące się z tego powodu napięcia bardzo trafnie 
wskazuje Asaf w Psalmie 73. Rok 2013 pozwolił nam poznać lepiej innych i samych siebie. 
Dla mnie to nie jest banalne stwierdzenie, zwłaszcza wtedy, kiedy myślę o ludziach, o 
sobie samym, o tym co wspólnie robimy, przeżywamy, z czym się zmagamy w życiu 
Wspólnoty, rodzinnym i osobistym. Wszystko, co dzieje się wśród nas ma swoich autorów, 
zarówno to dobre, jak i to, co jest trudne. Stan w sprawach prawnych, finansowych, 
gospodarczych jest odzwierciedleniem i urzeczywistnianiem naszych wizji, poglądów i 
definiowanych potrzeb. Poznawanie świata, człowieka i jego spraw pomaga nam lepiej 
dbać o sprawy naszej Parafii, która jest Wspólnotą Sióstr i Braci w Chrystusie. 

Mam nadzieję, że w minionym roku jeszcze mocniej i głębiej przeżywaliśmy, jak dobrze 
jest być blisko Boga. 

Serdecznie dziękuję Wam Siostry i Bracia w Chrystusie za modlitwę i współpracę. Dziękuję 
serdecznie całej Radzie Parafialnej za oddanie w społecznej służbie dla naszego Zboru. 
Szczególne podziękowania składam Kuratorowi Parafii – p. Andrzejowi Weigle. Dziękuję 
Siostrom i Braciom naszego Zboru, którzy nieodpłatnie jako fachowcy o najwyższych 
kwalifikacja w różnych dziedzinach służą Parafii, nam wszystkim! Dziękuję wszystkim 
Współpracownikom – duchownym i świeckim – zatrudnionym w naszej Parafii, za dobrą 
współpracę. Nade wszystko dziękuję Bogu za Was wszystkich! Modlę się o Was 
wszystkich! Proszę Was wszystkich o modlitwę o nasz Zbór, cały Kościół i naszą Ojczyznę! 
Potrzebuję Waszej modlitwy! Proszę więc, żebyście o mnie też pamiętali w Waszych 
modlitwach. 

ks. Piotr Gaś - proboszcz Parafii 
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DUSZPASTERSTWO - SPRAWOZDANIE DIAKONA 

Pomocnicza służba duszpasterska – tak Pragmatyka 
Służbowa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP określa 
rolę diakona w parafii. W roku 2013 miałam przywilej pełnić 
taką służbę w Parafii Świętej Trójcy w Warszawie. 

Do moich obowiązków między innymi należało prowadzenie 
nabożeństw w kościele w Warszawie-Włochach (pierwsza i 
trzecia niedziela miesiąca) i w kaplicy EOD Tabita w 
Konstancinie-Jeziornie (druga i czwarta niedziela miesiąca). 
Prowadziłam także kilka tygodniowych nabożeństw w 
Adwencie i w okresie pasyjnym. 

Zależnie od potrzeb, zastępowałam proboszcza na zajęciach 
z konfirmantami i w prowadzeniu studiów biblijnych. 

Odwiedzałam pensjonariuszy w Ośrodku Tabita i starszych parafian w ich domach. Z 
wieloma osobami umawiałam się na rozmowę duszpasterską w kancelarii. Były to przede 
wszystkim osoby, które przeżywają jakąś trudną życiową sytuację, albo myślą o 
ewentualnej zmianie wyznania. Z niektórymi utrzymuję kontakt drogą mailową. Zawsze 
jestem gotowa spotkać się, ale niektórzy wybierają inną formę porozumiewania się. 

Do naszego kościoła szczególnie wiosną i jesienią przyprowadzane są grupy młodych ludzi 
z gimnazjum, liceum, a nawet z ostatnich klas szkoły podstawowej, którym trzeba w 
przystępny sposób przybliżyć nasze wyznanie. W minionym roku kilkanaście razy miałam 
okazję spotykać się z młodzieżą w kościele i uważam, że to ma sens, bo młodzi ludzie, 
którzy najczęściej po raz pierwszy wchodzą do kościoła ewangelickiego, są nim 
zainteresowani, stawiają pytania, a dla nas jest to szansa, by coś wartościowego im 
przekazać. 

Uczestniczyłam w spotkaniach, które cyklicznie odbywają się w naszej Parafii, jak np. Koła 
Pań czy Komisji Diakonijnej. 

Starałam się brać udział we wszystkich ważnych wydarzeniach parafialnych, a także 
reprezentowałam Parafię na zewnątrz uczestnicząc w nabożeństwach ekumenicznych i w 
ekumenicznych spotkaniach kobiet. Warto wspomnieć chociażby nabożeństwo w 
Światowy Dzień Modlitwy – 01 marca, które odbyło się w Parafii Wniebowstąpienia 
Pańskiego czy Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich, które miało miejsce w Centrum 
Luterańskim w Warszawie w terminie od 20 do 22 września. Zostałem zaproszona do 
Jawornika na wiosenną ogólnopolską konferencję kobiet organizowaną przez Centrum 
Misji i Ewangelizacji, w trakcie której wygłosiłam wykład na temat Marii-matki Jezusa. 

W czerwcu wspólnie z trzema paniami: Aldoną Karską, Magdą Welman i Anną Mużdżak 
uczestniczyłyśmy w kilkudniowym spotkaniu kobiet z Polski, Niemiec i Czech, które odbyło 
się w Wittenberdze i było poświęcone tematowi: „Kobiety Reformacji”. 
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Do moich stałych obowiązków należy kontakt z firmą księgową Dossier i przekazywanie 
dwa razy w tygodniu dokumentów do księgowania. Zależnie od potrzeb, mam też dyżury 
w kancelarii parafialnej. 

Moja praca w Parafii jest bardzo urozmaicona i mam nadzieję, że nadal będzie mi 
sprawiała wiele radości. 

diakon Małgorzata Gaś 

 

DUSZPASTERSTWO - SPRAWOZDANIE WIKARIUSZA  

Moja służba jako duchownego w Parafii Świętej Trójcy 
obejmuje pracę parafialną, ze szczególnym 
uwzględnieniem działań w obrębie ośrodka Tabita i 
konstancińskiej Kaplicy, a także: 

 prowadzenie pracy młodzieżowej (grupa 
młodzieżowa  
i grupa „19+”), 

 rozmowy duszpasterskie,  

 prowadzenie ceremonii pogrzebowych, 

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

 uczestniczenie w nabożeństwach ekumenicznych i 
innych spotkaniach. 

W niniejszym sprawozdaniu pragnę w krótkiej i treściwej formie przedstawić wykonaną 
przez siebie pracę, zwłaszcza na terenie Tabity. Spowodowane jest to przede wszystkim 
celami jakie postawiła przede mną Rada Parafialna, jak również faktem, że mieszkam w 
obrębie samej Tabity. Mam nadzieję, że wykonywana praca i podejmowane różne 
inicjatywy przyniosą swój dobry owoc. 

Służba duszpasterska wikariusza obejmuje: 

 rozmowy duszpasterskie (z osobami w różnym wieku), 

 przygotowanie osób chcących przystąpić do Kościoła E-A w RP, 

 odwiedziny domowe, wizyty w szpitalu, spotkania w pokojach ośrodka LuxMed 
Tabita (zazwyczaj we wszystkich przypadkach z Komunią Świętą), 

 towarzyszenie w ważnych uroczystościach jak np. urodziny, pożegnanie zmarłych 
osób, uroczystości rodzinne, itp. 

W minionym roku oprócz posług duszpasterskich wykonywałem (lub 
współorganizowałem) także inne akcje, jak np.: 

 uprzątnięcie liści, wycinka połamanych gałęzi, w otoczeniu Tabity, 

 przygotowywanie co dwutygodniowych spotkań niedzielnych po nabożeństwie, 
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 prowadzenie w Tabicie sprzedaży literatury kościelnej, zbieranie składek 
parafialnych i ofiar okolicznościowych (np. w ramach pomocy powodzianom,  

 organizowanie sprzedaży świec i opłatków w Tabicie, 

 pomoc w organizacji stałych spotkań takich jak: śniadanie wielkanocne, piknik w 
Tabicie, spotkanie adwentowe, kolacja wigilijna. 

W roku 2013 w ośrodku Tabita regularnie odbyły się: 

 w każdą niedziele nabożeństwa w kaplicy o godz. 11.00 oraz w inne świąteczne dni, 

 szkółki niedzielne prowadzone 
przez studentów 
Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w których średnio 
uczestniczy 8 dzieci, 

 co drugą niedziele spotkania po 
nabożeństwie przy kawie i 
herbacie, 

 w każdy piątek o godz. 19.00 
„Spotkanie o wierze”, 

 poranne modlitwy od 
poniedziałku do soboty o godz. 
9.00, 

Uczestnicy szkółki niedzielnej w Tabicie  

 w środę spotkania biblijne o godz. 15.00. Przykładowo w ramach spotkań 
prezentowane były: relacje z Dni Kościoła (Kirchentagu) w Hamburgu, zdjęcia z 
Węgier, filmy pt. „Gandhi” oraz „Mój rower” oraz dyskutowane takie tematy jak: 
„Problemy współczesnego Kościoła”, „Kobiety reformacji”, „Kościół i Państwo”, 
„Kobiety w Nowym Testamencie”,  

 lekcje religii: 

o we wtorek w godz. od 15.00 do 16.00 dla klasy II, 

o w środek w godz. od 14.00 do 15.00 dla klasy IV, 

o w czwartek w godz. od 14.30 do 15.30 dla klasy VI, od 15.30 do 16.30 dla klasy 
III 

o w piątek w godz. od 15.00 do 16.00 dla klasy III, 

 raz w miesiącu odbywają się „Spotkania z muzyką”, prowadzone przez ks. dr 
Włodzimierza Nasta. 

W 2013 roku odbyły się także: 

 sprzedaż opłatków na rzecz dzieci z Parafii, 

 akcja „Prezent pod choinkę” (zebrano 300 zł), 
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 19 akcja „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, 

 gwiazdka dla dzieci, 

 nabożeństwo z okazji zakończenia roku szkolnego i rozpoczęcia roku szkolnego, 

 rekolekcje pasyjne dla dzieci uczących się w Tabicie, 

 koncert parafialnego chóru 
dziecięcego, 

 koncert chóru Vox Gaudii, 

 koncert chóru parafialnego, 

 jasełka prowadzone przez uczniów 
miejscowej szkoły, 

 odwiedziny Koła Pań w okresach 
świątecznych (Wielkanoc, Boże 
Narodzenie), 

 
Występ chóru Vox Gaudi w Tabicie  
 

 spotkanie adwentowe w Ośrodku LuxMed Tabita, 

 spotkanie adwentowe w ramach społeczności parafialnej w Tabicie, 

 uroczyste Święto Żniw, 

 uroczysta kolacja Wigilijna, 

 jubileusze mieszkańców Tabity. 

Tabitę co tydzień odwiedzają wolontariusze, pomagając pensjonariuszom w różnych 
czynnościach (np. karmienie, robienie zakupów). Ponadto studenci ChAT prowadzili 
szkółki niedzielne, organizując w okresach świątecznych (adwent, pasja) z dziećmi 
przedstawienia dla członków Parafii. 

Podsumowując należy podkreślić, że większość działań, które mają miejsce w Tabicie nie 
odbyły się bez pomocy i współpracy wielu osób z zewnątrz (w szczególności 
wolontariuszy) i poszczególnych parafian, którzy angażują swoje siły i czas. Owocem tego 
jest wzrost osób uczestniczących w nabożeństwach oraz liczba osób przystępujących do 
Komunii Świętej. 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. W ramach tejże służby organizuje wspólne wyjazdy młodzieży na 
Ogólnopolskie Zjazdy Młodzieży, a także Zjazdy Diecezjalne. Celem spotkań jest 
poznawanie siebie nawzajem w obrębie diecezji. Mam nadzieję, że z każdym 
rokiem będzie więcej osób chętnych do wspólnego spędzania czasu. 

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

Informacje ogólne 

W roku 2013 Rada Parafialna odbyła 15 posiedzeń, w tym jedno zwołane w trybie 
nadzwyczajnym, ze względu na konieczność podjęcia pilnych decyzji związanych z 
prowadzeniem konkursu ofert na zagospodarowanie nieruchomości parafialnej. Dwa 
posiedzenia Rada odbyła wspólnie z członkami innych gremiów parafialnych tj. z Komisją 
Rewizyjną (11 lutego) i z delegatami Parafii do Synodu Diecezjalnego (25 kwietnia). Jedno 
posiedzenie odbyło się na terenie nieruchomości (kościoła) we Włochach. 

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

Nieruchomości parafialne 

Kamienica przy ul. Kredytowej: w roku 2013 prowadzone były prace remontowe w sali 
numer 1, w tym w szczególności odgrzybienie pomieszczeń piwnicznych pod tą salą. Po 
zakończeniu remontu Rada podjęła decyzje związane z wykorzystaniem części 
pomieszczeń w oficynie, w której mieściła się niegdyś kancelaria parafialna, na cele 
parafialne – w szczególności pracę grup parafialnych (chórów, dzieci, młodzieży, grupy 
angielskojęzycznej, Koła Pań). Rada zajmowała się również prośbami najemców o 
obniżenie czynszów – głównie ze względu na spadek dochodów spowodowany 
zamknięciem ulicy Świętokrzyskiej. W niektórych przypadkach Rada domagała się wglądu 
do dokumentów księgowych najemców lub przedstawienia deklaracji podatkowych. Rada 
Parafialna podejmowała również decyzje w sprawach eksmisyjnych lub o wszczynaniu, 
względnie kontynuowaniu postępowań o zapłatę czynszu przeciwko aktualnym lub byłym 
najemcom. Zajmowano się również sprawą rozbudowy strychów, w której uzyskane 
zostały wprawdzie pozytywne zalecenia konserwatorskie (zgoda), ale niestety negatywną 
decyzję ze strony władz budowlanych. Rada podjęła również uchwałę o oczyszczeniu 
rynien i rur spustowych w kamienicy oraz wykonaniu najpilniejszych prac związanych z 
osuszeniem fundamentów od strony drukarni (od ul. Królewskiej).  

Kościół we Włochach: Rada Parafialna odbyła jedno posiedzenie we Włochach, zapoznając 
się bliżej ze stanem nieruchomości, jej potrzebami i możliwościami rozbudowy.  

Parking przed kościołem na placu Małachowskiego: na skutek budowy II linii metra i 
zamknięcia ulicy Świętokrzyskiej zainteresowanie miejscami parkingowymi spadło; Rada 
zajmowała się m.in. wnioskiem dzierżawcy parkingu o obniżenie czynszu, ale w mocy 
pozostała oferta dla Parafian wykupu kart parkingowych upoważniających do wjazdu w 
każdą niedzielę na nabożeństwo główne i wieczorne za kwotę 25 złotych rocznie.  

