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Rok 2021 był dla mnie trzydziestym dziewią-
tym rokiem służby duchownego Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, a piętnastym rokiem służby proboszcza 
w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trój-
cy w Warszawie.

Z wdzięcznością myślę o wszystkich minio-
nych latach. Dziękuję Bogu za Jego prowadze-
nie i z serca oddaję chwałę słowami Marii, Matki 
naszego Pana, Jezusa Chrystusa: I rzekła Maria: 
Wielbi dusza moja Pana, I rozradował się duch 
mój w Bogu, Zbawicielu moim […] Bo wielkie 
rzeczy uczynił mi Wszechmocny,  i  święte  jest 
imię jego. (Łk 1, 46-47. 49) 

Dnia 26 grudnia 2021 roku wspominaliśmy 
240. rocznicę poświęcenia naszego kościoła 
Świętej Trójcy w Warszawie. Naturalnie pamię-
tamy, że historia ewangelików warszawskich 

SPRAWOZDANIE PROBOSZCZA PARAFII 
EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ ŚWIĘTEJ 

TRÓJCY W WARSZAWIE 
za rok 2021

jest dłuższa niż wspomniane 240 lat. Jej początki 
można śledzić już w pierwszej połowie XVI wie-
ku. Dzieje niezwykłe, nierozerwalnie związane 
z historią Warszawy, Mazowsza i Polski. Nieła-
twe, z dramatycznymi zwrotami, które odmieni-
ły Warszawę i nasz Zbór. Kiedy myślę o tym na 
przełomie 2021 i 2022 roku przywołuję w moich 
rozważaniach i mojej modlitwie słowa z Psalmu 
126, pieśni pielgrzymów: Wielkich rzeczy doko-
nał Pan z nami. (Ps 126, 3a) 

Zamykanie roku sprawozdawczego wiąże się 
zawsze z zebraniem i opracowaniem danych 
dotyczących życia całego Zboru, jego grup oraz 
form działania w celu realizowania naszej misji 
wewnątrz Parafii, a także w środowisku Warsza-
wy i nie tylko. 

Służbę proboszcza Parafii – podobnie jak 
w minionych latach – wykonywałem we współ-
pracy ze Zgromadzeniem Parafialnym, z Radą 
Parafialną, zespołem współpracowników za-
trudnionych w Parafii, a także szerokim gronem 
wolontariuszy parafialnych, innymi jednostkami 
naszego Kościoła, partnerami ekumenicznymi, 
społecznymi, władzami samorządowymi, innymi 
podmiotami.

Jak wiemy, proboszcz jest organem jednooso-
bowym Parafii, a o jego umocowaniu stanowią 
przepisy prawa. Zgodnie z ustawą o stosunku 
państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w RP („ustawa”), Kościół rządzi się w swoich spra-
wach wewnętrznych przepisami Zasadniczego 
Prawa Wewnętrznego, uchwalanego przez Synod 
Kościoła (art. 1 ustawy), przy czym ustawa wskazu-
je, że organami Parafii są Zgromadzenie Parafial-
ne, Rada Parafialna oraz Proboszcz (art. 9 ustawy).

Zasadnicze Prawo Wewnętrzne KEA w RP 
(„ZPW”) powtarza za ustawą, że władzami 

Ks. radca Piotr Gaś, proboszcz parafii E-A Świętej Trójcy  
w Warszawie
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kościelnymi dla Parafii są Zgromadzenie Para-
fialne, Rada Parafialna i Proboszcz (§ 10 ZPW) 
oraz stanowi, że Proboszcz jest zwierzchnikiem 
Parafii, na mocy ordynacji jest sługą Chrystusa 
i duszpasterzem Parafii, czuwa nad zachowa-
niem czystości nauki Kościoła, moralności i kar-
ności chrześcijańskiej oraz krzewieniem życia 
religijnego w Parafii, zobowiązany jest do zwia-
stowania Słowa Bożego oraz sprawowania Sa-
kramentów Świętych zgodnie z ustanowieniem 
Chrystusa, a na mocy prawa kościelnego admini-
struje Parafią i wraz z Radą Parafialną odpowia-
da za gospodarkę Parafii (§ 36 ZPW).

Regulamin parafialny („RP”) zawiera powtó-
rzenie zapisów ZPW, uszczegóławia jednak, że 
Proboszcz reprezentuje Parafię na zewnątrz, co 
obejmuje także upoważnienie do dokonywania 
wszystkich czynności sądowych i pozasądowych 
w imieniu Parafii (§ 42 RP). Proboszcz jest od-
powiedzialny za porządek nabożeństw i formy 
liturgiczne wszystkich czynności kościelnych 
w Parafii, dba przy tym o zachowanie jednolito-
ści form, porządków liturgicznych i zwyczajów 
parafialnych zgodnie z obowiązującymi agenda-
mi. Proboszcz, będący prezesem Rady Parafial-
nej, jest przełożonym wszystkich pracowników 
parafialnych, a gdy prezesem Rady jest osoba 
świecka, Proboszcz pozostaje zwierzchnikiem 
duchownych parafialnych i wszystkich innych 
osób zaangażowanych w zwiastowanie Słowa 
Bożego, zaś prezes Rady jest zwierzchnikiem 
pozostałych pracowników świeckich Parafii. Pro-
boszcz nadzoruje i ponosi odpowiedzialność za 
organizację nauczania lekcji religii w szkołach 
i punktach katechetycznych na terenie swojej 
Parafii (§ 43 RP). 

Zgodnie z Pragmatyką Służbową KEA w RP 
(„PS”) Proboszcz jest „pasterzem” swojej Parafii 
(łac. „pastor”), jest duchownym zwierzchnikiem 
Parafii i wszystkich Księży parafialnych, angażu-
je się w życie społeczne lokalnej społeczności. 
Proboszcz jest odpowiedzialny za prowadzenie 
kancelarii parafialnej, przydziela pracę Probosz-
czowi Pomocniczemu, Wikariuszom, Diakonom 

i świeckim pracownikom Parafii oraz kontroluje 
ich pracę (§ 24 PS). Proboszcz odpowiada za pro-
wadzenie ksiąg metrykalnych, dokumentów pa-
rafialnych oraz dokumentacji cmentarnej (§ 159 
PS) oraz za odprowadzenie składek ogólnokoś-
cielnych, diecezjalnych i ofiar na rzecz Kościoła 
(§ 178 PS).

Moje administrowanie Parafią i wypełnianie 
wraz z Radą Parafialną odpowiedzialności za 
Parafię odzwierciedla sprawozdanie Rady Para-
fialnej, której miałem zaszczyt przewodniczyć 
w 2021 roku. 

W związku z powyższym moje sprawozdanie 
obejmuje następujące zagadnienia: 1. Duszpa-
sterstwo, 2. Zarządzanie, 3. Reprezentowanie 
Parafii.

1. Duszpasterstwo:
1.1. Nabożeństwa
Nabożeństwa sprawowali duchowni naszej Para-
fii, duchowni zapraszani do poprowadzenia na-
bożeństw w zastępstwie oraz osoby posiadające 
misję kanoniczną Biskupa Kościoła. Liturgia była 
sprawowana zgodnie z porządkami dopuszczo-
nymi w Agendach obowiązujących w Kościele 
Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. 

Miesięczny plan nabożeństw był publikowany 
i powszechnie dostępny dla zainteresowanych. 
Przypomnę, że od wielu lat mamy stałe pory 
nabożeństw w miejscach sprawowania kultu, 
a terminy dodatkowych wydarzeń liturgicznych 
publikujemy z odpowiednim wyprzedzeniem.

Nabożeństwa niedzielne w kościele Świę-
tej Trójcy na pl. Małachowskiego 1 sprawujemy 
o godz. 10:30 oraz o godz. 19:00, w kościele Ob-
jawienia Pańskiego przy ul. Cietrzewia 22 w War-
szawie-Włochach o godz. 10:00, w kaplicy 
TABITA przy ul. Długiej 43 w Konstancinie-Je-
ziornie o godz. 11:00. Tygodniowe nabożeństwa 
pasyjne oraz adwentowe odbywają się w koście-
le Świętej Trójcy na pl. Małachowskiego 1, a tak-
że w kaplicy TABITA w Konstancinie-Jeziornie 
o godz. 18:00. W święta roku kościelnego z pół-
rocza Pana oraz półrocza Kościoła sprawujemy 
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dodatkowe nabożeństwa w naszych parafial-
nych miejscach kultu o wyznaczanych porach.

W roku 2021 odbyło się w naszej Parafii ogó-
łem 237 nabożeństw. Sprawowali je:

ks. Piotr Gaś – 99 nabożeństw, diakon Mał-
gorzata Gaś – 57 nabożeństw, ks. Sebastian 
Madejski – 61 nabożeństw, ks. Łukasz Ostrusz-
ka – 11 nabożeństw, ks. dr Grzegorz Giemza – 1 
nabożeństwo, katechetka Elżbieta Byrtek – 3 na-
bożeństwa, studenci teologii – 4 nabożeństwa,  
dr Paweł Matwiejczuk – 1 nabożeństwo.

Niedzielne nabożeństwa sprawowane 
w kościele Świętej Trójcy o godz. 10:30, tygo-
dniowe o godz. 18:00 oraz w święta roku koś-
cielnego, były transmitowane przez parafialne 
Studio Lutheraneum. O transmisjach i innych 
produkcjach Studia Lutheraneum przeczytamy 
w informacji „Działalność Studia Lutheraneum” 
(Informator Parafialny s. 41).

