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Zwykle na początku roku kalendarzowe-
go pytamy, jaki on będzie? Kiedy zaś do-

biega końca pytamy, jaki był ten miniony rok? 
Nie inaczej pewnie było z rokiem 2020. Nasz 
sprawozdawczy Informator Parafialny – numer 
specjalny – przygotowany dla Zgromadzenia 
Parafialnego naszej Parafii oraz wszystkich za-
interesowanych życiem naszego Zboru, zawiera 
materiał udostępniający wgląd w miniony rok. 
Zasadnicze Prawo Wewnętrzne oraz Regulamin 
Parafialny naszego Kościoła stanowią, że do właś-
ciwości Zgromadzenia Parafialnego należy mię-
dzy innymi: zatwierdzenie rocznych sprawozdań 
Proboszcza i Rady Parafialnej, zatwierdzenie spra-
wozdań finansowych i uchwalanie budżetu Parafii.  
(ZPW § 29 ust. 2 litera c, d oraz Reg. Par. § 12 ust. 
2 litery c, d).

SPRAWOZDANIE PROBOSZCZA PARAFII 
EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

W WARSZAWIE – KS. PIOTRA GASIA –
ZA ROK SPRAWOZDAWCZY 2020

Sprawozdania finansowe za rok 2020 oraz 
preliminarz budżetowy na rok 2021 udostęp-
niamy do wglądu Zgromadzeniu Parafialnemu 
w odrębnym wyłożeniu. Natomiast na łamach 
sprawozdawczego Informatora Parafialnego 
publikujemy przygotowane przeze mnie spra-
wozdanie Proboszcza oraz Sprawozdanie Rady 
Parafialnej przygotowane przez Przemysława 
Florjanowicza-Błachuta, sekretarza Rady wraz ze 
Sprawozdaniem kuratora Igora Chalupca, wice-
prezesa Rady, odnoszącym się do spraw gospo-
darczych Parafii. 

Nasze sprawozdania mają swoje rozwinięcie 
także w materiałach przygotowanych przez oso-
by społecznie zaangażowane w życie Parafii lub 
zatrudnione przez Radę Parafialną do realizacji 
zadań w różnych obszarach życia Zboru. Ten 
wspólny wysiłek – Rady Parafialnej, Probosz-
cza, wolontariuszy oraz etatowych pracowników 
– sprawił, że wspominamy i postrzegamy rok 
2020 jako owocny dla życia Zboru. Nawet jeśli 
stan epidemii skomplikował sytuację gospodarczą 
Parafii i wywołał znaczące ograniczenia w pracy 
duszpasterskiej, to jednak nie doszło do paraliżu 
życia Zboru.

Wirus SARS-CoV-2 podyktował rytm i dyna-
mikę życia we wszystkich obszarach. Doświad-
czyliśmy tego również w życiu Zboru. Dzięki 
łaskawemu Bogu, potem także wskutek wykona-
nej pracy w minionych latach w trakcie generalne-
go remontu konserwatorskiego kościoła Świętej 
Trójcy, nadspodziewanie dobrze odnaleźliśmy się 
w czasie obostrzeń sanitarnych wprowadzanych 
kolejnymi rozporządzeniami Prezesa Rady Mini-
strów. Nieprzerwanie realizowaliśmy naszą misję. 

Byliśmy zmuszeni zawiesić sprawowanie 
nabożeństw w kościele Objawienia Pańskiego  

Ks. radca Piotr Gaś,  
proboszcz parafii E-A Świętej Trójcy w Warszawie
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w Warszawie-Włochach i w kaplicy Tabita 
w Konstancinie-Jeziornie od 23 marca do 26 
kwietnia 2020 roku. Natomiast w kościele Świę-
tej Trójcy wszystkie nabożeństwa, zarówno we 
wskazanym przedziale czasowym, jak również 
poza nim, odbywały się w zwykłych porach: 
w niedziele o godz. 10:30 i 19:00, tygodniowe 
pasyjne oraz adwentowe w piątki o godz. 18:00, 
świąteczne przypadające w tygodniu o ogłasza-
nych godzinach. Początkowo wszystkie niedzielne 
nabożeństwa odbywały się bez udziału wiernych, 
ale dzięki transmisjom wszystkich nabożeństw, 
zapewniliśmy wiernym możliwość uczestniczenia 
w nich online. 

Od niedzieli 3 maja 2020 wznowiliśmy nabo-
żeństwa z udziałem wiernych we wszystkich miej-
scach sprawowania kultu – kościele Objawienia 
Pańskiego, kaplicy Tabita, kościele Świętej Trójcy. 
Przywróciliśmy także nabożeństwa z Wieczerzą 
Pańską. Sposób rozdawania Wieczerzy Pańskiej 
przewidziany w Pragmatyce Służbowej naszego 
Kościoła został doprecyzowany i uzgodniony 
z Głównym Inspektorem Sanitarnym. 

Pragnę w tym miejscu podziękować Radzie, 
wolontariuszom, parafialnemu Studiu Lutherane-
um za bardzo twórcze i roztropne współdziałanie 
w sprawowaniu nabożeństw. Dziękuję Zborowi 
za dostosowanie się do wymogów reżimu sani-
tarnego, który realizowaliśmy odpowiednio do 
kolejnych rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów. 
Dzięki temu wysiłkowi nie przerwaliśmy gło-
szenia Ewangelii i nie ustała wspólna modlitwa. 
Właściwie poszerzyliśmy formy głoszenia Boże-
go Słowa i zachęciliśmy do codziennej modlitwy, 
kiedy od 15 marca 2020 roku nieprzerwanie przy-
gotowywaliśmy codzienne rozmyślania oparte na 
hasłach z porządku czytań Z Biblią na co dzień. Tę 
formę głoszenia Bożego Słowa i modlitwy konty-
nuujemy w roku 2021.

W związku z obostrzeniami sanitarnymi, 
większość spotkań parafialnych (nie tylko dusz-
pasterskich) zorganizowaliśmy w formie zdalnej. 
Dotyczy to katechezy dla wszystkich grup dzieci 
i młodzieży oraz studentów, grupy „Marta” oraz 

grupy „Maria” zorganizowanych dla osób przy-
gotowujących się do podjęcia decyzji o wstąpieniu 
do Kościoła ewangelickiego, piątkowych studiów 
biblijnych, części rozmów duszpasterskich, ob-
rad Prezydium, obrad Rady Parafialnej, spotkań 
związanych z zarządzaniem Parafią. Parafia wyko-
rzystywała do zdalnych spotkań platformę zoom. 
We wrześniu 2020 wykupiła trzy certyfikaty do 
organizowania wideo-spotkań. To umożliwiło 
nam równoległe i bezpieczne korzystanie z tego 
komunikatora. 

Z żalem muszę przyznać, że w minionym roku 
nie udało nam się utrzymać spotkań Koła Pań 
i Koła Seniorów. Powody były dwa: 1. obostrze-
nia sanitarne i wysokie ryzyko zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2, a w konsekwencji poważne ryzyko 
dla zdrowia i życia; 2. istotne ograniczenia w ko-
rzystaniu z nowoczesnej techniki uczestników 
tych spotkań. Trzeba dodać, że pewne grono na-
szych parafian – nie tylko starszych – ze względu 
na ograniczenia sprzętowe nie uczestniczyło także 
w innych zdalnych wydarzeniach parafialnych. Nie 
oglądali również zarchiwizowanych nagrań para-
fialnego Studia Lutheraneum oraz nie słuchali lu-
terańskich podcastów wposzukiwaniuslowa.pl 

Moje obserwacje pozwalają mi stwierdzić, że 
to grono zmniejszyło się w przeciągu roku 2020. 
Stan epidemii zmusza nas bowiem do coraz szer-
szego korzystania z nowoczesnej techniki, a to 
wymaga rozwijania naszych umiejętności w tym 
zakresie. Sądzę, że powinniśmy wyciągnąć z tego 
lekcję i organizować w Parafii warsztaty, które po-
zwolą nam wszystkim zdalnie uczestniczyć w wy-
darzeniach parafialnych. Tym bardziej, że – jak 
sądzę – po pandemii niektóre spotkania będzie-
my organizować w hybrydowej formule. Dotych-
czasowe doświadczenia dostarczyły nam wielu 
silnych impulsów do korzystania z nowoczesnej 
techniki także w przyszłym czasie. Naturalnie to 
wymaga przygotowania pomieszczeń parafialnych 
do stacjonarnych wydarzeń z jednoczesną możli-
wością uczestniczenia w nich online.

W tym miejscu podaję wybrane dane staty-
styczne z mojej służby duszpasterza i Proboszcza. 
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W roku sprawozdawczym prowadziłem: 
• 94 nabożeństwa niedzielne i tygodniowe, 
• 4 katechezy przed Chrztem Świętym, a na-

stępnie 4 chrzty,
• 47 osób zainteresowanych przynależnością 

do Kościoła ewangelickiego. (Z tej grupy 45 
osób wstąpiło do naszego Kościoła.),

• przygotowania do uroczystości zaślubin dla 3 
par narzeczonych w ramach 12 spotkań, a na-
stępnie 3 śluby,

• zajęcia dla 32 konfirmantów pierwszego oraz 
drugiego roku przygotowania (10 osób z dru-
giego roku przygotowania zdecydowało się 
na konfirmację. Pozostałe osoby z tej grupy 
– z powodu stanu epidemii – przesunęły akt 
konfirmacji na inny czas.), 

• 35 pogrzebów (w tym 26 parafian, 3 ewange-
lików bez przynależności parafialnej, 5 osób 
wywodzących się z tradycji rzymskokatoli-
ckiej, 1 osoby bez wyznania),

• 146 rozmów duszpasterskich (w tym 74 sta-
cjonarne, pozostałe telefoniczne i zdalne),

• posiedzenia Rady Parafialnej,
• posiedzenia Prezydium Rady Parafialnej, 
• obrady Zgromadzenia Parafialnego (z wyjąt-

kiem sprawozdawczego, które poprowadził 
kurator Igor Chalupec.).
Niestety w minionym roku w lutym i na po-

czątku marca przebywałem na zwolnieniu lekar-
skim. W tym czasie na nabożeństwach w kościele 
Świętej Trójcy zastępowała mnie diakon Małgo-
rzata Gaś. Zarządzanie Parafią w całości przejął 
kurator Igor Chalupec. 

W roku sprawozdawczym odbyło się pierw-
sze nabożeństwo z tłumaczeniem na Polski Język 
Migowy. Cieszę się, że Rada Parafialna przyjęła 
uchwałę o zorganizowaniu tytułem próby kolej-
nych trzech comiesięcznych nabożeństw z tłuma-
czeniem dla osób niesłyszących. Jest to wydarzenie 
nie tylko lokalne, ale także ogólnokrajowe. 

Zbiórka ofiar dla osób bezdomnych, po-
moc w zakupie tabletów dla dzieci i młodzieży, 
wsparcie leczenia lub rehabilitacji młodych osób 
w trudnej sytuacji materialnej, uczestniczenie 

w akcjach Diakonii Polskiej: Skarbonka Diako-
nijna oraz Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, 
wreszcie wpłacanie 1% na OPP na rachunek 
Diakonii Polskiej z przeznaczeniem dla diakonii 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy 
w Warszawie, świadczy o zrozumieniu potrzeby 
wspierania innych. 

Dodam jednak, że moglibyśmy chyba uczynić 
jeszcze więcej dla innych. Potrzebne jest wspólno-
towe myślenie i gotowość do wyrażania go choć-
by przez regularne opłacanie składki kościelnej. 
Obecnie dostrzegamy to jeszcze wyraźniej, kiedy 
działalność gospodarcza naszej Parafii została po-
rażona skutkami epidemii. W takiej sytuacji nasza 
partycypacja w życiu Zboru między innymi przez 
opłacanie składki kościelnej i składanie ofiar na 
rachunek Parafii ma nie tylko symboliczny wy-
miar. Jest realnym wyrazem wsparcia dla misji re-
alizowanej przez nas jako Zbór. 

W roku 2020 moje reprezentowanie Parafii 
uległo znacznym ograniczeniom z powodu odwo-
łania, a potem rezygnacji z organizowania wyda-
rzeń dla różnych środowisk Warszawy. Pandemia 
spowodowała, że zawiesiliśmy bezpośrednie kon-
takty z naszymi parafiami partnerskimi w Berlinie 
i Uppsali.

Reprezentowałem Parafię w Radzie Fundacji  
Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe na co-
miesięcznych posiedzeniach Rady Fundacji 
Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe. Więcej 
o współpracy z Fundacją ETO przeczytamy w in-
formacjach samej Fundacji oraz informacji para-
fialnego Studia Lutheraneum.

Organizowałem dwa zdalne posiedzenia War-
szawskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicz-
nej jako jego przewodniczący i reprezentowałem 
naszą Parafię na tym ekumenicznym forum.

Wiele czasu w mojej służbie zajmuje zarzą-
dzanie Parafią, co jest wypadkową regulacji praw-
nych. Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w RP w artykule 7 
ust. 1 oraz artykule 9 ust. 3 stanowi, że Kościół 
jako całość oraz jego jednostki, w tym parafie, 
mają osobowość prawną. Dla parafii organami 



INFORMATOR Nr 1 (107) 2021

6

Zboru/Parafii wymaga współpracy wszystkich 
trzech organów. Jak to miało miejsce w minio-
nych latach mojej służby w naszej Parafii, również 
w roku sprawozdawczym dokładałem wszelkich 
starań, aby Parafia była jeszcze lepiej zarządzana 
przez Radę i mnie jako Proboszcza we współ-
pracy ze Zgromadzeniem Parafialnym. Jestem 
przekonany, że przedłożony materiał odzwier-
ciedla nasze dobre współdziałanie. Dziękuję za to 
Zgromadzeniu Parafialnemu i Radzie Parafialnej. 
Jestem szczerze wdzięczny za Wasze zaangażowa-
nie w zarządzanie Parafią, roztropne wytyczanie 
celów w naszym misyjnym działaniu i realizowa-
nie przyjętych zadań. 

Nade wszystko oddaję Bogu chwałę i dziękuję 
Mu z głębi serca, że nas poprowadził i przepro-
wadził przez kolejny rok. Nieustannie pamiętajmy 
też o słowie, które usłyszał lud Boży w drodze do 
ziemi obiecanej: Pamiętaj, że to Pan, Bóg twój, daje ci 
siłę… (5 Mż 8, 18a)

ks. Piotr Gaś

są: Zgromadzenie Parafialne, Rada Parafialna, 
Proboszcz. Następnie w Zasadniczym Prawie 
Wewnętrznym Kościoła zostały określone właści-
wości tych organów, a zadania i zasady funkcjono-
wania Parafii określa Regulamin Parafialny.

Z mandatu Zgromadzenia Parafialnego Para-
fią zarządza Rada Parafialna i Proboszcz. Dobro 

Nabożeństwo w transmisji internetowej, 1.11. 2020

Rok 2020 był pod wieloma względami wy-
jątkowy. Pandemia wywarła swój wpływ na 

wszystkie aspekty życia społecznego i gospodar-
czego w Polsce, w tym na działalność Parafii. 
W swojej informacji skupiam się na aktywności 
gospodarczej Parafii. 

Majątek Parafii jest głównie ulokowany w nie-
ruchomościach, a tym samym kondycja rynku 
nieruchomości, szczególnie komercyjnych, ma 
dla nas ogromne znaczenie. Pod tym względem 
rynek ten przeżywa trudny okres. Warto podać 
kilka liczb dla zobrazowania zmian, jakie na nim 
zaszły w ubiegłym roku. W Warszawie wskaźnik 
powierzchni dostępnych do wynajęcia wzrósł 
z 7,8% do 9,9%. Pustych biur jest już 600 tys. m2. 

SPRAWOZDANIE KURATORA PARAFII DLA 
ZGROMADZENIA PARAFIALNEGO ZA 2020 ROK

Igor Chalupec, kurator Parafii
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Do tego, w budowie jest kolejne 600 tys. m2 no-
wej powierzchni biurowej, co zaniża zaintereso-
wanie starszymi biurowcami, gdyż najemcy ocze-
kują, że nowe budynki będą lepiej dostosowane 
do warunków pandemicznych (np. wspólne po-
wierzchnie do pracy, bezdotykowe systemu kon-
troli i dostępu, itp.). Stanowiący własność Para-
fii budynek biurowy przy ul. Nowogrodzkiej 68 
w Warszawie („Prima Court”) nie cieszy się już 
z tego względu taką popularnością, jak jeszcze 
kilka lat temu. Pandemia uderzyła także w branżę 
hotelarską i gastronomiczną, co wpływa negatyw-
nie na atrakcyjność nieruchomości parafialnej we 
Wrocławiu. 

Eksperci spodziewają się wolnego powrotu 
koniunktury, ale zajmie to pewien czas. W tej sy-
tuacji trzeba podejmować działania dostosowaw-
cze, co również uczyniła Rada Parafialna („RP”) 
w 2020 r., redukując, pomimo trudnych uwarun-
kowań, negatywne skutki pandemii oraz podej-
mując nowe inicjatywy mające na celu stworzenie 
dla Parafii nowych, stabilnych, zdywersyfikowa-
nych źródeł przychodów. Poniżej podsumowanie 
kluczowych tematów.

Nieruchomość w Warszawie 
przy ul. Rosoła 10
Wznowione w 2019 r. rozmowy z właścicielem 
nieruchomości sąsiadującej z (byłą już) kamienicą 
parafialną przy ul. Emilii Plater 9/11, ostatecznie 
przyniosły swój finał 30 października 2020 r. Po 
wielu perturbacjach, wywołanych głownie prob-
lemami ze stanem prawnym ww. kamienicy1, uda-
ło się finalnie zamknąć transakcję zamiany ww. 
kamienicy oraz kamienicy w Poznaniu przy ul. 
Głogowskiej 412 na nieruchomość w Warszawie 

1 Szczegółowe relacje z  przebiegu transakcji były 
przedstawiane na kolejnych Zgromadzeniach Pa-
rafialnych.

2 Tym samym Parafia zrealizowała wolę Braci Hel-
dów – spadkodawców kamienicy w Poznaniu, aby 
majątek z ewentualnego zbycia tej kamienicy słu-
żył rozwojowi edukacji ewangelickiej.

przy ul. Rosoła 10, w której od 2013 roku funk-
cjonują placówki Fundacji Ewangelickie Towarzy-
stwo Oświatowe: Przedszkole Szkrabki i Szkoła 
Podstawowa im. Samuela B. Lindego. Parafia stała 
się zatem w miejsce dwóch zrujnowanych, gene-
rujących straty kamienic3, właścicielem znajdują-
cej się w dobrej kondycji nieruchomości, przyno-
szącej ponad 1 milion złotych przychodów czyn-
szowych rocznie4. Ponadto, wskutek tej transakcji 
aktywa trwałe Parafii5 wzrosły z ok. 137 mln zł. 
do ponad 155 mln zł.

Ostatnim elementem transakcji będzie zakup 
od m.st. Warszawy działki nr 10/6, wchodzącej 
w skład nieruchomości położonej przy ul. Rosoła 
10. W chwili obecnej Parafia ma zawartą 29 grud-
nia 2020 r. z m.st. Warszawa na czas określony do 
31 grudnia 2023 r. umowę dzierżawy tej działki. 
Jednocześnie, złożyliśmy 10 grudnia 2020 r. wnio-
sek o przeniesienie przez Miasto na rzecz Parafii 
własności tej działki w trybie bezprzetargowym. 
Zgodnie z informacją kancelarii GKR Legal sfi-
nalizowanie zakupu tej działki powinno nastąpić 
w 2021 r.

Konstancin-Jeziorna, 
ul. Spokojna 4 i 4a
Jak o tym informowaliśmy, wciąż nierozwiązanym 
problemem Parafii są dwie działki (o numerach 
100 i 101) w Konstancinie-Jeziornie przy ul. 
Spokojnej 4 i 4a. Z jednej strony przedstawiają 
one sporą wartość, z drugiej – ich zagospodaro-

3 Parafia nadal dochodzi kwot z  tytułu niezapła-
conych należności czynszowych przez lokatorów 
poznańskiej kamienicy. Większość z  tych kwot 
została lub będzie musiała zostać spisana w straty, 
z  uwagi na niewielkie prawdopodobieństwo ich 
odzyskania.

4 Należy dodać, że przesunięcie w czasie podpisania 
umowy zamiany (pierwotny termin był planowa-
ny na 12 marca 2020 r.) spowodowało w 2020 r. 
ubytek w  przychodach Parafii w  kwocie ok. 440 
tys. zł. 

5 Konkretnie wartość środków trwałych w bilansie 
działalności gospodarczej Parafii.
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wanie blokowała wieloletnia obecność lokatorów. 
W 2020 r. kontynuowaliśmy podjęte w 2019 r. 
działania mające na celu „wyczyszczenie” sytuacji 
prawnej działek (szczególnie działki nr 101, któ-
rej Parafia jest współwłaścicielem) i doprowadze-
nie do ich sprzedaży. Jak to niestety często bywa 
w przypadku parafialnych nieruchomości, natrafi-
liśmy na szereg problemów formalnych.