Serek wolski: Rada zajmowała się wnioskami kierowanymi przez najemców działek 2/2 i 
2/6. Najemcy – firmie Asysta udało się w roku 2013 uruchomić parking na działce 2/2. 
Planowany jest również parking na działce 2/6, zapewne zostanie otwarty w pierwszej 
połowie roku 2014. Rada podejmowała również decyzje o najmie okazjonalnym na 
nieruchomości (cyrk, sprzedaż choinek). Rada szeroko omawiała również problem 
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„dzikiego parkowania” na nieruchomości w pierwszej połowie roku (zanim otwarto 
parking). 

Kamienica w Poznaniu: Rada podjęła decyzję o kierowaniu wniosków o zawezwanie do 
próby ugodowej przeciwko najemcom lokali w kamienicy w Poznaniu. Postępowania 
zostały wszczęte. 

Budynek mieszkalny przy ul. Długiej 43 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, w której prowadzony jest Ośrodek Tabita, konieczne jest utrzymywanie tej 
nieruchomości tak, aby możliwe było prowadzenie tam działalności. Członkowie Rady brali 
m.in. udział w posiedzeniach i spotkaniach władz gminy Konstancin, aby doprowadzić do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego celem dopuszczenia do 
funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Tabicie. Rada podjęła również uchwałę o 
przeprowadzeniu kapitalnego remontu jednego z balkonów w Tabicie, którego wadliwa 
konstrukcja i nierzetelne wykonanie prac budowlanych powodowało zalewanie pokoi w 
Ośrodku. Remont został przeprowadzony. 

Cmentarz: Rada podejmowała uchwały związane z udzielonymi konsensami lub prawami 
do opieki nad grobami pojawiające się w ciągu roku. Doprowadzono również do wydania 
zaleceń konserwatora zabytków, w których wyraził on zgodę na wybudowanie na 
cmentarzu budynku, dorównującego wysokością sąsiedniemu (piętro i poddasze) przy 
wjeździe na teren cmentarza, zgodnie ze złożonym przez Parafię wnioskiem. Na prace 
projektowe i budowlane na razie brak jest środków. 
 

Postępowania sądowe i administracyjne 

„Serek wolski”: W rozpoczętej w dniu 17 grudnia 2012 r. sprawie karnej 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. 
przesłuchiwane były m.in. osoby zajmujące się sprawą „serka wolskiego” w Parafii. Jako 
pierwszy przesłuchiwany był Proboszcz Parafii – ks. Piotr Gaś jako przedstawiciel Parafii 
jako strony pokrzywdzonej w tym postępowaniu. Przesłuchiwanych było również kilku 
parafian, a także osoby trzecie. Sprawa jest w toku i nie sposób przewidzieć ani jej 
przebiegu, ani wyniku, ani terminu zakończenia.  

Niezwykle istotnym projektem prowadzonym przez Radę Parafialną było ogłoszenie i 
przeprowadzenie konkursu ofert na zagospodarowanie nieruchomości „serek wolski”. 
Rada od wiosny przygotowywała specyfikację istotnych warunków konkursu ofert, a po 
ogłoszeniu konkursu - uzgadniała na bieżąco treść odpowiedzi na zapytania oferentów, 
wreszcie otworzyła złożone oferty w dniu 15 listopada 2013 r. Rada podjęła następnie 
decyzję o prowadzeniu dalszych rozmów z jednym z oferentów. 
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Postępowania eksmisyjne: W związku oddaleniem przez sąd powództwa Parafii o eksmisję 
przeciwko jednemu z lokatorów kamienicy przy ul. Kredytowej 4, Rada Parafialna poprzez 
swojego pełnomocnika przeprowadziła negocjacje ugodowe, zgodnie z którymi lokator 
zobowiązał się do opuszczenia lokalu do końca lutego 2014 r.  

Parafia prowadzi także postępowanie eksmisyjne przeciwko rodzinie, która zalega od 
wielu lat z czynszem. Pozwana nie kwestionuje żądania pozwu, oczekuje jedynie, że gmina 
zapewni jej lokal socjalny. Sprawa jest w toku. 

Budowa hotelu obok cmentarza na ul. Młynarskiej w Warszawie: Rada na bieżąco 
zapoznawała się z przekazywanymi przez pełnomocników Parafii informacjami odnośnie 
kolejnych kroków w postępowaniach związanych z budową hotelu obok cmentarza na ul. 
Młynarskiej oraz ustanowieniem strefy ochronnej na terenie wokół cmentarza.  
 

Sprawy osobowe 

W roku 2013 Rada nie podjęła żadnych decyzji, które zmieniłyby liczbę osób 
zatrudnionych w Parafii. Przedmiotem obrad były natomiast wynagrodzenia pracowników 
Parafii oraz sposób wykonywania przez nich obowiązków.  
 

Dzieci 

Rada podejmowała decyzje o dofinansowaniu wyjazdu dzieci na zimowisko i obóz letni 
oraz o przeznaczeniu większej liczby pomieszczeń dla pracy z dziećmi (lekcji nauczania 
kościelnego, przedszkola i projektu muzycznego). 
 

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 tej spółki, w których brało udział Prezydium 
Rady Parafialnej, spotkania z pensjonariuszami ośrodka, tradycyjny piknik w dniu 
katolickiego święta Bożego Ciała oraz Adwentówka. Parafia wciąż ponosi koszty 
częściowego utrzymania pensjonariuszy, którzy mieszkają w Tabicie na skutek zawarcia 
tzw. złych umów. 

Rada Parafialna w roku 2013 zajmowała się problemem pensjonariuszki, która opuszcza 
ośrodek bez powiadomienia kierownictwa Ośrodka i powraca do niego bez uprzedzenia, a 
także sprawami związanymi z przekwaterowywaniem pensjonariuszy do innych pokoi lub 
„zagęszczaniem” pokoi. Rada na bieżąco interweniowała w tych kwestiach u kierownictwa 
Ośrodka. Sprawy te były przedmiotem obrad Rady Parafialnej, o ile dotyczyły naszych 
Parafian.  

Rada opiniowała również dokumenty przygotowane przez Lux Med Tabita stanowiące 
załączniki do wniosku o przyznanie tej spółce tzw. funduszy norweskich.  

Rada odmówiła również zgody na stałe odprawianie mszy świętych (w obrządku 
rzymskokatolickim) ani w kaplicy Ośrodka Tabita, ani na terenie Ośrodka. 
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Inne sprawy 

Rada Parafialna nadzorowała na bieżąco proces zawierania ugody z byłym proboszczem 
pomocniczym, który w efekcie działań pełnomocnika Parafii zobowiązał się do spłacania 
zadłużenia wobec Parafii, w tym m.in. złożył oświadczenie w formie aktu notarialnego o 
dobrowolnym poddaniu się egzekucji w razie zaprzestania spłat. Ugoda jest wykonywana, 
a kwota do zapłaty ulega rocznej waloryzacji. 

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, decyzje 
odnośnie opłat za możliwość korzystania z wody i wywozu śmieci na cmentarzu, decyzje 
odnośnie zwolnienia ze składki kościelnej). Rada podjęła również rozmowy na temat 
współpracy Parafii z ewangelickim zborem niemieckim w Warszawie.  

Olga Sztejnert-Roszak- Sekretarz Rady Parafialnej 
 

DZIAŁALNOŚĆ KATECHETYCZNA 

Lekcje religii odbywają się w ramach Międzyszkolnego Punku Katechetycznego 
zarejestrowanego w Biurze Edukacji m.st. Warszawa, przy Gimnazjum nr 38 i obejmują: 

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

 dla młodzieży pokonfirmacyjnej oraz uczniów dojeżdżających (Konstancin-Jeziorna) 
prowadzi wikariusz - ks. Karol Niedoba, 

 dla uczniów klas 0,I,II,III,IV,V,VI Szkoły Podstawowej oraz 3 grupy uczniów 
dojeżdżających prowadzi katechetka – mgr teol. Elżbieta Byrtek, 

 „śpiewające lekcje religii” odbywają się 1 raz w miesiącu prowadzi dr Joanna 
Maluga. 

  
Lekcje religii 

 

Szkółka niedzielna - wszystkie grupy spotykają się w kościele/kaplicy zaś po liturgii 
wstępnej ze światełkiem wędrują do swojej sali. 
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 grupa dzieci (uczniowie szkół podstawowych) spotyka się w Warszawie w kościele 
Świętej Trójcy podczas nabożeństwa przedpołudniowego, zajęcia prowadzi p. 
Gabryela Bakalarz oraz p. Anna Myszak, co niedzielę uczestniczy ok. 20 dzieci; 

 grupa dzieci (uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli) spotyka się w 
Konstancinie-Jeziornej, w kaplicy „Tabity” podczas nabożeństwa, zajęcia prowadzą 
studentki teologii (Wiktoria Matloch, Kamila Błaszczyk, Karolina Błaszczyk), co 
niedzielę uczestniczą dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Na szkółkach w 2013 
roku omawiano postacie biblijne (Józef, Abraham, Job, Józef, Daniel, Paweł, Piotr, 
Estera, Jonasz). Dodatkowo zorganizowano rekolekcje pasyjne oraz gwiazdkę, po 
których dzieci podzieliły się z uczestnikami nabożeństwa własnoręcznie wykonanymi 
prezentami świątecznymi oraz zaprezentowały krótki program artystyczny;  

 przedszkole niedzielne - zajęcia odbywają się w Warszawie w budynku parafialnym, 
podczas nabożeństwa przedpołudniowego, prowadzone są przez Elżbietę Byrtek i 
wolontariuszki – Iwonę Baraniec, Elżbietę Grudzień, Brygidę Knapik, Tabeę 
Hartmann, Annę Gromaszek, co niedzielę spotyka się ok. 15 dzieci (lista obecności 
obejmuje 56 dzieci). 

Zajęcia szkółki niedzielnej i niedzielnego przedszkola 
prowadzone są zgodnie ze schematem, który został już opisany 
w poprzednich latach, zmieniło się miejsce - od grudnia zajęcia 
odbywają się w lokalu nr 16 (tzw. stara kancelaria). 

 

Rekolekcje pasyjne – odbyły się w sobotę, 23 marca. Omawiane 
zagadnienie - Krzyż. Rekolekcje rozpoczęliśmy wszyscy w 
kościele śpiewem, modlitwą i rozważaniem Słowa Bożego. 
Później uczniowie Szkoły Podstawowej oglądali film: Opowieść o 
Jezusie na podstawie Ewangelii wg św. Łukasza, odpowiadali na 
pytania konkursowe i wykonali prace plastyczne. 

Był również czas na wspólny posiłek - tradycyjnie już pizza i 
domowe ciasta. 

 
Niedzielne przedszkole 
 

Szczególne nabożeństwa, spotkania i wydarzenia 

 Noc muzeów –18 maja, po raz kolejny nasz kościół był otwarty do godz. 2.00, w tym 
czasie działał dla dzieci kącik plastyczny, w którym zatrzymywali się również dorośli 
(można do dziś zobaczyć wynik pracy plastycznej, na jednym z parapetów okiennych 
w kościele); 

 piknik parafialny w Tabicie odbył się 30 maja dla dzieci zorganizowano zabawy oraz 
konkurs „3 pytania”; 
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 nabożeństwo na zakończenie roku szkolnego 2012/2013 – 26 czerwca, wręczenie 
świadectw i nagród oraz występ chóru dziecięcego’ 

 nabożeństwo rozpoczynające rok szkolny 2013/2014 odbyło się 9 września miało 
uroczystą oprawę, uczestniczyli w nim emerytowani księża Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego z rodzinami, goście z Frauenarbeit Gustaw-Adolf-Werk oraz z Parafii 
Ewangelickiej w Hamburgu. Po nabożeństwie wszyscy wzięli udział w pikniku 
parafialnym „Pożegnanie lata”, był to czas na rozmowy, na zabawy i atrakcje oraz 
pyszne domowe ciasta, owoce i słodkości; 

 lekcje otwarte odbywają się w kościele przy pl. Małachowskiego, są 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 – zostały nimi obdarowane dzieci i uczniowie naszej parafii; 

 Spotkanie pokolonijne odbyło się 7 grudnia w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego - 
czas oglądania zdjęć, wspomnień, śpiewu pieśni adwentowych i pieczenia 
pierniczków; 

 Gwiazdka – 22 grudnia po nabożeństwie porannym w kościele dzieci 
zaprezentowały przedstawienie bożonarodzeniowe „Historia narodzenia Jezusa”, 
wystąpił chór dziecięcy, dzieci grały na różnych instrumentach, zakończono 
rozdaniem świątecznych paczek dla ok. 130 dzieci. Tydzień wcześniej odbyła się 
Gwiazdka w Tabicie. 

  

Piknik w Tabicie 

 

Konkursy, akcje charytatywne  

 Ogólnopolski Konkurs Biblijny Sola Scriptura - w etapie parafialnym wzięło udział 14 
uczniów naszej Parafii, w etapie diecezjalnym, który odbył się 5 stycznia, w Parafii 
EA Św. Mateusza w Łodzi uczestniczyli: uczniowie kl. IV – Mikołaj Łukasiewicz, Karol 
Nowacki, Zuzanna Welman, VI – Maria Daab, Maurycy Janicki, Ada Warowny oraz 
Gimnazjum – Franciszek Górniak. Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowali się: 
Mikołaj Łukasiewicz, Maurycy Janicki, Zuzanna Welman, która ze względu na 
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chorobę nie wzięła w nim udziału. Finał odbył się 16 marca w Bielsku-Białej - 
Maurycy Janicki zajął II miejsce, a Mikołaj Łukasiewicz został laureatem; 

 Prezent pod choinkę w tej akcji organizowanej przez Centrum Misji i Ewangelizacji 
oraz Diakonię Kościoła EA w RP dorośli i uczniowie naszej Parafii uczestniczą już od 
kilku lat. W tym roku przygotowane zostały 62 paczki dla dzieci na Białorusi, 
Rumunii i wirtualne paczki dla dzieci na Ukrainie; 

 Konkurs „Moje życzenia świąteczne” – 13 dzieci z naszej Parafii przygotowało kartki 
świąteczne, konkurs ogłoszony został przez Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe, 
zwyciężył Krzysztof Sobański – uczeń kl. I, z PEA Św. Trójcy. 

  
Wyjazdy wakacyjne 2013 – Wisła Jawornik i Ostrów k. Karwi 

Wypoczynek 

 Zimowisko Rodzinne odbyło się w dn. 2-9 lutego w Wiśle-Jaworniku, uczestniczyło w 
nim 28 osób z obu warszawskich parafii luterańskich i parafii reformowanej, prócz 
jazdy na nartach, sankach, kuligów i zabaw, odbywały się zajęcia religijne; 

 Kolonie Parafialne odbyły się w dn. 1-10 lipca w Ostrowie k. Karwii, zorganizowane 
zostały wspólnie przez parafię Wniebowstąpienia Pańskiego i Trójcy Świętej, 
uczestniczyło 22 osób (w tym 14 z naszej Parafii; 

 Obóz języka angielskiego, organizowany przez Parafię EA w Wiśle-Jaworniku, odbył 
się w dn. 23 lipca- 2 sierpnia, uczestniczyło 8 uczniów z naszej Parafii. 