1.2. Poranne rozmyślania – luterańskie 
podcasty
Kolejny rok, każdego tygodnia od poniedziałku 
do soboty, duchowni naszej Parafii przygotowy-
wali rozmyślania oparte na hasłach wskazanych 
w porządku czytań Z Biblią  na  co  dzień  2021. 
Wszystkie rozmyślania w formie nagrań dźwię-
kowych były publikowane jako luterańskie pod-
casty „W poszukiwaniu Słowa”. 

W niedzielę i święta roku kościelnego na lute-
rańskich podcastach „W poszukiwaniu Słowa” 
publikujemy nagrania kazań wygłoszonych na 
nabożeństwach w kościele Świętej Trójcy.

Opracowaniem nagrań i ich publikacją zajmo-
wali się: Monika Lech, Anna Zaleska-Jabłońska, 
Michał Łupienko, Łukasz Gierdalski.

Duchowni przygotowali łącznie 306 nagrań, 
w tym: 116 nagrań – diakon Małgorzata Gaś, 94 
nagrania – ks. wikariusz Sebastian Madejski, 84 
nagrania – ks. Piotr Gaś, 12 nagrań – ks. Anja Lip-
poner.

Szersze informacje przeczytamy w informacji 
„Luterańskie podcasty – podsumowanie roku”. 
(Informator Parafialny s. 43).

1.3. Czynności kościelne
Organizowałem wraz z moimi współpracownika-
mi czynności kościelne: chrzty, śluby, nabożeń-
stwa domowe i w szpitalu, pogrzeby. 

Istotnym wyzwaniem są odwiedziny domo-
we oraz w szpitalu. Sygnalizuje to również ks. 
wikariusz Sebastian Madejski. Naturalnie stan 
epidemii narzucił obostrzenia i ograniczenia 
w odwiedzinach domowych, ośrodkach opieki 
społecznej, szpitalach. Odnoszę wrażenie, grani-
czące z pewnością, że odwiedziny duchownych 
często utożsamiane są z namaszczeniem cho-
rych/ostatnim namaszczeniem. Wierzę, że już 
niedługo uda nam się zmienić taki sposób my-
ślenia, a po ustąpieniu epidemii koronawirusa, 
duchowni wraz z wolontariuszami przywrócą po-
trzebną służbę odwiedzinową w naszym Zborze. 

W roku sprawozdawczym odbyło się:
• 10 chrztów, sprawowali je: ks. Anja Lipponer – 1,  

ks. Piotr Gaś – 9;
• 4 śluby, prowadził ks. Piotr Gaś;
• 58 pogrzebów, poprowadzili je: ks. Piotr Gaś 

– 31 pogrzebów, ks. Sebastian Madejski – 11 
pogrzebów, diakon Małgorzata Gaś – 3 po-
grzeby, inni duchowni – 13. Szersze informa-
cje przeczytamy w „Informacji o działalności 
Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego przy 
ul. Młynarskiej” (Informator Parafialny s. 45) 
oraz w Informacji wikariusza za rok 2021. (In-
formator Parafialny s. 33).

1.4. Rozmowy duszpasterskie
O ile odwiedziny domowe nadal łączy się ze ste-
reotypami i obawami, nie budzą obaw rozmowy 
duszpasterskie. Duchowni prowadzili rozmowy 
duszpasterskie także w minionym roku. Ja osobi-
ście odbyłem 152 rozmowy duszpasterskie. Były 
to rozmowy przed czynnościami kościelnymi 
i inne na życzenie zainteresowanych osób, a tak-
że na moją prośbę.

1.5. Lekcje nauczania kościelnego, 
spotkania dla konfirmantów, spotkania 
pokonfirmacyjne, młodzież, studenci
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We współpracy z mgr Elżbietą Byrtek organizo-
wałem zajęcia nauczania kościelnego w ramach 
Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego.

Zajęcia prowadzili: diakon Małgorzata Gaś, ks. 
wikariusz Sebastian Madejski i katechetka mgr 
Elżbieta Byrtek. 

Zgodnie z wieloletnią tradycją, zastaną przeze 
mnie, proboszcz prowadzi grupy konfirmantów. 
Tak było również w roku 2021. Opiekowałem się 
pierwszoroczną oraz drugoroczną grupą przy-
gotowania młodych ludzi do ich konfirmacji. 
Ze względu na kolizje zajęć w Parafii z termina-
mi szkolnymi konfirmantów, zajęcia dla każdej 
z grup były organizowane także w alternatyw-
nych terminach.

Chcę podkreślić, że wszystkie grupy wiekowe 
mają dostęp do katechezy, począwszy od spot-
kań przedszkola niedzielnego, szkółek niedziel-
nych, aż do spotkań młodzieży pokonfirmacyjnej 
oraz studentów.

Szersze informacje przeczytamy w informa-
cjach przygotowanych przez mgr Elżbietę Byrtek 
(Informator Parafialny s. 36) oraz ks. Sebastiana 
Madejskiego (Informator Parafialny s. 33).

1.6. Studium biblijne
W Parafii odbywały się w piątki spotkania na-
zywane przez nas studium biblijnym. Nadal 
odbywały się zdalnie, ale już z możliwością sta-
cjonarnego uczestniczenia. W tym roku mam 
ułatwione zadanie, bowiem sami uczestnicy 
wspólnego czytania Pisma Świętego opowie-
dzieli o swoich doświadczeniach. Zapraszam do 
obejrzenia dwóch epizodów opublikowanych na 
kanale YouTube Luteranie w Warszawie. Znaj-
dziemy je pod tymi linkami:

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = 
JNazPAm7rFY&t=31s https://www.youtube.com/
watch?v=iho2dbUGal4 

Aktualnie powstaje trzeci epizod z udziałem 
uczestników studium biblijnego. Dodam, że na-
grania przygotował Jarosław Błaszkowski ze 

Studia Lutheraneum, a reżyserią i montażem na-
granego materiału zajął się Marcin Maziarzewski. 
Dziękuję serdecznie!

1.7. Przygotowanie osób do podjęcia decyzji 
o wstąpieniu do Kościoła ewangelickiego – 
grupy „Maria” oraz „Jan”
W minionym roku prowadziłem zajęcia z grupą 
„Maria”, przygotowującą się do podjęcia decyzji 
o wstąpieniu do Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego w RP. W różnych terminach, łącznie wstą-
piły do naszego Kościoła 43 osoby.

We wrześniu 2021 rozpoczęła pracę nowa 
grupa osób przygotowujących się do podjęcia 
decyzji o wstąpieniu do Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego w RP. Jest to grupa „Jan”. Spot-
kania odbywały się zdalnie. Uczestniczy w nich 
każdorazowo 46 - 60 osób. Z grupą spotykałem 
się zwykle dwa razy w miesiącu. 

2. Zarządzanie Parafią:
2.1. Posiedzenia Rady Parafialnej oraz 
Prezydium
Wraz z Radą administrowałem Parafią. Wypełnia-
liśmy nasze obowiązki z należytą starannością, 
służąc Zborowi swoją kompetencją i doświad-
czeniem. Chcę podkreślić, że świeccy członkowie 
Rady wykonywali swoją służbę nieodpłatnie. 
W imieniu Zboru dziękuję naszej Radzie Parafial-
nej za służbę realizowaną z wielkim oddaniem 
także w roku 2021. 

Sprawozdanie Rady Parafialnej wraz ze Spra-
wozdaniem Kuratora Parafii Igora Chalupca – 
w pełni oddaje różnorodność podejmowanych 
zadań i ogrom wykonanej pracy przez Radę Pa-
rafialną i jej Prezydium. 

Proszę więc Zgromadzenie Parafialne o wni-
kliwe zapoznanie się z powyższymi dokumenta-
mi, a także z dokumentem pt.: „Kierunki strategii 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy 
w Warszawie na lata 2022-2031”, wypracowanym 
przez jeszcze urzędującą Radę kadencji 2017-2022. 

Obecny rok jest czasem wyborów do władz 
kościelnych. Jestem przekonany, że „Kierunki 
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strategii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej 
Trójcy w Warszawie na lata 2022-2031” będą inspi-
racją do dalszej dyskusji w wielu gremiach naszej 
Parafii, jak również pomogą nam znowu wybrać 
dobrą Radę Parafialną oraz dobrych delegatów 
naszej Parafii do Synodu Diecezji Warszawskiej. 

Sprawozdanie Rady Parafialnej oraz Spra-
wozdanie Kuratora Parafii publikujemy w ni-
niejszym wydaniu Informatora Parafialnego na 
stronach: 21 i 11)

2.2. Czynności prawne
Jako proboszcz Parafii dokonywałem czynności 
prawnych zgodnie z moim umocowaniem na 
mocy uchwał Rady Parafialnej, a także uchwał 
Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskie-
go w RP, jeśli wymagały tego przepisy Zasadnicze 
Prawo Wewnętrzne oraz Regulamin Parafialny 
naszego Kościoła.

2.3 Wdrożenie RODO w Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie 
w 2021 roku
Informację na ten temat znajdziemy w raporcie 
IOD Agnieszki Zaczek na s. 52.

2.4. Archiwum parafialne
Iwona Dowjat – archiwistka – kontynuowała po-
rządkowanie naszych zasobów archiwalnych. 
W związku z planowanym generalnym remon-
tem i przebudową nieruchomości Kredytowa 4. 
Porządkowanie polega na katalogowaniu doku-
mentów i pakowaniu w kartony. Dzięki już wy-
konanej pracy korzystaliśmy z naszych zasobów 
i udzielaliśmy odpowiedzi osobom prowadzą-
cym prace badawcze z zakresu historii oraz po-
szukującym danych swoich przodków.