W ślad za decyzją Zgromadzenia Parafialnego 
(„ZP”) z 1 grudnia 2019 r., działki zostały wysta-
wione na sprzedaż za pośrednictwem portali in-
ternetowych oraz agentów nieruchomościowych. 
Intencją Rady była sprzedaż obu działek łącznie, 
gdyż w zgodnej opinii pośredników i prowadzą-
cej transakcję w imieniu Parafii kancelarii GKR 
Legal pozwoliłoby to na maksymalizację wartości 
transakcji. Od chwili wystawienia nieruchomo-
ści na sprzedaż, zgłosiło się wielu potencjalnych 
nabywców. Wobec sporego zainteresowania kan-
celaria zorganizowała mini przetarg, w wyniku 
którego wyłoniono na ostatnim etapie dwóch 
oferentów zainteresowanych nabyciem zarówno 
działki nr 100, jak i nr 101. Następnie kontynu-
owano z tymi oferentami negocjacje w trybie ko-
lejnych postąpień cenowych. W wyniku tej pro-
cedury został wyłoniony inwestor („Oferent”), 
który zaoferował najwyższą cenę za obie działki 
oraz zgodził się na kontynuowanie rozmów po-
mimo komplikacji w sytuacji prawnej działki nr 
101 (drugi oferent poinformował, że jest gotowy 
zakupić działkę wolną od wszelkich zobowiązań). 
Niestety, w zakresie działki 101 ujawniły się w cią-
gu roku następujące problemy prawne, w prakty-
ce uniemożliwiające możliwość łącznej sprzedaży 
działek:
a. Zmarł Robert Frantz, jeden z niemieckich 

współwłaścicieli działki. Po zmarłym współ-
właścicielu dziedziczą pozostali współwłaś-
ciciele (poza Parafią) oraz Karin Gladisch 
mieszkająca na terenie Niemiec. Dotychczas 
nie było kontaktu z tą osobą. Prawnikom 
Oferenta udało się nawiązać – za pośredni-
ctwem niemieckiej kancelarii prawnej – kon-
takt z Karin Gladisch, która zdecydowała się 

na upełnomocnienie innego współwłaścicie-
la Janusza Świtakowskiego do podjęcia w Jej 
imieniu czynności związanych ze sprzedażą 
działki. To pełnomocnictwo zostało udzielo-
ne w lutym 2021 r.

b. Niemniej, konieczne jest jeszcze zakończe-
nie postępowania spadkowego po zmarłym 
współwłaścicielu. Postępowanie to zostało za-
inicjowane przez prawnika Janusza Świtakow-
skiego. Postępowanie toczy się przed sądem 
w Niemczech. W zakresie tego postępowania 
został podjęty przez Parafię bezpośredni kon-
takt z prawnikiem Janusza Świtakowskiego. 
Prawnik ten wskazał dokumenty niezbędne 
do zakończenia postępowania spadkowego. 
Udało zgromadzić się wszystkie dokumenty, 
poza aktem urodzenia Irene Frantz (spadko-
dawczyni zmarłego współwłaściciela). Parafia 
podjęła działania mające na celu odnalezienie 
tego aktu. Niestety, akt ten najprawdopodob-
niej znajdował się w archiwach Parafii i spło-
nął w trakcie II wojny światowej. Nie udało 
się go również odnaleźć w Urzędzie Stanu 
Cywilnego. Będzie zatem konieczne przepro-
wadzenie tego postępowania bez tego doku-
mentu, co jest obarczone ryzykiem.

c. Ponadto, w budynku posadowionym na 
działce nr 101, zamieszkuje obecnie Monika 
Jędrzejczyk6. Parafia podjęła negocjacje z Mo-
niką Jędrzejczyk co do warunków jej wypro-
wadzki. Porozumienie w tym zakresie zostało 
zasadniczo uzgodnione7. Natomiast Monika 
Jędrzejczyk wystąpiła do organów podatko-
wych o wydanie interpretacji, mając na celu 
ustalenie skutków podatkowych ją obciąża-
jących w przypadku zawarcia porozumienia. 
Po dość długim oczekiwaniu, w styczniu br. 
Monika Jędrzejczyk otrzymała interpretację 
podatkową, zgodnie z którą ustanowienie 

6 Szczegółowe informacje o negocjacjach z Moniką 
Jędrzejczyk były przedstawiane Zgromadzeniu 
Parafialnemu.

7 J.w.
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na jej rzecz służebności ma charakter nieod-
płatny (mimo, że w zamian za to zrzeka się 
roszczenia z zapisu), więc jest opodatkowana. 
Musimy zatem formalnie zmodyfikować po-
rozumienie z Moniką Jędrzejczyk, aby usta-
nowienie służebności było jednak odpłatne 
(pozwoli to uniknąć podatku lub ograniczyć 
jego kwotę) lub uzgodnić z Nią kompensatę 
z tego tytułu. 

Ze względu na znaczny upływ czasu związa-
ny z negocjacjami oraz wyjaśnianiem wskazanych 
problemów prawnych działki nr 101, Parafia po-
nownie – za pośrednictwem portali interneto-
wych i agentów nieruchomościowych - wystawiła 
samodzielnie działkę nr 100 na sprzedaż, przy 
jednoczesnym kontynuowaniu rozmów z Ofe-
rentem. Oferent został o tym fakcie poinformo-
wany. Jednocześnie zaproponowaliśmy Oferen-
towi podpisanie umowy sprzedaży działki nr 100 
i udzielenie wyłączności na sprzedaż działki nr 
101 po wyjaśnieniu wszystkich kwestii prawnych 
i faktycznych. Ostatecznie Oferent zrezygnował 
z tej opcji i RP zdecydowała o zawarciu umowy 
sprzedaży działki nr 100. W zakresie działki nr 
101 będą kontynuowane prace w celu wyczysz-
czenia wszystkich kwestii prawnych. Następnie, 
działka ta zostanie wystawiona na sprzedaż.

Nieruchomość we Wrocławiu (Rynek 50)
Jak o tym informowaliśmy8, ta nieruchomość jest 
obecnie największą bolączką Parafii. Przypomina-
my, że zasadnicza część kamienicy (poziomy -1, 0 
i +1) od trzech lat jest niezagospodarowana, a po-
wodem jej opuszczenia przez EMPiK była kondy-
cja techniczna pomieszczeń – przede wszystkim 
jej zagrzybienie. Pozostała część kamienicy (apart 
hotel) jest przedmiotem umów najmu, ale zarząd-
ca sygnalizuje poważny problem z klimatyzacją 
budynku i konieczność jej wymiany. Obecnie 
Parafia może liczyć realnie na roczne przychody 
czynszowe z tej nieruchomości na poziomie ok. 

8 Zgromadzenie Parafialne w dniu 23 lutego 2020 r.

500 tysięcy złotych rocznie, co jest niewspółmier-
nie niską kwotą w stosunku do jej wartości. ZP 
w 2020 r. podzieliło opinię RP, że należy tę nieru-
chomość sprzedać, zgadzając się na uruchomienie 
procesu sprzedaży w taki sposób, aby częściowo 
zbyć kamienicę za gotówkę, a częściowo poprzez 
zamianę na inną nieruchomość lub nieruchomo-
ści w Warszawie. Proces sprzedaży został zatem 
zlecony i kamienica jest oferowana na wrocław-
skim rynku nieruchomościowym.

Zainicjowane prace nad remontem naj-
ważniejszej parafialnej nieruchomości ko-
mercyjnej w Warszawie przy ul. Kredytowej 4 
(„Kamienica”)9, doprowadziły RP do wniosku, 
aby wystąpić do ZP o zgodę na sprzedaż wroc-
ławskiej kamienicy w całości za gotówkę. Wyni-
ka to z biznes planu remontu Kamienicy10, który 
wskazuje na konieczność poniesienia nań znacz-
nego wkładu własnego przez Parafię. Dodatko-
wym argumentem jest omówiona dalej kwestia 
sfinansowania innej, ważnej dla Parafii inwesty-
cji na cmentarzu przy ul. Młynarskiej. Sprzedaż 
za gotówkę uprości także sam proces sprzedaży 
wrocławskiej kamienicy, mocno skomplikowany 
obecną sytuacją pandemiczną (kamienica nadaje 
się de facto do prowadzenia dwóch, aktualnie po-
szkodowanych przez pandemię, rodzajów usług: 
gastronomicznych i hotelarskich).

Nieruchomość w Warszawie 
przy ul. Nowogrodzkiej 68 (Prima Court)
Nieruchomość ta została w największym stopniu 
dotknięta efektem pandemii. Krótko po podpisa-
niu umowy dzierżawy (29 listopada 2019 r.) ry-
nek nieruchomości komercyjnych został poddany 
dużej próbie. Ponad połowa najemców z Prima 
Court wypowiedziała umowy najmu bądź ich nie 
przedłużyła. Pozostali zażądali renegocjacji umów 
najmu. Dzierżawca do końca października 2020 r.  
zmagał się z tą sytuacją (ponosząc przy tym  

9 Por. odpowiedni fragment Sprawozdania.
10 Odnośna prezentacja zostanie przedstawiona ZP 

w dniu 21 marca 2021 r.
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połowę nakładów na przeprowadzenie estetyzacji 
wnętrz biurowca11), ale ostatecznie zaproponował 
bądź zakończenie umowy, bądź jej przenegocjo-
wanie dostosowując ją do obecnej sytuacji ryn-
kowej. RP, po analizie za i przeciw obu rozwią-
zań, wyraziła zgodę na renegocjacje, podpisując 
ostatecznie aneks do umowy dzierżawy w dniu 29 
stycznia 2021 r. RP kierowała się tym, iż nie wi-
dzieliśmy szans na samodzielne polepszenie sytu-
acji rynkowej Prima Court i doceniliśmy działania 
dzierżawcy w zakresie działań marketingowych 
prowadzonych na rynku warszawskim. 

Po dyskusji i negocjacjach, strony zgodziły się 
na następujące, kluczowe ustalenia: 
1. Począwszy od 1 listopada 2020 r. do 30 czerw-

ca 2021 roku, zawieszono ryczałtową stawkę 
czynszu, a w zamian dzierżawca będzie prze-
kazywał Parafii dodatnie saldo przychodów 
i kosztów, jeśli takie wystąpi; w przeciwnym 
przypadku Parafia pokrywać będzie (prawdo-
podobnie niewielkie) ujemne saldo. 

2. Parafia pokryje wydatki na wyposażenie po-
wierzchni biurowych w przypadku wynaj-
mu dla nowych najemców lub przedłużenia 
umów obecnych najemców (tzw. fit-out). 

3. W przypadku poprawy sytuacji – wynajęcia 
trzech obecnie niewynajętych pięter – lub 
od 1 lipca 2021 roku, nastąpi powrót do do-
tychczas obowiązującej stawki ryczałtowej, 
a utracone korzyści i poniesione wydatki Pa-
rafii zostaną stopniowo zrefundowane przez 
Dzierżawcę, zależnie od kształtowania się do-
datniego wyniku przychodów i kosztów nie-
ruchomości. 

4. Obie strony uzgodniły też możliwość wypo-
wiedzenia umowy przez każdą ze stron po 31 
marca 2021 roku, z zachowaniem 3-miesięcz-
nego okresu wypowiedzenia. 
Sytuacja ta spowodowała dla Parafii w 2020 r. 

ubytek spodziewanych przychodów o kwotę ok. 
230 tys. zł. 

11 Por. zdjęcia na końcu tego rozdziału.

Obserwując sytuację na rynku nieruchomości 
komercyjnych, RP omówiła także pomysł ewen-
tualnej sprzedaży biurowca Prima Court. Jednak 
w obecnej sytuacji uzyskalibyśmy za niego naj-
prawdopodobniej mało satysfakcjonującą cenę. 
Planujemy zatem przetrwać trudny okres (w ra-
mach umowy dzierżawy lub przejmując nieru-
chomość do własnego zarządu) i skoncentrować 
się na sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu 
i Konstancinie-Jeziornie, intensyfikując jedno-
cześnie działania w odniesieniu do Kamienicy.

Budynek na cmentarzu przy ul. Młynarskiej
Od dawna nieremontowany, swoją funkcjonal-
nością i estetyką tkwi raczej w początkach XX niż 
XXI wieku. Nie przynosi chluby naszej społecz-

Zdj. 1: Widok na hol od strony wejścia „Prima Court”

Zdj. 2: Hol główny, nowe stanowisko recepcji „Prima Court”.
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ności w Warszawie. Jak o tym informowaliśmy12, 
Rada Parafialna podjęła jeszcze w 2019 r. decyzję 
o zainicjowaniu prac mających na celu pełną rewi-
talizację tego – pozostającego pod ochroną kon-
serwatora zabytków – budynku. 

W wyniku przeprowadzonego przetargu, 
w którym wzięły udział cztery pracownie, Pa-
rafia zawarła w dniu 17 czerwca 2020 r. umowę 
z pracownią inż. Macieja Mazgaja („Pracownia”) 
na wykonanie prac projektowych nadbudowy, 
przebudowy i remontu budynku kancelarii oraz 
remontu i przebudowy obiektów towarzyszących 
na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy 
ul. Młynarskiej w Warszawie („Cmentarz”). Pra-
cownia zobowiązała się m.in. do wykonania na-
stępujących prac:
1.1. prac przedprojektowych13

1.2. projektu budowlanego („PB”)14

1.3. uzgodnienia dokumentacji z Mazowieckim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
(„MWKZ”) i m.st. Warszawa oraz ewentual-
nie innymi instytucjami (o ile przewidują to 
obowiązujące przepisy prawa), a także uzyska-
nia ostatecznej i prawomocnej decyzji o po-
zwoleniu na budowę („PnB”);

12 Zgromadzenie Parafialne w dniu 23 lutego 2020 r.
13 Prace przedprojektowe objęły:
1.1.1. badania mykologiczne i entomologiczne,
1.1.2. geodezyjna inwentaryzacja nieruchomości.
1.1.3. koncepcja nadbudowy i rozbudowy, 
1.1.4. analiza wartości historycznej Nieruchomości 

oraz możliwości adaptacyjne do nowych funkcji.
14 PB obejmuje:
1.1.1. mapę do celów projektowych,
1.1.2. projekt zagospodarowania terenu,
1.1.3. projekt architektoniczny,
1.1.4. program prac konserwatorskich, 
1.1.5. projekt konstrukcji, 
1.1.6. projekt instalacji sanitarnej (woda z rozdziałem 

na cele bytowe i do podlewania, kanalizacja, CO 
z  kotłownią gazową, wentylacja mechaniczna) 
wraz z charakterystyką energetyczną,

1.1.7. projekt instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
1.1.8. uzgodnienia z rzeczoznawcami ppoż. i sanepid.

1.4. projektu wykonawczego, będącego uszczegó-
łowieniem zatwierdzonego PB przez konser-
watora oraz m.st. Warszawa, zawierającego:
1.4.1. projekt wykonawczy architektury, 
1.4.2. projekt wykonawczy konstrukcji, insta-

lacji sanitarnych, elektrycznych i teletech-
nicznych, 

1.4.3. rysunki detali i szczegółowych rozwią-
zań projektowych;

1.5. projektu modernizacji przyłączy i sieci tego 
wymagających;

1.6. projektu aranżacji wnętrz.

Do dnia ZP, zgodnie z zapisami umownymi, 
zostały wykonane:
− prace przygotowawcze w pełnym zakresie 

p.1.1;
− PB w pełnym zakresie p.1.2;
− uzgodnienie projektu budowlanego z MWKZ 

(decyzja z dnia 29/12/2020);
− złożenie PB do wydziału administracji archi-

tektonicznej Dzielnicy Wola celem wydania 
stosownego PnB (30/12/2020);

− projekt wykonawczy w pełnym zakresie;
− projekt modernizacji przyłącza oraz sieci 

wody i kanalizacji;
− projekt przyłącza elektroenergetycznego;
− projekt sieci gazowej na własnym terenie;
− dodatkowo, zostało wykonane opracowanie 

zagospodarowania wód opadowych wraz 
z operatem wodno-prawnym, który został 
złożony do Wód Polskich celem uzyskania 
decyzji wodno-prawnej na zagospodarowanie 
wód opadowych na własnym terenie do pod-
lewania zieleni.
Do wykonania pozostało doprowadzenie do 

finału trwającej procedury uzyskania PnB w urzę-
dzie administracji architektonicznej Dzielnicy 
Wola oraz wykonanie projektu aranżacji wnętrz.

Ostatecznie zaakceptowana przez RP kon-
cepcja funkcjonalna dla budynku kancelarii na 
Cmentarzu zakłada zagospodarowanie obiektu 
w możliwie elastyczny sposób, tworząc na par-
terze miejsca pracy dla obsługi kancelarii wraz 
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z podręcznym archiwum. Osobna przestrzeń zo-
stała wydzielona na pomieszczenia socjalne dla 
pracowników i obsługi cmentarza, a przy bramie 
wejściowej zaprojektowano wygodny sklepik na 
kwiaty i znicze. Na piętrze przebudowywanego 
obiektu zaprojektowano salę wielofunkcyjną z za-
pleczem, która pozwoli na organizację spotkań, 
konsolacji, zajęć edukacyjnych czy też wystaw. 
Poza pracami przy budynku kancelarii zakresem 
remontu zostały objęte budynki magazynowy 
i garażowy. Budynek magazynowy po niezbęd-
nych działaniach remontowych nie zmieni prze-
znaczenia, natomiast w budynku garażowym 
planuje się wykonanie dwóch ogólnodostępnych 

toalet. Nowością będzie retencja wód opadowych 
w zbiornikach pod dziedzińcem i dalsza możli-
wość wykorzystania wody opadowej do polewania 
kwiatów na Cmentarzu. 

W oddzielnym punkcie posiedzenia Zgro-
madzenia Parafialnego w dniu 21 marca 2021 r., 
zaprezentowana zostanie koncepcja i wizualizacja 
nowego budynku kancelarii Cmentarza. Powyżej 
prezentujemy projekt rekonstrukcji fasady budyn-
ku kancelarii Cmentarza, a poniżej rzut parteru 
tego budynku

Uwzględniając wstępny kosztorys (szacowa-
ny przez Pracownię na ok. 4 mln zł), RP uznała, 
że z rozpoczęciem prac wykonawczych należy  

Rys. nr 2. Rzut parteru 
budynku administracji 
Cmentarza.

Rys. nr 1. Projekt 
rekonstrukcji fasady 
budynku administracji 
Cmentarza
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poczekać do czasu uzyskania środków z funduszy 
pomocowych, na które jest spora szansa biorąc 
pod uwagę zabytkowy charakter Cmentarza i bu-
dynku znajdującego się pod opieką konserwatora 
zabytków. Ponadto, Parafia musi mieć zgroma-
dzony wkład własny, co jest związane – jak wspo-
mniałem – z realizacją sprzedaży niektórych akty-
wów Parafii.

Niezależnie od remontu budynku administra-
cji Cmentarza, konieczne jest przeprowadzenie 
innych, drobniejszych inwestycji na jego terenie 
(kaplica, mur, inne). Kwestie te będą przedmio-
tem uwagi RP w 2021 r. O szczegółach w tym za-
kresie pisze w swojej informacji intendent Cmen-
tarza Magda Welman. 

Kamienica w Warszawie 
przy ul. Kredytowej 4 
Budynek parafialny przy ul. Kredytowej 4 powi-
nien być – zdaniem Rady Parafialnej – centrum 
życia parafialnego z jednej i źródłem stałych przy-
chodów z drugiej strony. Podobny plan miała też 
Rada poprzedniej kadencji. Do tej pory – z uwagi 
na brak środków, ale też długotrwały proces regu-
lowania sytuacji formalnej Kamienicy15 – nie było 
możliwe podjęcie tematu jej generalnego remontu 
konserwatorskiego. W kontekście obecnej sytuacji 
na rynku nieruchomości i finansów Parafii, rea-
lizacja tego zadania nabiera znacznie większego 
znaczenia. 

Rada Parafialna podjęła zatem w 2020 r. prace 
przygotowawcze mające na celu przygotowanie 
wniosku o PnB i uzyskanie finansowania remon-
tu. Wykonanie projektu koncepcyjnego remontu, 
rozbudowy i przebudowy Kamienicy wraz z ofi-
cynami przy ul. Kredytowej 4 zostało zlecone 
Pracowni, która przygotowywała koncepcję re-

15 Przez kilka lat Parafia borykała się z  lokatorami 
Kamienicy (szczególnie oficyny), którzy nie chcie-
li opuścić jej pomieszczeń. Problem ten był także 
przyczyną nie zrealizowania różnych planów rewi-
talizacji kamienicy, w tym umieszczenia w niej pla-
cówek Fundacji ETO (rozmowy w tej sprawie były 
prowadzone jeszcze z RP poprzedniej kadencji). 

witalizacji Kamienicy na zlecenie RP poprzedniej 
kadencji.

Na podstawie zawartej umowy z dnia 16 
grudnia 2020 r. Pracownia zobowiązała się do 
wykonania następujących prac:
– prac przedprojektowych niezbędnych do roz-

poczęcia prac nad koncepcją wielobranżową16;
– koncepcji funkcjonalnej inwestycji17;
– wystąpienia o zalecenia konserwatorskie do 

MWKZ (w szczególności w zakresie rozbiórki 
i odtworzenia oficyny i łącznika północnego 
Kamienicy);

– wystąpienia do dostawców mediów na podsta-
wie wykonanych zestawień i bilansów branżo-
wych z wnioskami o warunki przyłączy (wod.-
-kan., wody opadowe, energia, ciepło).
 

16   1) kwerenda w  archiwach miejskich – zebranie 
materiału historycznego dotyczącego Kamie-
nicy;

2) analiza wartości historycznej Kamienicy 
i możliwości adaptacyjnych do nowych funkcji 
(usługowo-biurowa, mieszkania na wynajem), 
na potrzeby wstępnych uzgodnień w urzędzie 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków;

3) badania mykologiczne i  entomologiczne mu-
rów Kamienicy;

4) odkrywki fundamentów Kamienicy oraz bu-
dynków położonych w bezpośrednim sąsiedz-
twie;

5) badania wytrzymałości ścian fundamentowych 
– 6 sztuk;

6) opinię geotechniczną wraz z dokumentacją ba-
dań podłoża gruntowego dla 10 otworów o głę-
bokości k.. 15 m każdy, projekt geotechniczny 
oraz dokumentację geologiczno-inżynierską. 

7) geodezyjna aktualizacja inwentaryzacji Kamie-
nicy w zakresie ewentualnych rozbieżności po-
między istniejącą inwentaryzacją a stanem fak-
tycznym ustalonym na podstawie wskazanych 
wyżej prac;

8) aktualizacja istniejącej ekspertyzy techniczno-
-budowlanej na podstawie wskazanych wyżej 
prac.

17 Która to koncepcja funkcjonalna stała się podstawą 
do jej zatwierdzenia przez Radę Parafialną Parafii.
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Zgodnie z zapisami umownymi Pracownia wy-
konała i przekazała Parafii prace przygotowaw-
cze oraz koncepcję funkcjonalną z jej kolejnymi 
wariantami roboczymi. Jest ona podstawą biznes 
planu.

W trakcie opracowania pozostają:
– opinia geotechniczna wraz z dokumentacją 

badań podłoża gruntowego;
– projekt geologiczny wraz z dokumentacją 

geologiczno-inżynierską;
– aktualizacja ekspertyzy techniczno-budowla-

nej;
– przygotowanie wniosku do MWKZ celem wy-

dania zaleceń konserwatorskich; 
– wykonanie bilansów branżowych wraz z wy-

stąpieniami do gestorów mediów celem wyda-
nia warunków przyłączy.
Należy podkreślić, że w trakcie prac projek-

towych przeanalizowano wiele różnych warian-
tów rewitalizacji Kamienicy. RP, a zwłaszcza 
członkowie Prezydium, spędzili wiele godzin 
na ich omówieniu z różnych punktów widzenia: 
uwarunkowań formalnych, rynkowych, finan-
sowych, funkcjonalnych (w tym m.in. analizując 
aspekty techniczne i formalne, potrzeby własne 

Parafii vs. powierzchnie na wynajem, zacienienie, 
obecny stan nieruchomości, sposób organizacji 
życia parafialnego, sposób komercjalizacji czę-
ści na wynajem). Kierując się głosami parafian, 
szukaliśmy dobrego miejsca na zorganizowanie 
życia parafialnego – temu służy m.in. koncep-
cja umieszczenia powierzchni parafialnych na 
parterze kamienicy i oficyny oraz uruchomienia 
kafejki parafialnej z wyjściem na zagospodaro-
wane i odgrodzone patio. Decyzja o wyburzeniu 
obecnego łącznika północnego i oficyny i wybu-
dowania w ich miejsce odtworzonych obiektów 
plus części północnej oficyny (nie odbudowanej 
po II wojnie światowej) podyktowana była fatal-
nym stanem technicznym pomieszczeń18, zagrzy-
bieniem w piwnicach i jednocześnie możliwością 
obniżenia kosztów samej budowy (w tym garaży 
podziemnych) oraz chęcią zorganizowania op-
tymalnego - z punktu widzenia funkcjonalnego 
i komercyjnego - układu pomieszczeń w nowo  
wybudowanych obiektach.