Elżbieta Byrtek 

 
 

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNO-REMONTOWA 

W roku 2013 Parafia przeprowadziła następujące działania administracyjne i prace 
inwestycyjno-remontowe: 

Sprawy administracyjne 

1. Postępowania windykacyjne i eksmisyjne w stosunku do najemców 5 lokali przy ul. 
Kredytowej 4 oraz 3 lokali przy ul. Długiej 43 w Konstancinie (1 zakończone podpisaniem 
porozumienia). 
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2. Stały przyrost przychodów z „serka wolskiego” – działki 2/2 oraz 2/6 w wyniku: 

 podpisania umowy na najem drugiej działki pod parking (działka 2/6, firma 
„Bogdar”), 

 odzyskania ponad 65 000,- zł zaległości od firmy AMS za wynajem terenu pod 
bilbordy, 

 wynajmu krótkoterminowego – cyrk Zalewski i cyrk Korona, lunapark, sprzedaż 
choinek, wystawa urządzeń wiertniczych f-my United Oilfield. 

W roku 2013 uzyskaliśmy 682 608 zł z wynajmu terenu, a wzrost przychodów w stosunku 
do 2012 r wyniósł 60 %.  

3. Bieżące administrowanie zasobami parafii oraz wykonywanie koniecznych napraw. 
Zlecenie, wymaganych prawem, przeglądów 5-letnich wszystkich budynków. Sprzątanie 
piwnic i strychów z pozostawionych śmieci i rzeczy – 5 kontenerów. 
 

Prace remontowe 

Tabita 

1. Modernizacja i uruchomienie instalacji przeciwpożarowej hydrantów zewnętrznych – 
wykonanie 2 studni wodomierzowych na przyłączach wody od ul. Długiej i ul. 
Broniewskiego, położenie 130 m wodociągu o średnicy 100 mm i montaż 2 nowych 
hydrantów; koszt robót 42 558,- zł brutto. 

2. Kompleksowy remont balkonu ok. 13 m2 (od strony rondka), z którego były przecieki do 
6 pokoi – wymiana wszystkich warstw na płycie żelbetowej, wzmacnianie płyty, zmiana 
mocowania balustrady aby uniknąć uszkodzeń izolacji – koszt 19 680,- zł brutto. 

Kredytowa 4 

3. Wykonanie wentylacji pomieszczeń pod salą nr 1 od ul. Kredytowej. 

4. Naprawa zapadliska przed klatką I od strony podwórka oraz przed wejściem do piwnic 
oficyny frontowej. 

5. Naprawa 2 uszkodzonych kominów na dachu; 

6. Przeniesienie zestawu hydroforowego na instalacji zimnej wody z pomieszczenia pod 
podwórkiem do pomieszczenia przyłącza wodociągowego od ul. Kredytowej ( 2435,- zł). 

7. Likwidacja starego zsypu na węgiel do pomieszczeń obecnej drukarni od ul. Królewskiej 
- odkopanie, zamurowanie otworu 1x2 m w ścianie fundamentowej i zaizolowanie ściany. 

8. Demontaż instalacji elektrycznej i technologicznej starego węzła cieplnego pod 
podwórkiem. 

9. Naprawa styku nawierzchni podwórka i ścian drukarni (mokre ściany), naprawa 
nawierzchni wokół 3 wpustów podwórzowych, udrożnienie wentylacji pomieszczeń pod 
podwórkiem. 

10. Czyszczenie i naprawa rynien oraz częściowa wymiana rur spustowych. 

11. Naprawa zapadliska przy garażach. 
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12. Remont pomieszczeń „starej kancelarii” (lokal 17) na potrzeby Niedzielnego 
Przedszkola, lekcji religii i chóru ( 48 077,- zł). 

13. Wymiana i doposażenie pionu wodnego w klatce I oraz wymiana rozdzielaczy w węźle 
cieplnym w klatce II ( 1225,- i 8000,- zł). 

14. Odnowienie części lokalu nr 23 na potrzeby Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.  

Cmentarz 

15. Zlikwidowanie zapadliska i naprawa przyłącza kanalizacyjnego w bramie wjazdowej  

(2000,- i 2980,- zł. 

16. Prace konserwatorskie przy nagrobku rodziny Minter oraz zabezpieczenie kaplicy 
Hermana Junga (łata na dachu i siatki w otworach okiennych). 

Włochy 

17. Montaż miernika do pomiaru pęknięć ścian kościoła. 

18. Wymiana przeciekającego grzejnika w mieszkaniu przy kościele – 2 m długości, 
płytowy, trzyrzędowy. 

19. Wycinka opierających się o ogrodzenie i uschniętych drzew. 

Kościół Św. Trójcy 

20. Wymiana grzejnika w przedsionku. 

21. Montaż oświetlenia w wyjściu na latarnię kopuły. 

Jacek Grzegorowski- specjalista ds. zarządzania nieruchomościami parafialnymi 

Elżbieta Maliszewska – członek Rady Parafialnej 

 

DZIAŁALNOŚĆ MEDIALNA PARAFII 

Strona internetowa parafii jest narzędziem informacyjno-ewangelizacyjnym. Nie zastępuje 
życia „w realu”, lecz właściwie użyta pomaga je zrozumieć z innej perspektywy, może być 
nośnikiem, a więc pośrednikiem, w dotarciu do drugiego człowieka. Z tego też powodu 
wiele wspólnot parafialnych czy ogólnokościelnych zwraca coraz większą uwagę na strony 
internetowe, a w ostatnim czasie również na serwisy społecznościowe, w tym szczególnie 
Facebook. Nie inaczej jest w przypadku Parafii Świętej Trójcy i naszej obecności w 
internecie.  

Dzięki informacjom dostarczonym przez Google Analytics znów możemy z zadowoleniem 
spojrzeć na miniony rok. Liczba odsłon poszczególnych stron i podstron nieznacznie 
spadła (o 1,03%) i wyniosła 137 600, nieco zmniejszyła się również liczba wejść na naszą 
stronę z 47 684 na 46401 – jednak dane te nie są powodem do niepokoju, gdyż w tym 
samym czasie przybyło nam unikatowych użytkowników (numery IP generowane z 
różnych komputerów): wzrost o 1,05% (z 23895 na 25134 – tylu użytkowników odwiedziło 
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naszą stronę, to 14 razy więcej w porównaniu do liczby członków naszej Parafii). Wydłużył 
się również średni czas przebywania na stronie trojca.waw.pl o 5 sekund (2:37). 

Po raz pierwszy liczba nowych użytkowników strony przekroczyła liczbę „starych” – i tak 
51% osób odwiedzających naszą stronę w 2013 roku to nowi użytkownicy. Najwięcej 
wejść na stronę odbywało się poprzez wyszukiwarkę Google, następnie poprzez 
bezpośrednie wejścia (wpisanie adresu do przeglądarki), a kolejno przez serwis Facebook, 
witrynę ogólnokościelną luteranie.pl oraz serwis ekumenizm.pl.  

O ile na początku 2013 roku liczba osób zapisanych do parafialnej grupy na Facebooku 
wynosiła nieco ponad 200 to obecnie 295. Ponownie zachęcamy do zapisywania się do 
naszej grupy na Facebooku.  

W minionym roku pojawiła się informacja o naszej parafii w j. francuskim. 

Dariusz Bruncz 

 

WYCIECZKI 

Kontakty zagraniczne Parafii Świętej Trójcy odbywają się na różnych płaszczyznach. 
Największa ich ilość dotyczy wymiaru ogólnokościelnego, a więc wizyt zagranicznych 
delegacji w naszym kościele przy okazji spotkań roboczych z władzami Kościoła (np. wizyta 
grupy pracowników administracyjnych Kościoła luterańskiego z Finlandii). Spotkania te 
rzadko przekładają się na życie parafialne czy skutkują dalszymi kontaktami, jednak są one 
o tyle istotne, gdyż na przykładzie naszego życia parafialnego, liturgicznego stanowią 
wizytówkę całego Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce. Niemniej jednak 
najistotniejszym aspektem współpracy zagranicznej są nasze parafie partnerskie: Parafia 
Katedralna w Uppsali Kościoła Szwecji oraz Parafia i Diakonia Ewangelicko-Luterańska w 
Amsterdamie. Na naszych stronach internetowych pojawiły się szczegółowe informacje, 
dotyczące wizyt naszych delegacji w Szwecji i Holandii.  

I tak w Święto Zesłania Ducha Świętego ks. Karol Niedoba wraz z delegacją Parafii 
uczestniczył w obchodach 425-lecia Parafii Ewangelicko-Luterańskiej w Amsterdamie. Z 
kolei na początku października 2013 r. delegacja parafialna brała udział w spotkaniu 
partnerskim Kościoła Szwecji, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, Kościoła 
Ewangelicko-Luterańskiego w Zimbabwe i (anglikańskiego) Kościoła Walii. Kilkudniowe 
spotkanie organizowała diecezja Uppsali, a następnie w przypadku naszej delegacji Parafia 
w Uppsali. W tym roku nastąpi rewizyta naszych szwedzkich współwyznawców. Niestety, 
wbrew planom nie udało się doprowadzić do wymiany delegacji parafialnych między 
naszą Parafią a Parafią Katedralną w Berlinie – powodem były trudności związane z 
uzgodnieniem terminów. Rozmowy nt. nowego partnerstwa zostały jednak wstępnie 
zainicjowane i być może w tym roku znajdą pozytywny finał. 

W naszym kościele – oprócz oficjalnych delegacji – gościliśmy również grupę parafialną i 
chór z diecezji Linköping Kościoła Szwecji, które włączyły się w liturgię nabożeństwa 
niedzielnego, a także dwukrotnie naszych współwyznawców niemieckojęzycznego zboru, 
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którym opiekuje się ks. Wojciech Pracki. Niezależnie od nabożeństw niedzielnych 
odbywały się w naszym kościele obcojęzyczne nabożeństwa konfirmacyjne (w j. 
niemieckim), a także uroczystości zaślubin (w j. niemieckim i j. angielskim). Sporadycznie z 
gościnności naszej parafii korzysta również warszawska wspólnota anglikańska, należąca 
do Kapelanii Kościoła Anglii.  

Dariusz Bruncz 

 

WYCIECZKI 

W 2013 roku kościół Świętej Trójcy odwiedziły 
73 grupy z kraju i zagranicy. W zdecydowanej 
większości były to grupy ze szkół 
podstawowych, (ponad)gimnazjalnych, a także 
ze szkół wyższych. Średnio są to grupy 25-30-
osobowe, jednak zdarzały się też wizyty grup 
znacznie większych, jak choćby z Parafii E-A w 
Drogomyślu. Oprócz grup krajowych odwiedziły 
nas grupy (zazwyczaj mniej liczne) z Niemiec, 
Francji, Finlandii, Chin, USA, Szwecji i Rosji.  

Wykład dla studentów Varsavianistyki 
 

Podana liczba nie uwzględnia wielu wcześniej nieumówionych, spontanicznych wizyt w 
naszym kościele. W miarę możliwości zawsze staramy się otwierać kościół „na życzenie” – 
szczególnie w okresie letnim.  

Dariusz Bruncz 

 

GRUPA MŁODZIEŻOWA 

W ramach wspólnych spotkań, które 
odbywają się w sali parafialnej (numer 1, od 
strony ul. Kredytowej 4) w każdy wtorek o 
17.30, podejmowaliśmy tematy związane z 
różnymi obszarami naszego życia 
chrześcijańskiego. W ramach spotkań 
rozmawiamy również o codziennych 
sprawach i problemach. 

W okresie pasyjnym młodzież uczestniczyła w 
rekolekcjach parafialnych. Następnie brała 
udział w Diecezjalnym wyjeździe do 
Hamburga na Kirchentag.  

Spotkanie grupy młodzieżowej 
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Oprócz tego w czasie wakacji, niektórzy byli opiekunami na obozie zorganizowanym przez 
warszawskie luterańskie parafie. Z kolei w okresie adwentu młodzież wyjechała do Łodzi 
na Diecezjalny Zjazd Młodzieży. Ponadto młodzież włączyła się aktywnie w kwestowanie i 
sprzedaż literatury podczas Święta Zmarłych. 

 

ks. Karol Niedoba – opiekun grupy młodzieżowej 

 

SPOTKANIA GRUPY „19+” 

W Sali parafialnej odbywają się w każdy wtorek o godz. 19.00, spotkania grupy studentów 
i młodzieży pracującej „19+”. Na spotkania przychodzą studenci zarówno z 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, jak i innych wyższych uczelni. Uczestnikami grupy 
są także osoby pracujące. Spotkania skupiają młodych ludzi pochodzących z Warszawy, z 
naszej parafii, jak i z różnych regionów kraju i krajów, którzy przy parafii chcą rozwijać i 
kształtować swoją religijną duchowość. Wtorkowe spotkania służą dyskusji nad tematami 
związanymi z tekstami biblijnymi oraz aktualnymi problemami Kościoła i społeczeństwa, 
ale też mają charakter towarzyski. Od czasu do czasu prezentowane są film i zdjęcia ze 
wspólnych wyjazdów. Tematy do wykładów i wspólnych dyskusji – to propozycje 
uczestników. Cześć z nich opracowują sami uczestnicy. Ponadto w tym roku gościliśmy 
osoby delegowane na COP 19, które reprezentowały młodzież kościołów z całego świata 
zrzeszonych w Światowej Federacji Luterańskiej.  

W okresie przerwy majowej część grupy „19+” wyjechała do Hamburga na Kirchentag oraz 
w region Śląska Cieszyńskiego. Czas spędzony w Hamburgu został na zwiedzaniu miasta, 
jak również uczestniczeniu w programie przygotowanym przez organizatorów 
Kirchentagu. Z kolei osoby zwiedzające region Śląska Cieszyńskiego, prócz poznawania, 
niektórych parafii, wędrowali po Beskidzkich wzgórzach. W grudniu odbył się wspólny 
wyjazd do Żelazowej Woli, gdzie mogliśmy zapoznać się z historią dzieciństwa Fryderyka 
Chopina. Przed świętami tradycyjnie zorganizowana została adwentówka, podczas której 
wraz z braćmi i siostrami z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego przeżywaliśmy czas 
świąteczny, śpiewając kolędy, składając sobie życzenia i obdarowując się prezentami.  