3. Reprezentowanie Parafii:
3.1. Synod Diecezji Warszawskiej
Delegatami naszej Parafii do Synodu Diecezji 
Warszawskiej są: 

• świeccy delegaci z wyboru: Agnieszka Bed-
narkiewicz-Sowińska, Elżbieta Byrtek, Jakub 

Cupriak-Trojan, prof. Jerzy Dziubiński, prof. 
Juliusz Gardawski, Aldona Karska, Ewa Ko-
bierska-Maciuszko, prof. Stanisław Miścicki, 
Andrzej Weigle, 

• duchowni delegaci z urzędu: diakon Małgorza-
ta Gaś, ks. Piotr Gaś, ks. Sebastian Madejski.

W roku sprawozdawczym odbyły się dwie 
zdalne sesje Synodu Diecezji: 27.03. oraz 
25.09.2021 roku.

3.2. Konferencja Duchownych Diecezji 
Warszawskiej
Duchowni naszej Parafii uczestniczyli w comie-
sięcznych obradach Diecezjalnej Konferencji Du-
chownych („DKD”) Diecezji Warszawskiej. DKD 
podejmuje i omawia tematy teologiczne, dusz-
pasterskie oraz administracyjne. Konferencji 
przewodzi Biskup Diecezji Warszawskiej ks. bp 
Jan Cieślar.

3.3. Rada Fundacji Ewangelickie Towarzystwo 
Oświatowe
Wypełniając swoje obowiązki proboszcza Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w War-
szawie reprezentowałem Parafię w Radzie Fun-
dacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe. 

Informację o Fundacji i placówkach ETO przy-
gotowała Prezes Zarządu Fundacji Ewangelickie 
Towarzystwo Oświatowe Agnieszka Bednarkie-
wicz-Sowińska. (Informator Parafialny s. 46).

3.4. Wydarzenia ekumeniczne
Na łamach Informatora Parafialnego informo-
wałem już o znaczącym wydarzeniu, które miało 
miejsce 26 czerwca 2021 roku w naszym kościele 
Świętej Trójcy na pl. Małachowskiego 1. W tym 
dniu poprowadziłem ekumeniczne nabożeń-
stwo z udziałem ks. abpa Henryka Muszyńskiego, 
prymasa seniora, byłego Prezydenta Republiki 
Federalnej Niemiec dr. h.c. Joachima Gaucka, 
przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej, 
przedstawicieli Fundacji św. Wojciecha oraz in-
nych zaproszonych gości. Wspólna modlitwa 
przygotowana na osobistą prośbę Prezydenta 
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Gaucka, poprzedzała uroczystość wręczenia Pre-
zydentowi Gauckowi międzynarodowej Nagro-
dy im. Świętego Wojciecha 2021, przyznawanej 
przez Fundację św. Wojciecha za wybitne zasługi 
dla budowania pokoju, wolności i współpracy 
w naszej części Europy.

W roku sprawozdawczym reprezentowałem 
naszą Parafię w gremiach ekumenicznych oraz 
na uroczystościach ekumenicznych. Kontynu-
owałem przewodniczenie Warszawskiemu Od-
działowi Polskiej Rady Ekumenicznej. Oddział 
obradował w naszej Parafii czterokrotnie. 

3.5. Kontakty partnerskie z Katedrą Berlińską 
oraz katedrą w Uppsali
Niestety pandemia nie sprzyja rozwojowi naszej 
współpracy z partnerskimi parafiami w Berlinie 
oraz Uppsali. Wiele obiecujemy sobie w najbliż-
szej przyszłości, mając nadzieję na rychły koniec 
czasu, w którym musimy poddać się ogranicze-
niom epidemicznym. W ubiegłym roku odbyliśmy 
dwa zdalne spotkania z naszymi partnerami z pa-
rafii katedralnych Berlina oraz Uppsali. Pozosta-
jemy też w kontakcie telefonicznym i mailowym.

3.6. Inne wydarzenia, działania
O innych wydarzeniach i działaniach w naszej 
Parafii przeczytamy w „Informacji koordynatorki 

projektów realizowanych w Parafii Ewangelicko-
-Augsburskiej Świętej Trójcy” (s. 38). 

Pod koniec 2020 roku stworzyliśmy naszą 
parafialną bibliotekę. Na początku księgozbiór 
liczył ok. 53 tytuły. Teraz po roku działania mamy 
już 116 pozycji. Księgozbiór powiększa się syste-
matycznie dzięki zakupowi książek, jakiego do-
konuje Parafia i dzięki osobom, które przekazują 
do nas książki, za co wszystkim Państwu serdecz-
nie dziękujemy.

Każdego miesiąca zamieszczamy na naszej 
stronie internetowej w zakładce „Kultura-Bi-
blioteka” informacje o wybranych nowościach. 
Cieszymy się, że coraz więcej osób jest zaintere-
sowanych książkami, które znajdują się na pół-
kach naszej biblioteki. Jednocześnie zachęcamy 
do zgłaszania swoich propozycji dot. książek, 
które chcieliby Państwo, abyśmy pozyskali. Su-
gestie dot. zakupu nowych tytułów prosimy zgła-
szać mailowo na adres kancelarii parafialnej: 
warszawa-trojca@luteranie.pl

4. Dane statystyczne  
za rok 2021
Przedkładamy Zgromadzeniu Parafialnemu dane 
statystyczne za rok 2021 sporządzone zgodnie 
z obowiązującym drukiem wymaganym przez 
Konsystorz naszego Kościoła.

Dane statystyczne Parafii

Wyszczególnienie 2020 2021 Różnica

1. Liczba osób zarejestrowanych na początku roku: 1819 1847 28

    w tym liczba parafian wyznania ewangelicko-augsburskiego 1819 1847 28

    w tym liczba parafian wyznania ewangelicko-reformowanego 0 0 0

2. Liczba osób wpisanych - zarejestrowanych  w roku, w tym: 65 59 -6

    a)  Liczba wstąpień do Kościoła 45 43 -2

    b)  Liczba chrztów 4 9 5

    c)  Liczba osób przybyłych - zarejestrowanych zmiana   
          miejsca zamieszkania 16 7 -9
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3. Liczba wyrejestrowanych-wypisanych w ciągu roku, w tym: 37 36 -1

     a)  Liczba osób, które wystąpiły z Kościoła 0 2 2

     b)  Liczba zgonów 34 31 -3

     c)  Liczba osób wyrejestrowanych skutkiem zmiany miejsca 
           zamieszkania 3 3 0

4. Aktualna liczba parafian (1+2-3) 1847 1870 23

     w tym liczba parafian wyznania ewangelicko-augsburskiego 1847 1870 23

     w tym liczba parafian wyznania ewangelicko-reformowanego 0 0 0

5. Liczba osób przystępujących do Sakramentu Ołtarza 5380 6240 860

6. Liczba osób płacących składki 568 574 6

7. Średnia ofiarność na osobę 255.70 zł 283.40 zł 27.70 zł

8. Liczba pogrzebów parafian 33 30 -3

9. Liczba pogrzebów z zewnątrz 117 133 16

10. Liczba konfirmantów 10 23 13

11. Liczba ślubów: 3 4 1

      w tym liczba ślubów o różnej przynależności wyznaniowej 2 4 2

12. Liczba punktów katechetycznych w obiektach kościelnych 1 1 0

13. Liczba dzieci uczęszczających do kościelnych pkt. katechet. 135 131 -4

14. Liczba punktów katechetycznych w szkołach 0 0 0

15. Liczba dzieci uczęszczających do pkt katechet. w szkołach 0 0 0

16. Liczba szkółek niedzielnych 2 2 0

17. Liczba dzieci uczęszczających na szkółki niedzielne 64 47 -17

18. Liczba pracowników świeckich na pełnym etacie 11 10 -1

19. Liczba pracowników świeckich zatrudnionych na niepełnym 
etacie 0 0 0

20. Liczba kościołów 2 2 0

21. Liczba kaplic wolnostojących 1 1 0

22. Liczba kaplic w budynkach 1 1 0

23. Liczba plebanii 0 0 0

24. Liczba domów 8 8 0

25. Liczba ziemi niezabudowanej w ha 3.7164 3.4110 -0.3054

26. Liczba cmentarzy czynnych 1 1 0

27. Liczba cmentarzy nieczynnych 1 1 0
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Mam przekonanie, że razem możemy zrobić 
zdecydowanie więcej dla naszych Sióstr i Braci, 
którzy nie odnajdują dla siebie miejsca w naszej 
Wspólnocie. Proszę więc Was, zaangażowanych 
w życie naszej Parafii, abyśmy poczuli się posłani 
w imieniu Zboru. Inicjujmy rozmowy, słuchajmy, 
za zgodą rozmówców dzielmy się ich i naszymi 
spostrzeżeniami. Ich i Wasz głos jest dla mnie 
ważny. Jest ważny również dla Rady Parafialnej. 
Pielgrzymi śpiewali: Wielkich  rzeczy  dokonał 
Pan z nami. (Ps 126, 3a). Niech te słowa pielgrzy-
mów zwieńczają nasze sprawozdawanie za rok 
2021 i wszystkich lat obecności naszej Wspólno-
ty ewangelickiej w Warszawie. Niech to wyznanie 
stale nas zachęca do zawierzenia Bogu każdego 
dnia w roku 2022. Niech Was Bóg błogosławi!