Przygotowana i zatwierdzona przez RP na po-
siedzeniu w dniu 4 lutego 2021 r. koncepcja funk-

18 M.in. konieczne do wymiany są wszystkie stropy.

Rys. nr 3. Wizualizacja 
elewacji frontowej 
Kamienicy od  
ul. Kredytowej.
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cjonalna dla remontu i przebudowy Kamienicy19 
zakłada generalny remont jej części frontowej 
oraz – jak wspominam wyżej - rozbiórkę i od-
budowę oficyny wraz z łącznikiem od północy. 
Dzięki takiej operacji będzie możliwe wykonanie 
pod znaczną częścią działki dwupoziomowego 
garażu podziemnego, który podniesie funkcjo-
nalność i wartość nieruchomości. Od strony pół-
nocnej planujemy odtworzenie fragmentu braku-
jącego skrzydła. W wyremontowanym i wiernie 
odtworzonym budynku parter zostanie zagospo-
darowany na: prowadzoną przez Parafię kafejkę 
parafialną, archiwum wraz z biblioteką, kilka sal 
dla obsługi zajęć i różnych grup zainteresowań 
parafialnych oraz na nową kancelarię, w tym 
pokoje do pracy Proboszcza Parafii, wikariusza, 
itp. Wszystkie te pomieszczenia będą zlokalizo-
wane na parterze w kamienicy frontowej oraz 

19 W tym rozdziale prezentujemy wizualizację od-
nowionej Kamienicy od ul. Kredytowej, oficyny 
(w  tym jej odtworzoną część), rozkład pomiesz-
czeń na parterze nieruchomości. Dokładne omó-
wienie koncepcji będzie miało miejsce na posie-
dzeniu ZP w dniu 21 marca 2021 r.

odtworzonej oficynie z bezpośrednim wejściem 
z ul. Kredytowej. Obecny dziedziniec pomiędzy 
kamienicą i oficyną zostanie zadaszony ponad 
parterem w lekkiej konstrukcji szklanej, co do-
datkowo powiększy i uatrakcyjni przestrzeń do 
zagospodarowania przez Parafię. Planujemy także 
doprowadzenie do ujednolicenia poziomu całego 
parteru20, co pozwoli na wyeliminowanie barier 
komunikacyjnych dla osób starszych i niepełno-
sprawnych oraz umożliwi łatwy dostęp do Ka-
mienicy poprzez przejście łączące patio z terenem 
z tyłu oficyny (od strony Liceum im. M. Reja).

Ze względu na niewielką ilość słońca na kon-
dygnacji I i II piętra w części oficyn zaprojekto-
wane zostały biura, natomiast budynek kamienicy 
powyżej parteru w całości będzie mieszkalny, po-
dobnie jak piętra III-V w oficynach. W przedsta-
wionej koncepcji obecne poddasza nad Kamieni-
cą i oficyną zostaną podwyższone i zagospodaro-
wane na mieszkania na wynajem. RP przewiduje 
też zachowanie mieszkań na potrzeby własne 
Parafii.

20 Obecnie oficyna posadowiona jest ok. 1,5 m nad 
poziomem kamienicy.

Rys. nr 4. Rzut parteru 
zrewitalizowanej 
Kamienicy (część 
frontowa i oficyna).
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Należy podkreślić, że realizacja ww. koncepcji 
jest bardzo skomplikowanym technicznie, praw-
nie i finansowo projektem. Nie sposób tu wy-
mienić wszystkich uwarunkowań, ale krytyczne 
znaczenie będą miały konsultacje z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków oraz z Miastem w za-
kresie uzgodnienia dróg komunikacyjnych. Od-
dzielnym problemem pozostaje kwestia ustaleń 
z obecnymi lokatorami Kamienicy, co jest także 
przedmiotem troski RP.

Na posiedzeniu ZP w dniu 21 marca 2021 r. 
zostanie przedstawiona wyżej opisana koncepcja 
inwestycji wraz z wizualizacją, a także biznes plan 
projektu opracowany na zlecenie RP przez Apoge-
um - firmę doradczą z zakresu realizacji inwestycji 
nieruchomościowych21. Po zatwierdzeniu ww. kon-
cepcji RP planuje zlecić szczegółowe prace nad 
wnioskiem o PnB (w tym przeprowadzenie ko-
niecznych konsultacji i uzgodnień) oraz rozpocząć 
prace nad koncepcją finansowania projektu.

21 Apogeum było również wykonawcą modelu finan-
sowego Parafii, który służy obecnie do bieżącej ana-
lizy i prognozowania sytuacji finansowej Parafii.

Budynek kościoła Św. Trójcy
Decyzją RP zostały podjęte w 2020 r. kolejne 
czynności mające na celu finalizację generalnego 
remontu konserwatorskiego kościoła Św. Trój-
cy. RP zleciła firmie Instal Diament wymianę 12 
okien okrągłych w górnej części nawy głównej 
oraz 8 okien witrażowych. Prace te, których łącz-
ny budżet wyniósł niemal 1.400.000 zł zostały 
sfinansowane w kwocie prawie 850.000 z grantów 
NFOŚiGW. 

W dalszych planach jest wykonanie elewacji 
i oświetlenia zewnętrznego budynku kościoła 
oraz uporządkowanie terenu wokół niego.

EOD Tabita
Na Zgromadzeniu Parafialnym w dniu 23 lutego 
2020 r. informowaliśmy o problemach we współ-
pracy z Grupą Lux Med i braku zapłaty czynszu 
wynikającego z umowy najmu. Informowaliśmy 
także, że podjęte z Grupą Lux Med negocjacje 
przyniosą efekt w postaci zawarcia aneksu do 
umowy najmu; został on podpisany w dniu 10 
marca 2020 r. Przypominamy, że udało się prze-
konać Grupę Lux Med do zagwarantowania przy-
chodów z najmu na docelowym poziomie ponad 

Rys. nr 5. Wizualizacja 
odbudowanej (łącznie 
z nieistniejącym dziś 
fragmentem) oficyny 
Kamienicy od  
ul. Królewskiej.
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300 tysięcy złotych rocznie oraz sfinansowania 
kosztów remontu balkonów i tarasów w kwocie 
blisko pół miliona złotych. W ślad za umową, 30 
kwietnia 2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników Lux Med Tabita Sp. z o.o. podniosło 
kapitał spółki poprzez objęcie nowych udziałów 
w zamian za konwersję pożyczek i wierzytelności 
właścicielskich i gotówkę. Udział Parafii w Spół-
ce pozostał na tym samym poziomie 12%. Tym 
samym bilans Spółki uległ poprawie i nie spełnia 
ona obecnie kryteriów niewypłacalności.

Pomimo podpisania aneksu i podwyższenia 
kapitału, problemy we współpracy z Grupą Lux 
Med się utrzymują. W 2020 r. kolejnym tema-
tem okazała się konieczność wymiany posadzki 
w części leczniczej ZOL Tabity z uwagi na wy-
mogi Wojewody Mazowieckiego (organu nad-
zorczego). Obowiązek ten leży po stronie spółki 
Lux Med Tabita Sp. z o.o., ale przedmiotem sporu 
jest, kto powinien ten remont sfinansować: Pa-
rafia jako właściciel czy Lux Med jako operator  
medyczny. 

Kłopotem jest także niewykorzystana po-
wierzchnia w budynku, która jest wyłączona 
z umowy najmu. Jest to II piętro tzw. domu ma-
cierzystego (budynku starej Tabity), który obec-
nie spełnia funkcję łącznika pomiędzy głównym 
budynkiem a kaplicą. W 2020 r. RP podjęła roz-
mowy z Fundacją ETO z zamiarem wynajęcia 
tej powierzchni Fundacji na cele zorganizowania 
przedszkola dla dzieci z różnymi zaburzeniami 
na tle psychologicznym. Rozmowy z rodzicami 
w placówkach Fundacji ETO wskazują na (nie-
stety) rosnące zainteresowanie takimi usługami. 
Wciąż przybywa dzieci z różnego rodzaju dys-
funkcjami, dla których specjalne przedszkole 
może być szansą na podjęcie później normalnej 
edukacji szkolnej. Zdaniem specjalistów mix 
dzieci i osób starszych jest ciekawą i skuteczną 
metodą wspierającą leczenie u obu grup wie-
kowych. Niestety, Lux Med w trakcie rozmów 
przedstawił szereg formalnych trudności, któ-
rych zrealizowanie może okazać się dla Parafii  
kłopotliwe. 

Nieruchomość w Lublinie i potencjalne 
roszczenia odszkodowawcze Parafii
Parafia była swego czasu jednym z zapisobiorców 
po Henryku Krausse, znaczącym, przedwojen-
nym przedsiębiorcy lubelskim. Majątek Henryka 
Krausse (w tym przede wszystkim przedsiębior-
stwo „Młyn wodnoparowy braci Krausse”) zo-
stał po II wojnie światowej znacjonalizowany na 
mocy sukcesywnych orzeczeń nacjonalizacyjnych, 
z którymi Henryk Krausse nigdy się nie pogodził 
i dochodził ich unieważnienia. RP zleciła kancelarii 
GKR Legal wykonanie analizy możliwości docho-
dzenia bądź restytucji udziału we własności, bądź 
odszkodowania za utracone mienie. Stosowna ana-
liza została przekazana Parafii w grudniu 2020 r.

Zdaniem kancelarii, istnieje szansa na docho-
dzenie przed sądem powszechnym odszkodo-
wania w wysokości wartości utraconego udziału 
w nieruchomościach położonych w Lublinie, 
zgodnie z uwagami poniżej.

• w odniesieniu do nieruchomości stanowią-
cych pierwotnie składniki przedsiębiorstwa 
„Młyn wodnoparowy Braci Krausse”, Parafia 
ma realne szanse na odszkodowanie w kwocie 
stanowiącej ca. 10% aktualnej wartości 12 ha 
gruntu położonego w rejonie ul. Firlejowskiej 
w Lublinie.

• W odniesieniu do nieruchomości wywłasz-
czonej na rzecz FSO, zlokalizowanej w rejonie 
ul. Mełgiewskiej w Lublinie, Parafia ma realną 
szansę na odszkodowanie w kwocie stano-
wiące ca. 13,7% aktualnej wartości ca. 24 ha 
gruntu.

• Podstawą do określenia wysokości ceny nie-
ruchomości lub udziału w nieruchomości 
(a w konsekwencji wysokości odszkodowania) 
będzie obecna stawka za m. kw. podobnego 
gruntu w okolicy danej nieruchomości (a pre-
cyzyjnej – stawka z daty wydania orzeczenia 
przez sąd powszechny).

• Uzyskanie odszkodowania przed sądem po-
wszechnym jest uzależnione od uprzedniego 
uzyskania decyzji stwierdzających nieważność 
lub wydanie z rażącym naruszeniem prawa 
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orzeczeń, na mocy których nieruchomości te 
zostały wywłaszczone, a następnie uwłasz-
czone (jeśli takie orzeczenia zostały wydane). 
Uzyskanie takich decyzji następuje w postępo-
waniu administracyjnym.

• Przeprowadzenie postępowań w przedmiocie 
stwierdzenia nieważności orzeczeń wymaga-
łoby równoległego przeprowadzenia postępo-
wań spadkowych (a być może także uzyskania 
orzeczeń o uznaniu za zmarłych) dotyczących 
znacznej liczby byłych współwłaścicieli przed-
miotowych nieruchomości i ich spadkobier-
ców. W praktyce postępowania te wymagałyby 
zapewne szeroko zakrojonych postępowań ar-
chiwalnych oraz wieloletnich spraw sądowych.

• Koniecznym będzie potwierdzenie pierwotnej 
powierzchni nieruchomości oraz zmian i po-
działów, co wymagałoby skorzystanie z usług 
geodety. Henryk Krausse prawdopodobnie 
był współwłaścicielem także innych nierucho-
mości położonych przy ul. Firlejowskiej, przy 
czym dokonanie ustaleń w tym zakresie wy-
magałoby jednak dodatkowego badania histo-
rii oraz obecnego stanu tych nieruchomości.

• Celem zabezpieczenia korzystnego wyniku 
postępowania nieważnościowego należałoby 
przekonać wszystkich uczestników toczącego 
się, lecz zawieszonego postępowania o wzno-
wienie postępowania dot. uwłaszczenia na 
rzecz FSO, do cofnięcia wniosku. Zakończe-
nie formalnym sukcesem tego postępowania 
powodowałoby bowiem przedawnienie rosz-
czeń odszkodowawczych Parafii.

• Po uzyskaniu decyzji nieważnościowych, 
celem uzyskania odszkodowania, należy 
wystąpić z powództwem do sądu powszech-
nego o odszkodowanie przeciwko Skarbo-
wi Państwa. Postępowanie to wiązałoby się 
z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej 
w wysokości 5% wartości żądania (nie więcej 
jednak niż 200.000 zł).
Od strony prawnej szanse na wygranie wyżej 

wskazanych spraw kancelaria GKR Legal ocenia 
jako wysokie. Ryzykiem jest znaczny czas na za-

kończenie wszystkich niezbędnych postępowań 
(co może zająć np. 10 lat) i ich koszt, gdyż kan-
celaria gotowa jest podjąć to zlecenie na zasadzie 
pewnej stałej opłaty (plus zwrot kosztów) i pro-
wizji za sukces. Potencjalne znaczne kwoty, jakie 
może uzyskać w przyszłości Parafia z tego tytułu 
(wg opinii GKR Legal może to być nawet 8-10 
mln zł), skłaniają RP do podjęcia ryzyka urucho-
mienia tego projektu.

Odrębnym tematem jest współwłasność 
w zlokalizowanej przy ul. Świętoduskiej 4 kamie-
nicy w Lublinie (również znajdującej się w posia-
daniu Parafii wskutek zapisu Henryka Krausse). 
W tym przypadku brak jest przeciwskazań do 
sprzedaży przez Parafię udziałów w tej nieru-
chomości, aczkolwiek w praktyce kupującym 
mógłby być jedynie podmiot, który przez na-
bycie udziału dążyłby do nabycia całej przed-
miotowej nieruchomości w drodze zniesienia 
współwłasności. Zbycie udziału przed przepro-
wadzeniem działu spadku po Henryku Krausse 
wiązałoby się z (w praktyce bardzo niedużym) 
ryzykiem kwestionowania zbycia przez pozosta-
łych spadkobierców. Stąd, decyzja RP o wystą-
pieniu do ZP o wyrażenie zgody na zbycie tego 
współudziału.

Podsumowanie
Podsumowując, rok 2020 był dla Parafii rokiem 
pełnym wyzwań, ale też ciężkiej pracy nad wszyst-
kimi projektami. Pomimo pandemii wpływającej 
na efektywność spotkań, rozmów, procedur admi-
nistracyjnych i innych, podjęliśmy szereg nowych 
tematów. Dzięki Studiu Lutheraneum parafianie 
mogli uczestniczyć zdalnie w życiu parafialnym. RP 
przeznaczyła w 2020 r. kolejne środki na rozwój 
Studia i planujemy nadal wspierać jego działalność. 

Trudna sytuacja na rynku nieruchomości ko-
mercyjnych powoduje, że Parafia nie może obec-
nie liczyć na 100% planowanych przychodów 
z posiadanych obiektów, choć dzięki sfinalizowa-
nej umowie zamiany pozyskaliśmy z nierucho-
mości przy ul. Rosoła 10 nowe, stabilne źródło 
znacznych przychodów. Sprzedaż wybranych, 
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słabo lub nie dochodowych aktywów (Wrocław, 
działki w Konstancinie-Jeziornie) i zainwestowa-
nie środków w kamienicę przy ul. Kredytowej 4 
pozwoli Parafii na uzyskanie kolejnego, bardzo 
istotnego, stałego źródła przychodów. 

W 2020 r. informowaliśmy, że Rada Parafial-
na wdrożyła profesjonalny kontroling finansowy 
Parafii, aby móc na bieżąco dokładnie progno-
zować przychody, koszty i przepływy finansowe, 
w tym saldo gotówki Parafii w kolejnych latach. 
Jest to o tyle ważne, że na finansach Parafii nadal 
ciąży konieczność spłaty kredytu, a jednocześnie 
źródła przychodów uległy istotnemu ogranicze-
niu po zakończeniu w 2019 r. umów dzierżawy 
nieruchomości Prima Court i we Wrocławiu. Jak 
już kilkukrotnie informowaliśmy, ubytek przycho-
dów łącznie z tych dwóch nieruchomości wynosi 
ok. 4 mln zł rocznie. Uwzględniając trudniejsze 
uwarunkowania funkcjonowania Parafii, pod-

jęliśmy w 2020 r. kroki w celu rozterminowania 
zaciągniętego w PKO BP kredytu na sfinansowa-
nie remontu kościoła Św. Trójcy. Stosowny aneks 
do umowy kredytowej został podpisany w dniu 
19 czerwca 2020 r. Analizując wyniki finansowe 
Parafii należy też pamiętać, iż przychody z dzier-
żawy, uzyskane w latach 2015-19, zostały przede 
wszystkim przeznaczone nie na kolejne, przy-
noszące przychody inwestycje komercyjne, a na 
remont kościoła, co było oczywiście uzasadnio-
ne stanem technicznym gmachu naszej świątyni. 
Pomimo tych wszystkich okoliczności, przepły-
wy pieniężne z działalności gospodarczej Parafii 
w minionym roku były pozytywne, a sytuacja fi-
nansowa Parafii stabilna.

Igor Chalupec
Wiceprezes Rady Parafialnej, 

Kurator Parafii kadencji 2017-2022

§ 21 Regulaminu Parafialnego Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego w RP:

W wykonywaniu sprawowanego zarządu Parafii do właś-
ciwości Rady Parafialnej należy w szczególności: 
a)  czuwanie nad zachowaniem czystości nauki Kościoła, 

moralności i karności chrześcijańskiej oraz krzewienie 
życia religijnego w Parafii, 

b)  wspieranie duszpasterzy w modlitwie i współdziałanie 
z nimi w duchowym budowaniu Parafii, w myśl zasady 
powszechnego kapłaństwa, 

c)  dawanie dobrego przykładu innym, 
d)  zabieganie o godne święcenie niedziel i świąt, troska 

o zewnętrzny porządek, czas i miejsce nabożeństw 
oraz regularne uczęszczanie parafian na nabożeństwa, 
a także współdziałanie w ulepszaniu miejscowych 
urządzeń kościelnych, 

SPRAWOZDANIE Z PRAC RADY PARAFIALNEJ
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy

w roku kalendarzowym 2020

Przemysław Florjanowicz-Błachut – sekretarz Rady Parafialnej
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e)  troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci i mło- 
dzieży, 

f)  organizowanie pieczy nad ubogimi i chorymi, po-
pieranie wszelkich spraw dobroczynności w Parafii 
i w Kościele, 

g)  przygotowanie wyborów Proboszcza, Proboszcza Po-
mocniczego, Rady Parafialnej, Komitetu Parafialnego 
i delegatów do Synodu Diecezjalnego, 

h)  uchwalenie wniosku o przydzielenie Proboszczowi Wi-
kariusza i przygotowanie wniosku na Zgromadzenie 
Parafialne o ustanowienie dodatkowych stałych stano-
wisk duchownych w Parafii, 

i)  zarząd majątkiem parafialnym, składanie rocznych 
sprawozdań budżetowych i opracowywanie projektu 
budżetu Parafii, 

j)  sporządzanie, uzupełnianie i weryfikowanie listy wy-
borców oraz dokonywanie podziału Parafii na okręgi 
mandatowe przy wyborach parafialnych, 

k)  zatrudnianie i zwalnianie świeckich pracowników pa-
rafialnych, a także ustalanie warunków zatrudnienia 
i służby duchownych i świeckich pracowników Parafii, 

l)  powoływanie komisji parafialnych, 
m) przedstawianie kościelnym władzom przełożonym 

wniosków w ogólnych sprawach kościelnych wraz 
z uzasadnieniem.

Personalia i tryb odbywania posiedzeń
Rada Parafialna działała w 2020 r. w składzie wy-
łonionym przez Zgromadzenie Parafialne w wy-
borach w dniu 21 maja 2017 r. oraz w drodze 
kooptacji w składzie: Agnieszka Bednarkiewicz-
-Sowińska, Elżbieta Byrtek (członkini dokoop-
towana, przedstawicielka katechetów pracujących 
w Parafii), Igor Chalupec, Przemysław Florjano-
wicz-Błachut, Michał Hasiuk, Marcin Jacoby, Jo-
anna Keber, Emilia Klein-Dębek, Michał Klein-
schmidt, Ewa Kobierska-Maciuszko. 

Z urzędu członkami Rady są duchowni za-
trudnieni w Parafii: ks. Piotr Gaś – Proboszcz, 
oraz Małgorzata Gaś – diakon. 

Prezydium Rady Parafialnej tworzyli: ks. Piotr 
Gaś – prezes, Igor Chalupec – wiceprezes, kura-
tor Parafii, Przemysław Florjanowicz-Błachut – 
sekretarz, Joanna Keber – skarbnik. 

W okresie sprawozdawczym w roku 2020 
Rada odbyła 12 posiedzeń (14 stycznia, 5 lutego, 
13 lutego, 13 maja, 18 czerwca, 23 lipca, 27 sierp-
nia, 24 września, 5 października, 22 października, 
25 listopada, 17 grudnia). Z uwagi na ogłoszony 
w kraju w marcu 2020 r. stan epidemii w związku 
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Rada Para-
fialna nie odbyła posiedzeń stacjonarnych w mie-
siącach marcu i kwietniu 2020 r. Dopiero po 
uchyleniu niektórych obostrzeń, zdecydowano się 
z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecz-
nego i z zastosowaniem koniecznych środków 
ochrony osobistej odbywać posiedzenia stacjo-
narne od maja do początku października w koś-
ciele Św. Trójcy oraz w sali parafialnej przy ul. 
Kredytowej 4. Od końca października do grudnia 
2020 r. odbywano posiedzenia wyłącznie w trybie 
zdalnym na odległość z wykorzystaniem aplikacji 
zoom. Członkowie Rady odbyli także dodatkowe 
zdalne spotkanie w sprawach bieżących 1 kwiet-
nia 2020 r. W niektórych posiedzeniach Rady bra-
li udział również zastępcy członków Rady: Adam 
Kleinschmidt oraz Marek Kuliński.

Rada przyjmowała uchwały na posiedzeniach 
stacjonarnych, zdalnych oraz w drodze obiego-
wej w drodze głosowania elektronicznego. Część 
uchwał, na podstawie upoważnień Rady, podej-
mowało Prezydium Rady Parafialnej, które z kolei 
w okresie całego roku 2020 odbyło 9 posiedzeń 
(13 marca, 1 maja, 16 czerwca, 20 lipca, 2 paź-
dziernika, 20 października, 16 listopada, 23 listo-
pada, 14 grudnia), również w formie posiedzeń 
stacjonarnych, jak i posiedzeń zdalnych na odle-
głość. Prezydium podejmowało uchwały zarów-
no na posiedzeniach stacjonarnych, jak i w drodze 
obiegowej (elektronicznej). Członkowie Prezy-
dium brali udział również w spotkaniach, repre-
zentując Parafię, w szczególności w kontaktach 
z partnerami biznesowymi oraz podczas szeregu 
spotkań roboczych mających na celu wypracowa-
nie koncepcji rewitalizacji kamienicy parafialnej 
przy ul. Kredytowej 4.