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

ks. Karol Niedoba – opiekun grupy „19+” 

 

CMENTARZ 

W 2013 roku na naszym Cmentarzu pochowano 129 osób, w tym 54 wyznania 
ewangelicko-augsburskiego, 66 rzymsko-katolickiego, 1 ewangelicko-metodystycznego, 1 
ze Zboru Wolnych Chrześcijan oraz 7 bezwyznaniowych. 
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Duchowni naszego Kościoła odprowadzili do grobu naszych współwyznawców oraz 14 
osób wyznania rzymsko-katolickiego. Ponadto odbyło się 5 nabożeństw w Kaplicy 
Halpertów z pogrzebami na innych cmentarzach, w tym 2 ewangelicko-augsburskie, 1 
ewangelicko-reformowany i 2 rzymsko-katolickie. 

W 2013 roku wydano 80 nowych konsensów. Na place nowe wydano 26 konsensów, w 
tym dla naszych współwyznawców 4 (z tego 1 w części historycznej) oraz 19 dla osób 
wyznania rzymsko-katolickiego i 3 dla osób bezwyznaniowych (wszystkie na place w części 
nowej). 

W ramach dziedziczenia prawa do grobu wydano w roku minionym 54 konsensy: 18 dla 
ewangelików wyznania augsburskiego (w tym 10 na groby w części historycznej), 33 dla 
rzymskich katolików (w tym 6 na groby w części historycznej), 2 dla osób 
bezwyznaniowych (w tym 1 na grób w części historycznej). 

W 2013 roku wydano 83 zgody na nowe nagrobki. Odnośnie prac kamieniarskich 
planowanych na grobach w części historycznej, zgód takich udziela się w ścisłej 
współpracy z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków.  

W minionym roku wniesiono na konto Parafii 1145 opłat za możliwość korzystania z wody 
i wywozu śmieci. Wpływy z tego tytułu wzrastają corocznie w miarę upowszechniania 
informacji o jej wprowadzeniu uchwałą Rady Parafialnej. Istotny wpływ ma na to 
rozpoczęta na przełomie 2012 i 2013 roku wysyłka zawiadomień do dysponentów 
grobów.  

W okresie Pamiątki Umarłych odbyła się doroczna kwesta na rzecz ratowania zabytków 
naszego Cmentarza. W organizację i przebieg tego ważnego wydarzenia zaangażowało się 
115 osób. Wszystkim pragniemy jeszcze raz za udział w tej zbiórce podziękować. Zebrano 
40.896,13 złotych, która zostanie (wraz z częścią środków z 2012 r.) przeznaczono na 
wkład własny związany z planowanym remontem konserwatorskim Kaplicy Jungów. 
Pozostałe środki zebrane w poprzednim roku wykorzystano na renowację nagrobka 
rodziny Minter w Alei F/44. 

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

Przypominamy, że nasz Cmentarz posiada 
elektroniczną bazę osób pochowanych na 
naszym Cmentarzu, dostępną 
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” 

 Śpiewające lekcje religii 
 

VOX GAUDII - chór rodzinny 

Zapraszamy wszystkich, którzy kiedykolwiek myśleli o 
wprowadzeniu do swojego życia odrobiny radości, jaką daje 
śpiew. Nasze próby to przygoda z muzyką w gronie 
wspaniałych ludzi.  

Ciężka praca, pozwalająca na rozwój własnych umiejętności i 
dostrzeżenie w sobie talentu, o który nigdy byśmy siebie nie 
podejrzewali miesza się tu ze wspaniałą zabawą, dającą 
odprężenie i odskocznię od spraw życia codziennego.  

Chór spotyka się w środy o g.19.00 w lok. 17 (pomieszczenia 
„starej kancelarii”). W grudniu 2012 chór przyjął nazwę VOX 
GAUDII (głos radości). Zainteresowanie zespołem jest bardzo 
szerokie i obejmuje nie tylko absolwentów chóru dziecięcego, 

http://www.polskie-cmentarze.com/wawamlynarska
http://www.polskie-cmentarze.com/wawamlynarska
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ale również ich rodziców, rodzeństwo i przyjaciół. W minionym roku do chóru dołączyli 
również studenci Chat. Liczba chórzystów rośnie w każdym miesiącu.  

Zespół skupia obecnie 25 osób w różnym wieku. Wykonuje repertuar dwugłosowy i 
trzygłosowy. 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. Emisja głosu w chórze VOX 
GAUDII prowadzona jest zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo. 

Mimo krótkiego czasu istnienia, chór VOX GAUDII występował już wielokrotnie w rodzimej 
parafii. W grudniu 2013 wystąpił z koncertem w domu opieki Tabita. Chór VOX GAUDII 
przykłada dużą dbałość do wizerunku scenicznego. Aby piękniej prezentować się 
publiczności, zostały zakupione apaszki i krawaty oraz teczki na nuty. Barwy chóru to kolor 
pomarańczowy.  

Jedynym warunkiem przyjęcia do chóru jest ukończone 14 lat. Górnego limitu wieku nie 
ma. 

  
Chór Vox Gaudii podczas prób i występów 

 

CHÓR DZIECIĘCY 

Próby Chóru dziecięcego odbywają się w niedziele po nabożeństwie głównym w g.12.15 – 
14.00 w lok. 17 (pomieszczenia „starej kancelarii”). Liczba dzieci w chórze waha się 
pomiędzy 35 a 45. W chórze śpiewają dzieci w wieku 4-13 lat. 

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 13.15-14.00. Chętne dzieci 
z grupy starszej mogą uczestniczyć w zajęciach grupy młodszej jako wolontariusze oraz 
wsparcie wokalne. Przeciętna frekwencja na próbie wynosi 30 dzieci (w dwóch grupach).  

Chcą uczcić rok 2013 – rok Witolda Lutosławskiego – chór dziecięcy śpiewał trzy utwory 
tego kompozytora „Rok i bieda”, „Srebrna szybka”, „Muszelka”. Chór pracował 
intensywnie nad repertuarem dwugłosowym, śpiewając znane i popularne kanony 
„Jabłka”, „Cztery pory roku”, „Jak wielką moc posiada śpiew”. W repertuarze chóru 
znalazły się również pieśni ze Śpiewnika Ewangelickiego oraz śpiewnika Chwalmy Pana. 
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Chór dziecięcy podczas występów w kościele Św. Trójcy i w Tabicie 

 

Bardzo milo jest mi poinformować, iż prawykonanie kompozycji Ignacego Zalewskiego 
„Stojąc z daleka”, w którym Chór Dziecięcy wziął udział, zostało umieszczone przez 
Instytut Adama Mickiewicza liście najważniejszych wydarzeń muzycznych roku 2012. 

Chór dziecięcy występuje regularnie, wspierając muzycznie ważne wydarzenia Parafii 
ewangelicko-augsburskiej Świętej Trójcy (zakończenie roku szkolnego, gwiazdka, 
nabożeństwo wigilijne, nabożeństwo w Wielki Piątek).  

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, odtwarzacz CD, bogatą kolekcję drobnych instrumentów perkusyjnych. 
Najpilniejszą potrzebą chóru jest zestaw ksylofonów dziecięcych. 
 

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. 17 
(pomieszczenia „starej kancelarii”). Repertuar przerabiany podczas zajęć, konsultowany 
jest z Panią Katechetką Elżbietą Byrtek i nawiązuje tematycznie do zagadnień omawianych 
na lekcjach religii.  

Duża liczba dzieci śpiewa poprawnie 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. 
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Śpiewające lekcje religii stanowią zachętę dla dzieci do dołączenia do chóru dziecięcego. 

Joanna Maluga – kantor Parafii Św. Trójcy  

 

CHÓR PARAFIALNY 

Zajęcia chóru odbywały się jak zwykle w poniedziałki o g. 17.00 w Kaplicy na tyłach 
Kościoła. Do chóru wróciła po przerwie, związanej z wychowaniem dziecka, pani Joanna 
Sieklicka śpiewająca sopranem, od pewnego czasu uczestniczy w próbach i występach 
katechetka – pani Tabea Hartmann. Wspieranie chóru przez Modo Maiorum stało się już 
regułą, dzięki czemu udaje się utrzymać dobry poziom występów. Na potrzeby chóru 
opracowałem pieśń O Chryste w sercu moim. 

Poniżej kalendarium występów chóru parafialnego: 

27 stycznia w Tabicie - nabożeństwo i koncert 
kolęd, także śpiewanie kolęd na piętrach 

17 lutego – nabożeństwo II niedziela pasyjna 

29 marca – nabożeństwo Wielki Piątek 

18 maja - Diecezjalny Zjazd Chórów w Ozorkowie 

23 maja – nabożeństwo konfirmacyjne 

13 października – nabożeństwo Święto Plonów 

31 października – nabożeństwo Święto 
Reformacji 
Występ chóru parafialnego i chóru Modo Maiorum  
w kościele we Włochach 
 

1 grudnia – nabożeństwo I niedziela Adwentu 

22 grudnia – nabożeństwo IV niedziela Adwentu 

24 grudnia - nabożeństwo Wigiljne, także solowy występ Kierownika chóru 

Występ Chóru dziecięcego i chóru Vox Gaudii 

 

Występ dzieci 
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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, Lilianna 
Giżewska, Bożenna Dobrzynska; tenory – Wiesław Koczywąs, Marek Snycerski; basy – 
Artur Wilkowski, Mariusz Patyk, Marian Włodarski, 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.  

Poza wspólnymi występami z Chórem 
Parafialnym wymienionymi w 
sprawozdaniu Chóru Parafialnego, 
Modo Maiorum w 2013 r. miał 
następujące występy: 

23 marca - koncert muzyki pasyjnej 

24 marca – nabożeństwo Niedziela 
Palmowa 

18 maja - Diecezjalny Zjazd Chórów w 
Ozorkowie 

 
  Występ chóru Modo Maiorum   

8 czerwca – chór Modo Maiorum reprezentował Parafię na Konkursie chóralnym w 
Ząbkach otrzymując Złoty Dyplom 

13 października – koncert Jubileuszowy Michała Straszewskiego 

16 grudnia - koncert dla Studentów Varsavianistyki 

Michał Straszewski – dyrygent  

 

KOMISJA DIAKONII 

Parafialną Komisję Diakonii stanowi grupa 15 kobiet (wolontariuszki). Aktywnie pracuje 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, którzy 
naszej pomocy potrzebują. 

Współpracujemy z Kołem Pań, Kołem Seniorów, Diakonią Kościoła, Ośrodkami Pomocy 
Społecznej, NZOL Lux-Med „Tabita”, EDO „Sarepta” w Węgrowie.  
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Poniżej przedstawiamy podsumowanie prac za rok 2013: 

1. Wszyscy seniorzy parafii (po ukończeniu 70. roku życia) otrzymują życzenia 
urodzinowe. 

2. W okresie Pamiątki Narodzenia Pańskiego a także w czasie Wielkanocy 
odwiedziliśmy seniorów parafii z życzeniami świątecznymi (80 osób), a ponad 40 
osób otrzymało życzenia pocztą. 

3. W okresie Świąt Narodzenia Pańskiego i Wielkanocy odwiedziliśmy także wszystkich 
pensjonariuszy Tabity z życzeniami oraz pięknymi kartkami świątecznymi, 
przygotowywanymi przez p. Alicję Lewandowską i p. Halinę Mage.  

4. Odwiedzaliśmy osoby samotne, chore, potrzebujące pomocy i wsparcia duchowego, 
w czym aktywnie pomagali nam księża parafii i pani diakon Małgorzata Gaś. 

5. Kilka członkiń KD miało (i ma) pod stałą opieką osoby samotne, bezradne - 
zamawiają dla nich np. wizyty lekarskie, realizują recepty, nawiązują współpracę z 
rejonowymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, pomagają w staraniach o miejsce w 
domu opieki.  

6. Są wśród nas również stałe wolontariuszki w Tabicie, gdzie opiekują się 
pensjonariuszami i wspierają ich swoją życzliwą obecnością.  

7. 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). 

8. Dla seniorów parafii przygotowaliśmy świąteczne śniadania z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i Wielkanocy (przy finansowym wsparciu parafii). Uczestniczyło w nich 
ok. 45-60 osób. Słowem Bożym dzielili się duchowni naszej parafii i pani diakon 
Małgorzata Gaś. 

9. Kilkoro dzieci otrzymało pomoc pieniężną. 

10. Dofinansowaliśmy koszty transportu dla dzieci wyjeżdżających na letni wypoczynek 
organizowany przez parafię oraz na zimowisko. 

11. Letni piknik w Tabicie połączono z Dniem Dziecka. Program dla dzieci przygotowała 
p. Elżbieta Byrtek wraz z wolontariuszami. Dzieci otrzymały soki, słodycze i nagrody 
za udział w konkursach. Ponad to wspólnie cieszyliśmy się społecznością przy kawie, 
herbacie, ciastach i grilu. W organizację tego wydarzenia włączyło się liczne grono 
ochotników, wspierał nas także ks. Karol Niedoba. Gości było około 150 osób. 

12. Lipcowy piknik w Warszawie –Włochy był zdecydowanie mniej liczny. Ok. 30 osób 
ugoszczonych przez Komisję Diakonii i państwa Kitzman, spędziło razem miłe 
popołudnie w ogrodzie.  

13. W okresie świątecznym KD współfinansowała przygotowanie 160 paczek dla dzieci 
parafialnych ze słodyczami i drobnym upominkiem. Koszt paczek pokryto z 
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indywidualnych ofiar (zbieranych przez członkinie KD) oraz z funduszu 
charytatywnego parafii.  

14. Inne wydarzenia cykliczne to: w maju święto parafialne – rocznice konfirmacji; we 
wrześniu – początek roku szkolnego i spalenie budynku kościoła; w październiku – 
Święto Żniw; w grudniu – spotkanie adwentowe. Wszystkie te spotkania były licznie 
reprezentowane przez parafian. Szczególnie cieszył nas aktywny udział rodziców 
„naszych”  dzieci. Stroną organizacyjną i kulinarną kierowały panie z Komisji 
Diakonii.  

15. Komisja Diakonii prowadzi niedzielną kawiarenkę w podziemiach kościoła 
(Lutheraneum). Ofiary za ciasto i kawę przeznaczamy na działalność charytatywną. 
Będziemy wdzięczne za wpieranie nas ciastami do kawiarenki. 

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

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

Wszystkim, którzy uznają, że nasza służba jest potrzebna, którzy angażują się w nią w 
miarę swoich możliwości czasowych, wspierają nas ciastem lub finansują jego zakup – 
pragniemy serdecznie podziękować. 

Adda Hasiuk – Przewodnicząca Koła Diakonii  

 

KOŁO PAŃ 

Pierwsze w tym roku spotkanie odbyło się 17 stycznia. Znana nam z wielu prelekcji 
historycznych p. Alicja Sadomska przedstawiła pierwszą część opowieści o rodzinie 
Boernerów. Bohaterami byli pastorzy Ignacy Karol Wilhelm (1807-1896), proboszcz w 
Płocku, a następnie superintendent diecezji płockiej oraz jego syn ks. Edward Ignacy 
(1833 –1910), pastor w Zduńskiej Woli i superintendent diecezji kaliskiej, obaj 
zaangażowani w działalność konspiracyjną w czasie Powstania Styczniowego ( o rodzinie 
Boernerów zob. szersze opracowanie tej autorki w nr 2 i 3 /2013 „Informatora”). 