Warszawa, styczeń 2022 
ks. Piotr Gaś, Proboszcz Parafii 

Drogi Zborze, pragnę wszystkim serdecznie 
podziękować za współpracę w minionym roku 
2021. Wierzę, że znajdziecie coś o sobie w pub-
likowanych sprawozdaniach i uzupełniających 
informacjach, bo przecież sprawozdawczy ma-
teriał przypomina to, co działo się z Waszym 
udziałem, dzięki wspólnej pracy nas wszystkich. 
Powyższa statystyka za rok 2021 obejmuje całą 
naszą Wspólnotę – zarówno jednostkę-osobę, 
jak i rodzinę. 

Wiem, że nie wszyscy sięgną po ten spra-
wozdawczy Informator Parafialny. Przyczyny 
pewnie będą różne. Chciałbym w tym miejscu 
odnieść się do jednej z nich. Obserwuję, że nie 
wszyscy odnajdują coś dla siebie w naszej Wspól-
nocie, pomimo formalnej przynależności do 
Zboru. Staram się wykorzystywać każdą okazję, 
aby rozmawiać o powodach oddalenia się od ży-
cia Wspólnoty. Słucham i rozważam, to co słyszę. 

fot. Przemysław Florjanowicz-Błachut
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Rok 2021 stał dla nas wszystkich nadal pod 
znakiem pandemii koronawirusa. Podobnie 

jak w 2020 r., pandemia wpłynęła na wszyst-
kie aspekty życia społecznego i gospodarczego 
w Polsce, w tym na działalność Parafii. Jak o tym 
wiedzą członkowie Zboru, nasz majątek jest 
głównie ulokowany w nieruchomościach. Rok 
2021 był nadal bardzo wymagający dla właści-
cieli nieruchomości komercyjnych, w tym prze-
de wszystkim biurowych. Niestety, pandemia 
odcisnęła swoje piętno również w najdotkliwszy 
sposób. Wielu z nas zachorowało, a szereg osób 
z grona Parafian i ich Bliskich odeszło do Pana 
wskutek tej choroby. Dziś podsumowujemy rok 
2021, ale trzeba pamiętać, że pandemia będzie 
z nami w 2022 r. i być może w latach kolejnych. 
Rada Parafialna – podejmując szereg decyzji 
– miała zatem m.in. na uwadze to, aby zadbać 
w krótkim i długim terminie o bezpieczeństwo 
zdrowia i finansów w Parafii uwzględniając ryzy-
ka, które mogą nam w przyszłości towarzyszyć. 

Poniżej przedstawiam kluczowe informacje 
dotyczące tematów gospodarczych. Ponadto, 
w związku z upływem w 2022 r. kadencji obecnej 
Rady Parafialnej, na końcu krótko podsumowuję 
przeprowadzone działania gospodarcze w latach 
2017-2022 i stan finansów Parafii.

Warszawa, nieruchomość  
przy ul. Rosoła 10
W wyniku zrealizowanej w 2020 r. transakcji1 
Parafia stała się właścicielem nieruchomości 
w Warszawie przy ul. Rosoła 10, w której od 

1 Szczegółowe relacje z przebiegu transakcji były przed-
stawiane na kolejnych Zgromadzeniach Parafialnych 
oraz w Informatorze Parafialnym nr 1 (107)/2021

SPRAWOZDANIE KURATORA PARAFII DLA 
ZGROMADZENIA PARAFIALNEGO ZA 2021 ROK

PODSUMOWANIE KADENCJI 2017-2022

Igor Chalupec, kurator Parafii

2013 roku funkcjonują placówki Fundacji Ewan-
gelickie Towarzystwo Oświatowe: Przedszko-
le Szkrabki i Szkoła Podstawowa im. Samuela 
B. Lindego. Parafia uzyskuje z tej nieruchomości 
wpływy z czynszu, ale, co ważniejsze, dzięki tej 
transakcji Parafia stworzyła warunki rozwoju dla 
działalności edukacyjnej, która została uznana 
przez Radę Parafialną za jeden z głównych kie-
runków strategii Parafii. Ponadto, otwierając 
na Rosoła 10 swój Ośrodek, Parafia zyskała też 
fizyczną obecność na południu Warszawy.

Jak o tym informowaliśmy, ostatnim elemen-
tem transakcji będzie zakup od m.st. Warszawy 
działki nr 10/6, wchodzącej w skład nieruchomości 
położonej przy ul. Rosoła 10. Jest to działka poło-
żona pod budynkiem, będąca własnością m.st. 
Warszawy. W chwili obecnej Parafia ma zawartą 
z m.st. Warszawa w dniu 29 grudnia 2020 r. na czas 
określony do 31 grudnia 2023 r. umowę dzierżawy 
tej działki. Jednocześnie złożyliśmy 10 grudnia 
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2020 r. wniosek o przeniesienie przez Miasto na 
rzecz Parafii własności tej działki w trybie bezprze-
targowym. Wniosek ten jest nadal rozpatrywany.

Konstancin-Jeziorna,  
działki przy ul. Spokojnej 4 i 4a
Jeszcze na początku 2021 r. Parafia była właś-
cicielem dwóch działek (o numerach 100 i 101) 
w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Spokoj-
nej 4 i 4a.2 W 2021 r. kontynuowaliśmy podjęte 
w 2019 r. działania mające na celu sprzedaż dział-
ki nr 100 i „wyczyszczenie” sytuacji prawnej dział-
ki nr 101, której Parafia jest współwłaścicielem.

Działka nr 100 (niezabudowana)
Dnia 18 czerwca 2021 r. Parafia sprzedała dział-
kę firmie Telecomp Polska Sp. z o.o. za cenę 
1.800.000,00 PLN netto, tj. 2.214.000,00 PLN brut-
to, która została w całości zapłacona. W uchwale 
Zgromadzenia Parafialnego z 1 grudnia 2019 r., 
wyrażającej zgodę na sprzedaż, minimalna cena 
została określona na 1.692.000,00 PLN netto. 
Parafia uzyskała zatem korzystniejszą cenę wyż-
szą o 108.000 PLN.

Działka nr 101 (zabudowana)
W dalszym ciągu trwa postępowanie spadkowe 
przed sądem w Niemczech po zmarłym współ-
właścicielu nieruchomości Robercie Frantzu. 
Niezakończenie tego postępowania unie-
możliwia sprzedaż działki. Jednocześnie inny 
współwłaściciel nieruchomości Janusz Świta-
kowski deklarował kilkukrotnie spodziewane 
daty zakończenia się postępowania, które nie 
zostały dotrzymane. Parafia bezpośrednio nie 
uczestniczy w postępowaniu. Trudno zatem 
w obecnej chwili wiarygodnie prognozować czas 
jego zakończenia.

2 Szczegółowa informacja o sytuacji tych nieruchomo-
ści była przedstawiona na kolejnych Zgromadzeniach 
Parafialnych oraz w  Informatorze Parafialnym nr 1 
(107)/2021.

Niezależnie od ww. postępowania, warun-
kiem sprzedaży działki jest znalezienie 
rozwiązania dla mieszkającej z mężem na tej nie-
ruchomości Moniki Jędrzejczyk. Parafia wyne-
gocjowała z nią porozumienie, w myśl którego 
Parafia miała nabyć lokal mieszkalny o wartości 
600.000,00 PLN i ustanowić na nim służebność 
dożywotniego zamieszkiwania przez Monikę 
Jędrzejczyk i jej męża, a Monika Jędrzejczyk mia-
ła zrzec się praw z zapisu zawartego w testamen-
cie księdza Zygmunta Michelisa, przyznającego 
jej dożywotnie korzystanie z budynku na dział-
ce i wyprowadzić się, umożliwiając tym samym 
sprzedaż nieruchomości. Jednak, w związku 
z uzyskaniem przez Monikę Jędrzejczyk inter-
pretacji podatkowej, z której wynika, że od war-
tości świadczenia z tytułu służebności w lokalu 
Parafii będzie musiała ona zapłacić podatek od 
spadków i darowizn, pełnomocnik tejże zażądał 
renegocjacji warunków porozumienia. Wobec 
niepewności, co do możliwości sprzedaży nie-
ruchomości – RP zdecydowała o tymczasowym 
niezawieraniu porozumienia. Parafia na tym 
etapie nie przystąpiła również do renegocjacji 
warunków.

Wrocław, kamienica przy Rynku 50
Jak o tym informowaliśmy3, ta nieruchomość 
jest obecnie największym problemem Parafii. 
W oparciu o kolejne decyzje Zgromadzenia Para-
fialnego, w tym z 21 marca 2021 r. oraz z 10 paź-
dziernika 2021 r., Rada Parafialna zaoferowała tę 
nieruchomość – przy współpracy z pośrednikami 
– na rynku wrocławskim. Długi proces sprzedaży 
(nieruchomość obejrzało kilkudziesięciu poten-
cjalnych nabywców) zaowocował pozyskaniem 
inwestora, który złożył najlepszą ofertę, znacz-
nie przewyższającą minimum określone przez 
Zgromadzenie Parafialne, wartość z operatu 

3 Szczegółowa informacja o sytuacji tej nieruchomości 
była przedstawiona na kolejnych Zgromadzeniach 
Parafialnych oraz w  Informatorze Parafialnym nr 1 
(107)/2021.
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szacunkowego i pierwotne oczekiwania Rady 
Parafialnej. To cieszy, gdyż pozwoli na zwiększe-
nie wkładu własnego Parafii w prace remontowe 
kamienicy przy ul. Kredytowej 4.