Niektórzy członkowie Rady pełnią również 
inne funkcje ogólnokościelne lub diecezjalne:  
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ks. Piotr Gaś – proboszcz Parafii jest od listopada 
2020 r. ponownie radcą duchownym Konsystorza 
Kościoła, Elżbieta Byrtek pełni funkcję radcy die-
cezjalnego – członka Rady Diecezjalnej Diecezji 
Warszawskiej, Przemysław Florjanowicz-Błachut 
jest rzecznikiem dyscyplinarnym KEA, człon-
kiem stałym Komisji Regulacyjnej ds. KEA w Mi-
nisterstwie Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji oraz członkiem chóru parafialnego „Semper 
Cantamus”. W skład Synodu Diecezji Warszaw-
skiej spośród członków Rady wchodzą z urzę-
du: ks. Piotr Gaś, diakon Małgorzata Gaś oraz 
z wyboru: Ewa Kobierska-Maciuszko i Agnieszka 
Bednarkiewicz-Sowińska.

Ponadto, kurator Parafii Igor Chalupec jest 
przewodniczącym Rady Fundacji Ewangelickie 
Towarzystwo Oświatowe (ETO), a ks. Piotr Gaś 
jest wiceprzewodniczącym Rady Fundacji ETO, 
natomiast Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska 
pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji ETO.

Dwoje członków Rady: Agnieszka Bednarkie-
wicz-Sowińska i Przemysław Florjanowicz-Bła-
chut wchodzą w skład Rady Fundacji „Kamienie 
Niepamięci”, której celem statutowym jest dzia-
łanie na rzecz ochrony materialnych zabytków 
protestantyzmu poprzez m.in. inwentaryzowanie 
dawnych cmentarzy ewangelickich na Mazowszu. 
Inicjatorem i założycielem fundacji jest Maciej Li-
piński – członek Komisji Rewizyjnej Parafii.

W tym miejscu należy wskazać, że wobec 
podniesionych przez członków Rady Parafialnej - 
po ogłoszeniu stanu epidemii - wątpliwości co do 
możliwości odbywania na podstawie przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego (państwowe-
go) i przepisów prawa kościelnego: Zasadniczego 
Prawa Wewnętrznego i Regulaminu Parafialnego 
formalnych posiedzeń kolegialnych Rady Parafial-
nej w trybie zdalnym za pomocą środków porozu-
miewania się na odległość, Rada Synodalna KEA 
na wniosek Parafii E-A Św. Trójcy z 14 kwietnia 
2020 r. podjęła uchwałę nr RS/XIV/36/1/2020 
z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wy-
kładni dotyczącej posiedzeń kolegialnych Władz 
Kościelnych, kolegialnych organów kościelnych, 

a także innych gremiów powołanych na podsta-
wie prawa kościelnego, w której stwierdziła m.in, 
że Żaden przepis Regulaminu Parafialnego lub Regulami-
nu Diecezjalnego nie wprowadza bezpośredniego zakazu 
przeprowadzania posiedzeń Władz Kościelnych, kolegial-
nych organów kościelnych, a także innych gremiów powo-
łanych na podstawie tych przepisów prawa kościelnego, 
w sposób zdalny, a decyzje i uchwały Władz Kościelnych, 
kolegialnych organów kościelnych, a także innych gremiów, 
podjęte na podstawie Regulaminu Parafialnego lub Regu-
laminu Diecezjalnego, w trakcie posiedzeń z wykorzysta-
niem środków porozumiewania się na odległość są podjęte 
skutecznie.

Zarządzanie parafialnym zasobem 
nieruchomości i działalność gospodarcza 
Parafii
Rada Parafialna, zarządzając Parafią, podejmo-
wała działania o charakterze długofalowym oraz 
decyzje w sprawach bieżących dotyczące nieru-
chomości pozostających w parafialnym zasobie 
nieruchomości, w szczególności w 2020 r. w od-
niesieniu do: 1) nieruchomości w Poznaniu, (d. 
kamienicy Heldów przy ul. Głogowskiej 41); 2) 
nieruchomości przy ul. Emilii Plater 7 w War-
szawie (d. kamienica Schmidtów); 3) komplek-
su budynków Ewangelickiego Ośrodka Tabita 
w Konstancinie-Jeziornie; 4) nieruchomości 
przy ul. Spokojnej 4 w Konstancinie-Jeziornie;  
5) kamienicy przy Rynku 50 we Wrocła-
wiu (d. dom handlowy Hünert / Trautner);  
6) biurowca Prima Court przy ul. Nowogrodzkiej 
68 w Warszawie; 7) budynku kancelarii Cmentarza 
Ewangelickiego przy ul. Młynarskiej 54/56/58 
w Warszawie; 8) kamienicy parafialnej przy ul. 
Kredytowej 4 w Warszawie; 9) budynku kościoła 
Św. Trójcy przy pl. Małachowskiego 1 w Warsza-
wie; 10) budynku kościoła Objawienia Pańskiego 
w Warszawie-Włochach. Działania Rady Para-
fialnej podejmowane w stosunku do ww. nieru-
chomości zostały szczegółowo przedstawione 
w Informacji Kuratora Parafii dla Zgromadzenia 
Parafialnego za 2020 rok, zawartej w niniejszym 
wydaniu specjalnym Informatora Parafialnego.
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W odniesieniu do najważniejszego i centralne-
go obiektu Parafii kościoła Św. Trójcy w okresie 
sprawozdawczym, na podstawie podpisanej w lu-
tym 2020 roku umowy z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z sie-
dzibą w Warszawie, realizowano przedsięwzięcie 
„Termomodernizacja Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego Świętej Trójcy w Warszawie polegające na 
wymianie okien w nawie głównej i ryzalitach, budo-
wie systemu wentylacji, regulacji instalacji CO, mon-
tażu automatyki oraz ociepleniu kopuły dachu”. 

Rada Parafialna była na bieżąco informowana 
przez Skarbnika o sytuacji finansowej Parafii, rea-
lizacji umowy bankowego kredytu inwestycyjnego 
zaciągniętego w Banku PKO BP oraz o wyma-
galnych bieżących płatnościach z tytułu wykony-
wanych w kościele Św. Trójcy pracach. Saldo nie 
spłaconego kredytu (bez odsetek) na koniec 2020 
r. wynosiło 4.897.707,75 PLN. Mimo obowiązku 
spłat kolejnych rat kapitałowych i odsetek nadal 
wysokiego kwotowo zobowiązania z tytułu kre-
dytu (którego spłatę udało się „rozterminować” 
do dnia 1 września 2027 roku) oraz pogorszenia 
się sytuacji na rynku warszawskich nieruchomości 
biurowych, Parafia w całym okresie sprawozdaw-
czym zachowywała płynność finansową a jej sytu-
acja finansowa była stabilna, m.in. dzięki rozter-
minowaniu kredytu oraz bieżącemu kontrolingowi 
finansowemu przepływów gotówkowych. Trud-
ności gospodarcze spowodowane obostrzeniami 
epidemicznymi zmusiły Radę Parafialną do podej-
mowania kilkukrotnie uchwał o czasowym obni-
żeniu czynszu podmiotom prowadzącym działal-
ność gospodarczą: „Drukarnię w Oficynie” oraz 
lokal gastronomiczny „Asado” w kamienicy przy 
ul. Kredytowej 4, najemcom lokali położonych 
w kamienicy przy Rynku 50 we Wrocławiu oraz 
dzierżawcy biurowca Prima Court w Warszawie. 
W przypadku tego ostatniego podmiotu - spół-
ki z o.o. Grovert Investments - Rada Parafialna 
w grudniu 2020 r. wyraziła zgodę na aneksowanie 
umowy najmu i przyjęcie nowego schematu rozli-
czeń pomiędzy Parafią a tym dzierżawcą na okres 
od 1 listopada 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

Ważniejsze decyzje Rady Parafialnej 
w okresie sprawozdawczym w obszarach 
pozagospodarczych
Rada Parafialna w okresie sprawozdawczym – 
poza najważniejszym uchwałami dotyczącymi 
sprawozdawczości i zarządzania parafialnym za-
sobem nieruchomości, w tym dotyczącymi trans-
akcji zamiany lub sprzedaży wchodzących w jego 
skład obiektów, co wymagało ścisłej współpracy 
ze Zgromadzeniem Parafialnym, ale i Radą Diece-
zjalną oraz Konsystorzem (zob. szerzej: Informa-
cja Kuratora Parafii dla Zgromadzenia Parafialne-
go za 2020 rok w niniejszym wydaniu specjalnym 
IP) – podejmowała szereg innych rozstrzygnięć, 
których wybór został przedstawiony poniżej.

W lutym 2020 r. Rada przyjęła projekty spra-
wozdań finansowych Parafii za rok 2019 z działal-
ności statutowej (kultowej) i działalności gospo-
darczej i zarekomendowała ich przyjęcie Zgroma-
dzeniu Parafialnemu. Również na lutowym posie-
dzeniu Rada wyraziła zgodę na zawarcie aneksu do 
umowy najmu nieruchomości EOD Tabita przez 
Lux Med Tabita Sp. z o.o. oraz zmiany do projektu 
Porozumienia Wspólników LUX MED TABITA 
Spółki z o.o. i zarekomendowała przyjęcie uchwał 
w tych sprawach Zgromadzeniu Parafialnemu. 

W maju Rada podjęła m.in. uchwały w spra-
wie: zmiany stawek opłat za możliwość korzysta-
nia z bieżącej wody i wywozu śmieci na Cmen-
tarzu Ewangelicko-Augsburskim; wyboru oferty 
firmy Instal Diament Artur Kaniewski na wy-
mianę okien w kościele Św. Trójcy; ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej Parafii z tytułu pro-
wadzonej działalności gospodarczej oraz nieru-
chomości komercyjnych Parafii; prac związanych 
z nadbudową, przebudową i remontem wyboru 
koncepcji rekonstrukcji części budynku Kancela-
rii wraz z obiektami towarzyszącymi na Cmenta-
rzu EA przy ul. Młynarskiej. 

W lipcu Rada wyraziła zgodę na wykonanie 
prac w ramach tzw. planu estetyzacji na nieru-
chomości przy ul. Jana Rosoła 10 w Warszawie, 
zaproponowanych przez zarządzającego nieru-
chomością oraz na wykonanie prac remontowych 



INFORMATOR Nr 1 (107) 2021

23

w ramach poprawy estetyki pomieszczeń w bu-
dynku biurowca Prima Court przy ul. Nowo-
grodzkiej, jak również na zawarcie z firmą Gro-
vert Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
umowy pośrednictwa w zakresie sprzedaży nie-
ruchomości we Wrocławiu przy Rynku 50. Rada 
wyraziła także zgodę na zawarcie umowy z firmą 
świadczącą usługi inspektora ochrony danych 
oraz usługi wsparcia w zakresie wdrożenia regu-
lacji RODO w Parafii oraz na wykonanie prac re-
montowych grobowca rodziny Otto.

W sierpniu Rada Parafialna m.in. dokonała 
wyboru oferty przedstawionej przez firmę Elek-
tromet-Bike Service z siedzibą w Warszawie na 
wykonanie instalacji odgromowej w kościele Ob-
jawienia Pańskiego w Warszawie-Włochach, obej-
mującej ocenę ryzyka, wykonanie instalacji w mie-
dzi, wykonanie pomiarów powykonawczych oraz 
metrykę instalacji.

We wrześniu 2020 r. Rada Parafialna wyraziła 
zgodę na przystąpienie do prac przygotowujących 
koncepcję otwarcia w roku 2021 przedszkola spe-
cjalistycznego w pomieszczeniach użytkowanych 
przez Parafię w Domu Macierzystym Ośrodka 
Tabita, które byłoby prowadzone przez Fundację 
ETO. 

Rada, począwszy od września do grudnia 
2020 r., na każdym z posiedzeń zajmowała się kon-
cepcją funkcjonalną remontu generalnego nieru-
chomości parafialnej Kredytowa 4, spotykając się 
zarówno z analitykami z firmy Apogeum Real Esta-
te, jak i z arch. inż. Maciejem Mazgajem. Przesądza-
jąca o wyborze koncepcji uchwała zapadła na po-
siedzeniu 22 października 2020 r. Rada Parafialna 
po zapoznaniu się z informacją i rekomendacjami 
przedstawionymi przez inż. arch. Macieja Mazga-
ja przyjęła do dalszych prac projektowych i analiz 
biznesplanu wariant zakładający rozbiórkę łącznika 
północnego oraz istniejących oficyn wraz z ich od-
tworzeniem, uwzględniający budowę miejsc garażo-
wych z pochylnią. Przygotowaną – w oparciu o tę 
uchwałę – przez pracownię inż. arch. Macieja Maz-
gaja finalną koncepcję przebudowy Rada zatwier-
dziła już na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2021 r.

Obsługa prawna, księgowa i doradcza Parafii
Rada Parafialna współpracowała w 2020 r. w kwe-
stiach bieżących aspektów prawnych funkcjono-
wania Parafii, w tym zawieranych umów, z pod-
miotami zewnętrznymi: z kancelarią prawną 
SWKS (Sztejnert Winnicka Kowalczuk Sosnow-
ska), w tym głównie z adw. Marceliną Sosnowską-
-Rudnik oraz adw. Olgą Sztejnert-Roszak. 

Rada w 2020 r. korzystała - na mocy zawar-
tej w listopadzie 2017 r. z kancelarią Łaszczuk 
i Wspólnicy z siedzibą w Warszawie umowy 
o świadczenie usług pomocy prawnej monitoringu 
otoczenia prawnego nieruchomości - z usług obej-
mujących: 1) sprawdzanie publicznie dostępnych 
informacji dotyczących sytuacji prawnej nierucho-
mości (w tym zwłaszcza mogących mieć potencjal-
nie wpływ na zmianę ich wartości) ze szczególnym 
uwzględnieniem przedsięwzięć planistycznych na 
obszarach położenia nieruchomości Parafii, w tym 
związanych z przewidywanym. uchwaleniem miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go okolic tzw. Ściany Wschodniej (Śródmieście);  
2) sprawdzanie informacji o zamierzeniach inwe-
stycyjnych w sąsiedztwie nieruchomości lub ma-
jących wpływ na nieruchomości Parafii; 3) bieżące 
raportowanie o dokonanych ustaleniach; 4) analizę 
stanu postępowań i sytuacji prawnej Parafii zwią-
zanej z zamierzeniami inwestycyjnymi inwestorów 
prywatnych, o których Parafia zostanie zawiado-
miona jako strona tych postępowań, analizę akt 
postępowań oraz przygotowanie rekomendacji 
dla Parafii odnośnie dalszych działań. Współpraca 
z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy w powyższym 
zakresie została zakończona w listopadzie 2020 r. 
Prowadzenie spraw monitoringu prawnego nieru-
chomości parafialnych Rada Parafialna powierzyła 
kancelarii prawnej SWKS, kierując się chęcią ob-
niżenia kosztów tej usługi oraz uproszczenia ob-
sługi prawnej Parafii poprzez ograniczenie liczby 
współpracujących kancelarii.

Na zlecenie Rady prowadzenie całości zagad-
nień prawnych związanych z nieruchomością pa-
rafialną przy ul. Emilii Plater 7, w tym transakcją 
zmierzającą do jej zamiany wraz z nieruchomością 
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poznańską na nieruchomość w Warszawie przy ul. 
Rosoła 10, mieszczącą placówki oświatowe Fun-
dacji ETO, kontynuowała z sukcesem kancelaria 
prawna GKR Legal (Gołębiowska, Krawczyk, 
Roszkowski i Partnerzy) z siedzibą w Warszawie. 
Kancelarii tej Rada Parafialna powierzyła także 
kompleksową obsługę prawną i negocjacyjną zwią-
zaną z procesem zbycia nieruchomości położonej 
w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Spokojnej 4, skła-
dającej się z należącej do Parafii działki nr 100 oraz 
działki nr 101, stanowiącej współwłasność Parafii. 

W zakresie dotyczącym obsługi księgowej 
Parafii, w tym w zakresie realizacji obowiązku 
odprowadzania na rzecz Kościoła oraz Diecezji 
przewidzianych Prawem Finansowym KEA skła-
dek ogólnokościelnej i diecezjalnej, Rada konty-
nuowała w 2020 r. współpracę z firmą audytor-
sko-księgową Dossier sp. z o.o. wpisaną na Listę 
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nume-
rem 1561 oraz - w miarę potrzeby - z zewnętrzny-
mi doradcami podatkowymi, w tym z kancelarią 
MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

Parafia w 2020 r. korzystała w zakresie kon-
trolingu finansowego, czyli monitorowania i pro-
gnozowania stanu finansów Parafii z doradztwa 
finansowego firmy MKDF Sławomir Maciej Ko-
larz, przy wykorzystaniu opracowanego w 2019 r. 
przez Apogeum Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie zintegrowanego, systemowego mo-
delu finansowego umożliwiającego długofalowe 
prognozowanie przepływów finansów Parafii.

Działania na rzecz egzekwowania 
należności czynszowych Parafii
Rada Parafialna kontynuowała w 2020 r. działania 
związane z dochodzeniem długów czynszowych 
lokatorów kamienicy Heldów w Poznaniu przy ul. 
Głogowskiej 41 oraz związane z zapewnieniem 
lokali socjalnych eksmitowanym dłużnikom Pa-
rafii negocjacje z Miastem Poznań za pośredni-
ctwem kancelarii prawnej SWKS.

W kilku przypadkach Rada była zmuszo-
na podjąć w czerwcu 2020 r. uchwały o spi-
saniu w stratę przeterminowanych należności 

czynszowych w łącznej wysokości 232 766,96 zł, 
ponieważ ich egzekucja z majątku dłużnika okaza-
ła się bezskuteczna, dłużnik zmarł lub miejsce po-
bytu dłużnika od dłuższego czasu nie jest znane.

W grudniu 2020 r. Rada Parafialna podjęła 
uchwałę o sfinansowaniu tłumaczenia migowego 
na potrzeby transmisji nabożeństw realizowanych 
przez Studio Lutheraneum, aby dotrzeć z prze-
kazem misyjnym także do osób niedosłyszących 
i wyraziła wolę poszukiwania źródeł zewnętrzne-
go finansowania projektu umożliwiającego stałe 
wsparcie takich osób w odbiorze nabożeństw.

Varia 
Przedmiotem obrad Rady Parafialnej lub Pre-
zydium działającego z upoważnienia Rady było 
w 2020 r. również wiele spraw bieżących, takich 
jak kontakty z najemcami lokali mieszkalnych 
i użytkowych, wnioski o zwolnienie ze składki 
kościelnej lub opłat cmentarnych, prowadzenie 
spraw sądowych przeciwko dłużnikom Parafii, 
prowadzenie spraw administracyjnych, spraw 
pracowniczych, organizacja spotkań, udostępnia-
nie kościoła Św. Trójcy na potrzeby koncertów 
i nagrań muzycznych. Omawiano również zagad-
nienia pracy duszpasterskiej, dofinansowywania 
zimowego wypoczynku dzieci w ramach zimo-
wisk parafialnych, dofinansowywania działalności 
chóru parafialnego oraz kwestie organizacyjne 
związane z pełnionymi przez świeckich członków 
Parafii, w tym członków RP służbami: lektorską, 
przy dystrybucji Komunii Świętej oraz porządko-
wą, związaną z egzekwowaniem podczas nabo-
żeństw obostrzeń sanitarnych związanych z trwa-
jącym stanem epidemii SARS-CoV-2.

W 2020 roku Rada Parafialna kontynuowała 
działania mające na celu reorganizację pracy Kan-
celarii Parafialnej. W ich wyniku zatrudniono, po 
rezygnacji Tatiany Kluz, nową asystentkę w Kan-
celarii Parafialnej – członkinię Parafii Annę Sko-
tarek (od czerwca 2020 r.) oraz Iwonę Dowjat na 
stanowisku archiwisty (od września 2020 r.).

W październiku 2020 r. Rada Parafialna zapo-
znała się z informacją o pracy Studia Lutheraneum 
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i o luterańskich podcastach wposzukiwaniu- 
slowa.pl, spotykając się w ramach posiedzenia RP 
z Andrzejem Weigle, reprezentującym wolonta-
riuszy angażujących się w działania Studia oraz 
z Moniką Lech prowadzącą podcasty luterańskie.

Kontakty międzynarodowe 
Rada Parafialna w okresie sprawozdawczym, 
z uwagi na wprowadzone obostrzenia sanitar-
ne związane z wprowadzonym stanem epidemii, 
nie miała możliwości składania wizyt zagranicz-
nych w parafiach partnerskich - z wizyt delegacji 
zagranicznych parafii partnerskich: Parafii Kate-
dralnej w Uppsali oraz Nadprobostwa i Katedry 
w Berlinie, ani też przyjmowania w Warszawie 
delegacji tych Parafii. Przewidziana pierwotnie na 
maj 2020 r. wizyta delegacji berlińskiej Parafii Ka-
tedralnej, wspólne posiedzenie rad parafialnych 
obu Parafii zaplanowane na wrzesień 2020 r. oraz 
polsko-niemiecka debata musiały zostać odwo-
łane i przesunięte do realizacji w roku 2021 na 
miarę możliwości wynikających z obostrzeń pan-
demicznych obowiązujących w obu krajach. Do 
skutku nie doszedł także planowany udział dele-
gacji Rady Parafialnej w uroczystym nabożeństwie 
ekumenicznym z okazji 75-lecia zakończenia 

II Wojny Światowej w Europie i wyzwolenia od 
narodowego socjalizmu, które z zachowaniem 
reżimu sanitarnego odbyło się 8 maja 2020 r. 
w Berlińskiej Katedrze. Polska obecność została 
jednak zaznaczona przez czynny udział Agniesz-
ki Hoffmann. Z obiema Parafiami utrzymywano 
jednak bieżący kontakt korespondencyjny, w tym 
wolontariusze prowadzący Studio Lutheraneum 
wymieniali się z pracownikami Parafii berliń-
skiej doświadczeniami praktycznymi związanymi 
z transmisją nabożeństw.

Organizacja posiedzeń Zgromadzenia 
Parafialnego 
W okresie sprawozdawczym Rada Parafialna zor-
ganizowała trzy posiedzenia Zgromadzenia Para-
fialnego (12 stycznia, 23 lutego, 17 maja). 

Zwołane na dzień 12 stycznia 2020 roku po-
siedzenie ZP było podyktowane koniecznością 
podjęcia przez ZP uchwały uzupełniającej ws. 
zamiany prawa własności nieruchomości w Po-
znaniu przy ul. Głogowskiej 41 (d. kamienicy 
Heldów) i prawa użytkowania wieczystego nieru-
chomości położonej przy ul. Emilii Plater 7 (d. 
kamienicy Schmidtów) wraz z prawem własności 
położonego na niej budynku w Warszawie przy 

Rada Parafialna 
Parafii E-A Świętej 
Trójcy w Warszawie 
kadencji 2017-2022
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ul. Emilii Plater 7 na prawo własności nierucho-
mości położonej w Warszawie przy ul. Rosoła 10.