21 lutego p. Alicja Sadomska kontynuowała opowieść o rodzinie Boernerów. Tym razem 
omawiała postać Ignacego Augusta Boernera ( 1875 – 1933), przedwojennego ministra 
Poczt i Telegrafów, twórcy osiedla dla pracowników łączności, nazwanego od jego imienia 
Boernerowem, socjalisty, bliskiego współpracownika Józefa Piłsudskiego. 

Wspólne Koło Pań zebrało się dn. 21 marca w Lutheraneum. Ks. Piotr Gaś wygłosił 
rozważania na tematy związane z Wielkanocą. 

Kwietniowe Koło Pań (dn.18.04.2013) było poświęcone rozmowom towarzyskim, 
gawędom i ploteczkom. Taką formułę spotkania – raz na kwartał – przyjęto na prośbę 
Pań, które po prostu pragną się spotykać w swoim gronie. 
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16 maja ks. Włodzimierz Nast opowiadał o Julianie Tuwimie, nakreślił sylwetkę poety, 
czytał jego wiersze – powszechnie znane i lubiane. 

19 czerwca w Parafii Wniebowstąpienia odbyło się wspólne Koło Pań przedstawicielek 
czterech warszawskich parafii ewangelickich. Nowy proboszcz ks. Dariusz Chwastek 
wygłosił prelekcję nt. „Kobieta w Kościele” , przedstawiając rolę kobiet od czasów 
biblijnych do współczesności. Temat bardzo zainteresował licznie przybyłe uczestniczki 
spotkania, wywiązała się żywa dyskusja. Jednocześnie Panie miały okazję zapoznać się z 
nowym proboszczem, dotychczas pracującym w Lublinie, i przywitać go w Warszawie. 

20 czerwca – spotkanie towarzyskie przy herbacie i ciastkach.  

W lipcu i sierpniu trwa przerwa wakacyjna.  

Pierwsze powakacyjne spotkanie miało miejsce 19 września. „Bohaterem” spotkania był 
biblijny Józef (znany nam chociażby z powieści Tomasza Manna „Józef i jego bracia” czy z 
Rejowego „Żywotu Józefa”- kto pamięta ten spektakl Kazimierza Dejmka w Teatrze 
Narodowym?). Prelegentką była pani Gabriela Bakalarz. 

3 października w kościele na Lesznie w Parafii Ewangelicko-Reformowanej odbyło się 
spotkanie Kół Pań z czterech warszawskich parafii ewangelickich. Pan Krzysztof Bandoła-
Skierski ze swadą opowiadał o Biblii Brzeskiej, jej powstaniu, tłumaczeniu, a także o 
zaszyfrowanych w ilustracjach rozmaitych „sekrecikach”, dotyczących wykładni tekstów 
biblijnych. Wystąpienie wzbudziło wielkie zainteresowanie zebranych i chęć 
kontynuowania tej tematyki (obchodzimy 450-lecie druku tej księgi). 

17 października Panie wraz z ks. Włodzimierzem Nastem świętowały 50-lecie Jego 
ordynacji. Było dużo wspomnień i wzruszeń – ksiądz Nast prawie cały okres swojej służby 
Bogu i ludziom spędził w naszej parafii i jest znakomitym znawcą zarówno jej historii i 
tradycji, jak i losów poszczególnych parafian, do których odnosi się z wielką empatią i 
zrozumieniem. 

Listopadowe spotkanie odbyło się 21 XI. Panie  połączyły się telefonicznie z 
przebywającymi w Tabicie naszymi członkiniami: Ijolą Ziebe i Ireną Dominas, które w tym 
miesiącu obchodziły swoje 91 urodziny. Na życzenie solenizantek odśpiewano (cały czas 
przez telefon) wybrane przez nie pieśni – Święta miłość Jezusowa.., Pochwal mój duchu.. 
oraz Za rękę weź mnie Panie. Pani Aldona Karska przedstawiła obecnym ciekawą 
prezentację poświęconą pobytowi przedstawicielek parafii na dorocznym spotkaniu 
kobiet z Niemiec, Czech i Polski, które tym razem odbyło się w Wittemberdze. 

W grudniu tradycyjne wspólne Koło Pań odbyło się 5.XII w ewangelicko-metodystycznej 
parafii Dobrego Pasterza. Były obecne siostry z czterech parafii ewangelickich oraz z 
kościoła mariawickiego. Pani pastorowa Joanna Kamińska ciepło powitała zebranych (byli 
i obecni panowie) i przytaczając własne wspomnienia z rodzinnego domu podzieliła się 
refleksjami na temat Świąt Bożego Narodzenia i ich znaczenia dla umacniania rodziny. 
Następnie pastor Zbigniew Kamiński wygłosił rozważanie nt. Adwentu, opierając się na 
starotestamentowych słowach proroka Izajasza. Zebranie zakończyła wspólna Modlitwa 
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Pańska. Jak zawsze nastrój był bardzo „domowy”, przy pysznych wypiekach Pań 
metodystek, kawie i herbacie oraz pięknych dekoracjach świątecznych. 

Ostatnie w tym roku adwentowo-przedświąteczne spotkanie odbyło się 19 grudnia i 
poświęcone było zbliżającym się Świętom Bożego Narodzenia. Panie dzieliły się opłatkiem, 
rozdawały sobie drobne podarki i cieszyły się miłą atmosferą. Świąteczne rozważanie 
wygłosił ks. Piotr Gaś, zaś ks. Wł. Nast zakończył spotkanie modlitwą.    

Maria Chmiel – przewodnicząca Koła Pań 
 

KOŁO SENIORÓW 

W roku 2013 spotkania odbywały się jak zawsze w drugi czwartek miesiąca. W 
spotkaniach brało udział około 15 osób, w tym stali bywalcy, goście – ks. Włodzimierz 
Nast oraz bp. Janusz Narzyński z małżonką. Prelekcje w większości prowadzili ks. Nast oraz 
bp. Narzyński. Tematy prelekcji były różne i bardzo ciekawe. Od listopada 2013 r. Pani 
Elżbieta Gaik oficjalnie zrezygnowała z prowadzenia Koła Seniorów, tym samym wybrano 
nową prowadzącą - przewodniczącą została p. Irmina Pajka.  

Elżbieta Gaik – przewodnicząca Koła Seniorów  

 

ANGLOJĘZYCZNE SPOTKANIA PRZY MUZYCE I SŁOWIE 

Od dawna pragnąłem podzielić się pięknymi angielskimi i amerykańskimi pieśniami oraz 
zachęcać ludzi znających język angielski, by przychodzili na studium biblijne. Takie 
spotkania mają wiele plusów: lekcje angielskiego za darmo w warunkach konwersacji, 
zastanawianie się nad Słowem Bożym, możliwość poruszania ważnych dla uczestników 
kwestii, zadawanie pytań i wyrażanie wątpliwości, oraz lepsze wzajemne poznawanie się. 
Dzięki zachęcie Księdza Proboszcza udało się rozpocząć takie spotkania od czerwca 2013r. 
Spotykaliśmy się co drugi czwartek o godzinie 19-ej przez cały okres letni i spotykamy się 
nadal, teraz już w Sali Parafialnej nr 1 na ulicy Kredytowej 4.  

Jesteśmy jeszcze małą grupą – w końcu nie jest łatwo myśleć i mówić o duchowych 
sprawach w obcym języku, nie mówiąc już o modlitwie (dlatego modlimy się już po 
swojemu – po angielsku, po polsku, po cichu) – ale tworzą się więzi, tworzy się 
społeczność. Typowe spotkanie wygląda tak: na początku śpiewamy jakieś 4 pieśni – albo 
tradycyjne, albo współczesne, czasami Gospel, a na Boże Narodzenie kolędy. Potem jest 
studium biblijne: przygotowuję jakiś temat i zastanawiamy się nad tekstem biblijnym. 
Istotne dla nas jest to, aby nasze przekonania mogły znaleźć swoje uzasadnienie w Piśmie 
Świętym. Dlatego jesteśmy otwarci na ludzi z innych wyznań, ale pod warunkiem, że oni 
też pragną pogłębiać swoją wiarę i dojść do prawdy poprzez studium Pisma Świętego. 
Czyli, ekumenia – ale wokół Słowa Bożego. Spotkanie kończymy modlitwą. 

Dzięki Panu Bogu powoli uformowała się mała grupa ludzi przychodzących regularnie. 
Moim pragnieniem na rok 2014r. jest, aby jeszcze więcej osób się „zaraziło” i przychodziło 
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na te spotkania. Jak powiedział mi jeden z naszych uczestników: „Z tych spotkań mam trzy 
plusy w jednym: rozważam Biblię, śpiewam angielskie pieśni i poprawiam swój angielski”.  

Z całego serca dziękuję Księdzu Proboszczowi za wsparcie, naszym Uczestnikom za wierne 
uczestnictwo a Panu Bogu za to, że czuwa nad nami.  

Harry Irrgang – organizator spotkań 

 

KOMISJA OCHRONY PAMIĄTEK – SPOŁECZNY INSTYTUT HISTORYCZNY 

Sprawy osobowe KOPSIH. W roku sprawozdawczym z grona członków i sympatyków 
Instytutu cztery osoby odeszły do Wieczności. Byli to: 

ŚP Tadeusz Cieślar, pseudonim Wisełka, syn Pawła i Zuzanny, zmarł 16 marca 2013 r. w 
Warszawie w wieku osiemdziesięciu dziewięciu lat i został pochowany na Cmentarzu 
Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej 54/58 w kwaterze 0-7/3. Pozostawił żonę 
Józefę, z która przeżył w związku małżeńskim dwadzieścia cztery lata. Pogrzeb prowadził 
ks. radca Piotr Gaś. Zmarły, ur. 15 marca 1924 r. w Wiśle, mówił o sobie „jestem górol z 
Wiseł”. Był długoletnim działaczem społecznym i sportowym, oddanym sprawom 
rodzinnej miejscowości. Po przeprowadzeniu się do Warszawy podjął działalność m.in. w 
Komisji Ochrony Pamiątek Społecznym Instytucie Historycznym.  

21 marca 2013 r. w Konstancinie-Jeziornej zmarła w dziewięćdziesiątym trzecim roku życia 
ŚP Alina Dominas, córka Leona i Olgi, jako pensjonariuszka Niepublicznego Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego Lux-Med. „Tabita” i została pochowana na Cmentarzu 
Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej 54/58 w Warszawie, w al. 30/89. Spoczęła 
w grobie rodzinnym, u boku swego narzeczonego, który zmarł podczas drugiej wojny 
światowej. Pozostawiła siostrę Irenę Dominas. Pogrzeb prowadził ks. radca Piotr Gaś. 
Zmarła urodziła się 28 stycznia 1921 r. w Białymstoku. Alina Dominas brała udział w 
różnych kręgach życia parafialnego. Działała w Kole Pań Opiekunek, kiedy jeszcze nie było 
Komisji Diakonijnej w Parafii oraz w Komisji Ochrony Pamiątek Społecznym Instytucie 
Historycznym. 

11 lipca 2013 r. zmarł w Warszawie w wieku dziewięćdziesięciu czterech lat ŚP Ryszard 
Brych, pseudonim „Rysiek”, syn Adama i Krystyny i został pochowany na Cmentarzu 
Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej 54/58 w Warszawie, w al. 7/11. Pozostawił 
rodzinę. Był członkiem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w 
Warszawie. Pogrzeb prowadził ks. dr Dariusz Chwastek. Zmarły urodził się 25 kwietnia 
1919 r. w Warszawie. Uczęszczał do Prywatnego Męskiego Gimnazjum im. Mikołaja Reja 
Zboru Ewangelicko-Augsburskiego Świętej Trójcy w Warszawie. Uczestniczył w obronie 
Warszawy w 1939 r. i w Powstaniu Warszawskim. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku na zaproszenie ks. seniora Jana Waltera, ówczesnego proboszcza tutejszej Parafii, 
jako doświadczony inżynier brał udział w różnych pracach. Wszedł również w skład 
Zespołu Redakcyjnego KOPSIH i działał w nim na przełomie lat 1994/1995 uczestnicząc w 
gromadzeniu materiałów wspomnieniowych. 
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23 sierpnia 2013 r. zmarła w wieku siedemdziesięciu dziewięciu lat w Brwinowie koło 
Warszawy ŚP Irena Wysocka z domu Marcinkow, córka Józefa i Melanii. Prochy jej 
spoczęły na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej 54/58 w 
Warszawie, w al. 44/7. Pogrzeb w dniu 18 października 2013 r. prowadził ks. dr 
Włodzimierz Adam Nast, proboszcz tutejszej parafii, w stanie spoczynku. Zmarła urodziła 
się 20 października 1934 r. w Warszawie. Po przejściu na emeryturę podjęła działalność w 
Komisji Ochrony Pamiątek Społecznym Instytucie Historycznym w Zespole Redakcyjnym.  

Wśród członków KOPSIH cztery osoby korzystały z leczenia szpitalnego, jedna osoba 
zawiesiła okresowo działalność ze względu na stan zdrowia, dwie osoby ograniczyły swoje 
uczestnictwo w działaniach ze względu na konieczność intensywnej opieki nad bliskimi. 

W pierwszym półroczu 2013 r. cztery panie ukończyły wyższe uczelnie w Warszawie i w 
Toruniu uzyskując tytuły magisterskie lub magistra inżyniera. Przybyło dwie osoby. Są to 
studenci uczelni warszawskich. 

Ponadto odbyły się uroczystości osobiste dotyczące członków KOPSIH: 

7 września w kościele ewangelickim Świętej Trójcy w Węgrowie odbył się ślub Małgorzaty 
Doroty Janowskiej z Piotrem Krukiem. Ślubu udzielił tamtejszy proboszcz, ks. Bogdan 
Wawrzeczko. W uroczystości wzięło udział dziesięcioosobowe grono członków KOPSIH. 