A zatem, 3 grudnia 2021 r. Parafia podpisała 
umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomo-
ści z Homeland Sp. z o.o. (nabywcą w udziale 
wynoszącym ¼) i Shark Property Szarek Rafał 
Lasota sp.k. (w udziale ¾). Zważywszy, że na 
nieruchomości są wyodrębnione lokale miesz-
kalne i jeden użytkowy, sprzedaż z formalne-
go punktu widzenia obejmuje stosowną liczbę 
lokali, z własnością których łącznie związany jest 
udział wynoszący 100% własności gruntu i części 
wspólnych budynku4.

Cena sprzedaży wynosi 24.200.000,00 PLN 
netto, przy czym czy transakcja podlega VAT 
będzie wynikało z interpretacji podatkowej, 
o którą sprzedający i kupujący już wystąpili. 
W uchwale Zgromadzenia Parafialnego z 21 mar-
ca 2021 r., wyrażającej zgodę na sprzedaż, mini-
malna cena została określona na 20.970.900,00 
PLN netto. Parafia uzyskała zatem cenę 
o 3.229.100 PLN lepszą.

Zawarcie umowy przyrzeczonej zależne jest 
od spełnienia się kilku warunków, z których 
pierwszy istotny, to pozytywny wynik badania 
prawnego, które kupujący już prowadzą i następ-
nie wpłata przez kupujących zadatku w kwocie 
2.000.000 PLN. Na ukończenie badania kupują-
cy mają czas do 3 marca 2022 r., zaś na wpłatę 
zadatku do 14 marca 2022 r.

Jeżeli wynik badania prawnego będzie nega-
tywny lub nie dojdzie do wpłaty zadatku Parafia 
może wycofać się z transakcji. Natomiast, jeże-
li wynik badania będzie pozytywny i kupujący 
wpłacą zadatek, to zawarcie umowy przyrze-
czonej powinno nastąpić najpóźniej 3 grudnia 
2022 r., o ile do tego czasu ziszczą się warunki 
formalne, które obejmują m.in. pozyskanie 
interpretacji podatkowej. Gdyby kupujący nie 

4 Kwestia ta byłą przedmiotem obrad Zgromadzenia Pa-
rafialnego w dniu 10 października 2021 r.

stawili się do podpisania umowy przyrzeczo-
nej po wpłacie zadatku, przepadnie on na rzecz  
Parafii.

Ww. umowa przyrzeczona będzie jednak 
umową warunkową, zawartą pod jednym, ale 
istotnym i niezależnym od stron warunkiem 
nieskorzystania przez Prezydenta Wrocławia 
z ustawowego prawa pierwokupu (wynikają-
cego z zabytkowego charakteru kamienicy). 
W umowie przedwstępnej przewidziany został 
mechanizm, który pozwoli stronom wycofać się 
z transakcji, gdyby Prezydent Wrocławia sko-
rzystał z prawa pierwokupu wobec jedynie nie-
których lokali. Jeżeli Prezydent Wrocławia nie 
skorzysta z prawa pierwokupu, zapłata reszty 
ceny oraz finalizacja transakcji spodziewane są 
najpóźniej w połowie stycznia 2023 r.

Warszawa, budynek biurowy  
przy ul. Nowogrodzkiej 68  
(Prima Court)
Nieruchomość ta została w największym stopniu 
dotknięta efektem pandemii, podobnie jak wiele 
innych nieruchomości biurowych w Warszawie 
i w kraju. W odpowiedzi na wnioski dzierżaw-
cy nieruchomości, który nieoczekiwanie zna-
lazł się - tuż po podpisaniu umowy dzierżawy 
z Parafią - w trudnej sytuacji ekonomicznej, RP 
wyraziła zgodę na zawarcie aneksu do umowy 
dzierżawy w dniu 29 stycznia 2021 r., zmniejsza-
jącego okresowo raty dzierżawne5. RP kierowała 
się tym, iż nie widzieliśmy szans na samodziel-
ne polepszenie sytuacji rynkowej Prima Court 
i doceniliśmy działania dzierżawcy w zakresie 
działań marketingowych prowadzonych na ryn-
ku warszawskim. Należy także podkreślić, że – 
pomimo trudności – dzierżawca przeprowadził 
i sfinansował prace mające na celu moderniza-
cję i polepszenie estetyki budynku Prima Court. 

5 Szczegółowa informacja o sytuacji tej nieruchomości 
była przedstawiona na kolejnych Zgromadzeniach 
Parafialnych oraz w  Informatorze Parafialnym nr 1 
(107)/2021.



INFORMATOR Nr 1 (111) 2022

14

Zdjęcia z przeprowadzonych prac przedstawili-
śmy w Informatorze Parafialnym nr 1 (107)/2021.

W ramach podpisanego wówczas aneksu 
Parafia zgodziła się na okresowe zmniejszenie 
rat dzierżawnych, zastrzegając sobie jednocześ-
nie możliwość zwrotu kwoty utraconych przy-
chodów w przyszłości. Jako, że z końcem 2021 r. 
upływał trzyletni okres dzierżawy, RP przystąpiła 
do negocjacji z dzierżawcą w celu: zarazem prze-
dłużenia umowy dzierżawy na kolejny, trzyletni 
okres, jak też uzyskania porozumienia w zakresie 
zwrotu utraconych przychodów. Plan RP zakłada 
także okresowe przeniesienie Kancelarii Parafial-
nej do budynku Prima Court w trakcie przepro-
wadzania generalnego remontu kamienicy przy 
ul. Kredytowej 4.

W dniu 29 grudnia 2021 r. Parafia zawarła 
aneks nr 4 do umowy dzierżawy z dnia 17 grud-
nia 2019 r., przewidujący przedłużenie umowy 
dzierżawy do 31 grudnia 2024 r., nową stawkę 
dzierżawy (plus mechanizm jej waloryzacji) oraz 
obowiązek ponoszenia przez dzierżawcę nakła-
dów na wynajmowane powierzchnie. Zgodnie 
z umową roczne przychody Parafii z tytułu czyn-
szu powinny wynieść ponad 1 mln PLN rocznie.

Jednocześnie Parafia zawarła porozumie-
nie finansowe, regulujące kwestię spłaty dłu-
gu w stosunku do Parafii w wysokości 920.890 
PLN z tytułu wyżej opisanych utraconych przez 
Parafię przychodów oraz poniesionych przez 
Parafię nakładów na wynajmowane powierzch-
nie (w okresie epidemii to Parafia finansowała 
te nakłady). W wyniku zawartego porozumienia 
spłata długu nastąpi w 63 miesięcznych ratach. 
Porozumienie przewiduje też roczną waloryzację 
pozostającej do zapłaty kwoty długu oraz zabez-
pieczenie spłaty długu poprzez oświadczenie 
dzierżawcy o poddaniu się egzekucji.

Warszawa, Cmentarz przy  
ul. Młynarskiej 54/56/58  
(budynek administracji oraz 
otoczenie cmentarza)

Jak o tym informowaliśmy6, Rada Parafialna 
podjęła w 2019 r. decyzję o zainicjowaniu prac 
mających na celu pełną rewitalizację budynku 
administracji Cmentarza. W wyniku podjętych 
działań uzyskaliśmy prawomocną decyzję z 29 
grudnia 2020 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków (MWKZ) pozwalającą 
na realizację projektu.

W ramach procedury administracyjnej uzy-
skania decyzji o pozwoleniu na budowę dla 
zadania „Nadbudowa, przebudowa i remont 
budynku Kancelarii oraz remont i przebudowa 
obiektów towarzyszących na Cmentarzu Ewan-
gelicko-Augsburskim”, Parafia pozyskała 3 sierp-
nia 2021 r. decyzję o pozwoleniu na budowę. 
Ponadto, w ramach odrębnej procedury admini-
stracyjnej uzgodniono projekt nowego przyłącza 
wodnego i kanalizacyjnego.

Realizująca projekt Pracownia Architekto-
niczna inż. Macieja Mazgaja przekazała Parafii 
projekt wykonawczy dla tego zadania w zakresie 
architektury, konstrukcji, instalacji elektrycz-
nych, instalacji sanitarnych w tym: wentylacji, 
c.o., gazowej, wodnej i kanalizacyjnej. Ponadto, 
przekazane zostały Parafii uprzednio pozyskane 
warunki przyłączenia do sieci elektroenerge-
tycznej wraz ze wzorem nowej umowy przyłą-
czeniowej. Jednocześnie, rozpoczęto prace nad 
projektem wnętrz.

Parafia jest zatem w posiadaniu wszystkich 
opracowań projektowych i dokumentów formal-
nych niezbędnych do realizacji zadania. Proble-
mem pozostaje finansowanie, które Parafia chce 
pozyskać ze środków pomocowych (Pracownia 
szacuje koszt prac na minimum 4.000.000 PLN 
netto). Na obecnym etapie nie ma jeszcze uru-
chomionych ścieżek formalnych pozwalających 
Parafii na wystąpienie ze stosownym wnioskiem. 
RP będzie ten temat uważnie monitorować. 

6 Zgromadzenie Parafialne w dniu 23 lutego 2020 r. oraz 
21 marca 2021 r., a także w Informatorze Parafialnym 
nr 1 (107)/2021.
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Ponadto należy wskazać, że Parafia uzyskała 
prawomocną decyzję MWKZ nr 110/2021 o wpi-
sie do rejestru zabytków nieruchomych woje-
wództwa mazowieckiego otoczenia Cmentarza, 
stanowiącego strefę o szerokości do 15,5 metra 
od granic Cmentarza w zakresie działek sąsied-
nich z obrębu 6-03-13. Uzyskanie tej decyzji 
kończy wieloletni spór prawny z udziałem m.in. 
Starowarszawska Sp. z o.o. z siedzibą w Warsza-
wie, która zamierzała uzyskać pozwolenie na 
budowę wielopiętrowego hotelu w bezpośred-
niej bliskości naszej nekropolii.