Posiedzenie ZP w dniu 23 lutego 2020 r. 
miało charakter sprawozdawczy, odnoszący się 
do roku 2019 – zaprezentowano w jego trakcie 
sprawozdania z działalności Proboszcza i Rady 
Parafialnej za rok 2019, sprawozdanie finansowe, 
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz prelimi-
narz budżetowy na rok 2020. ZP podjęło uchwały 
o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania meryto-
rycznego Proboszcza i Rady Parafialnej, rocznego 
sprawozdania finansowego Parafii, o udzieleniu 
Radzie Parafialnej absolutorium, o przekaza-
niu dochodu z tytułu działalności gospodarczej 
Parafii na jej cele statutowe (cele kultu religijne-
go), o przyjęciu budżetu Parafii na rok 2020. ZP 
podjęło również uchwałę o charakterze kierun-
kowym i wyraziło zgodę na podjęcie przez Radę 
Parafialną czynności mających na celu przygo-
towanie transakcji zamiany lub sprzedaży nieru-
chomości położonej we Wrocławiu - kamienicy 
przy Rynku 50 we Wrocławiu (d. dom handlowy 
Hünert / Trautner). ZP podjęło również uchwa-
łę o zmianie uchwały własnej z dnia 25 sierpnia 
2019 roku dotyczącą stosunków prawnych Parafii 

z LUX MED Spółką z o.o. z siedzibą w Warsza-
wie (i LUX MED TABITA Spółką z o.o. z sie-
dzibą w Konstancinie-Jeziornie, mocą której 
wprowadzono postanowienie, zgodnie z którym 
LUX MED i LUX MED Tabita zobowiążą się do 
sfinansowania a LUX MED Tabita – do przeprowa-
dzenia remontu balkonów i tarasów w nieruchomości 
Parafii położonej przy ul. Długiej 43 w Konstancinie- 
-Jeziornie.

Posiedzenie ZP odbyte w dniu 17 maja 
2020 r., zorganizowane z zachowaniem obo-
wiązujących przepisów sanitarnych związanych 
z trwającą epidemią, zostało zwołane z powodu 
konieczności wprowadzenia zmian w uchwale 
Zgromadzenia Parafialnego z 1 grudnia 2019 r. 
o porozumieniu z lokatorką na nieruchomości 
przy ul. Spokojnej 4 w Konstancinie – Jeziornie, 
Moniką Jędrzejczyk oraz zatwierdzenia aneksu do 
umowy kredytu inwestycyjnego przeznaczonego 
na remont konserwatorski kościoła Św. Trójcy, 
przewidującego rozterminowanie spłaty kredytu 
do dnia 1 września 2027 roku.

Przemysław Florjanowicz-Błachut
Sekretarz Rady Parafialnej kadencji 2017–2022

Początek roku 2020 był trudny z powodu 
zwolnień lekarskich i urlopów (na czas ferii 

zimowych). Dla mnie był trudny, ponieważ zbie-
gły się w czasie dwa dłuższe zwolnienia z po-
wodu choroby, najpierw asystentki w kancelarii 
parafialnej, a potem proboszcza. W tym czasie 
pełniłam dyżury w kancelarii parafialnej i wspól-
nie z praktykantem Sebastianem Madejskim 
przygotowywałam materiały na sprawozdawcze 
Zgromadzenie Parafialne. W okresie ponad mie-
siąca przejęłam część obowiązków proboszcza, 
jak na przykład prowadzenie nabożeństw w koś-
ciele Świętej Trójcy, zajęcia z konfirmantami, 

INFORMACJA DIAKON MAŁGORZATY GAŚ

Diakon Małgorzata Gaś
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prowadzenie pogrzebów (w tym czasie pięciu) 
i większą niż zazwyczaj liczbę rozmów z osobami 
przychodzącymi do kancelarii z różnymi sprawa-
mi. Nie narzekam na ten okres mojej parafialnej 
służby, ponieważ wtedy niektórzy mogli zaob-
serwować, że pomocnicza służba duszpasterska 
pełniona przez diakona w naszej Parafii ma swo-
je uzasadnienie. Szczególnie w sytuacji, gdy od 
września 2019 roku nie mamy wikariusza, a jest 
potrzeba regularnego prowadzenia nabożeństw 
z sakramentem Komunii Świętej. Dobrze więc, że 
od 01.01.2017 roku diakoni w naszym Kościele 
również mogą taką posługę pełnić.

W połowie marca dowiedzieliśmy się, że asy-
stentka kancelarii parafialnej chce rozwiązać umo-
wę o pracę z dniem 30 kwietnia, a więc znowu 
powtórzyła się dla mnie sytuacja sprzed dziesięciu 
miesięcy, kiedy to poprzednia sekretarka rezygno-
wała z pracy i miała jeszcze do wykorzystania ur-
lop wypoczynkowy. Zawsze w takich sytuacjach 
próbuję stanąć na wysokości zadania i zapełnić 
przysłowiową „dziurę” spędzając wiele godzin 
w kancelarii i wykonując czasowo obowiązki 
osoby tam zatrudnionej. Zanim umowa o pracę 
została rozwiązana, należało jeszcze do końca 
wykorzystać przysługujący urlop wypoczynkowy, 
a to praktycznie oznaczało dla mnie przejęcie na 
blisko dwa miesiące dodatkowych obowiązków 
w naszym sekretariacie, ponieważ nowa asystent-
ka została zatrudniona od 1 czerwca 2020 roku.

Zawsze, gdy osoba pełniąca obowiązki w se-
kretariacie przebywa na urlopie lub zwolnieniu 
lekarskim, ja staram się ją zastąpić. Wbrew po-
zorom, nawet w czasie wiosennej pandemii, gdy 
kancelaria parafialna była dostępna tylko za po-
średnictwem telefonu lub poczty elektronicznej, 
trzeba było sporo czasu poświęcić na te dodatko-
we obowiązki.

W związku z tym, że nasza parafialna komi-
sja diakonijna zaczęła inaczej funkcjonować (1 
lutego odeszła do wieczności długoletnia prze-
wodnicząca komisji śp. Adda Hasiuk, a kilka 
dotychczasowych członkiń wycofało się z ak-
tywnego udziału w pracach komisji z powodu 

stanu zdrowia i braku sił), postanowiłam bardziej 
zaangażować się w koordynowanie różnych dia-
konijnych działań w naszej Parafii. 4 marca 2020 
roku odbyło się spotkanie komisji diakonijnej 
w poszerzonym składzie, kilka nowych pań zade-
klarowało chęć pomagania w niedzielnych kawia-
renkach parafialnych i w przygotowaniu śniadania 
wielkanocnego. Postanowiono wrócić do służby 
odwiedzinowej naszych parafian - osób starszych, 
chorych i samotnych. Zobowiązałam się do we-
ryfikowania listy osób, które będą zgłaszać chęć 
odwiedzin albo zostaną przez kogoś zgłoszone. 
W dobie RODO tego typu weryfikacja jest nie-
zbędna, a wcześniejszy telefon duchownego lub 
jego odwiedziny powodują, że starsi parafianie 
z większą ufnością odnoszą się do osób odwie-
dzających ich w imieniu Parafii.

Niestety krótko po spotkaniu komisji dia-
konijnej, z powodu pandemii koronawirusa zo-
staliśmy zmuszeni do zmiany naszych planów. 
Kawiarenka parafialna przestała działać, odwo-
łane zostały wszystkie spotkania parafialne, a na-
bożeństwa od 15 marca odbywały się regularnie 
jedynie w kościele Świętej Trójcy bez obecności 
wiernych. Jednak za pośrednictwem Internetu 
Słowo Boże mogło docierać do domów naszych 
parafian i nie tylko. Ta niecodzienna sytuacja 
zmobilizowała mnie do jak najczęstszych roz-
mów telefonicznych z naszymi seniorami w celu 
ustalenia, czy ktoś nie potrzebuje pomocy wolon-
tariuszy, którzy chętnie zrobią zakupy lub w inny 
sposób pomogą uporać się z różnymi proble-
mami, jak np. wizytą u lekarza. W trudnym cza-
sie nawiązałam kontakt telefoniczny z wieloma 
osobami.

W związku z pandemią i koniecznością izolo-
wania się w naszych domach (nauka zdalna, praca 
zdalna) od poniedziałku 23 marca rozpoczęli-
śmy nadawanie podcastów - krótkich porannych 
rozważań w oparciu o wersety z kalendarzyka  
Z Biblią na co dzień. Miałam więc okazję „prze-
mówić” do słuchaczy trzy razy w tygodniu (za-
zwyczaj był to wtorek, czwartek, sobota), co 
dawało mi wiele radości i poczucia sensu tego 
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typu zwiastowania Ewangelii w dobie znacznych 
ograniczeń. 3 maja wznowiliśmy nabożeństwa 
z udziałem wiernych, ale nie zrezygnowaliśmy 
z podcastów i ta sytuacja trwa nadal, ponieważ 
jest grupa około pięćdziesięciu osób, którym 
w ten sposób możemy na co dzień służyć krót-
kim wykładem Słowa Bożego. Od końca lipca 
z nieco mniejszą częstotliwością przygotowuję 
poranne rozważania, ponieważ oprócz probosz-
cza, Słowo Boże w tej formie zwiastują także ks. 
Anja Lipponer i Sebastian Madejski.

6 marca 2020 r w naszym kościele przy 
pl. Małachowskiego 1 odbyło się ekumenicz-
ne nabożeństwo w Światowy Dzień Modlitwy. 
Nabożeństwo przygotowano według liturgii 
zaproponowanej przez chrześcijanki z Zimbab-
we, a ja miałam przywilej wygłoszenia kazania 
w oparciu o tekst biblijny z Ew. Jana 5,2-9a. Te-
mat przewodni nabożeństwa: Wstań, zabierz swoją 
matę i chodź był jeszcze wielokrotnie przeze mnie 
przywoływany, jak na przykład w relacji z nasze-
go nabożeństwa, którą napisałam do „Zwiastuna 
Ewangelickiego” nr 6/2020.

Pomimo pandemii w marcu zaczęłam inten-
sywne przygotowania do czerwcowego spotka-
nia kobiet w Mikołajkach nie tracąc nadziei, że 
jednak uda nam się spotkać w międzynarodo-
wym gronie (Polki, Niemki, Czeszki). Niestety 
z powodu pandemii spotkanie, którego głównym 
tematem miała być WOLNOŚĆ nie odbyło się. 

Robimy więc plany na rok 2021 i jeżeli Bóg po-
zwoli zorganizujemy w czerwcu czterodniowe 
spotkanie, by znowu zacieśnić kontakty i czegoś 
nowego się nauczyć.

Moje kontakty z firmą księgową Dossier też 
wymagają czasu i uważnego sprawdzania przeka-
zywanych dokumentów. Z końcem lipca osoba, 
która zajmowała się księgowaniem naszych doku-
mentów i sporządzaniem miesięcznych sprawo-
zdań finansowych odeszła na emeryturę, dlatego 
starałam się wesprzeć nową osobę na tym stano-
wisku w tematach dotyczących specyfiki sprawo-
zdawczości kościelnej.

Od września w naszym archiwum parafial-
nym zatrudniona jest osoba na pełny etat, uda-
ło jej się już wiele dokumentów odpowiednio 
zarchiwizować, ale ja również mam mały udział 
w podejmowaniu decyzji, co jest ważne, a co nie 
przedstawia dla Parafii żadnej wartości i nie musi 
być archiwizowane. 

W naszej Parafii wiele się dzieje pomimo pan-
demii, więc liczba moich obowiązków nie maleje. 
Dokonywałam wpisów do ksiąg metrykalnych 

6.03.2020. Podczas przygotowań do nabożeństwa ŚDM

6.03.2020, dk Małgorzata Gaś wygłasza kazanie podczas 
nabożeństwa ŚDM
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(np. w księdze pogrzebów było 150 pozycji), 
przygotowywałam oświadczenia dla osób wstępu-
jących do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
albo świadectwa dla konfirmantów, jak również 
wypisywałam konsensy dla użytkowników gro-
bów na naszym cmentarzu.

Jedynie moja praca katechetyczna z powodu 
pandemii i zamknięcia szkół musiała być ograni-
czona, ale mam nadzieję, że już wkrótce wrócimy 
do normalnych kontaktów: uczeń - nauczyciel, 
a doświadczenie izolacji i ograniczenie bezpo-
średnich kontaktów spowoduje większe docenie-
nie tego, że znowu możemy być blisko siebie i na 
bieżąco prowadzić dialog. Od 19 stycznia znowu 
prowadzę lekcje w Szkole Lindego, ale rodzice 
mają wybór i większość uczniów nadal korzysta 
z zajęć zdalnych prowadzonych przez Elżbietę 
Byrtek.

W minionym roku nie odbywały się też 
w kościele Świętej Trójcy pogadanki o naszym 
Kościele dla uczniów z różnych szkół z terenu 
Warszawy i okolic, którzy byli przyprowadza-
ni przez swoich wychowawców lub katechetów 
w ramach realizacji programu umożliwiającego 
uczniom zapoznanie się z innymi chrześcijań-
skimi wyznaniami. Niestety z powodu pandemii 

kościół w tygodniu był zamknięty, a mnie udało 
się spotkać tylko z czterema niewielkimi grupami.

Już latem zaczęłam proponować osobom 
starszym odwiedziny domowe z zachowaniem 
wymaganego dystansu, ponieważ zauważyłam, że 
na psychikę wielu osób źle wpływa przymusowa 
izolacja. Tych odwiedzin nie było wiele, ale była 
propozycja z mojej strony i odnosiłam wrażenie, 
że to też jest potrzebne. Szczególnie osoby star-
sze, które przed pandemią regularnie uczestni-
czyły w spotkaniach Koła Pań i Koła Seniorów, 
tęsknią za powrotem do normalności, bo nic nie 
zastąpi naszych bezpośrednich kontaktów, ale na 
razie musimy być ostrożni i cierpliwie czekać na 
koniec pandemii.

W moich poprzednich informacjach często 
powtarzałam, że diakon pełni w Parafii pomocni-
czą służbę duszpasterską, ale informacja niniejsza 
- odnosząca się do roku 2020 - obrazuje w szcze-
gólny sposób moją aktywność i szeroki zakres 
obowiązków parafialnych. Cieszę się, że nadal 
będę mogła to robić przez kolejne dwa lata, bo 
mam nadzieję, że dopiero po ukończeniu 65 lat 
przejdę na emeryturę.

Małgorzata Gaś
Diakon Parafii

ROK 2020 W FOTOGRAFII

12.01.2020. Zgromadzenie Parafialne 12.01.2020. Rada Parafialna składa życzenia urodzinowe proboszczowi
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12.01.2020. Koncert w ramach Finału WOŚP
12.01.2020. Koncert Dzieci i Młodzieży: Alicja Welman( flet),  

Antoni Kordos (mandolina)

12.01.2020.  Koncert Dzieci i Młodzieży, Nina Skorupska ( fortepian) 12.01.2020.  Koncert Dzieci i Młodzieży

12.01.2020. Stacjonarna skarbonka WOŚP 23.01.2020. Centralne Nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan
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23.01.2020. Nabożeństwo ekumeniczne w 20. rocznicę podpisania 
dokumentu o wzajemnym uznawaniu Chrztu Świętego

23.02.2020. Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne

6.03.2020. Nabożeństwo Światowego Dnia Modlitwy 2020 6.03.2020 Nabożeństwo Światowego Dnia Modlitwy 2020

8.03.2020. Komunia Święta
Wielkanocne nabożeństwo 2020 w warunkach pandemii  

przeżywane w domu dzięki transmisji internetowej
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16.05.2020. Nagranie w Studio Lutheraneum

23.04.2020. Pożegnanie śp. ks. dr. Włodzimierza Nasta

31.05.2020. Wieczerza Pańska w warunkach pandemii

17.05.2020. Zgromadzenie 
parafialne. Prezydium
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30.07.2020. Nowe ramy okienne do kościoła

26.07.2020. Podziękowanie za wieloletnią służbę w Parafii  
pani Teresie Rej

20.10.2020. Konfirmacja 4.10.2020. Wystawa Zofii Kułakowskiej w kościele

19.09.2020. Promocja audiobooka 
„Pamiętnik matki i córki”
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Rok 2020 to czas naznaczony pandemią ko-
ronawirusa. Z powodu wprowadzonych 

obostrzeń rządowych oraz trudnej sytuacji pan-
demicznej musieliśmy zrezygnować z organizacji 
wielu wydarzeń, które do tej pory stały się już 
tradycją w naszej parafii. Nie odbyły się niestety 
Noc Muzeów i Noc Świątyń, a także Festiwal Oper 
Barokowych Dramma per Musica. Również festi-
wal Nowe Epifanie prawie w całości przeniósł się 
do sieci: tylko dzięki chwili wytchnienia, jakie dał 
nam wirus pod koniec lata udało się zorganizo-
wać koncert Piżmo i Mirra – monodia polska we-
dług Adama Struga. 

W ramach stałej współpracy po raz kolejny 
zagościły u nas: Międzynarodowy Festiwal Mu-
zyki Cerkiewnej oraz Międzynarodowy Festiwal 
Krzyżowa-Music. Oba wydarzenia, jak co roku, 
zgromadziły ogromną publiczność, choć tym 
razem musieliśmy ograniczyć liczbę dostępnych 
miejsc, a także wprowadzić rejestrację publiczno-
ści z uwagi na wymogi sanitarne.

Zimą, zanim pandemia rozszalała się na do-
bre, włączyliśmy się bardzo aktywnie w orga-
nizację kolejnego 28. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy razem z Ewangelickim To-
warzystwem Oświatowym. Dzieci i młodzież 
z naszej Parafii przygotowały przepiękny nowo-
roczny koncert, na którym pojawiło się mnóstwo 
czerwonych serc. Zebraliśmy kwotę 2.985.44 
PLN i 5 USD, powiększając tym samym sumę ze-
braną przez sztab ETO.

Odbyło się także coroczne wspólne kolędo-
wanie – po raz pierwszy w budynku kościoła, na 
które stawili się licznie (259 osób!) nie tylko nasi 
parafianie, ale i sympatycy Parafii. Również Cha-
rytatywny Koncert Dziecięcy organizowany przez 
Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe zgroma-
dził sporą publiczność, bo aż 465 osób.

INFORMACJA KOORDYNATORA PROJEKTÓW 
PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ 

ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Niestety nie mogliśmy w tym roku cieszyć się 
koncertem z okazji Dnia Św. Łucji. Chór kate-
dralny z Uppsali udostępnił koncert online nagra-
ny specjalnie na tę okazję. Zrealizowaliśmy za to, 
przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, 
nagranie rewelacyjnego koncertu z cyklu „Bach 
200 UW – 200 kantat Bacha na 200-lecie Uniwer-
sytetu Warszawskiego”. Koncert jest nadal do-
stępny w Internecie: https://www.youtube.com/
watch?v=Zkk2TMjsPWA&feature=emb_title .

Również Europejskie Dni Dziedzictwa prze-
nieśliśmy częściowo do Internetu, wpisując się 
w narodowy program Kultura w sieci poprzez cykle 
filmowe Studia Lutheraneum oraz premierę au-
diobooka A myśmy wtedy nie mogli być inni… Pod 
hasłem ubiegłorocznej edycji EDD Moja droga 
odbył się przepiękny koncert chóru Semper Can-
tamus pod dyrekcją kantor Zuzanny Kuźniak za-
tytułowany Tam, gdzie krzyżują się ekumeniczne drogi 

Justyna Stanisławska, koordynator projektów parafialnych
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oraz niezwykle ciekawa wystawa fotografii Zofii 
Kułakowskiej pt.: To, co mnie boli. Tradycyjnie, 
dzięki uprzejmości Marii Chmiel, udało nam się 
zorganizować oprowadzanie po cmentarzu ewan-
gelicko-augsburskim przy ul. Młynarskiej.

W 2020 r. kościół był zamknięty dla zwiedza-
jących w ciągu tygodnia, dlatego możemy mówić 
jedynie o odwiedzających naszą świątynię przy 
okazji wydarzeń kulturalnych. Ogółem było to 
około 2000 osób.

Podobnie jak w roku 2019, również w 2020 
obserwujemy stały wzrost zainteresowania stro-
ną internetową oraz profilami parafialnymi na 
Facebooku (1783 osoby), Instagramie (338 osób) 
i Twitterze (290 osób). We wrześniu ubiegłego 
roku rozpoczęliśmy również wydawanie parafial-
nego newslettera, który można zasubskrybować 
za pośrednictwem głównej strony internetowej 
www.trojca.waw.pl . Obecnie mamy już ponad 
100 subskrybentów.

Justyna Stanisławska

LEKCJE RELIGII odbywają się w ramach 
Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego 

zarejestrowanego w Biurze Edukacji m.st. War-
szawa, przy CLVII Liceum Ogólnokształcącym 
im. M. Skłodowskiej-Curie: 
• ks. proboszcz Piotr Gaś prowadzi lekcje dla 

uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej, 
tj. dla 2 grup konfirmantów;

• diakon Małgorzata Gaś prowadzi lekcje dla 
grup uczniów dojeżdżających (Szkoła ETO 
im. S. B. Lindego);

• mgr teol. Sebastian Madejski prowadzi lekcje 
dla młodzieży pokonfirmacyjnej oraz uczniów 
dojeżdżających (Tabita, Konstancin-Jeziorna);

• mgr teol. Elżbieta Byrtek (katechetka) prowa-
dzi lekcje dla dzieci przedszkolnych, uczniów 
klas 0, I, II, III, IV, V, VI szkoły podstawowej 
oraz dla 2 grup uczniów dojeżdżających;

• mgr Zuzanna Kuźniak prowadzi jeden raz 
w miesiącu tzw. śpiewające lekcje religii 
dla uczniów, którzy uczestniczą w lekcjach od-
bywających się przy ul. Kredytowej 4.

Zajęcia SZKÓŁKI NIEDZIELNEJ organi-
zowane podczas nabożeństwa przedpołudniowego 
w 2 grupach są koordynowane przez katechetkę 
i prowadzone przy wsparciu wolontariuszy.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI 
KATECHETYCZNEJ W ROKU 2020

Rok 2020 bardzo różnił się od poprzednich lat, 
również jeśli chodzi o prowadzenie lekcji naucza-
nia kościelnego i zajęcia szkółki niedzielnej i nie-
dzielnego przedszkola, które w większości odby-
wały się zdalnie. (Więcej na ten temat przeczytać 
można w Informatorze Parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej Świętej Trójcy w Warszawie, nr 5 (106) 2020).

W roku 2020 okazało się, że planowanie to 
tylko planowanie i tak ze względu na ogłoszoną 

Elżbieta Byrtek – katechetka Parafii
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pandemię niestety nie odbyły się: Rekolekcje Pasyj-
ne, Międzyparafialny Dzień Dziecka, Piknik Parafialny 
w Tabicie, Obóz letni dla dzieci, Gwiazdka. Nie odbył 
się również finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego 
SOLA SCRIPTURA w 2020 (został początkowo 
przeniesiony na czerwiec, a później odwołany). 
Konkurs zakończył się na etapie diecezjalnym, do 
którego z naszej parafii zakwalifikowali się: Han-
na Berlińska, Maria Gromaszek, Zofia Sobańska 
i Antoni Kordos.

W dniu 21.06.2020 r. odbyło się nabożeń-
stwo na zakończenie roku szkolnego 2019/2020, 
a w dniu 13.09.2020 r. - nabożeństwo na rozpo-
częcie nowego roku szkolnego. Udział w nich był 
możliwy stacjonarnie (z zachowaniem reżimu sa-
nitarnego) oraz online.