27 października w ewangelickim kościele Świętej Trójcy w Warszawie miała miejsce 
uroczystość 50-lecia ordynacji ks. dra Włodzimierza Adama Nasta – proboszcza tutejszej 
Parafii w stanie spoczynku. Relację z tej uroczystości przedstawiła na łamach Informatora 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie nr 4 Pani Aldona Karska. 
Tutaj pragnę przypomnieć tylko, że ks. dr Włodzimierz Adam Nast w listopadzie 1979 r. z 
rąk Aliny Eleonory z Rudzkich Janowskiej przyjął projekt autorski utworzenia przy tutejszej 
Parafii społecznej placówki historycznej o charakterze badawczo-informacyjnym i 
przedstawił go Radzie Parafialnej działającej pod przewodnictwem pana Bogumiła 
Gajdeczki. Placówce tej nadano później nazwę Komisja Ochrony Pamiątek Społeczny 
Instytut Historyczny przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie. 
Ksiądz został członkiem prezydium. Osobiście i jako proboszcz Parafii wspierał w różnych 
wymiarach działalność KOPSIH. Między innymi był recenzentem tekstów folderów 
napisach przez członków KOPSIH w latach 1980 i 1981, p.p. Alinę Eleonorą [z Rudzkich] 
Janowską, Marię Rojkową, Eugeniusza Szulca o kościele Świętej Trójcy na placu Stanisława 
Małachowskiego tłumaczonego na język angielski, francuski, niemiecki i rosyjski oraz o 
Cmentarzu Ewangelicki przy ul. Młynarskiej w Warszawie. Był też autorem tekstów do 
publikacji przygotowywanych przez Zespół Redakcyjny KOPSIH np. Jubileusz Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie 1581 – 1781 – 1981 opublikowanej 
w 1985 roku, Ewangelicy warszawscy w walce o niepodległość Polski 1939-1945, 
publikowanych jako Wspomnienia i relacje w 1997 roku oraz Słownik biograficzny w 2007 
r. Wśród wielu wystąpień, a także serdeczności skierowanych do Jubilata podczas 
spotkania w podziemiach kościoła przewodnicząca KOPSIH, pisząca niniejsze słowa, 
wyraziła uczucia wdzięczności wobec Jubilata w imieniu własnym i członków KOPSIH. 
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24 listopada po nabożeństwie 
przedpołudniowym w Lutheraneum 
odbyła się promocja książki wydanej 
nakładem Autorki Aliny Eleonory z 
Rudzkich Janowskiej Mów mi o miłości. 
Z dziewczęcych wspomnień. Jest to 
wydanie drugie, uzupełnionej 
ilustracjami pamiątkarskiej pozycji 
książkowej wydanej przez Autorkę w 
1995 r. dla uczczenia pamięci matki, 
Wili Wilhelminy Rudzkiej.  
 

Promocja książki Aliny E. Janowskiej 
 

Treść książki w formie wierszy dziecięcych, mini reportaży i wspomnień dotyczy relacji 
rodzinnych i środowiskowych Autorki, w których nutą przewodnią jest miłość. Miłość 
pojęta szeroko w myśl pouczeń zawartych w Pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian 
13.1, 2, 13. 

Spotkanie prowadził ks. radca Piotr Gaś – proboszcz Parafii, o Matce Autorki i o Autorce 
mówił ks. dr Włodzimierz Adam Nast. Prof. Karol Karski omówił sprawy związane z 
atmosferą panującą w opisywanej w książce rodzinie. Mieszanej wyznaniowo, 
przejawiającej szacunek wobec ludzi wierzących inaczej, np. Żydów i muzułmanów, a 
także świadczącej pomoc w potrzebie, w chwilach zagrożenia. 

Uroczystości towarzyszyły utwory muzyczne. Pani Anna Gaś grała utwory fortepianowe, w 
tym Walc cis-moll op. 64 nr 2 Fryderyka Chopina. Wybrane pieśni wykonała 
dwudziestotrzyosobowa wokalno-instrumentalna Grupa Rodzina. Na zaproszenie 
towarzyszyli w śpiewie również zebrani goście. 

Wykorzystano pamiątkowe zdjęcia, a pani Aldona Karska zamieściła relację z uroczystości 
w Informatorze Parafii … nr 5 i fotografię Autorki. 
 

W Wydziale Archiwalnym gromadzone były kserokopie dokumentów i fotografii, 
egzemplarze „Zwiastuna”, wycinki prasowe i inne materiały. Wiele trudu poniesiono z 
opisem dawnych fotografii, identyfikacją występujących tam osób, ustalaniem dat 
przedstawionych na fotografii wydarzeń oraz ich miejsca. Kompletowano też mnogie 
roczniki czasopism, zwłaszcza „Zwiastuna” z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku i przygotowano je do „wymiany”. 

Pracami związanymi z pozyskiwaniem materiałów, ich opisem, rejestracją i 
kompletowaniem zajmowali się głównie państwo: Joanna Białkowska, Danuta Dąbrowska, 
Ewa Dreger, Wiesława Gläser, Maria Kaucz, Andrzej Kisiel, Emilia Klinbajl, Wiesław 
Klinbajl, Alicja Linkowska, Kinga Mutschmann, Ewa Nast., ks. Włodzimierz Adam Nast. oraz 
Alina E. Janowska. 
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W Wydziale Badawczo-Redakcyjnym kontynuowano poszukiwanie materiałów do 
słownika Biograficznego pt. Ewangelicy warszawscy w walce o niepodległość Polski 1939-
1945. Ze szczególnym uwzględnieniem podjęto temat „Kobiety w Powstaniu 
Warszawskim”. Temat ten wymaga dalszych prac poszukiwawczych i weryfikacji na 
podstawie zapisów w Księgach Zgonów. Pracami tymi zajmowały się głównie panie: 
Danuta Dąbrowska, Maria Kosicka, Alicja Linkowska, Aniceta Maria Rudzka-Augustyniak 
oraz Alina E. Janowska. 

Muzeum KOPSIH było czynne podczas dyżurów niedzielnych, świątecznych i 
okolicznościowych. Po wystawach oprowadzała Alina E. Janowska, której wielokrotnie 
towarzyszyli Maryla Fronczak, Małgorzata Janowska, Krzysztof Mutschmann i Kazimierz 
Wiśniewski. Wystawy były udostępniane dla grup i dla zwiedzających indywidualnie. 
Największa frekwencja wystąpiła podczas Nocy Muzeów, 18 i 19 maja 2013 r. 
 

W roku sprawozdawczym przygotowano następujące wystawy: 

12 stycznia w podziemnej części Muzeum KOPSIH udostępniono dla zwiedzających 
wystawę nt. 150 lat od powstania Zwiastuna Ewangelicznego. Ukazywała ona etapy 
rozwoju i przekształceń czasopisma ewangelickiego, które przybierało nazwy „Zwiastun 
Ewangeliczny”, „Strażnica Ewangeliczna”, „Zwiastun” i „Zwiastun Ewangelicki”. Zostały 
pokazane fotografie redaktorów, od założyciela ks. dra Leopolda Marcina Otto, autorów i 
pracowników, a także wybrane egzemplarze czasopisma i kserokopie niektórych 
artykułów. 

27 października w dniu uroczystości jubileuszowej 50-lecia ordynacji ks. dra Włodzimierza 
Adama Nasta w tak zwanej „galerii” udostępniono wystawę poświęconą działalności 
Jubilata na terenie tutejszej Parafii. 

24 listopada została pokazana niewielka wystawa poświęcona pamięci Wili Wilhelminy 
Rudzkiej z domu Skrzetuskiej-Miller w związku z przypadającą w bieżącym roku Jej 110 
rocznicą urodzin. Wila Wilhelmina Rudzka (1903-1995) należała do grona współzałożycieli 
Komisji Ochrony Pamiątek Społecznego Instytutu Historycznego przy tutejszej Parafii. To 
ona wybrała motto do działań KOPSIH z Psalmu 111, 1-4, zaczynającego się od słów Z 
całego serca wysławiam Pana… Wystawa towarzyszyła promocji książki Aliny Eleonory z 
Rudzkich Janowskiej, wcześniej wzmiankowanej. Scenariusze wystaw przygotowała Alina 
E. Janowska. W montażu brali udział: Maryla Fronczak, Wiesława Gläser, Krzysztof 
Mutschmann, Jan Rybicki oraz Alina E. Janowska. 
 

Inne sprawy 

10 maja w Muzeum Powstania Warszawskiego przy ul. Przyokopowej w Warszawie 
odbyło się spotkanie ks. radcy Piotra Gasia – proboszcza Parafii i Aliny Eleonory z Rudzkich 
Janowskiej – przewodniczącej KOPSIH z panem Pawłem Ukielskim – dyrektorem do spraw 
merytorycznych. Podczas spotkania zostały wręczone panu Ukielskiemu egzemplarze 
książki Ewangelicy warszawscy w walce o niepodległość Polski 1939-1945. Wspomnienia i 
relacje, oraz o tym samym tytule Słownik biograficzny t. I. Zostały też zgłoszone uwagi na 



 42 

temat istniejącej w Muzeum Powstania Warszawskiego ekspozycji dotyczącej 
ewangelików. 

W ciągu całego roku były prowadzone różne prace porządkowe. Zostało naprawione i 
uzupełnione oświetlenie w Galerii Fotogramów, zamki przy dwóch szafach, a także 
przemieszczano zbiory. W pracach tych udział brali panowie: Henryk Dreger, Wiesław 
Klinbajl, Andrzej Kisiel, Krzysztof Mutschmann, Jan Rybicki i Ryszard Wolfram. 

Odbyły się trzy zebrania i narady oraz w dniu17 grudnia 2013 r. Spotkanie przy opłatku z 
udziałem ks. radcy Piotra Gasia, proboszcza Parafii. 

Wszystkim wspierającym działania Instytutu, w szczególności Kierownictwu Parafii Świętej 
Trójcy z księdzem radcą Piotrem Gasiem – proboszczem Parafii na czele, a także 
wszystkim 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 

 

WARSZAWSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO 

Pod koniec roku sprawozdawczego 2013, tj. na dzień 31.12.2013 roku Oddział Warszawski 
PTEw liczył 44 członków zwyczajnych, a wśród nich 26 kobiet i 18 mężczyzn; godnością 
członka honorowego Oddziału obdarzono 1 osobę. Zaległe i bieżące składki opłaciło w 
przepisowym terminie 38 osób. W spotkaniach o różnej frekwencji (maksimum 91 osób, 
minimum 18 osób) uczestniczyło przeciętnie 38 osób. Wśród uczestników byli nie tylko 
członkowie Oddziału. 

Aktualny skład Zarządu Oddziału wyłoniony na walnym zebraniu sprawozdawczo-
wyborczym w dniu 18 lutego 2013 roku przedstawia się następująco: Prezes – prof. dr 
hab. Karol Karski; sekretarz – ks. dr Włodzimierz Nast; skarbnik – mgr Danuta Weigle; 
członek zarządu –mgr Cezary Grzybowski. Kadencja Zarządu upływa w lutym 2017 roku. 

  
Spotkanie z ks. Adamem Bonieckim    Wrażenia z Busan przedstawia ks. Piotr Gaś 
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W roku sprawozdawczym odbyło się 10 spotkań oddziału. Tradycyjnie w miesiącach 
letnich: lipcu i sierpniu spotkania nie odbywają się. 

Tematyka spotkań: 

21 stycznia– ks. Adam Boniecki, wieloletni redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” 
– prelekcja: „Wpływ II Soboru Watykańskiego na współczesne oblicze Kościoła 
Katolickiego w Polsce”. 

18 lutego– walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze – przewodniczył ks. radca Piotr Gaś. 
Sprawozdania za okres 16.02.2009 – 18.02.2013 złożyli: 1) działalność Zarządu – prezes 
prof. Karol Karski; 2) działalność finansowa – skarbnik mgr Danuta Weigle; 3) komisja 
rewizyjna – przew. Ewa Włodkowska. Oprócz wyłonienia nowego Zarządu w składzie 
podanym powyżej, zebrani wybrali Komisję Rewizyjną w składzie: Alicja Śwituła, 
Mirosława Weremiejewicz, Ewa Włodkowska, zastępca: Erna Filipp. Jako delegatów do 
reprezentowania oddziału na Walnym Zgromadzeniu PTEw wybrano: prof. Karola 
Karskiego i inż. Bohdana Sabelę, zastępcą został ks. Włodzimierz Nast. 

18 marca– ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski – rektor ChAT – prelekcja: „Chrześcijańska 
Akademia Teologiczna – jej teraźniejszość i przyszłość”. 

15 kwietnia - Aldona i Karol Karscy – prezentacja multimedialna: „Historia menonitów w 
Polsce”. 

20 maja– dr hab. Małgorzata Manteuffel-Cymborowska – „Warszawska rodzina 
Heurichów w XIX i XX wieku”. 

17 czerwca– prof. dr hab. Juliusz Gardawski - Szkoła Główna Handlowa i Andrzej Weigle – 
kurator Rady Parafialnej Parafii Świętej Trójcy – prelekcja: „Portret współczesnego 
polskiego ewangelika w świetle przeprowadzonej ankiety”. 

16 września– Aldona i Karol Karscy – prezentacja multimedialna: „ŚLADAMI 
REFORMATORÓW – Marcin Luter”. 

21 października– Aldona i Karol Karscy – prezentacja multimedialna: „ŚLADAMI 
REFORMATORÓW” – Filip Melanchton”. 

18 listopada– ks. radca Piotr Gaś – „Relacja z obrad X Zgromadzenia Ogólnego Światowej 
Rady Kościołów w Busan (Republika Korei)”. 

16 grudnia– Spotkanie poświęcone promocji książki – trzytomowego dzieła „Kościoły 
luterańskie na ziemiach polskich (XVI – XX w)” z udziałem: redaktora naukowego – dr. 
hab. Jarosława Kłaczkowa (Uniwersytet w Toruniu) i autorów tekstów: prof. dr. hab. 
Tadeusza Stegnera (Uniwersytet w Gdańsku), prof. dr. hab. Grzegorza Jasińskiego 
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), oraz prof. dr. hab. Karola Karskiego 
(Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie). 

Karol Karski – przewodniczący Warszawskiego Oddziału PTE 

ks. Włodzimierz Nast – sekretarz Warszawskiego Oddziału PTE 

 



 44 

EKUMENICZNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 

Ideą zorganizowania Ekumenicznego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku było 
umożliwienie osobom w „trzecim wieku” 
w społeczności różnych konfesji 
permanentnego kształcenia, 
prowadzenia aktywnego trybu życia 
poprzez stały kontakt z nauką, kulturą, 
sztuką, także poprzez rekreacje i 
uprawianie zdrowego trybu życia, a w 
każdym działaniu zwracanie uwagi na 
jego duchowy i artystyczny wymiar. 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 

 

Uniwersytet pragnie też zmieniać negatywne stereotypy dotyczące, wiedzy i tolerancji 
religijnej, miejsca i ról społecznych ludzi starszych, stosunku do własnej i cudzej 
dojrzałości i starości, wykreować nowy model emeryta - człowieka nowoczesnego, 
samodzielnego, takiego który chce i potrafi aktywnie uczestniczyć we współczesnym 
świecie. 

Celem Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest działalność propagatorska,  

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

1. Upowszechnianie idei ekumenizmu. 

2. Promowanie kultury chrześcijańskiej i dobrych praktyk. 

3. Propagowanie postaw tolerancji i szacunku wobec bliźnich. 

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

(fragment z przemówienia inauguracyjnego przewodniczącego zarządu EUTW w dniu 15 
października 2013 r. w Warszawie) 

Rok akademicki 2012/2013 rozpoczęliśmy programem pod tytułem: „Włączenie słuchaczy 
do systemu edukacyjnego, artystycznego i profilaktyki gerontologicznej” poprzez: 

1) wykłady, seminaria i dyskusje plenarne, 

2) naukę języków obcych, kursy informatyczne i zajęcia rehabilitacyjno - ruchowe, 

3) zajęcia w zespołach twórczych i samokształceniowych w tym: 

 zespół plastyczny, zespół literacki, zespół wokalno – muzyczny w tym chór EUTW, 

 grupa miłośników dialogu i harmonii. 