Warszawa, kamienica  
przy ul. Kredytowej 4 
W ramach warsztatów strategicznych RP, remont 
generalny budynku parafialnego przy ul. Kredy-
towej 4 został uznany za zdecydowanie najbar-
dziej priorytetowe działanie, które powinno być 
kontynuowane przez RP kadencji 2022-2027. 
Zdaniem RP kamienica przy ul. Kredytowej 4 
powinna stać się Centrum Parafialnym z jednej 
i źródłem stałych przychodów z drugiej strony. 
Koncepcja generalnego remontu kamienicy była 
szeroko zaprezentowana ZP w dniu 21 mar-
ca 2021 r. oraz w Informatorze Parafialnym nr 1 
(107)/2021. ZP podjęło również wówczas uchwa-
łę upoważniającą RP do podjęcia działań w celu 
realizacji tego projektu.

W ramach przygotowań do remontu Pracow-
nia Architektoniczna inż. Macieja Mazgaja przy-
gotowała i przekazała Parafii w styczniu i marcu 
2021 roku komplet opracowań przedprojekto-
wych. Na podstawie przygotowanych dokumen-
tów 18 lutego 2021 został złożony do urzędu 
MWKZ wniosek o wydanie zaleceń konserwator-
skich dla kompleksowych działań związanych 
z rewitalizacją nieruchomości przy Kredytowej 
4, w tym nadbudowy poddasza, budowy garażu 
podziemnego, zburzenia oraz odbudowy oficy-
ny od ul. Królewskiej oraz adaptacji kamienicy 
i oficyny na potrzeby parafialne. Wydanie zale-
ceń zostało jednak przez urząd MWKZ wstrzy-
mane w związku z rozpoczętą procedurą wpisu 

nieruchomości do rejestru zabytków. Decyzją 
z dnia 27 września 2021 r. nr 92/2021 MWKZ wpi-
sał do rejestru zabytków nieruchomych woje-
wództwa mazowieckiego całą kamienicę wraz 
z terenem posesji. Wpis do rejestru uprawomoc-
nił się w dniu 9 listopada 2021, a wydana decyzja 
stała się ostateczna. Do dnia dzisiejszego urząd 
MWKZ nie wydał zaleceń konserwatorskich. 
W wyniku podjętej decyzji o wpisie całej nieru-
chomości do rejestru zabytków nieaktualna sta-
ła się koncepcja zburzenia i odbudowy oficyny. 
W pozostałym zakresie zaprezentowana w ub. r. 
koncepcja jest aktualna. RP zleciła jednocześnie 
Pracowni podjęcie prac projektowych w taki spo-
sób, aby maksymalnie móc zrealizować zatwier-
dzoną koncepcję będąc w zgodności z decyzją 
MWKZ. Oczywiście dla dokończenia tych prac 
konieczne będzie uwzględnienie zaleceń kon-
serwatorskich, na które czekamy (mimo wielo-
krotnych monitów Parafii, nie ma jeszcze decyzji  
w tej sprawie).

W międzyczasie Pracownia pozyskała warun-
ki techniczne przyłączy od gestorów mediów 
(E.ON, MPWiK, Veolia).

Konstancin-Jeziorna,  
Ewangelicki Ośrodek Diakonii 
„Tabita”
Na kolejnych Zgromadzeniach Parafialnych7 
informowaliśmy o problemach we współpracy 
z Grupą Lux Med, której spółka Lux Med „Tabi-
ta” (w której Parafia jest mniejszościowym 
udziałowcem) wynajmuje od Parafii nierucho-
mość w Konstancinie-Jeziorna i zarządza zakła-
dem opiekuńczym. 

Sprawa remontu balkonów i tarasów
W ramach zawartego z Parafią porozumienia 
Lux Med zobowiązał się m.in. do sfinansowania 
w całości remontu balkonów i tarasów w budyn-
ku „Tabita” w drodze podwyższenia kapitału 

7 ZP w dniach 23 lutego 2020 r., 21 marca 2021 r. i 10 
października 2021 r.
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spółki Lux Med „Tabita” („Spółka”) wkładem 
pieniężnym do maksymalnej kwoty 2 mln zł, 
przy czym wkład ten miał nie być niższy niż kwo-
ta niezbędna do wykonania remontu, a spółka 
zobowiązała się do przeprowadzenia remontu 
w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku i sfi-
nansowania go z wkładu pieniężnego wpłaco-
nego przez Lux Med. Co ważne, Parafia zgodziła 
się na konwersję długu Spółki z tytułu nie zapła-
conego czynszu na kapitał m.in. ze względu na 
ww. zobowiązanie Lux Medu i Lux Med „Tabita”. 
W okresie od listopada 2020 r. do marca 2021 r. 
była prowadzona korespondencja pomiędzy 
Lux Med „Tabita” a Parafią w sprawie szczegó-
łów remontu balkonów i tarasów (dot. koloru 
posadzki, technologii remontu, umowy z wyko-
nawcą remontu). 

Nieoczekiwanie w lipcu 2021 r. Lux Med „Tabi-
ta” powiadomiła Parafię o wystąpieniu trwa-
łych okoliczności uniemożliwiających realizację 
remontu balkonów i tarasów z uwagi na brak 
środków finansowych. Spółka następnie wyjaśni-
ła, że otrzymane od Lux Medu na ten cel pieniądze 
zużyła na działania niezbędne z punktu widzenia 
ochrony życia i zdrowia pensjonariuszy w okresie 
epidemii. W kolejnych pismach Spółka wskazywa-
ła, że zamierza realizować remont balkonów eta-
pami w miarę posiadanych środków finansowych.

Parafia odpowiedziała na ww. pismo w lipcu 
2021 r., wzywając Lux Med „Tabita” do wykona-
nia remontu balkonów i tarasów do 30 wrześ-
nia 2021 r. pod rygorem wystąpienia do sądu 
o upoważnienie do zastępczego wykonania 
oraz o odszkodowanie, a ponadto wskazała, 
że nie przyjmuje do wiadomości tłumaczenia 
Spółki o spożytkowaniu na inne cele środków 
przeznaczonych na remont balkonów i tara-
sów. Równolegle Parafia wystosowała pismo do 
Lux Medu, albowiem Lux Med ma realny i kie-
rowniczy wpływ na działania Lux Med „Tabita”, 
w którym wezwała Lux Med do zapewnienia 
wykonania remontu balkonów i tarasów zgodnie 
z zaciągniętymi zobowiązaniami, w szczegól-
ności poprzez dokonanie ponownego transferu 

środków do Spółki na remont balkonów i tara-
sów i doprowadzenie do jego wykonania. Parafia 
w obu pismach wskazała, że czuje się oszukana, 
albowiem remont balkonów i tarasów był częś-
cią kompleksowego porozumienia Parafii z Lux 
Medem i Lux Med „Tabita”, informując o zamia-
rze podjęcia wszelkich kroków prawnych w celu 
dochodzenia i obrony swoich praw. 

W udzielonej w sierpniu 2021 r. odpowiedzi 
na pismo Parafii, Lux Med „Tabita” wskazała, 
że jej sytuacja nie pozwalała i nie pozwala na 
wykonanie remontu ani do 30 czerwca, ani do 
30 września 2021 r. oraz, że nie jest jej zamiarem 
całkowita rezygnacja z remontu, ale że zamierza 
realizować remont balkonów etapami w miarę 
posiadanych przez Spółkę środków finanso-
wych. Jednocześnie Lux Med udzielił odpowiedzi 
w październiku 2021 r., w której poinformował, 
że nie planuje dalszego zaangażowania kapitało-
wego w Spółkę.

Sprawa ta będzie przedmiotem kolejnych kro-
ków prawnych podjętych przez Parafię.

Sprawa wymiany podłóg
Wojewoda mazowiecki na skutek przeprowa-
dzonej kontroli zobowiązał Lux Med „Tabita” do 
wymiany podłóg w terminie do 31 maja 2021 r. 
W listopadzie 2020 r. Lux Med „Tabita” zwróciła 
się do Parafii o podjęcie negocjacji w sprawie 
ustalenia harmonogramu i zestawienia prac oraz 
zasad ich finansowania. Parafia odmówiła finan-
sowania tych prac.

Lux Med „Tabita” zwróciła się z prośbą do 
Wojewody o odroczenie czasu na przeprowa-
dzenie wymiany podłóg ze względu na brak 
środków na jego wykonanie. Prośba ta – jak 
twierdzi Spółka – spotkała się ze zrozumieniem 
i wyznaczono termin przeprowadzenia tych prac 
zgodnie z wnioskowanym terminem, tj. do 31 
grudnia 2024 r. Należy zwrócić uwagę, że termin 
ten pokrywa się z terminem końca obowiązywa-
nia umowy najmu, co kreuje ryzyko, że Lux Med 
„Tabita” intencjonalnie nie wywiąże się z tego 
zobowiązania, pozostawiając je Parafii.
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W ramach warsztatów strategicznych RP 
uznała, że w związku z upływem z końcem 2024 r. 
obecnej umowy z Grupą Lux Med, wypracowanie 
nowej, bezpiecznej dla Parafii koncepcji dalsze-
go przeznaczenia EOD Tabita powinno być jed-
nym z priorytetów RP kolejnej kadencji.