Zorganizowana została „Wspomnieniowa 
Gwiazdka Online”, na którą rodzice przysłali 
zdjęcia z występów dzieci w poprzednich latach, 
organista Damian Skowroński nagrał improwiza-
cję na temat dwóch kolęd, chór Semper Canta-
mus pod kierunkiem Zuzanny Kuźniak użyczył 
nagrań z kolędami, zaś panowie z Studio Luthe-
raneum poskładali muzykę i zdjęcia w bardzo 
piękną prezentację udostępnioną na You Tube 
Parafii.

W akcji Prezent pod choinkę organizowanej 
przez Centrum Misji i Ewangelizacji oraz Dia-
konię Kościoła EA w RP dorośli i dzieci naszej 
Parafii uczestniczą już od kilku lat. Podobnie jak 
w roku poprzednim zarówno Marysia i Madzia 
zorganizowały dodatkowo zbiórkę prezentów 
w swoich szkołach, jak i Agnieszka Walewska-
-Wróbel zorganizowała zbiórkę w przedszkolu 
„Nasza Bajka”. W sumie w naszej Parafii zebrano 
55 paczek. (Więcej na ten temat przeczytać moż-
na w Informatorze Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
Świętej Trójcy w Warszawie, nr 5 (106) 202)0.

W ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy 
Dzieciom – podobnie jak w latach poprzednich - 
w czasie Adwentu po nabożeństwach wolontariu-
sze rozprowadzali świece diakonijne. Część świec 
została przekazana wraz z opłatkami i życzeniami 
świątecznymi starszym, samotnym parafianom. 

INICJATYWY RODZICÓW
Z inicjatywy rodziców odbyły się dwie akcje: 
Szafing czyli wymiana ubrań, zabawek i książek 
(7.03.2020r.) oraz już po raz szósty Rodzinne 
pieczenie pierniczków (5.12.2020r.). W tym 
roku pieczenie odbyło w wersji online, udało się 
nam przygotować pierniczki, które otrzymali sa-
motni starsi parafianie. (Więcej na ten temat prze-
czytać można w Informatorze Parafii Ewangelicko-
-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, nr 5 (106) 
2020).

WYPOCZYNEK
Zimowisko Rodzinne odbyło się w terminie 
15-23 lutego 2020 roku, uczestniczyło w nim 
ponad 60 osób (luteranie, reformowani, rzymsko-
-katolicy), kilka rodzin mieszkało poza Domem 
Gościnnym PEA Wisła-Jawornik. Każdy dzień 
rozpoczynaliśmy czytaniem i rozważaniem teks-
tów biblijnych według „Z Biblią na co dzień”, 
śpiewem i modlitwą. W tym roku rozmawialiśmy 
o żywiołach w Biblii – były to spotkania wyci-
szające połączone z kolorowaniem, zgodnie z te-

Pieczenie pierniczków on-line
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Zimowisko w Jaworniku

matem. Pogoda dopisała, jeździliśmy na nartach, 
snowboardzie czy sankach, odbył się kulig, wzię-
liśmy udział w kursie pierwszej pomocy i wielu 
ciekawych warsztatach (prowadzonych przez 
uczestników zimowiska) oraz zabawach. Wygło-
siłam kazanie podczas niedzielnego nabożeństwa.

INNE
Inne działania katechetki w Parafii i poza nią: 
• 6.01.2020 – współorganizowanie spotkania 

wolontariuszy parafii;
• 12.01.2020 – współorganizowanie koncertu 

w ramach WOŚP;
• Współpraca z Komisją Diakonii – pomoc 

w organizowaniu parafialnych kawiarenek oraz 
w przesyłaniu życzeń (Wielkanoc, Boże Na-
rodzenie) czy Informatorów Parafialnych dla 
osób starszych i samotnych w naszej Parafii;

• prowadzenie nabożeństw w okresie wakacyj-
nym w kościele Objawienia Pańskiego w War-

szawie Włochach i kaplicy „Tabita” w Kon-
stancinie Jeziornie, okazyjna pomoc podczas 
nabożeństw w kościele Św. Trójcy;

• udział w konferencjach i pracach Komisji Wy-
chowania Chrześcijańskiego PRE.

Elżbieta Byrtek

SPOTKANIA GRUPY 
POKONFIRMACYJNEJ

W roku szkolnym 2020/2021 powstała grupa 
młodzieżowa, która początkowo spotykała się 
w Sali nr 1 przy ul. Kredytowej 4. Po zaostrzeniu 
reżimu sanitarnego spotkania przeniosły się na 
platformę zoom, gdzie spotykamy się co tydzień 
we wtorki o 17:30. 

Omawialiśmy między innymi stworzenie świa-
ta w tradycji biblijnej oraz w innych religiach, 
problem grzechu i usprawiedliwienia z łaski przez 
wiarę. Zastanawialiśmy się na czym polega bycie 
uczniem Jezusa i jak ma się do tego naśladowa-
nie go w codziennym życiu. Często sięgaliśmy po 
Pismo Święte i w zasadzie na każdym spotkaniu 
czytaliśmy fragmenty korespondujące z tematem 
przewodnim. Bardzo się cieszę, gdy młodzi ludzie 

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI 
 MŁODZIEŻY I STUDENTÓW

czytają Pismo Święte i próbują je zinterpreto-
wać w ten sposób budując swoją wiarę i poglądy 
w oparciu o historie biblijne. Jednocześnie jako 

Sebastian Madejski
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teolog mogę im pomóc je zrozumieć w oparciu 
o kontekst historyczno-kulturowy, bez którego 
właściwe rozumienie tekstu jest niemożliwe.

Oprócz lektury Pisma Świętego poruszaliśmy 
zagadnienia etyczne: prawa zwierząt, problem 
aborcji i ochrony życia, patriotyzm oraz nacjo-
nalizm. Pozostałe kwestie związane z bioetyką 
zamierzamy rozwijać w semestrze letnim roku 
szkolnego 2020/2021. Odwołując się do sta-
nowiska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
oraz innych kościołów ewangelickich przyglą-
daliśmy się jak różne wspólnoty podchodzą do 
tych tematów i w jaki sposób argumentują swoje 
stanowiska.

Jako grupa młodzieży Parafii Świętej Trójcy 
braliśmy udział w dwóch wydarzeniach organizo-
wanych online przez Diecezję Warszawską nasze-
go Kościoła. Były to webinaria prowadzone przez 
dr hab. Kalinę Wojciechowską traktujące o ange-
lologii i demonologii. Wykładowczyni w sposób 
profesjonalny i obrazowy przedstawiła jak w Piś-
mie Świętym oraz apokryfach przedstawione 
są anioły oraz demony. Pojawiło się sporo pytań 
i temat musiał zostać rozdzielony na dwa spot-
kania – jedno w grudniu 2020, drugie w styczniu 
2021. 

W nowym roku przedstawiłem grupie pokon-
firmacyjnej tematy: „Jakie mamy oczekiwania i jak 
uchronić się przed rozczarowaniem?”; „Z kim 
przystajesz takim się stajesz – wiara jest zaraźli-
wa”; „Czym jest post w tradycji ewangelickiej?”. 
Były to tematy poświęcone duchowości oraz 
problemom związanym z określonym czasem 
w kalendarzu liturgicznym. 

EWANGELICKIE DUSZPASTERSTWO 
AKADEMICKIE PARAFII ŚWIĘTEJ 

TRÓJCY W WARSZAWIE

Spotkania studenckie pomimo pandemii oraz 
przeniesienia spotkań na platformę zoom odby-
wają się regularnie co tydzień, w czwartki o 20:00. 
Rozpoczęliśmy spotkania od dwóch cyklów pro-
wadzonych naprzemiennie. Jednego tygodnia 
spotykamy się, by rozmawiać o tekście biblijnym, 
następnego tygodnia rozmawiamy na temat zwią-
zany z teologią i filozofią protestancką. Rozma-
wialiśmy o takich postaciach jak Rudolf  Otto, 
Albert Schweitzer, Friedrich Daniel Ernst Schle-
iermacher, teologowie XIX wieku, Marcin Luter 
i Jan Kalwin. 

Na spotkaniu poświęconym Rudolfowi Otto 
skupiliśmy się nad tematem świętości. Ten teo-
log ewangelicki ujmuje świętość jako tajemnicę, 
która zarazem fascynuje, i jednocześnie odstra-
sza swoim majestatem. Jest to zupełnie nowe 
i rewolucyjne postrzeganie świętości już nie jako 
związane z osobami świętych, lecz jako skupie-
nie się na świętości przynależnej jedynie Bogu. 
Przy omawianiu Alberta Schweitzera przed-
stawiłem kontekst debaty teologicznej w XIX 
wieku w łonie kościołów ewangelickich. Spór 
o historycznego Jezusa trwał kilka dekad i jed-
nym z jego najważniejszych etapów była publi-
kacja Schweitzera na temat życia Jezusa, która 
wstrząsnęła opinią publiczną i obaliła w dużej 
mierze argumentację teologów liberalnych 
podważających historyczność Jezusa. 

Temat o Marcinie Lutrze przedstawił dla nas 
dr hab. Jerzy Sojka z Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie, skupiając się na piśmie 
reformatora O wolności chrześcijańskiej - ważnym dla 
rozwoju programu reform Kościoła, a także dla 
mijającego roku 2020, kiedy wszyscy na całym 
świecie doświadczyli w pewien sposób ograniczeń 
i braku wolności zewnętrznej. 

Na jednym ze spotkań grupy studenckiej 
gościliśmy ks. Anję Lipponer, która przedstawi-
ła nam temat w języku niemieckim o mediach 
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społecznościowych i zaangażowaniu się w nie 
kościołów ewangelickich w Niemczech. Rów-
nież wyjątkowym spotkaniem był wykład  
dra hab. Marcina Jacoby z Uniwersytetu SWPS. 
Zaprezentował temat „Fundamenty chińskich wie-
rzeń: kult przodków i życie duchowe w epokach 
Shang (XVI-XI w. p.n.e.) i Zhou (XI w. - 221 r.  
p.n.e.)”. Spotkanie to podobnie jak inne cieszyło 
się dużą popularnością i na naszych webinariach 
gości średnio kilkanaście osób. Taka forma war-
sztatowa umożliwia swobodną dyskusję i wymia-
nę poglądów. 

Na spotkaniach biblijnych z cyklu „Na 
kawę z Biblią” analizujemy w dalszym ciągu hi-
storię króla Dawida z I Księgi Samuelowej. Na 
jednym ze spotkań gościliśmy doktoranta z Uni-
wersytetu w Bonn, biblistę Jonasza Oświeciń-
skiego, który wprowadził nas w zagadnienie 
mesjanizmu w teologii żydowskiej, a także roz-
świetlił kontekst I Księgi Samuelowej. Wspólna 
lektura Pisma Świętego w ekumenicznym gronie 
stanowi cenne doświadczenie przeżywania Słowa 
Bożego. Gościmy bowiem na tych spotkaniach 
nie tylko ewangelików, ale i też rzymsko-katoli-
ków zainteresowanych Kościołem ewangelickim.

W planach mamy jeszcze wiele nowych ini-
cjatyw, których realizacja będzie możliwa z Bożą 

pomocą. Ufam, że pomimo pandemii mło-
dzież oraz studenci będą chcieli coraz bardziej 
angażować się w życie parafii Świętej Trójcy 
w Warszawie.

Sebastian Madejski
praktykant PEA Świętej Trójcy w Warszawie

Chór dziecięcy do czasów pandemii liczył 
15 osób. Zajęcia odbywały się w każdą nie-
dzielę po nabożeństwie przedpołudniowym. 
12 stycznia 2020 r. mieliśmy możliwość występu 
w ramach WOŚP, który odbył się w naszym koś-
ciele. Niestety nastał czas pandemii. Zajęcia chó-
ru zostały zawieszone aż do września, ponownie 
– w listopadzie. 

INFORMACJA 
O DZIAŁALNOŚCI CHÓRÓW 

W PARAFII W 2020 R.

Zuzanna Kuźniak,  
kantor Parafii
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Chór Semper Cantamus
Pierwsze dwa miesiące 2020 roku, zanim po-

jawiła się pandemia, były dla chóru Semper Can-
tamus bardzo pracowite:
• 4 stycznia chór brał udział w parafialnym ko-

lędowaniu;
• 23 stycznia uświetniliśmy swym śpiewem na-

bożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia 
Modlitw o Jedność Chrześcijan.

• 25 stycznia uczestniczyliśmy w Ekumenicz-
nym Przeglądzie Chórów w Pyrach.

• 6 marca chór śpiewał podczas nabożeństwa 
z okazji Światowego Dnia Modlitw Kobiet

• 9 marca odbyła się ostatnia próba przed 
lockdown’em.
Pomimo trudnych czasów pandemii dołą-

czyły do zespołu dwie osoby: sopran i bas. Chór 

6.03.2020. Występ chóru podczas nabożeństwa ŚDM

nadal pracuje w małych grupach z zachowaniem 
reżimu sanitarnego.19 września chór wystąpił 
podczas koncertu Europejskich Dni Dziedzi-
ctwa. 18 października uświetnił swym śpiewem 
uroczystość wstąpienia nowych członków do 
kościoła. Na czas Świąt Bożego Narodzenia na-
graliśmy kolędę Hej, w Dzień Narodzenia, którą 
można zobaczyć i usłyszeć na kanale youtube:  
luteraniewwarszawie (jak również poprzednie 
dwa nagrania z wiosennej zdalnej pracy chóru).

Z niecierpliwością czekamy na powrót do 
normalnego trybu pracy, śpiewu podczas nabo-
żeństw i koncertów. Każdy zdał sobie sprawę, 
jak ważną rolę w życiu chórzysty odgrywa wspól-

ny, harmonijny śpiew, wspólne muzykowanie 
i współtworzenie dzieła muzycznego oraz jak 
ważna jest więź jaka nas łączy.

Więcej informacji dotyczących pracy chóru 
w czasach pandemii znajduje się w Informatorze 
parafialnym nr 4 (105) 2020.

Zuzanna Kuźniak19.09.2020. Koncert chóru podczas Europejskich Dni Dziedzictwa

Zuzanna Kuźniak podczas pracy
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W związku z pandemią i ogłoszonymi przez 
rząd obostrzeniami spotkania obu Kół 

odbywały się tylko w pierwszym kwartale i to 
w coraz bardziej okrojonym składzie. „W sta-
rym stylu” odbyło się tylko pierwsze spotkanie 
9 stycznia. Jak zawsze o tej porze obchodziliśmy 
urodziny naszych Duchownych: księdza probosz-
cza, pani diakon i księdza doktora Włodzimierza 
Nasta. Liczne grono zebranych ofiarowało ju-
bilatom bukiety kwiatów, były pieśni i życzenia. 
Ksiądz proboszcz Piotr Gaś wygłosił rozwa-
żanie noworoczne, ksiądz Włodzimierz Nast 
przeczytał tekst ks. Uglorza o adwencie. Wtedy 
jeszcze nie zdawaliśmy sobie sprawy, że w tym 
gronie widzimy się z Nim po raz ostatni. Kilka 
dni później znalazł się w szpitalu i po uporczy-
wej walce o zdrowie opuścił nas 18 kwietnia. 
Jego odejście spowodowało wielką wyrwę w na-
szej społeczności – odszedł człowiek życzliwy, 
mądry, znający wszystkich parafian i dzieje ich 
rodzin, wielki znawca warszawskiego ewangelicy-
zmu i co ważne – przewodniczący naszego Koła  
Seniorów. 

Rok ubiegły był, niestety, rokiem rozstań. 
W lutym odeszła niespodziewanie nasza nieodża-
łowana Adda Hasiuk, której cicha, niestrudzona 
obecność i praca na niwie diakonijnej stała się 
tak wyrazista, kiedy Jej zabrakło. W ciągu roku 
odeszły także: Irenka Rosłoń, Krysia Chojnacka, 
Zosia Mauer, Ela Poławska, Danusia Dąbrowska, 
Tereska Marska, Magda Tarnowska-Wohl. Można 
powiedzieć – w większości „syte dni swoich”, ale 
pustka jednak pozostaje. Koła będą bez wątpie-
nia inne. Spotkanie lutowe (13.02) było jeszcze 
liczne, zgłosili się nawet nowi członkowie, ale 
ostatnie marcowe (12.03) dało w pełni odczuć 
odmianę naszego życia. W założeniu miało to 
być tradycyjne spotkanie Pań z czterech para-

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI 
KOŁA PAŃ I KOŁA SENIORÓW 

W 2020 R.

fii, ale życie napisało inny scenariusz. Było nas 
siedmioro. Panie z innych parafii nie przyszły – 
i słusznie, bowiem pierwsze ostrzeżenia przed 
zarazą były już bardzo niepokojące. Siedzieliśmy 
małą grupką, ciesząc się jednak swoją obecnoś-
cią i czerpiąc z niej otuchę. Niczym członkowie 
pierwszych, nielicznych chrześcijańskich zborów. 
Byliśmy dla siebie wsparciem. W późniejszym 
okresie kontakt między nami, nie licząc okazjo-
nalnych spotkań w kościele, był – i jest – telefo-
niczny. Wiem, że wszyscy, do których dzwoniłam, 
są zapisani na szczepienia, niektórzy już otrzy-
mali pierwszą dawkę. Dwojgu naszych parafian 
pomoc w dowiezieniu do punktu szczepień za-
oferowała Straż Pożarna. Ludzie pomagają – i to 
krzepi. Ufajmy, że niedługo będziemy się mogli 
spotykać bez ograniczeń.

Maria Chmiel, przewodnicząca Koła Pań,
p.o. przewodniczącej Koła Seniorów

Maria Chmiel
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Język Migowy i jest to pierwsza tego rodzaju re-
gularna inicjatywa w Kościele Ewangelicko-Augs-
burskim w Polsce!. 

Obsługę transmisji prowadzili wolontariu-
sze Parafii: Jarosław Błaszkowski, Marcin Gro-
maszek, Adam Kliś, Aleksander Perl i Andrzej 
Weigle. Szczególną rolę odgrywała także Monika 
Lech, która każde kazanie przetwarzała na pod-
cast (wersja audio), dostępny na kanale www.
wposzukiwaniuslowa.pl.

Studio Lutheraneum, obok transmisji, rozwi-
jało w 2020 r. także swoją działalność twórczą. 
I tak raz w tygodniu publikowane były kolejne 
odcinki cyklu pt. „Ewangelickiego ABC, czyli wszyst-
ko co chcielibyście wiedzieć o protestantach, ale baliście 
się zapytać”, w ramach którego w krótkich, 3-5 Nagrywanie nabożeństwa

Transmisja nabożeństwa tłumaczonego na język migowy

Andrzej Weigle i Jarosław Błaszkowski w trakcie pracy

Trudny czas pandemii, jaki przeżywamy prak-
tycznie od roku pokazał, jak cenna była 

podjęta przed prawie trzema laty inicjatywa roz-
poczęcia internetowych transmisji nabożeństw 
niedzielnych i świątecznych. Od tego momentu 
łącznie przeprowadziliśmy ponad 200 transmisji 
! Dzięki temu mieliśmy okazję docierać z Do-
brą Nowiną do osób, które z wielu różnych po-
wodów nie mogły przeżywać tych nabożeństw 
bezpośrednio w kościele Świętej Trójcy. Nie bez 
znaczenia był także aspekt misyjny, a więc moż-
liwość przedstawienia nas ludziom poszukującym 
swojej drogi do Boga. 

Niedzielne nabożeństwa w czasie pandemii 
oglądane były na żywo na kanale https://www.
youtube.com/user/peawarszawa przez 150-300 
osób, ale w ciągu tygodnia liczba oglądających 
rosła do ok. tysiąca. Mieliśmy regularnych uczest-
ników nabożeństw nie tylko z Warszawy, ale 
praktycznie z całej Polski - z dużych miast, tak-
że takich, gdzie działają parafie ewangelickie, ale 
również z małych miejscowości, z których dostęp 
do naszych zborów jest mocno utrudniony. Do-
stawaliśmy na czacie (dostępnym w czasie trwania 
nabożeństw) także pozdrowienia od uczestników 
z zagranicy. 

Od ubiegłorocznego Adwentu jedno nabo-
żeństwo w miesiącu tłumaczone jest na Polski 

SPRAWOZDANIE
STUDIA LUTHERANEUM
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Nagrywanie kiermaszu 
charytatywnego ETO

minutowych wypowiedziach, wyjaśnianie są ko-
lejne hasła dotyczących podstaw wiary, tradycji, 
zwyczajów oraz historii i współczesności polskich 
Kościołów wywodzących się z Reformacji. Łącz-
nie w ramach tego cyklu ukazało się już ponad 
60 odcinków cieszących się zainteresowaniem od 
100 wyświetleń w przypadku odcinków najnow-
szych do prawie 2000 w przypadku odcinków 
najstarszych.

Drugi cykl kontynuowany w ubiegłym roku 
(z przerwami wynikającymi z pandemii) to 
„Ewangelickie fundamenty Warszawy”, w ramach 
którego gospodarz spotkania – Aleksander Łu-
pienko odkrywał z zaproszonymi gośćmi bardziej 
i mniej znane ślady historycznej i współczes-
nej obecności ewangelików w stolicy. Prawdzi-
wość określenia „odkrywał” potwierdza opisana 
przez dra Łupienkę w tegorocznym Kalendarzu 
Ewangelickim nieznana szerzej historia przed-
wojennej siedziby władz Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego, do której poszukiwań inspiracją 
był właśnie jeden z odcinków „Fundamentów”. 
Trwające ok. 15 minut rozmowy ilustrowane są 
bogatą historyczną ikonografią, w tym np. tak-
że szerzej nieznanym fragmentem filmu z 16 
września 1939 r., na którym widać niezidentyfi-
kowaną jeszcze osobę na latarni naszego kościo-
ła z przerażeniem wpatrującą się w ogarniające 
je płomienie (odcinek 32). W przypadku tego 
cyklu oglądalności poszczególnych odcinków 
waha się od 100 do 500 wyświetleń, co wydaje 

się byś zaskakująco niskimi wynikiem, zważyw-
szy na popularność kanałów i profili o tematyce 
historycznej na portalach społecznościowych, 
a jednocześnie dobór niezwykle interesujących 
rozmówców tych filmów. 

W roku 2020 udało się także przygotować 5 
filmów w ramach cyklu „Cmentarnym szlakiem” 
poświęconych społecznikom zaangażowanym 
w ratowanie opuszczonych cmentarzy ewangeli-
ckich Mazowsza (w Górze Kalwarii, Sadach koło 
Kazunia, Dziekanowie Leśnym i Wiączeminie 
Polskim) oraz działalności na naszym cmentarzu 
przy ul. Młynarskiej nauczycieli i młodzieży ze 
Szkoły Podstawowej nr 386 przy ul. Grenady. Na 
realizację tych filmów otrzymaliśmy dotację od 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków oraz, poprzez Fundację Kamienie Nie-
pamięci - od Narodowego Instytutu Dziedzictwa. 
Filmy w ramach tego cyklu mają od 700 do ponad 
2.000 wyświetleń i - co warto podkreślić - spotka-
ły się z bardzo pozytywnym i żywym odbiorem 
wśród społeczności omawianych miejscowości. 