4) spotkania integracyjne. 
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15 października INAUGURACJĄ drugiego roku akademickiego 2013/2014, rozpoczęliśmy 
programem zatytułowanym „Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku kształci, integruje 
w różnorodności i zmienia negatywne stereotypy”. Program ten długo będzie aktualny dla 
każdego roku akademickiego, a tylko uzupełniany lub przesuwane będą akcenty na 
poszczególne elementy programu w zależności od warunków i potrzeb. Wykład 
inauguracyjny – Nauczanie religii w szkole. Wyzwania i dylematy wygłosił ks. prof. dr hab. 
Bogusław Milerski – rektor ChAT. 

18 października Zarząd EUTW zorganizował ZEBRANIE INFORMACYJNE. Na tym zebraniu 
udzieliliśmy szczegółowych informacji i odpowiedzi na zadane pytania przez słuchaczy, a 
szczególnie przez przyszłych słuchaczy. 
 

Podstawową formę kształcenia stanowiły wykłady (we wtorki), dyskusje plenarne i 
seminaria (w piątki). Cieszyły się one największym zainteresowaniem wśród słuchaczy, 
natomiast różnie rozkładały się akcenty co do zainteresowania poszczególnymi tematami, 
prowadzącymi zajęcia, formą ich prowadzenia itp. 
 

W roku 2013 wykłady prowadzili: 

1) prof. dr hab. Karol Karski z ChAT (odpowiedzialny za ich organizację ) – z dziedziny 
podstawowej wiedzy o Kościele Chrześcijańskim w jego wyznaniowej różnorodności oraz 
o religiach niechrześcijańskich,  

2) prof. dr hab. Jarosław Świderski – z dziedziny nauk ścisłych i technicznych oraz ich 
oddziaływaniu na sferę naszej duchowości, cykl wykładów „Człowiek współczesny a 
postęp naukowo – techniczny: problemy na styku religia – nauka”, 

3) prof. dr hab. Kalina Wojciechowska – z dziedziny wiadomości o Biblii, cztery wykłady z 
cyklu: „Historia Biblii”, o historii powstawania kanonu ksiąg Starego i Nowego 
Testamentu, 

4) prof. dr hab. Rafał Leszczyński – z dziedziny stosunku reformatorów XVI-wiecznych do 
filozofii, trzy wykłady z cyklu: „Wpływ filozofii na kształtowanie protestantyzmu”, 

5) prof. Jerzy Kruszewski – z dziedziny religioznawstwa, kultury i filozofii czasów 
antycznych na kontynentach – europejskim, azjatyckim i amerykańskim, cykl wykładów: 
„Cywilizacje świata”, 

6) ks. dr Włodzimierz Nast – historia parafii i kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Świętej 
Trójcy,  

7) prezb. mgr Konstanty Wiazowski – historia i nauczanie Kościoła Chrześcijan Baptystów,  

8) ks. mgr Michał Jabłoński – historia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów i obecnie, 

9) prof. dr hab. Juliusz Gardawski 3 wykłady z cyklu „Mentalność społeczna Polaków”: a) 
Dziedzictwo autorytarnego socjalizmu, b) Fenomen pierwszej Solidarności, c) Dwie dekady 
tworzenia gospodarki rynkowej i ładu demokratycznego, 
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10) ks. dr Tomasz M. Daniel Mames – trzy wykłady z cyklu: „Od ludów pierwotnych do 
dam dworskich i akademii. Wychowanie i edukacja w starożytności i średniowieczu”, 

11) prof. dr hab. Andrzej Friszke: Wykład – „16 miesięcy Solidarności (sierpień 1980 – 
grudzień 1981)” i Wykład – „Józef Piłsudski i jego relacje z Polską Partią Socjalistyczną”. 

 

Ważną część zajęć dydaktycznych stanowiły seminaria, o tematyce: 

1. „Literatura polska” w tym „Nowe kierunki w polskiej literaturze”, „Jak czytać poezję i pisać różne 
gatunki literackie”; 

2. „Profilaktyka gerontologiczna” w tym prowadzone zajęcia z zakresu rehabilitacji geriatrycznej i 
konsultacje z zakresu problematyki gerontologicznej i geriatrycznej; 

3. „Historia sztuki” zajęcia w Muzeum Narodowym lub w Zamku Królewskim nt: „Tajemnice 
dawnych mistrzów, techniki malarskie, rzemiosło artystyczne”;  

4. „Historia Warszawy i nie tylko” w Muzeum Historycznym lub w terenie nt: „Warszawa i 
Mazowsze, dawniej i dziś”; 

5. „Psychologia praktyczna” – seminarium prowadziła dr Zuzanna Celmer; 

6. „Cywilizacje świata” – seminarium prowadził prof. Jerzy Kruszewski.  

 

Zajęcia fakultatywne 

Naukę języka angielskiego kontynuowano w dwóch grupach oraz jęz. rosyjski i jęz. 
niemiecki po jednej grupie. 

Nasi słuchacze korzystali także w czasie ferii z tak zwanych warsztatów językowych 
powtarzali i pogłębiali znajomość języków obcych. 

Z zajęć fakultatywnych dużym zainteresowaniem cieszyły się kursy informatyczne, które 
odbywały się w Liceum M. Reja dwa razy w tygodniu w dwóch grupach. 

Nasz Uniwersytet organizuje zajęcia ruchowe w celu poprawy zdrowia, sprawności i 
zadowolenia z życia. W ubiegłym roku prowadzone były ćwiczenia gimnastyczne 2 razy w 
tygodniu w dwóch grupach. Zorganizowane były także zajęcia grupowe z instruktorem na 
pływalniach na Bemowie i przy ul. Polnej. 

 

Zespoły twórcze i samokształceniowe 

Wielkie znaczenie w działalności EUTW mają Zespoły Twórcze, wspierające działalność 
dydaktyczną Uniwersytetu. Należą do nich: Zespół Literacki, Wokalno-Muzyczny, 
Plastyczny.  

Wszystkie te zespoły organizują oprawę artystyczną naszych wewnętrznych uroczystości. 

28 maja na uroczystym zakończeniu roku akademickiego 2012/2013 i 15 października 
2013 r. w uroczystości inauguracyjnej roku akademickiego. 
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15 listopada 2013 r. zespół wokalno – muzyczny, soliści i poeci zorganizowali spotkanie 
integracyjne z okazji Święta Niepodległości 11 – go Listopada, a wykład okolicznościowy 
pt. „Ewangelicy Polscy wobec odzyskania Niepodległości Polski” wygłosił prof. Karol 
Karski. 

20 grudnia Zespół wokalno – muzyczny, soliści i poeci oraz zespół plastyczny 
zorganizowali spotkanie integracyjne – wigilijne (opłatek) z okazji świąt Bożego 
Narodzenia. 

Zespół Wokalno-Muzyczny ma spotkania w każdą środę w Kościele Chrześcijan Baptystów 
pod kierownictwem Pani mgr Karoliny Trusiewicz. 

Zespół literacki na spotkaniach w czwartki, omawiał biografie i twórczość poetów, pisarzy 
przede wszystkim literatury polskiej. Słuchacze zwiedzili muzea poetów i pisarzy: Marii 
Dąbrowskiej i Andrzeja Struga w Warszawie, Iwaszkiewiczów w Stawisku, Zofii 
Nałkowskiej w Wołominie i Muzeum Literatury na Starym Mieście. 

Zespół Plastyczny, w tym Decoupage spotykał się na zajęciach we wtorki, gdzie różnymi 
technikami wykonywane były zdobienia przedmiotów np. talerzy, obrazków, akcenty 
świąteczne bożonarodzeniowe i wielkanocne, tworzenie portretów i obrazów sakralnych 
na drewnie (ikon).  

Zespół Turystyczno – Krajoznawczy i wypoczynku zorganizował ekumeniczną wizytę 
studyjną 23 października 2013 r. go Grabarki, Węgrowa, Mińska Maz. i Cegłowa oraz 
wycieczki po Warszawie i jej okolicach. Zespół ten ma na celu integrację słuchaczy EUTW 
będących miłośnikami turystyki i fotografii i zapewniał słuchaczom możliwość korzystania 
z pełnopłatnych i ulgowych biletów do teatrów i Uniwersytetu Muzycznego oraz do 
Planetarium Kopernika. 

Biuro Podróży , które działa na naszym Uniwersytecie organizuje wyjazdy zarówno w kraju 
jak i zagranicą, wczasy świąteczne i noworoczne, pobyty wypoczynkowe w przerwach 
semestralnych i wakacyjnych, często połączone z leczeniem sanatoryjnym.  

Zespół Ewidencji Słuchaczy przyjmował deklaracje członkowskie i rejestrował słuchaczy. 

Zespół Administracyjno – Porządkowy dbał o ład i porządek oraz zaopatrzenie 
Uniwersytetu w różnego rodzaju potrzebne materiały i sprzęt. Współuczestniczył także w 
organizowaniu spotkań integracyjnych.  

Należy podkreślić, że wszystkie Zespoły opierały swą działalność na pracy społecznej. 
Dzięki ich zaangażowaniu około 100 słuchaczy mogło korzystać nie tylko z zajęć 
dydaktycznych, ale też uczestniczyć w zespołach twórczych, artystycznych, kulturalnych, 
rekreacyjno-ruchowych i w różnych spotkaniach integracyjnych.  

Rozbudowaliśmy naszą stronę internetową www.eutw.edu.pl założoną w kwietniu 2013 
roku. 

 

W Polsce funkcjonuje kilka typów uniwersytetów trzeciego wieku według klasyfikacji 
Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Nasz uniwersytet dzięki inicjatywie i 
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zaangażowaniu się ks. prof. dr hab. Bogusława Milerskiego – rektora ChAT, działa w 
formule stowarzyszenia pod patronatem publicznej wyższej uczelni wspierany 
autorytetem naukowym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Do momentu 
wybudowania nowej siedziby naszej uczelni patronackiej korzystamy dzięki Kierownictwu 
Parafii Św. Trójcy z jej usług logistycznych i lokalowych oraz z wszechstronnej pomocy w 
tych sprawach Proboszcza ks. radcy Piotra Gasia i za to serdecznie dziękujemy. Wiemy, że 
wielką sympatią darzy nas i akceptuje nasze działania Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej 
Jego Ekscelencja Arcybiskup prof. dr hab. Jeremiasz Jan Anchimiuk. Dla podniesienia i 
utrzymania wysokiego standardu na EUTW należy podkreślić osobiste zaangażowanie pani 
dyrektor departamentu senioralnego MPiPS dr Marzeny Brezy. Otrzymaliśmy dotację z 
programu ASOS Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i zaszczyciła nas na inauguracji 
roku akademickiego 2013/2014. Otrzymaliśmy również dotację z Urzędu Miasta St. 
Warszawy na okres trzech lat do czerwca 2016 r. i również dyrektor Biura Pomocy i 
Projektów Społecznych Pan Tomasz Pactwa zaszczycił nas swoją obecnością na 
inauguracji. Zawsze wspiera nas swoim autorytetem w działaniu i bardzo często odwiedza 
nas Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Michał Szczerba.  

Nasz Uniwersytet, jest członkiem Fundacji Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku i Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku m. st. 
Warszawy. Zawsze możemy liczyć na pomoc organizacyjną, czy poradę fachową Pani 
Prezes OPUTW Krystyny Lewkowicz. Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
powołał Radę Programową jako organ doradczy władz EUTW.  

Bez wolontariatu, bez ofiarnej i bezinteresownej społecznej pracy niektórych słuchaczy 
nie byłoby tych osiągnięć, którymi możemy się szczycić na zakończenie roku 
sprawozdawczego. 

Na uroczystości zakończenia roku akademickiego 2012/2013, doceniliśmy pracę 18 
naszych słuchaczy, na rzecz naszego Uniwersytetu, a 10 osobom za szczególne 
zaangażowanie w działalności dla EUTW wręczono listy gratulacyjne. 

Roman Michalak – przewodniczący Zarządu EUTW 

 

SPOTKANIA "DINOZAURÓW" - CZŁONKÓW BYŁEGO STOWARZYSZENIA POLSKIEJ 
MŁODZIEŻY EWANGELICKIEJ 

W roku 2013 odbyło się dwanaście spotkań oraz coroczny, letni obóz w Sorkwitach. 
Organizacją spotkań zajmowali się Ewa i Piotr Weiglowie przy wydatnej pomocy Aliny 
Burmeister. 

14 stycznia - osób 28 w tym ks. Marcin Kotas, który wyraził uznanie dla frekwencji na 
naszych spotkaniach. Ewa Weigle przedstawiła sprawozdanie z rocznej działalności, a Jola 
Breiter opowiedziała zebranym o historii rodzin Szwerynów i Breiterów. Wspomnieć 
trzeba, że spotkanie okrasiła swoimi słynnymi (od pierwszego zjazdu) faworkami Zosia 
Fryszowa.  
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11 lutego - osób 31. Obchodziliśmy urodziny Bogdana Geske i Piotra Weigle, przy czym 
ks.bp Zdzisław Tranda podkreślił dokonania i zasługi Piotra dla sprawnego funkcjonowania 
naszego grona. Skorzystaliśmy też z okazji, żeby odchodzącemu z parafii 
Wniebowstąpienia Pańskiego ks. Marcinowi Kotasowi podziękować najserdeczniej za 
okazane serce, przygarnięcie i opiekę oraz życzyć sukcesów w nowej parafii. 

11 marca - 37 osób. W wielkanocnym spotkaniu wzięli udział także pastorowa Kornelia 
Pilchowa, księża Piotr Gaś, Marcin Kotas, Włodzimierz Nast. Ze szczególną radością 
powitaliśmy obecność dawno niewidzianego prof. Zdzisława Rondio i Joli Biller po ciężkiej 
chorobie. Na spotkaniu obchodziliśmy jubileusz ks. bpa Janusza Narzyńskiego, a wszyscy z 
rozbawieniem oglądali przyniesione przez Olka Jałosińskiego zdjęcie: portret studenta 
Narzyńskiego zrobiony w r. 1953 przez studenta Jałosińskiego. 

15 kwietnia - 32 osoby. Krystyna Rudzińska wspominała prof. Zofię Lejmbach. Dr 
Lejmbach była działaczką niepodległościową i pierwszą kobietą-Prezesem Konsystorza 
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, ale przede wszystkim wybitnym pediatrą i 
wychowawcą niejednego rocznika lekarzy.  