Lublin, potencjalne roszczenia 
odszkodowawcze Parafii
Jak o tym informowaliśmy na ZP w dniu 21 
marca 2021 r. Parafia była swego czasu jednym 
z zapisobiorców po Henryku Krausse, znaczą-
cym, przedwojennym przedsiębiorcy lubelskim. 
Majątek Henryka Krausse (w tym przede wszyst-
kim przedsiębiorstwo „Młyn wodnoparowy braci 
Krausse”) został po II wojnie światowej znacjona-
lizowany na mocy sukcesywnych orzeczeń nacjo-
nalizacyjnych, z którymi Henryk Krausse nigdy 
się nie pogodził i dochodził ich unieważnienia. 
RP zleciła kancelarii GKR Legal wykonanie ana-
lizy możliwości dochodzenia bądź restytucji 
udziału we własności, bądź odszkodowania 
za utracone mienie. Stosowna analiza zosta-
ła przekazana Parafii w grudniu 2020 r. Parafia, 
w oparciu o tę analizę, zleciła kancelarii podję-
cie kolejnych kroków prawnych w odniesieniu 
do dwóch nieruchomości: po ww. Młynie przy ul. 
Firlejowskiej oraz przy ul. Mełgiewskiej, wywłasz-
czonej na rzecz FSO.

Dawny Młyn, ul. Firlejowska
Wszczynając postępowanie Parafia planowa-
ła uzyskanie – w następstwie złożenia wniosku 
o stwierdzenie nieważności orzeczenia z 1962 r. 
nacjonalizującego Młyn braci Krauze – decyzji 
o wydaniu powyższego orzeczenia z narusze-
niem prawa, a następnie dochodzenia naprawie-
nia szkody poniesionej tym orzeczeniem przed 
sądem cywilnym. Parafia zatem złożyła wniosek 
o stwierdzenie nieważności orzeczenia z 1962 r.

Wskutek przyjętej przez Sejm w dniu 11 sierp-
nia 2021 r. nowelizacji Kodeksu postępowania 
administracyjnego, wprowadzono limit czasowy 
na uznawanie roszczeń reprywatyzacyjnych. Po 

upływie 30 lat od wydania decyzji administracyj-
nej nie można obecnie wszcząć postępowania 
w celu jej zakwestionowania. Nowelizacja miała 
na celu „ucięcie czasowe” postępowań admini-
stracyjnych. W efekcie postępowanie o stwierdze-
nie nieważności zostało umorzone z mocy prawa, 
co zamyka drogę do dochodzenia zwrotu w natu-
rze, ale także do starań o odszkodowanie (ze 
względu na brak tzw. prejudykatu, czyli orzecze-
nia stwierdzającego bezprawne działanie władzy 
publicznej, jakim miała być decyzja o stwierdze-
niu nieważności orzeczenia nacjonalizacyjnego).

Parafia podjęła decyzję o zaskarżeniu decyzji 
o umorzeniu postępowania do Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego w Warszawie, aby 
w toku postępowania starać się m.in. przekonać 
sąd do wystąpienia do Trybunału Sprawiedliwo-
ści Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym 
o zgodność nowelizacji k.p.a. z prawem euro-
pejskim i w ten sposób stworzyć sobie alterna-
tywny prejudykat do starań o odszkodowanie, 
względnie przeciągnięcie sprawy do czasu, gdy 
stworzy się szansa na stwierdzenie sprzeczności 
nowelizacji k.p.a. z Konstytucją przez Trybunał 
Konstytucyjny. 

Niezależnie od ww. skargi złożonej do WSA, 
zdaniem kancelarii GKR Legal jest szansa na 
zakwestionowanie umorzenia postępowania 
z mocy prawa, ze względu na to, że w aktach 
sprawy brak jest dowodów doręczenia (zwrotek) 
zaskarżonej decyzji z 1962 r. Zatem twierdze-
nie organu, że od doręczenia decyzji do wejścia 
w życie nowelizacji k.p.a., czyli do września 
2021 r. upłynęło ponad 40 lat jest domysłem, nie 
zaś udowodnionym faktem. 

Gdyby powyższe się powiodło, do wszczę-
cia sprawy o odszkodowanie, konieczne będzie 
jeszcze przeprowadzenie bardzo licznych postę-
powań o uznanie za zmarłych oraz spadkowych. 
Zajmą one z pewnością wiele lat. 

 
Tereny pod b. fabryką FSO, ul. Mełgiewska
Parafia złożyła również wniosek do Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii o stwierdzenie 
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nieważności decyzji wojewody z 1992 r., uwłasz-
czającej FSO. Zważywszy, że od decyzji z 1992 r. 
nie upłynęło jeszcze 30 lat, nowelizacja Kodeksu 
postępowania administracyjnego nakazująca 
umorzenie postępowania, nie powinna mieć do 
niej zastosowania (aczkolwiek nie można całko-
wicie wykluczyć rozszerzającej wykładni przepi-
sów nowelizujących). Jeżeli w trakcie kolejnych 
2-3 miesięcy nic się dalej nie zdarzy, kancelaria 
złoży skargę na przewlekłość postępowania. 

Podobnie jak w przypadku nieruchomości b. 
Młyna w sprawie wystąpi konieczność wielolet-
niego prowadzenia postępowań o uznanie za 
zmarłych oraz postępowań spadkowych. 

Lublin, udział w nieruchomości  
przy ul. Świętoduskiej 4
Odrębnym tematem jest współwłasność w zlo-
kalizowanej przy ul. Świętoduskiej 4 kamienicy 
w Lublinie (również znajdującej się w posiadaniu 
Parafii wskutek zapisu Henryka Krausse). W tym 
przypadku brak jest przeciwskazań do sprzedaży 
przez Parafię udziałów w tej nieruchomości. Dzia-
łając na podstawie uchwały ZP z 21 marca 2021 r. 
RP w czerwcu 2021 r. otrzymała ofertę nabycia 
udziału Parafii we współwłasności nieruchomo-
ści. Z uwagi na dynamiczną sytuację na rynku 
nieruchomości Parafia zleciła w grudniu 2021 r. 
aktualizację operatu nieruchomości. W oparciu 
o ten operat w styczniu 2022 r. Parafia złożyła ofe-
rentowi kontrofertę. Negocjacje trwają.

Składki kościelne.  
Ofiarność Parafian
W parafiach ewangelickich zwyczajowo istotną 
część majątku stanowią przychody ze składek 
kościelnych, które – zgodnie z Zasadniczym 
Prawem Wewnętrznym Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego w RP – powinny być corocznie 
uiszczane przez każdego członka parafii w kwo-
cie stanowiącej 1% rocznego dochodu. Niestety 
sytuacja w tym zakresie w naszej Parafii wyglą-
da źle. Poniższa tabela przedstawia statystykę 

ostatnich lat, która wskazuje, że pomimo wzro-
stu liczby Parafian (co cieszy i jest głównie 
wynikiem licznych w ubiegłych latach wstąpień 
do naszego Kościoła), procent osób płacących 
składki jest niewielki i wahał się w latach 2015-
2020 pomiędzy 31 a 34%. Średnia ofiarność na 
osobę nie przekroczyła zaś 300 PLN.

Rada Parafialna kilkakrotnie omawiała ten 
problem, zwracała się też do Parafian z apelem 
o wypełnianie swojego obowiązku. Niestety bez 
większego efektu. Zastanawialiśmy się też nad 
przyczynami tego zjawiska i członkowie Rady 
wskazywali m.in. na: niską generalnie aktyw-
ność Parafian w życiu Parafii, fakt, iż wiele osób 
formalnie figurujących wśród członków Parafii 
rzadko ma z nią na co dzień kontakt oraz to, że 
być może szereg Parafian uważa, iż wobec dobrej 
sytuacji finansowej Parafii i jej sporego majątku, 
nie jest wymagana ofiarność na jej rzecz. Na dziś 
jest więc tak, że większość Parafian korzysta 
z dobrodziejstw przynależności do niej niejako 
na kredyt zaciągnięty u osób składających ofiarę.

Majątek parafii ewangelickich był budowa-
ny w poprzednich wiekach nie tylko ofiarnoś-
cią w postaci płaconych składek, ale i zapisami 
na rzecz parafii darowizn, osobistego majątku 
(często niemałego) na wypadek śmierci. W ten 
sposób nasza Parafia stała się właścicielem nie-
ruchomości w Warszawie, Lublinie, Konstanci-
nie-Jeziornie, Poznaniu. Datki parafian pozwoliły 
pod koniec XVIII w. zbudować kościół Św. Trójcy. 
To darowane nieruchomości pozwalają nam dzi-
siaj spokojnie funkcjonować pomimo deficytu 
bieżącej ofiarności Parafian. Czasy się zmieniły, 
zasobność Parafian także, zmienił się etos i cha-
rakter więzi łączących z Parafią. Jednak warto 
przy takiej okazji – gdy omawiamy sprawy mająt-
kowe Parafii – wspomnieć nazwiska wielkich 
darczyńców naszej Parafii: Tepperów, Marxów, 
Halpertów, Malczów, Chałubińskich, Heinrichów, 
Temlerów, Ludwikę z Lindów Górecką, Wedlów, 
Szlenkierów, Schmidtów, Heldów, Krausse i wie-
lu innych, dziś często zapomnianych.
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Podsumowanie prac Rady 
Parafialnej kadencji 2017-2022
Mimo, że do upływu kadencji obecnej RP jest 
jeszcze kilka miesięcy, obecne ZP jest dobrym 
czasem na krótkie podsumowanie sytuacji 
gospodarczej Parafii na jej koniec. Zostawiamy 
Parafię w bardzo dobrej kondycji finansowej, po 
„wyczyszczeniu” większości od dawna zaległych 
tematów nieruchomościowych i ryzyk z nimi zwią-
zanych. Działalność gospodarcza Parafii generu-
je dochód (analizując sprawozdania należy przy 
tym zwrócić uwagę na wysoki koszt amortyza-
cji, który obciąża wynik, ale nie ma wpływu na 
realne, gotówkowe dochody). Wdrożony stały 
monitoring sytuacji finansowej i prognozowania 
przepływów finansowych pozwolił na uniknię-
cie problemów płynnościowych na starcie tej 
kadencji (brak zorganizowanego finansowania 
remontu kościoła Św. Trójcy) oraz następnie 
bezpieczne prowadzenie gospodarki parafialnej 
w okresie niespodziewanych trudności i wyzwań 
związanych z pandemią. Stan gotówki na koniec 
2021 r. wyniósł 4.188.118,82 PLN. Mamy nadal do 
spłacenia 4.197.745,48 PLN kredytu zaciągnięte-
go w 2017 r., ale jest to już tylko nieco więcej niż 
1/3 początkowej kwoty kredytu. Parafia efektyw-
nie korzystała z dostępnych środków pomoco-
wych. W sumie w latach 2017-2021 pozyskaliśmy 
7.496.000 PLN (w tym 136.000 PLN z Diecezji War-
szawskiej). Z tej kwoty ponad 90% zostało przezna-
czone na remont kościoła Św. Trójcy, a pozostała 
część na remont kaplicy Junga na Cmentarzu oraz 
rewitalizację cmentarzy ewangelickich. Niepowo-
dzeniem zakończyły się zaś nasze próby nakłonie-
nia wszystkich Parafian do regularnego opłacania 
składek kościelnych. Podjęcie skutecznych działań 