Oprócz wymienionych powyżej cykli, w ra-
mach działalności Studia Lutheraneum przygo-
towane zostały także filmy dotyczące wybranych 
wydarzeń mających miejsce w 2020 roku, np.: 
reportaż z Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześ-
cijan, zimowego wyjazdu rodzinnego do Wisły 
Jawornika, koncertu dzieci i młodzieży w ramach 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy ad-
wentowego pieczenia pierniczków. Z udziałem 



INFORMATOR Nr 1 (107) 2021

44

naszej katechetki Elżbiety Byrtek przygotowane 
zostały także trzy rozważania dla dzieci na Wielki 
Tydzień i Święta Wielkanocne. Nagraliśmy rów-
nież krótki filmik reklamowy dla Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Warszawie. Ze wzglę-
du na rozmach przedsięwzięcia na wyróżnie-
nie zasługuje transmitowany na żywo z naszego 
kościoła kiermasz charytatywny Ewangelickiego 
Towarzystwa Oświatowego i nagrania koncertu 
kolęd w wykonaniu nauczycieli, rodziców i dzieci 
ze szkoły podstawowej ETO im. Samuela Bogu-
miła Lindego.

Szczególnym i zupełnie nowym wyzwaniem 
było opracowanie ponad 6. godzinnego audio-
booka książki pt. Wspomnienia Matki i Córki z Po-
wstania 1863 autorstwa Emilii Heurichowej i jej 
córki Teodory z Heurichów Kiślańskiej. Gło-
sów autorkom wspomnień użyczyły Ewa Scholl, 
aktorka Teatru Guliwer oraz Aleksandra Justa, 
aktorka Teatru Narodowego. Przedmowę do 
Wspomnień napisała Maria Chmiel, a posłowie, 
w formie rodzinnych refleksji, jedna z potomkiń 
bohaterek książki – Małgorzata Manteuffel-Cym-
borowska. Na potrzeby promocji audiobooka 
nagraliśmy także trzy filmowe zapowiedzi, będące 
rozmowami Moniki Lech z wybranymi osobami 
zaangażowanymi w jego przygotowanie. Realiza-
cja tego projektu była możliwa dzięki dotacji Na-
rodowego Centrum Kultury w ramach projektu 
Kultura w sieci. 

Na parafialnym kanale YouTube „Luteranie 
w Warszawie” znajduje się obecnie ok. 400 filmów, 
które zostały wyświetlone 550 000 razy, w tym 
w roku 2020 – prawie 180 000 razy. Łączny czas 
wyświetlania filmów to ponad 45000 godzin, 
w tym w ubiegłym roku 24000 godzin. Co cie-
kawe, prawie 60% oglądających to mężczyźni, 
a główne grupy wiekowe odbiorców mieszczą się 
w przedziale 25-44 lata i powyżej 65 lat. Mamy 
aktualnie prawie 1800 subskrybentów, których 
liczba w 2020 roku wzrosła o 780 osób czyli 
o ponad 40%. 

Warto podkreślić, że dzięki przekazanym do-
tacjom, w tym od Ewangelickiego Towarzystwa 

Oświatowego oraz pomocy wielu przyjaciół 
Studia Lutheraneum, sukcesywnie udaje się 
wzbogacać i modernizować jego wyposażenie. 
Z początkiem 2021 r. przeszliśmy na cyfrową ob-
róbkę dźwięku, zwiększając tym samym znacząco 
możliwości realizacyjne. Włączyliśmy się także 
aktywnie w realizację ogólnokościelnego projektu 
pt. „Kościół w sieci” mającego na celu promocję 
i koordynację działań prowadzonych przez para-
fie w internecie. Inaugurację projektu stanowiło 
webinarium (seminarium internetowe) dotyczące 
zasad promowania filmów na kanale YouTube, 
prowadzone przez naszych parafian: Bartłomie-
ja i Józefa Łukasiaków (webinarium odbyło się 
w styczniu 2021 r.). 

W imieniu podpisanych, ale także całe-
go Zboru, chcielibyśmy w sposób szczególny 
podziękować za współpracę wszystkim zaan-
gażowanym w realizację transmisji oraz przygo-
towanie filmów. Podziękowania te kierujemy do 
osób wymienionych już imiennie w niniejszym 
artykule, ale także do innych, którzy wspierają nas 
w kwestiach technicznych, realizacyjnych, mery-
torycznych itp., w tym szczególne do Bolesława 
i Przemysława Schollów, Adama Wróbla, Marcina 
Maziarzewskiego, Pawła Nowaka, Ryszarda Sty-
kowskiego, Macieja Lipińskiego, Michała Łupien-
ki oraz Jakuba Grzechocińskiego. Dziękujemy 
także osobom, które przyjęły nasze zaproszenie 
do udziału w programach, a także wszystkim na-
szym sponsorom. 

Jednocześnie zachęcamy wszystkich chęt-
nych wolontariuszy, zarówno profesjonalistów, 
jak i amatorów, do włączenia się w prace Studia 
Lutheraneum. Będziemy wdzięczni za kolejne 
osoby chętne do prowadzenia coniedzielnych 
transmisji, do realizacji nagrań, montażu filmów, 
obróbki graficznej i dźwiękowej. Jesteśmy także 
otwarci na nowe pomysły dotyczące szerszego 
wykorzystania możliwości, jakie daje nasze para-
fialne Studio. 

W imieniu Studia Lutheraneum
Jarosław Błaszkowski i Andrzej Weigle
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W sierpniu 2019 roku rozpoczęliśmy two-
rzenie luterańskich podcastów, aby Słowo 

Boże mogło być słyszane codziennie z każdego 
miejsca w kraju i za granicą. Do marca 2020 roku 
publikowaliśmy w formie podcastów kazania wy-
głaszane w naszym kościele. Oznaczało to śred-
nio jeden podcast tygodniowo. Średnio, ponieważ 
w okresie Postu podcasty powstawały także na 
podstawie piątkowych rozważań. Od marca 
2020 i wybuchu pandemii koronawirusa podca-
sty przygotowujemy każdego dnia. Te codzienne 
rozważania oparte są na wersetach biblijnych we-
dług kalendarzyka „Z Biblią na co dzień”. Refleksje 
publikowane każdego dnia przygotowują ks. Piotr 
Gaś, ks. Anja Lipponer, diakon Małgorzata Gaś 
i Sebastian Madejski.

Podcasty pokazujemy nie tylko na platformie 
Soundcloud.com, w serwisach Spotify i Apple 
Music, ale i na stronie internetowej oraz na  
Facebooku naszej Pparafii. Publikujemy tam gra-
fikę z cytatami biblijnymi oraz link do najnow-
szego podcastu. Podobnie dzieje się na Twitterze 
oraz na Instagramie, gdzie podcasty istnieją nieza-
leżnie od strony i działań Parafii w tych mediach.

Do 31 grudnia 2020 roku podcasty naszej pa-
rafii były odtwarzane 27 044 tysięcy razy. W tym 
czasie do wysłuchania było prawie 400 materia-
łów dźwiękowych o długości od 5 do 30 minut. 
Najwięcej słuchaczy naszych podcastów pocho-
dzi z Polski (Warszawa, Katowice, Kraków) oraz 
ze Stanów Zjednoczonych i Hiszpanii. Najwięcej 
odtworzeń odbywa się za pomocą platformy So-
undcloud.com, gdzie można znaleźć nasze pod-
casty wpisując „wposzukiwaniuslowa”. Sporo 
odtworzeń pochodzi ze strony internetowej pod-
castów www.wposzukiwaniuslowa.pl oraz z Fa-
cebooka. Niewielka liczba wiernych słuchaczy 
znajduje nas na Spotify oraz Apple Music. 

PODKASTY LUTERAŃSKIE 
WWW.WPOSZUKIWANIUSLOWA.PL

Na jesieni 2020 wydarzeniem było przygo-
towanie audiobooka na podstawie wspomnień 
Emilii Heurichowej i Teodory Kiślańskiej Wspo-
mnienia matki i córki z powstania 1863r. Tych, którzy 
nie mieli szansy zapoznać się z tą piękną i cie-
kawą lekturą, zapraszamy na stronę www.wpo-
szukiwaniuslowa.pl. Dokładny link to: https://
wposzukiwaniuslowa.pl/wspomnienia-matki-
-i-corki-z-powstania-1863-r-darmowy-audio-
book-do-wysluchania/.

W okresie premiery audiobooka nastąpił 
znaczący wzrost ruchu na stronie www.wposzu-
kiwaniuslowa. W ciągu trzech miesięcy (od paź-
dziernika do końca grudnia 2020 roku) liczba 
odwiedzających stronę podwoiła się. Z treścią 
audiobooka Wspomnienia matki i córki z powstania 
1863 r, wyprodukowanym dzięki staraniom Studia 
Lutheraneum, zetknęło się prawie 7,5 tys. osób. 

Monika Anita Lech

Monika Anita Lech
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Wśród rusztowań…

Lista zadań wykonanych przeze mnie, archi-
wistkę w roku 2020 (od 3.09. do 31.12.2020)

1.  Zapoznanie się ze zbiorami w archiwum (pud-
ła, teczki luzem, segregatory) i z dokumenta-
cją księgową z TABITY.

2.  Wykonanie prac porządkowych w pomiesz-
czeniu archiwum w piwnicy i lokalu nr 18.

3.  Rozpoczęcie spisu z natury: w formie papie-
rowej 17 tek (całkowita liczba archiwaliów 
561 i w formie elektronicznej (WORD) 41 tek 
(całkowita liczba archiwaliów 1350).

4.  Sukcesywne brakowanie dokumentów w TA-
BITA wraz ze sporządzeniem protokołów 
komisyjnego zniszczenia.

5.  Wykonywanie spisu zbiorów w programie 
WORD oraz brakowanie dokumentów wraz 
z protokółami zniszczenia w trakcie prowa-
dzonych prac remontowych w piwnicznych 
pomieszczeniach archiwum.

6.  Wykonanie próby ewidencji zbiorów w syste-
mie ARISCO. 
Z uwagi na to, że system ARISCO nie spełniał 

oczekiwań, rozpoczęłam poszukiwanie nowego 
systemu komputerowego do ewidencji zbiorów 
w celu wybrania najkorzystniejszej oferty: w In-
ternecie, poprzez wymianę e-mali z firmami i roz-
mowy telefoniczne. Zebrałam oferty z pięciu firm 
i wykonałam zestawienie ofert z podaniem kosztu 
programu, terminu udostępnienia i gwarancji. Po 
dokonaniu wyboru dwóch ofert wstępnie spełnia-
jących oczekiwania rozpoczęłam negocjacje ceno-
we i terminowe, sporządziłam notatkę służbową 
z negocjacji z firmami: EMIKS (program Archi-
wum ISA) i AZAX (program Archiwum Zakła-
dowe). Oferta firmy EMIKS została wybrana do 
realizacji. Wybrany system został udostępniony 

INFORMACJA DOTYCZĄCA  
ARCHIWUM PARAFIALNEGO

zdalnie dnia 27.10.2020 r. Po zdalnym udostęp-
nieniu programu, szkoleniu i zapoznaniu się 
z programem, rozpoczęłam wprowadzanie zbio-
rów do nowego systemu archiwalnego ISA. Spis 
z natury zastąpiłam ewidencją w systemie Archi-
wum ISA.
7.  Sukcesywne wprowadzanie zbiorów z wersji 

papierowej do programu WORD oraz poszu-
kiwanie dokumentów dla interesantów z ze-
wnątrz (interesanci kontaktowali się w formie 
e-mailowej).
Do chwili obecnej wprowadziłam 103 tek 

(całkowita liczba archiwaliów 2729) w siedmiu 
spisach zdawczo-odbiorczych. Są to zbiory po-
wojenne dotyczące działalności ks. Michalisa i ks. 
Gastparego oraz dokumenty różne. 
8.  Sukcesywne brakowanie dokumentów ze spo-

rządzeniem protokołów (41 wybrakowanych 
segregatorów). 

Iwona Dowjat
Archiwistka Archiwum Parafialnego

Iwona Dowjat, 
archiwistka
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Cmentarz – mimo zmagania się ze skutkami 
pandemii – funkcjonował w zasadzie nor-

malnie oprócz kilku dni w marcu i weekendu 
z 1. listopada. Kancelaria przyjmowała petentów, 
odbywały się pogrzeby i nabożeństwa żałobne 
w Kaplicy Halpertów, wszystko z zachowaniem 
niezbędnych obostrzeń sanitarnych. 

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa – 
dzięki sprzyjającej pogodzie – odbył się spacer po 
cmentarzu. Nasze Studio Lutheraneum zrealizo-
wało nagranie dotyczące programu edukacyjnego 
Kotwice Pamięci. Młodzież zdążyła nas odwiedzić 
kilka razy, gdy szkoły pracowały stacjonarnie we 
wrześniu.

Została zlikwidowana wartownia na podwór-
ku, a pracownicy ochrony otrzymali jedno po-
mieszczenie w lokalu frontowym (narożne z dwo-
ma oknami). Pozostała część mieszkania jest za-
mknięta. Zostało ono gruntownie wysprzątane, 

INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI 
CMENTARZA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO 

PRZY UL. MŁYNARSKIEJ W 2020 ROKU

zainstalowano oświetlenie, armaturę kuchenną 
wraz z termą, gdyż planowaliśmy przeznaczyć tę 
przestrzeń jesienią dla kwestarzy. Kwesta nie od-
była się jednak, z pomieszczenia korzysta obecnie 
ochrona. 

Magda Welman, 
Intendentka 
Cmentarza

Cmentarz Ewangelicko-
Augsburski w Warszawie
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Pogrzeby 
łącznie 150

Inne

ewangelickie rzymsko-
katolickie

inne 
ewangelikalne

bez wyz. inhumacje tylko kaplica

54  Ew-A
  1  Ew-Met.
  

77 0 18 3 5

Konsensy
łącznie 74

Nagrobki Murowania

przepisanie nowe place zgody na postawienie, wymianę 
lub remont

kat. urnowe kat. trumnowe

     45  Rz-K.
     14  Ew-A.
        1 Ew-R.
        7  b. w.

    
    7  Ew-A. 58 zgód 4 2

Oprac. Magda Welman

Z końcem września rozpoczęła się inwentary-
zacja drzewostanu. Prace zakończono w styczniu 
2021 r. W tym roku planujemy podjąć działania 
zalecane przez dendrologa, w pierwszym etapie 

– złożyć wniosek do Wydziału Zabytkowych Ze-
społów Zieleni Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.

Poniżej zestawienie dot. 2020 roku:

Statutowymi Organami Fundacji „Ewangeli-
ckie Towarzystwo Oświatowe” (ETO) są Rada 

Fundacji i Zarząd Fundacji. W skład Zarządu od 
września 2020 roku wchodzą: Agnieszka Bednar-
kiewicz-Sowińska oraz Sylwia Doroz. W Radzie 
Fundacji w ubiegłym roku kalendarzowym pra-
cowali: Igor Chalupec, ks. Piotr Gaś, adw. Olga 
Sztejnert-Roszak, ks. dr Dariusz Chwastek i Ka-
tarzyna Bursche.

Rok 2020 był kolejnym rokiem, kiedy kon-
tynuowaliśmy rozpoczętą we wrześniu w 2013 
roku naszą działalność oświatową. Prowadzimy 
Szkołę Podstawową im. Samuela Bogumiła Lin-
dego i Niepubliczne Przedszkole Szkrabki. Od 

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI 
EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE  

W ROKU 2020

Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska, 
prezes Zarządu Fundacji ETO
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początku funkcjonowania Przedszkola realizowa-
liśmy koncepcję pracy zakładającą wszechstronny 
rozwój dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem 
wczesnego przekazywania wartości, a także 
kształtowania umiejętności matematycznych, mu-
zycznych, ruchowych i językowych. Koncepcja ta 
stała się podstawą do stworzenia i realizacji au-
torskiego programu, opisującego wszystkie po-
dejmowane przez nas działania, rozbudowane 
o nowe pomysły. W Szkole program autorski jest 
kontynuacją programu Przedszkola. Pracujemy 
Metodą Lindego, jak od nazwiska Patrona naszej 
szkoły nazwaliśmy nasz program, metody naucza-
nia i przekazywania wartości.

Rok 2020 już na samym początku pokazał, 
że będzie inny niż dotychczasowe lata szkolne. 
Wszyscy wiemy z jakim trudnościami borykaliśmy 
się na samym początku pandemii i jak te wyzwa-
nia zmieniały się i zmieniały nas wraz z upływem 
czasu. Nie inaczej było w naszych placówkach. 
W połowie marca obie nasze placówki musiały 
przejść na nauczanie zdalne. Nie było to proste 
zadanie z dnia na dzień przenieść naukę i wy-
chowanie, a w przypadku przedszkola - elemen-
ty opieki nad dzieckiem do świata wirtualnego. 
Nauczyć całą społeczność szkolną i przedszkol-
ną sposobów logowania, korzystania z platform 
edukacyjnych, a w końcu uczestniczenia w zaję-
ciach i korzystania z nich, mając tylko komputer 
do dyspozycji. Nasi nauczyciele prowadzili lekcje, 

godziny wychowawcze, sprawdzali klasówki, 
kartkówki, realizowali różne projekty, prowadzili 
zebrania klasowe, indywidualne spotkania z rodzi-
cami, warsztaty … korzystając tylko z komputera. 

Wiele godzin zajęć odbywało się online, ale 
zarówno rodzice jak i nauczyciele rozumieją 
i znają szkodliwy wpływ długiego przesiadywania 
przed ekranem, zwłaszcza w przypadku przed-
szkolaków. Od samego początku poszukiwaliśmy 
nowych form dotarcia do dzieci. Takim dobrym 
rozwiązaniem jest korzystanie przez rodziców 
z platformy edukacyjnej, na której nasze nauczy-
cielki zamieszczały filmy, audiobooki z bajka-
mi, lekturami, a nawet ćwiczenia gimnastyczne. 
W przypadku korzystania z tej platformy nie 
trzeba było być online, w dowolnym momencie, 

Wnętrza siedziby Szkoły i Przedszkola przy ul. Rosoła 10 na warszawskim Ursynowie

Dzieci z Przedszkola 
bronią wstępu 
wirusowi na teren 
Szkrabków
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według uznania rodziców można było korzystać 
z jej zasobów. 

Nasi nauczyciele widząc taką potrzebę zor-
ganizowali nie tylko naukę zdalną, ale prowadzili 
również zajęcia świetlicowe, kółka zainteresowań 
a nawet (w klasach młodszych) czytali bajki na 
dobranoc. Wprowadzenie takich rozwiązań po-
zwoliło rodzicom naszych uczniów znaleźć po-
południami chwilę odpoczynku.

Rok 2020 w przedszkolu Szkrabki tak jak 
w latach ubiegłych obfitował w wydarzenia te sta-
łe, coroczne, cyklicznej również nowe projekty. 
Miały one niejednokrotnie zmienioną formę, ale 
dokładaliśmy starań, żeby dla naszych podopiecz-
nych przedszkolny świat zmienił się w jak naj-
mniejszym stopniu. Oto te projekty i wydarzenia:
• Styczeń – występy i warsztaty z okazji Dnia 

Babci i Dziadka,
• Luty – Rekrutacja do zerówek na rok szkolny 

2020/21, Bal karnawałowy: Podwodny Świat,
• Marzec – 16 marca: przejście w tryb edukacji 

zdalnej,
• Kwiecień – Tydzień Języka Angielskiego prze-

prowadzony w wersji online,
• Maj – od 11 maja: tylko dla chętnych w reżimie 

sanitarnym możliwość powrotu do edukacji 
i opieki stacjonarnej; edukację zdalną utrzyma-
liśmy do końca czerwca,

• Czerwiec – przygotowanie przez kadrę filmu 
z życzeniami na Dzień Dziecka, zakończenie 
roku szkolnego za pośrednictwem platformy 
ZOOM,

• Wrzesień – rozpoczęcie roku szkolnego stacjo-
narnie w reżimie sanitarnym,

• Listopad – obchody Święta Niepodległości 
odbywały się tylko w grupach a przedstawienia 
były nagrywane i przesyłane rodzicom,

• Grudzień – cykliczne, tak ważne dla nas wy-
darzenia: Charytatywny Kiermasz Świąteczny, 
Konkurs “Moje życzenia świąteczne”, Miko-
łajki, spotkania świąteczne w grupach mogły 
odbyć się tylko poprzez platformę ZOOM, 
a przedstawienia świąteczne zostały nagrane 
i przesyłane rodzicom. 

W naszej szkole Lindego rok 2020 również 
upłynął pod znakiem wielu aktywności i realiza-
cji różnorodnych projektów, choć niejednokrot-
nie forma była inna; szkoła w przeciwieństwie do 
przedszkola wróciła do nauki stacjonarnej tylko 
na krótkie momenty ok. 1 miesiąca w maju i ok. 
2 miesięcy od 1 września 2020 r. Oto wydarzenia 
ze szkoły:
• Styczeń – Charytatywny Koncert Kolęd: Od 

serca do uszka – świąteczne piosenki dla ma-
luszka, koncert odbył się w naszym kościele. 

• Luty – Rekrutacja do klas pierwszych na rok 
szkolny 2020/21, Dzień Języka Ojczystego 
(ogólnoszkolny Projekt e-Twinning),

• Marzec – 16 marca: przejście w tryb edukacji 
zdalnej,

• Kwiecień – szkolne online obchody Między-
narodowego Dnia Autyzmu, Tydzień Sztuki 
z wystawą prac uczniów „Sztuka na talerzu”,

• Maj – 25.05: powrót klas 1-3 do edukacji sta-
cjonarnej,

Wnętrza Przedszkola Szkrabki
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• Czerwiec – Międzynarodowy Dzień Dzie-
cka (wiersze nagrane przez nauczycieli dla 
dzieci), Tydzień Sportu on-line, zakończenie 
roku szkolnego za pośrednictwem platformy 
ZOOM (filmy nagrane przez nauczycieli dla 
uczniów).

• Wrzesień – rozpoczęcie roku szkolnego i na-
uki w trybie stacjonarnym w reżimie sanitar-
nym.

• Październik – Międzynarodowy Dzień Muzyki, 
Dzień tabliczki mnożenia i ponowne przejście 
do nauczania zdalnego od 20 października.

• Listopad – obchody Święta Niepodległości 
poprzez platformę ZOOM, projekty: Opo-
wiedz mi o Polsce, Tydzień Edukacji Global-
nej, konkurs Voice of  Linde.

• Grudzień – Podobnie jak w przedszkolu waż-
ne dla nas wydarzenia: Charytatywny Kiermasz 
Świąteczny, Konkurs “Moje życzenia świątecz-
ne”, spotkania wigilijne w klasach mogły od-
być się tylko poprzez platformę ZOOM. Jedna 
z klas II pokazała swoje przedstawienie świą-
teczne online, Tydzień przedsiębiorczości.
Sukcesami naszych uczniów zakończyły się 

udziały w konkursach i zawodach:
• Mistrzostwa Szkół Niepublicznych w narciar-

stwie zjazdowymi i snowboardzie – I i II miej-
sce w Polsce,

• Konkurs historyczny – 1 miejsce w Polsce, 

• Konkurs mitologiczny – 20 laureatów, w tym 
jeden uczeń zajął I miejsce w Polsce. 