13 maja - 28 osób. Świętowaliśmy urodziny Zosi Perzyńskiej, które na naszym spotkaniu 
wyprawiły jej córki. Było serdecznie i wesoło przy pasztecikach na gorąco, torcie i winie. 

10 czerwca - 25 osób. Urodziny Joli Biller wzbogacili swoją obecnością ks. Lucjan 
Steinhagen (z Westerstede) z żoną Hanią i synem Piotrem, więc spotkanie upłynęło na 
wspominkach i pogawędkach.  

8 lipca - 18 osób. Wakacyjne spotkania mają zawsze słabszą frekwencję, z góry też 
nastawiamy się na luźną formę towarzyskiej herbatki. Tym razem pretekstem były 
urodziny Bliźniaczek Steinhagenówien, mimo że Joli nie było. 

12 sierpnia - 21 osób. Kto chciał, wpadł do parafii na herbatkę, kto mógł znalazł się w tym 
czasie w Sorkwitach. 

9 września - W Zachęcie trwała wystawa "Czas wolny. Fotografie". Z okazji konferencji 
prasowej sześciu wybitnych autorów-fotografików, wśród których był Olek Jałosiński, 
spotkaliśmy się na wystawie. Był taki tłok, że nie byliśmy w stanie zliczyć naszej grupy. 

14 października - osób ok. 28. Urodziny obchodzili zespołowo Ala Burmeister, Irena 
Scholl, Wiesiek Missol. Były więc 3 torty i dużo radości. A na dodatek informacja Krystyny 
Rudzińskiej o tegorocznym pobycie w Sorkwitach. 

11 listopada - spotkanie zostało odwołane, gdy dowiedzieliśmy się o planowanych 
przemarszach różnych grup politycznych, które mogły po prostu uniemożliwić kolegom 
dotarcie na pl. Unii. 

9 grudnia - 42 osoby. W tradycyjnym spotkaniu opłatkowym uczestniczyli też pastorostwo 
Piotr i Małgorzata Gasiowie, ks. Włodzimierz Nast oraz ks. Karol Niedoba, wikariusz parafii 
św. Trójcy. Jak zwykle w ten dzień zbierano na Dom Opieki dla niepełnosprawnych 
intelektualnie dzieci w Mrowli k. Rzeszowa (zebrano 560 zł). 

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 oraz od 2013 r. ks. 
Dariusz Chwastek. 

Fundacja w roku 2013 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 2013 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. 
Przekazane przez darczyńców fundusze zostały skierowane na organizację przedszkola 
oraz szkoły. 

Rok 2013 był dla Fundacji rokiem przełomowym, ponieważ rozpoczęła działalność 
pierwsza placówka oświatowa prowadzona przez ETO – przedszkole „Szkrabki”. 

Pod koniec roku 2012 została podpisana długoterminowa umowa najmu nieruchomości 
położonej na warszawskim Ursynowie – piętrowy budynek biurowy o łącznej pow. 
4300m2, położony w zieleni, na działce o powierzchni ponad 1 ha. Na mocy umowy 
sukcesywnie wraz z planowanym rozwojem placówek oświatowych ETO będą 
wynajmowane kolejne pomieszczenia w budynku aż do zajęcia całości obiektu. 

  
Plac zabaw przedszkola Szkrabki     Zajęcia przedszkolaków 
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Zgodnie z naszymi zamierzeniami po otrzymaniu w marcu prawomocnego pozwolenia na 
budowę, w wydzielonej części budynku na pow. 700 m2 rozpoczęliśmy remont na 
potrzeby adaptacji pomieszczeń na cele oświatowe. Po zakończonych pracach 
adaptacyjnych i otrzymaniu wszystkich koniecznych zezwoleń we wrześniu 2013 roku 
mogliśmy przyjąć pierwsze dzieci. Na powierzchni przeznaczonej na przedszkole zostało 
urządzonych siedem sal, w tym jedna do zajęć ruchowych W chwili obecnej do 
„Szkrabków” uczęszcza 60 dzieci (5 grup) w wieku od 2,5 roku do 6 lat. Kadra prowadząca 
zajęcia realizuje program łączący matematykę, muzykę z codzienną nauka języka 
angielskiego. To, co nas bardzo cieszy, to fakt, że wśród kadry na 12 zatrudnionych 
nauczycielek aż 5 jest wyznania ewangelickiego.  

W następnym roku szkolnym Fundacja ma w planach otwarcie szkoły podstawowej 
i przyjęcie dzieci do jeszcze jednej grupy przedszkolnej. 

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

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

 dofinansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży z obu warszawskich parafii na obóz 
letni; 

 coroczny konkurs – „Moje życzenia świąteczne” – na kartkę świąteczną; w tym 
roku zwycięzcą został Krzysztof Sobański. 

Wszystkie działania Fundacji „Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe” oraz przedszkola 
„Szkrabki” można śledzić na bieżąco na stronach internetowych www.eto.org.pl i 
szkrabki.pl oraz na stronie www.facebook.com/fundacjaeto oraz 
facebook.com/szkrabki. Szczegóły dotyczące uruchamianej szkoły podstawowej znajdują 
się natomiast na stronie linde.waw.pl oraz www.facebook.com/szkola.linde.warszawa. 

 Zapraszamy 

Agnieszka Bednarkiewicz‐Sowińska - Prezes Zarządu Fundacji ETO 

 

LUX MED TABITA 

Wstęp  

LUX MED. TABITA Sp. z o.o w roku 2013 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 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. 

http://www.eto.org.pl/
http://www.facebook.com/fundacjaeto
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Ośrodek nieustannie poszerza katalog 
świadczonych usług, zwłaszcza w 
zakresie profilu rehabilitacyjnego. Od 
stycznia 2013 roku została zawarta 
umowa z Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych na 24 –dniowe turnusy 
rehabilitacji leczniczej schorzeń 
psychosomatycznych finansowanej w 
ramach działań prewencji rentowej ZUS, 
a od listopada umowa na turnusy 
rehabilitacji schorzeń narządu głosu. 

 

Ośrodek Tabita (nowa i stara część wraz z kaplicą) 

Przychody 

Wartość kontraktu zawartego z NFZ na rok 2013 wynosiła 3 736 080 zł tym: 

 2 531 580 zł w zakresie trzech zakresów rehabilitacyjnych, 

 1 204 500 zł w zakresie świadczeń opiekuńczo-leczniczych. 

Dla porównania wartość kontraktu z NFZ w roku ubiegłym ( 2012) wynosiła 3 700 722 zł, 
w tym odpowiednio: 

 2 526 510 zł w zakresie trzech zakresów rehabilitacyjnych, 

 1 174 212 zł w zakresie świadczeń opiekuńczo-leczniczych. 

Wartość kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w roku 2013 w porównaniu do roku 
2012 w ramach świadczeń opiekuńczo-leczniczych została utrzymana na dotychczasowym 
poziomie zaś w trzech zakresach rehabilitacyjnych wrosła o ok.10%. Biorąc pod uwagę, że, 
kontrakt z NFZ w stosunku do roku ubiegłego zwiększył się tylko 10% to fakt utrzymania 
tego poziomu finansowania NFZ należy uznać za zadawalający. W 2013 roku uzyskaliśmy 
dodatkowo przychody z umów zawartych z ZUS-em na usługi psychosomatyczne w 
wysokości 757 980 zł oraz usługi foniatryczne w wysokości 37 120 zł. 

Dodatkowo przychody z różnego zakresu świadczeń komercyjnych, tj. finansowanych 
przez samego pacjenta to w skali całego roku 2013 kwota oscylująca ok. 1 640 000 zł, co w 
porównaniu z rokiem ubiegłym podwoiła swoją wartość. 

Pacjenci 

W ramach udzielonych świadczeń w 2013 roku liczba pacjentów wynosiła: 

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

 rehabilitacji neurologicznej – 133 pacjentów, 

 rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych – 210 pacjentów, 

 rehabilitacji ogólnoustrojowej dziennej-243 pacjentów, 
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 świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych – 66 pacjentów. 

2  W ramach pobytu w tzw. Domu Seniora – 10 pacjentów. 
3.  Pozostałe świadczenia w ramach komercji - 21 pacjentów w ramach turnusu 

rehabilitacyjnego dla osób z choroba Parkinsona. 

Łączna liczba pacjentów w ciągu 
roku wynosiła 994 pacjentów. 

Dla porównania w 2012 r. było to 
802 pacjentów, 2011 roku ilość 
pacjentów wynosiła 756, 2010 r. 
przebywało 222 pacjentów a w 
2009 r. 80 pacjentów. 

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

 

 
Pensjonariusze i parafianie podczas pikniku w Tabicie  

 

Zatrudnienie 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku zatrudnionych w Ośrodku (w tym 
współpracujących z ośrodkiem na podstawie umów cywilnoprawnych) było 120 osób. 

Zatrudnienie wzrosło, zatem w stosunku do roku ubiegłego ok. 11%, co ma bezpośredni 
związek z rozszerzeniem katalogu usług rehabilitacyjnych, psychosomatycznych i foniatrii. 

Dla porównania w 2012 r. zatrudnienie wynosiło 108 osób, w roku 2011 było to 108 osób, 
w 2011 wynosiło 97 osoby a w 2010 88 osób. Wzrost zatrudnienia spowodowany był 
nowymi zadaniami, które były realizowane w 2013 r. 

Koszty 

Ogólne koszty w 2013 roku wyniosły 7 686 684 zł (dla porównania koszty w 2012 roku 
wynosiły 6 926 775 zł). Wzrost kosztów jest przede wszystkim związany ze zużyciem 
mediów, w związku z większą ilością pacjentów oraz z otwarciem nowych oddziałów. 

Dynamiczny rozwój Ośrodka wiąże się z koniecznymi naprawami oraz remontami, na 
które poniesiono następujące koszty: 

 zakup mebli i wyposażenia do pokoi dla nowego oddziału foniatrii ok. 18 000 zł, 

 wyposażenie w sprzęt do terapii zajęciowej oraz sprzęt medyczny ok. 16 000 zł,  

 naprawy i konserwacje związane z utrzymaniem ośrodka ok. 70 600 zł, 

 monitoring sieci IT ok. 10 000 zł, 

 uzupełnienie sprzętu p.poż zgodnie z wymogami ok. 2 000 zł. 
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Podsumowanie  

Pomimo skomplikowanej sytuacji finansowej spółki, wyniki finansowe należy uznać za 
zadawalające. Podejmowane są ciągłe działania reorganizacyjne i modernizacyjne 
rokujące zwiększenie przychodów i stopniowo zmniejszenie straty z działalności. 

Oceny klientów pod względem, jakości świadczonych przez Ośrodek usług są wysokie i 
zadawalające, klienci dobrze oceniają personel oraz jego profesjonalizm, są zadowoleni z 
dobrego wyposażenia Ośrodka i komfortowych warunków pobytu. 

W kolejnych latach Zarząd planuje kontynuacje działań rozpoczętych w latach 
poprzednich, a także wprowadzenie nowych działań mających na celu ciągły rozwój Spółki 
i uzyskiwanie coraz lepszych wyników finansowych.  

Rok 2013 pokazał wzrost przychodów dzięki kontraktowi na rehabilitacje 
psychosomatyczna finansowana z ZUS-su oraz kontraktowi rehabilitacji schorzeń narządu 
głosu. 

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. 

 

 

Kościół Św. Trójcy na obrazie Zygmunta Vogla 
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STATYSTYKA PARAFIALNA 
(na podstawie danych przekazywanych przez Parafię w ramach sprawozdawczości ogólnokościelnej)  
 

L.p. Pozycja 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012r. 2013 r 

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

2 Liczba wstąpień do Kościoła 32 28 19 22 27 21 8 8 17 26 20 28 

3 Liczba chrztów  20 22 17 37 33 27 17 23 13 18 12 
+5*** 

17 
+8*** 

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

5 Liczba zgonów 49 41 47 39 34 23 31 28 35 27 24 27 

6 Liczba osób wyrejestrowanych skutkiem 
zmiany zamieszkania 

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

7 Liczba osób przystępujących do Komunii 
Świętej 

3022 3390 4103 4140 4694 5144 5152 5160 5210 5271 5632 5651 

8 Liczba osób płacących składki 1521 1504 1491 1464 1463 1461 1465 585** 639 598 591 616 

9 Średnia ofiarność na osobę (zł/rok) 272 220 199 220  275  259  278  286  287 256 239 246 

10 Liczba pogrzebów parafian 44 32 47 39 34 23 31 28 34 27 20 26 

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

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

13 Liczba ślubów 14 22 13 12 17 10 11 7 9 8 8 9 

14 w tym liczba ślubów o różnej 
przynależności wyznaniowej 

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

15 Liczna dzieci uczęszczających do punktów 
katechetycznych 

96 88 82 88 90 90 83 100 97 103 100 132 

16 Liczba dzieci uczęszczających na szkółki 
niedzielne 

48 63 61 69 70 72 64 72 100 106 116 110 

17 Liczba pracowników świeckich na pełnym 
etacie 

23 20 18 18 15 16 15 12 12 12 12 11 

18 Liczba pracowników świeckich na 
niepełnym etacie 

14 10 12 13 17 17 4 7 5 5 6 5 

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



  

WAŻNE ADRESY I TELEFONY 
 

Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy: 
ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa 

22-556-46-60, fax: 22-827-86-37 

Adres internetowy: www.trojca.waw.pl 

e-mail: warszawa-trojca@luteranie.pl 

e-mail do Rady Parafialnej: rada-warszawa-trojca@luteranie.pl 

konto bankowe: Nr 48 1020 1156 0000 7802 0056 1654
 

kancelaria parafialna czynna od wtorku do piątku w godz. 9
00

-18
00 

w niedziele: po nabożeństwie 

 (w poniedziałki i soboty kancelaria jest nieczynna) 
Kościół Świętej Trójcy, pl. Małachowskiego 1: nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 10

30
 i 19

00 

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

e-mail: warszawa-cmentarz@luteranie.pl  

Kancelaria cmentarna czynna z wyjątkiem sobót i niedziel: 

w godz. 10
00

-16
00

 

LUX MED TABITA  

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
ul. Długa 43, 05-510 Konstancin-Jeziorna,  

faks: 22-737-64-56, 

sekretariat (czynny g. 8
00

-15
00

)  22-737-64-00  

recepcja (czynna całą dobę):  22-737-64-04  

Konto bankowe: Nr 73 1020 1169 0000 8102 0076 3466 

e-mail: tabita@poczta.onet.pl 
Kaplica „Tabita”, Konstancin-Jeziorna, ul. Długa 43: nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 11

00 

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

Nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 1000 

 

Parafia Ewangelicko-Augsburska 

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

fax: 22- 848-10-58 

Adres internetowy: www.luteranie.pl/warszawa-pulawska 

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

 

Zespół redakcyjny: Aldona Karska, ks. Piotr Gaś,  

Rysunek kościoła na okładce: Joanna Tiunin 

  

Do użytku wewnętrznego 
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