• Konkurs wiedzy przyrodniczej „Świetlik” –  
1 laureat, 9 uczniów wyróżnionych, w konkur-
sie. Co roku bierze udział ponad 40 tys. ucz-
niów z ponad 1 tys. szkół z całej Polski.
Wspomniany już wcześniej zorganizowany już 

po raz ósmy przez Fundacje ETO Charytatywny 
Kiermasz Świąteczny był szczegółowo opisany 
w poprzednim numerze Informatora parafialne-
go. W tym roku, choć świat wokół nas wyglądał 
inaczej niż w ubiegłych latach, chcieliśmy też 
przygotować kiermasz. Dzięki uprzejmości naszej 
Parafii oraz ogromnemu zaangażowaniu i przy 
wielkim nakładzie pracy Studia Lutheraneum mo-
gliśmy przenieść nasz kiermasz do świata wirtual-
nego i poprowadzić transmisję na żywo ze Studia. 

W tym roku celem zbiórki prowadzonej pod-
czas Kiermaszu było wsparcie leczenia i rehabi-
litacji nauczycielki języka polskiego i historii ze 
Szkoły Lindego. Nasze działania pozwoliły prze-
kazać na ten cel 55 000 zł.

Warto przypomnieć, że od samego począt-
ku w placówkach jest prowadzony dodatkowy 
przedmiot „Opowieści biblijne”. W przedszkolu, 
do grupy pięciolatków włącznie, realizowany jest 
na zasadzie dobrowolnego wyboru rodziców jako 
przedmiot dodatkowy, od klasy zero oraz w szko-
le – jako obowiązkowy. 

Podczas nagrania Kiermaszu Charytatywnego w Studiu Lutheraneum w kościele Św. Trójcy w Warszawie
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kwencja na tych spotkaniach wyniosła 28 osób. 
Spotkania PTEw w oddziale warszawskim mają 
charakter otwarty. 

Oto terminy i dane osób prowadzących zaję-
cia oraz tematyka spotkań:
• 20 stycznia 2020 r. – gościem był prof. dr 

hab. Stanisław Miścicki, pracownik nauko-
wy SGGW, były kierownik Katedry Urządza-
nia Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa 
(obecnie Katedra Urządzania Lasu i Ekono-
miki Leśnictwa), członek Komitetu Nauk Leś-
nych i Technologii Drewna Polskiej Akademii 
Nauk, członek Rady Naukowej Parku Narodo-
wego Gór Stołowych, członek Rady Nauko-
wej Wigierskiego Parku Narodowego, członek 
Komitetu Redakcyjnego „Folia Forestalia Po-
lonica”. 
Pan profesor wygłosił prelekcję: „Rola 

i przyszłość lasów wobec przewidywanych 
zmian środowiska na całej ziemi” omawiając 

W Szkole Lindego, jako jedynej szkole w War-
szawie w ramach przedmiotu religia, nauczana jest 
oprócz innych, religia ewangelicko-augsburska. 
Lekcje są prowadzone według planu nauczania 
zatwierdzonego przez Kościoły ewangelickie 
w Polsce. Szkoła udostępnia również swoje sale 
lekcyjne po zajęciach na lekcje nauczania kościel-
nego religii ewangelicko-augsburskiej. 

To tylko wycinek z tego, co dzieje się w na-
szych placówkach, aktywność zaangażowanie 
i kreatywność nauczycieli przekłada się na sukcesy 
naszych wychowanków i na dobrą opinię o szkole 
i przedszkolu. 

Wszystkie działania Fundacji Ewangelickie 
Towarzystwo Oświatowe, Przedszkola Szkrabki 
oraz Szkoły Lindego można na bieżąco śledzić na 
stronach internetowych:
Fundacji – www.eto.org.pl oraz www.facebook.
com/fundacjaeto
Przedszkola – www.szkrabki.pl oraz www. 
facebook.com/szkrabki
Szkoły – www.linde.waw.pl oraz www.facebook.
com/szkola.linde.warszawa

Zapraszamy.
Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska

Prezes Zarządu Fundacji ETO

Rok 2020 dla działalności Oddziału Polskie-
go Towarzystwa Ewangelickiego był bardzo 

trudny. Pandemia i związane z nią ograniczenia 
pokrzyżowało wiele planów. Pod koniec roku 
sprawozdawczego na listach było 48 członków, 
do końca roku wpłynęły składki od 17 człon-
ków. Odbyły się tylko dwa spotkania. Średnia fre-

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI 
WARSZAWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO 

TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W 2020 r.

Aldona Karska,  
prezeska warszawskiego 
oddziału PTEw
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zagrożenia, jakie doprowadzają do zmian klima-
tycznych. W toku dyskusji zwracano uwagę na 
niefrasobliwe zaśmiecanie Ziemi, na nierozważną 
gospodarkę leśną.

• 17 lutego 2020 r. – W pierwszej części spot-
kania prezeska oddziału Aldona Karska za-
poznała zebranych z podsumowaniem dzia-
łalności PTEw w 2019 roku. Gościem drugiej 
części spotkania była dr hab. Kalina Wojcie-
chowska, prof. ChAT. 
Pani profesor jest teolożką, biblistką ewange-

licką. Jest absolwentką ChAT, w 1999 r. obroniła 
pracę doktorską: „Alegoryka Pieśni nad Pieśnia-
mi w świetle strukturalnej interpretacji metafory”, 
a w 2008 uzyskała stopień doktora habilitowa-
nego nauk teologicznych w zakresie teologii bi-
blijnej na podstawie pracy „Opowiadam wam 
jak Piotr. Elementy stylu i stylizacji w Ewangelii 

Marka”. Obecnie pracuje w ChAT jako profesor 
nadzwyczajny w Katedrze Nowotestamentowej 
i Języka Greckiego. Od 2011 jest członkiem Ko-
mitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii 
Nauk. Pani profesor jest pierwszą kobietą, która 
obroniła doktorat z teologii na ChAT i jak do-
tychczas jest jedyną kobietą doktorem habilitowa-
nym z teologii w Polsce. 

Wykład pani Profesor zatytułowany „Brze-
ska i gdańska – historia dwóch Biblii, cz. I  
– Biblia Brzeska” był bogato ilustrowany slaj-
dami. Prelegentka, omówiła wiele szczegółów 
związanych z tym wydaniem i zwróciła uwagę, że 
na ówczesne czasy było to bardzo nowoczesne 
tłumaczenie. W wykładzie przedstawiła okolicz-
ności powstania Biblii Brzeskiej, omówiła wstęp, 
w którym jest dedykacja dla króla Zygmunta Au-
gusta z ukrytą sugestią by poparł Reformację, 
i spis treści, a także tabelę z informacją jak nale-
ży czytać Biblię na co dzień. To w tej Biblii były 
zawarte księgi apokryficzne, później usuwane 
z Biblii, jako kojarzące się herezją! Po wydaniu tej 
Biblii zaczęto ją krytykować: za format, za zbyt 
wysoką cenę, nie kryto też nieufności względem 
przekładu. 
• Planowana druga część prelekcji omawiająca 

Biblię Gdańską, która miała się odbyć w mar-
cu 2020 r., niestety z powodu wprowadzonych 
ograniczeń epidemicznych musiała być od-
wołana, tak jak i kolejne spotkania. Była na-
dzieja na wznowienie spotkań warszawskiego 

Prof. Stanisław Miścicki podczas wykładu

Podczas wykładu  prof. Kaliny Wojciechowskiej

Prof. Kalina Wojciechowska
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oddziału PTEw jesienią, ale biorąc pod uwagę 
wzrost zakażeń i średnią wieku uczestników 
spotkań odstąpiono od tego zamiaru. 



W minionym roku warszawski odział PTEw 
poniósł dużą stratę: 18 kwietnia 2020 r. zmarł śp. 
ks. dr Włodzimierz Nast, wieloletni duszpasterz 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy, 
były pracownik naukowy Chrześcijańskiej Aka-
demii Teologicznej. Śp. ks. dr Włodzimierz Nast 
był członkiem warszawskiego oddziału Polskiego 
Towarzystwa Ewangelickiego od momentu jego 
założenia. Od kilku kadencji pełnił funkcję se-
kretarza zarządu oddziału. Czynnie uczestniczył 
w spotkaniach, wygłosił kilka prelekcji. 

W 2020 roku odwołano również Walne Ze-
branie Delegatów PTEw, tak więc delegaci nasze-
go oddziału brali udział w korespondencyjnym 
przyjęciu sprawozdań Zarządu Głównego i bie-
żących uchwał. W związku z pandemią większość 
oddziałów zawiesiło działalność. Mamy nadzieję, 
że w 2021 roku wrócimy do zwykłej działalności. 

Aldona Karska
Prezeska warszawskiego oddziału

Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2020
EKUMENICZNEGO UNIWERSYTETU  

TRZECIEGO WIEKU 
pod patronatem  

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

14 maja 2020 r. minęło osiem lat, od kiedy gru-
pa inicjatywna zorganizowała w Lutheraneum 
zebranie założycielskie, w którym uczestniczyli 
członkowie warszawskich parafii zrzeszonych 
w Polskiej Radzie Ekumenicznej i z nią współpra-
cujące konfesje. Na tym zebraniu podjęto uchwałę 

założenia naszej Alma Mater, która zmienia ne-
gatywne stereotypy dotyczące wiedzy i tolerancji 
religijnej, i nie tylko religijnej. Kreuje nowy model 
emeryta – człowieka nowoczesnego, samodziel-
nego, takiego, który potrafi aktywnie uczestni-
czyć we współczesnym świecie. Czyni to poprzez 
upowszechnianie idei ekumenizmu, budowanie 
szerokiej płaszczyzny dialogu i niwelowania ba-
rier. Określa miejsca i role społeczne ludzi star-
szych, stosunek do własnej i cudzej dojrzałości  
i starości.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Za-
rząd EUTW spotykał się tylko w miarę potrzeb, 
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rządowego ASOS w MRPiPS, nie otrzymaliśmy 
dofinansowania. Otrzymaliśmy natomiast dofi-
nansowanie z Urzędu Miasta z trzyletniego pro-
gramu publicznego w zakresie działalności na 
rzecz osób w wieku emerytalnym w latach 2019-
2022 pod nazwą Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. 

Dzień 10 marca i wydarzenie tego dnia przej-
dzie do historii naszego uniwersytetu jako ostat-
nie, liczne spotkanie plenarne naszych słuchaczy. 
Dwa dni po naszym Walnym Zebraniu została 
ogłoszona pandemia i wszystko zaczęło się 
inaczej. Jest i będzie już inaczej, tym bardziej, że 
zmieniamy miejsce naszej działalności. 17 wrześ-
nia 2020 r. z udziałem gospodarza siedziby na-
szego uniwersytetu ks. Piotra Gasia, proboszcza 
parafii Św. Trójcy i prorektora ks. prof. Bogusława 
Milerskiego, naszego nowego opiekuna z ramienia 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, odbyło 
się Zebranie Zarządu. Po wysłuchaniu propozycji 
ks. Prorektora o możliwości prowadzenia naszych 
zajęć na uczelni ChAT oraz przedstawionych 
przez ks. Proboszcza warunków na terenie Pa-
rafii, które uniemożliwiają realizację działalności 
w obecnych warunkach epidemiologicznych i pla-
nowanego remontu kamienicy, Zarząd EUTW 
podjął jednogłośnie decyzję przeniesienia naszej 
działalności w nowym roku akademickim EUTW 
2020/2021 do Chrześcijańskiej Akademii Teolo-
gicznej w Warszawie przy ul. Broniewskiego 48.

Realizację projektu poprzez niżej wymienione, 
zajęcia i wydarzenia musieliśmy dostosować do 
bieżącej sytuacji: 
1)  Wykłady i seminaria,
2)  Zajęcia plenarne w tym spotkania inte- 

gracyjne,
3)  Naukę języków obcych,
4)  Kursy informatyczne,
5)  Zajęcia usprawniające – relaksacyjne w tym: 

gimnastyka na sali i na pływalni oraz taniec 
w kręgu,

6)  Zajęcia w Zespołach Twórczych i Samo-
kształceniowych jak:

ponieważ wystarczająco dopracował ofertę pro-
gramową i określił funkcje w strukturze organi-
zacyjnej. Stąd też częściej odbywały się robocze 
posiedzenia Prezydium Zarządu, które z racji 
swoich funkcji na bieżąco rozwiązywało prob-
lemy organizacyjne i finansowe. W II półroczu 
spotkania Zarządu odbywały się online z uwagi 
na reżim sanitarny po ogłoszeniu pandemii. 

Uniwersytet jest czynnie zaangażowany 
w działalność ruchu senioralnego na szczeb-
lu ogólnopolskim w Obywatelskim Parlamen-
cie Seniorów i ma swojego delegata, a także jest 
członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku i lokalnie działa 
w Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku m. st. Warszawy.

10 marca 2020 r. odbyło się Walne Zebra-
nie, na którym przyjęto bilans i rachunek wyni-
ków za 2019 r. oraz zatwierdzono plan działania 
na rok 2020 pt. Edukacja, integracja, ekumenizm i ak-
tywność społeczna osób starszych na EUTW. Na zło-
żony wniosek o przyznanie dotacji z programu 

Walne Zebranie 10.03.2020 r.
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• zespół literacki,
• zespół wokalno-muzyczny, w tym chór 

EUTW,
• zespół plastyczny, w tym grupa decoupage 

i grupa malarska
• zespół turystyczno – krajoznawczy i ekume-

nicznych wyjazdów studyjnych.
Największym zainteresowaniem z pośród 

prowadzonych zajęć stałych zawsze cieszy-
ły się wykłady obejmująace tematykę nauk 

humanistycznych i społecznych (historia, litera-
tura, filozofia, teologia, historia religii, etnografia 
w tym antropologia i etologia, socjologia, prawo 
i inne), i seminaria z nauk medycznych i przy-
rodniczych (biologia, psychologia, gerontologia). 
Zajęcia seminaryjne obejmowały także tema-
ty z nauk podobnych do wykładów, ale przede 
wszystkim koncentrowały się na tematach inspi-
rowanych przez zespoły twórcze i samokształce-
niowe, jak: literatura, kultura i sztuka, architektura, 
sztuki piękne i sztuki użytkowe. Na zaplanowa-
nych 16 wykładów zrealizowano tylko 9 w tym 3 

online, a na zaplanowanych 11 zajęć seminaryj-
nych zrealizowano zaledwie 6. 

Z zaplanowanych zajęć prowadzonych 
w formie dyskusji plenarnych na tematy świato-
poglądowe i ze spotkań integracyjnych z okazji 
rożnych wydarzeń okolicznościowych (świąt wiel-
kanocnych i bożonarodzeniowych, 3 Maja i 11 
Listopada, uroczyste rozpoczęcie nowego roku 
akademickiego i uroczyste jego zakończenie) od-
było się tylko jedno spotkanie wigilijne, płatkowe 
w reżimie sanitarnym z uwagi na sytuację pande-
miczną. Spotykano się w małych grupach przy 
kawie i ciastku i wręczaniu również skromnych 
paczek z załączonymi życzeniami świątecznymi.

Na zajęciach fakultatywnych słuchacze 
mieli możliwość przypomnienia sobie umiejętno-
ści z okresu młodości i aktywności zawodowej, 
a także przyjemności z korzystania ze zdoby-
wanej wiedzy np. na lektoratach języka obcego. 

Wykład prof. K. Karskiego z ekumenii

Wykład prof. K. Wojciechowskiej

Zajęcia relaksacyjne
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Natomiast kursy informatyczne oprócz wymie-
nionych korzyści miały na celu ograniczyć skutki 
społecznej marginalizacji i przeciwdziałania wy-
kluczeniu cyfrowemu ludzi w podeszłym wieku. 
Także zajęcia rekreacyjno-ruchowe umożliwiały 
słuchaczom zmniejszenie skutków stanów de-
presyjnych i zahamowanie postępujących chorób 
zwyrodnieniowych stawów i kręgosłupa ludzi 
w podeszłym wieku. 

Zespoły twórcze i samokształceniowe 
organizując zajęcia i podejmując różne działania 
oprócz samorealizacji słuchaczy, spełniały rów-
nież uzupełniającą funkcję dla uniwersytetu, an-
gażując w zakresie organizacyjnym i finansowym 
wolontariat, a to przekładało się na wkład własny 
osobowy i rzeczowy dla uniwersytetu. 

Zespół literacki (liczący około 20 osób) spo-
tykał się tylko do czasu ogłoszenia pandemii 1 raz 
w tygodniu i również z tego powodu nie zorgani-
zował w tym roku warsztatów literackich. 

Zespół wokalno-muzyczny, w którym działa 
chór i soliści, realizował swój program także do 
12 marca 2020 r. i w tym czasie tylko raz zakupił 
i rozprowadził bilety do teatru.

Zespół plastyczny, w tym grupa decoupage 
prowadził zajęcia raz w tygodniu we wtorki po 3 
godziny i grupa malarska raz w tygodniu w piąt-
ki po 3 godziny. Zdaniem słuchaczy prowadzone 
zajęcia wzbogacają codzienność i stanowią dla 
uczestników sposób na spędzanie czasu przy wy-
korzystaniu ich możliwości, talentów i chęci, by 
zrobić coś dla siebie i dla innych. Spotkanie z in-
nymi ludźmi i wspólna praca prowadzi do rozwo-
ju fizycznego i psychicznego oraz podtrzymania 
istniejącej aktywności. Zajęcia te w ich rozumie-
niu dają zadowolenie i poczucie efektywnego 
wypełnienia czasu wolnego, a studenci EUTW 
tworzą przy tym wspaniałe rzeczy. Zespół ten był 
także bardzo aktywny w okresie pandemicznym. 

Zespół turystyczno-krajoznawczy i ekume-
nicznych wyjazdów studyjnych przygotował 
w czerwcu pod względem organizacyjnym wy-
jazd na Wielkopolskę z podkreśleniem odwie-
dzin w Gnieźnie i Poznaniu, ale został odwołany 

z uwagi na pandemię. Nie doszło również do 
planowanego wyjazdu jesienią na Roztocze i Pod-
karpacie. Natomiast zamiast wyjazdu autokarem 
na zwiedzanie okolic Warszawy, zakupiliśmy kijki 
nordic walking dla słuchaczy chętnych na spacery 
w parkach lub warszawskich lasach w małych 
grupach.

Grupa dialogu i wsparcia w tym trudnym 
okresie pandemicznym podjęła bardzo cenną 
inicjatywę organizując życzliwe rozmowy tele-
foniczne, a przy okazji koleżeńskie porady, sku-
tecznie wspierające w pokonywaniu negatywnych 
nastrojów, wynikających z samotności, choroby 
i niepełnosprawności. 

Tworzenie warunków integracji i zagospo-
darowanie czasu wolnego wśród seniorów jest 
realizowane poprzez twórczą działalność tych ze-
społów, która jest również dobrą formą spędzania 
wolnego czasu. Wspólne twórcze działanie inte-
gruje osoby współdziałające, a jego efekt – obraz, 
rzeźba czy przedstawienie teatralne, poezja, mu-
zyka, śpiew, wycieczka – przyciąga uwagę i jako 
takie służy do nawiązania kontaktu. Rok 2020 nie 
był dla wszystkich łaskawym, a szczególnie dla 
osób starszych. Mimo tych wszystkich ograni-
czeń, korzystaliśmy z różnych form dotarcia do 
naszych stanów świadomości i emocji. Trzeba 
podkreślić jak ważna w tym okresie pandemicz-
nym jest rodzinna atmosfera i pogoda ducha, za-
ufanie i przyjaźń. 

Sekcja Ewidencji Słuchaczy EUTW 
przyjmuje do 15 listopada opłaty za bieżący rok 
akademicki i poświadcza legitymacje – dowód 
przynależności do Uniwersytetu. Składka człon-
kowska za rok akademicki wynosi 150,00 zł. 
Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 50,00 zł. 
i przeznaczona jest na materiały organizacyjne, 
informacyjne i legitymacje członkowskie. Istnie-
je możliwość w wyjątkowych przypadkach, po 
złożeniu wniosku do zarządu, opłacenia składki 
w dwóch ratach, po 75.00 zł. w każdym seme-
strze. Opłacenie składki za II semestr należy do-
konać do 15 lutego.
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Pragnę również podziękować szczególnie wo-
lontariuszom i seniorom zasłużonym dla Ekume-
nicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: 
1.  Leokadia Szczecińska – Michalak; inicjator 

i założyciel zespołów twórczych i z upoważ-
nienia Zarządu koordynująca ich działalnością.

2. Janina Choińska – wiceprezes ds. admini- 
stracyjnych. 

3.  Maria Szyrle – wiceprezes ds. słuchaczy 
i ewidencji.

4.  Janina Maraszkiewicz – skarbnik.
5.  Małgorzata Osińska – sekretarz zarządu. 
6.  Profesor Karol Karski – członek zarządu, kie-

rownik zespołu dydaktyczno-programowego.
7.  Śp. Ks. dr Włodzimierz Nast – członek za-

rządu i członek zespołu dydaktyczno-progra-
mowego. Nie przeczyta tego podziękowania, 
ale my czytając te informacje będziemy z Nim 
myślami i Jemu wdzięczni za ogrom pracy 
i serdeczność, jaką wniósł do naszego uniwer-
sytetu. Zmarł 18 kwietnia 2020 r.

8. Janusz Daab – członek zarządu, kierow-
nik sekcji ds. zaopatrzenia i gospodarczo- 
porządkowych.

9. Ryszard Sikorski – przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej.

10. Anna Wilk – Wiśniewska – sekretarz Walnego 
Zebrania i pełniąca funkcję radcy prawnego 
na rzecz EUTW.

11. Grażyna Ebbig – przewodnicząca Walnego 
Zebrania i starosta zespołu literackiego.

12. Jadwiga Kublik – starosta grupy decoupage.

Nie sposób wymienić wszystkich wolontariu-
szy z nazwiska w tej informacji, ale osoby, któ-
re pełnią funkcję na jakimś odcinku działalności 
EUTW są wymienieni w Informatorze EUTW, 
nie są anonimowi. Ich wkład pracy na rzecz uni-
wersytetu jest zauważany, ważny i cenny.

Jeszcze raz bardzo serdecznie za to IM dziękujemy.

Prezes Zarządu EUTW
Roman Michalak
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DANE STATYSTYCZNE ZA 2020 ROK
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie



  
WAŻNE ADRESY I TELEFONY  

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

 22-556-46-60,  
Adres internetowy: www.trojca.waw.pl 
e-mail: warszawa-trojca@luteranie.pl 

konto bankowe: Nr 48 1020 1156 0000 7802 0056 1654 

kancelaria parafialna czynna:  
poniedziałek-czwartek w godz. 900-1800 

w niedziele: w godz. 1000- 1030 i 1200-1300 

  (w piątki i soboty kancelaria jest nieczynna)   
Kościół Świętej Trójcy, pl. Małachowskiego 1:   

nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 1030 i 1900 

 

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

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

w godz. 1000-1600 

 

LUX MED TABITA  
Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 

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

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

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

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

 

Kościół Objawienia Pańskiego 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; /fax 22-849-77-05 
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, Katarzyna Kulińska; skład Piotr Berezowski 
Zdjęcie na okładce: 12.01.2020, Stacjonarna skarbona WOŚP w kościele e-a Świętej Trójcy,  

fot. A. Karska  
 
Do użytku wewnętrznego 
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