w tym zakresie powinno być jednym z głównych 
zadań RP w nowej kadencji. Jednocześnie wyra-
żamy wdzięczność dla tych Sióstr i Braci, którzy 
wywiązują się z tego obowiązku.

RP obecnej kadencji z sukcesem dokończyła 
dzieło generalnego, konserwatorskiego remontu 
kościoła Św. Trójcy, zapoczątkowane przez RP 
poprzedniej kadencji. 15 września 2019 r. w trak-
cie Dziękczynnego Nabożeństwa z okazji zakoń-
czenia remontu, zabrzmiały uroczyście dzwony 
odnowionego kościoła. Tego dnia doszło tak-
że do podpisania Porozumienia o partnerskiej 
współpracy z ewangelickim Nadprobostwem 
i Katedrą w Berlinie (wcześniej, w 2018 r. takie 
porozumienie zostało podpisane z Parafią Kate-
dralną w Uppsali).

Dzięki sfinalizowanej umowie zamiany zruj-
nowanych i generujących straty nieruchomości 
w Warszawie (przy ul. Emilii Plater 7) i Poznaniu 
(przy ul. Głogowskiej 43) pozyskaliśmy nieru-
chomość w Warszawie przy ul. Rosoła 10, która 
pozwala na realizację strategicznej misji para-
fialnej w obszarze edukacji, a jednocześnie jest 
nowym źródłem przychodów czynszowych. 
Sprzedaż wybranych, słabo lub nie dochodo-
wych aktywów (Wrocław, działki w Konstan-
cinie-Jeziornie) i zainwestowanie środków 
w kamienicę przy ul. Kredytowej 4 pozwoli 
Parafii na stworzenie Centrum Parafialnego 
oraz uzyskanie kolejnego, bardzo istotnego, sta-
łego źródła przychodów. Zawarte pod koniec 
2021 r. umowy z dzierżawcą budynku Prima 
Court zapewniają z kolei Parafii stabilne wpływy 
czynszowe przez kolejne lata, a także pozwala-
ją na odzyskanie w pełni utraconych przycho-
dów czynszowych z lat 2020-2021. Dysponując 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Liczba parafian 1785 1792 1820 1834 1819 1847

Liczba osób płacących składki 569 610 616 609 623 568

Średnia ofiarność na osobę/rok 
(PLN)

252 292 256 279,8 297,23 255,7
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pozwoleniem na budowę, jesteśmy gotowi do 
pozyskania środków i przeprowadzenia general-
nego remontu budynku administracji na naszym 
Cmentarzu przy ul. Młynarskiej. Pomimo bieżą-
cych problemów we współpracy, pozytywem 
jest, że po wielu latach braku dochodów, uzy-
skujemy obecnie stały czynsz z Lux Med „Tabita”, 
którego płatności są poręczone przez Lux Med.

Pandemia pokrzyżowała plany wielu z nas. 
Dotknęła nas też w najbardziej tragiczny spo-
sób. RP podjęła wszelkie możliwe działania, aby 
przeprowadzić Parafię i Parafian przez ten okres 
bezpiecznie, zarówno od strony sanitarnej, jak 
i gospodarczej. Słowa wielkich podziękowań 
należą się tym, którzy czuwali (i nadal czuwa-
ją) nad naszym bezpieczeństwem w tym okre-
sie. Słowa pozdrowienia kierujemy do zespołu 
Studia Lutheraneum, dzięki któremu wszyscy 
Parafianie mogli cały czas uczestniczyć w wyda-
rzeniach duszpasterskich. Dziękujemy naszym 
duszpasterzom i katechetce za dzielną służbę 
w tych niełatwych warunkach. A także osobom 
odpowiedzialnym za sprawy administracyjne, 
kancelarię, nieruchomości, Cmentarz. Po okresie 
zamknięcia wznowiliśmy w 2021 r. różne projek-
ty, organizując m.in. w kościele Św. Trójcy szereg 

wydarzeń kulturalnych, co jest efektem pracy 
naszej koordynatorki projektów.

RP obecnej kadencji ofiarnie i efektywnie 
przepracowała ostatnie 5 lat. Działo się to kosz-
tem życia prywatnego i zawodowego. Podjęli-
śmy szereg trudnych i skomplikowanych decyzji. 
Ich realizacja wymagała – w przypadku najważ-
niejszych z nich – formalnej akceptacji Zgroma-
dzenia Parafialnego. Zawsze ją uzyskiwaliśmy. 
Jesteśmy wdzięczni naszym Siostrom i Braciom 
za zaufanie, którym nas obdarzono i za mandat 
do prowadzenia spraw Parafii. Dziękujemy też 
naszym doradcom, prawnikom, księgowym, 
którzy czuwali nad podatkowym i prawnym 
bezpieczeństwem przeprowadzanych operacji. 
Wiemy, na koniec, że nadal wiele spraw pozosta-
je do załatwienia. Mówimy o tym w Kierunkach 
Strategii Parafii E-A Św. Trójcy, wypracowanych 
w ramach warsztatów strategicznych RP. Te kie-
runki poddajemy pod refleksję Zboru i jako reko-
mendację dla RP kolejnej kadencji 2022-2027.

Igor Chalupec
Wiceprezes Rady Parafialnej, Kurator Parafii 

kadencji 2017-2022

Wizualizacja 
elewacji frontowej 
Kamienicy od  
ul. Kredytowej



INFORMATOR Nr 1 (111) 2022

21

§ 21 Regulaminu Parafialnego Kościoła Ewangeli-
cko-Augsburskiego w RP:

W wykonywaniu sprawowanego zarządu Parafii 
do właściwości Rady Parafialnej należy w szcze-
gólności: 
a)  czuwanie nad  zachowaniem czystości nauki 

Kościoła, moralności i karności chrześcijańskiej 
oraz krzewienie życia religijnego w Parafii, 

b)  wspieranie duszpasterzy w modlitwie i współ-
działanie z nimi w duchowym budowaniu Para-
fii, 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 na-
bożeństw oraz regularne uczęszczanie parafian 
na nabożeństwa, a także współdziałanie w ulep-
szaniu miejscowych urządzeń kościelnych, 

e)  troska  o  chrześcijańskie wychowanie  dzieci 
i młodzieży, 

f)   organizowanie pieczy nad ubogimi i chorymi, 
popieranie wszelkich  spraw dobroczynności 
w Parafii i w Kościele, 

g)  przygotowanie wyborów Proboszcza, Probosz-
cza Pomocniczego, Rady Parafialnej, Komitetu 
Parafialnego i delegatów do Synodu Diecezjal-
nego, 

h)  uchwalenie wniosku o przydzielenie Probosz-
czowi  Wikariusza  i  przygotowanie  wniosku 
na Zgromadzenie Parafialne o ustanowienie 
dodatkowych stałych stanowisk duchownych 
w Parafii, 

i)   zarząd majątkiem parafialnym, składanie rocz-
nych sprawozdań budżetowych i opracowywa-
nie projektu budżetu Parafii, 

j)   sporządzanie,  uzupełnianie  i weryfikowanie 
listy  wyborców  oraz  dokonywanie  podziału 

SPRAWOZDANIE Z PRAC RADY PARAFIALNEJ 
PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ 

ŚWIĘTEJ TRÓJCY W ROKU 2021

Przemysław Florjanowicz-Błachut –  
sekretarz Rady Parafialnej

Parafii na okręgi mandatowe przy wyborach 
parafialnych, 

k)  zatrudnianie i zwalnianie świeckich pracowni-
ków parafialnych, a także ustalanie warunków 
zatrudnienia i służby duchownych i świeckich 
pracowników Parafii, 

l)   powoływanie komisji parafialnych, 
m) przedstawianie kościelnym władzom przełożo-

nym wniosków w ogólnych sprawach kościel-
nych wraz z uzasadnieniem.

Personalia i tryb odbywania 
posiedzeń
Rada Parafialna działała w 2021 r. zasadniczo 
w składzie wyłonionym przez Zgromadzenie Pa-
rafialne w wyborach w dniu 21 maja 2017 r. oraz 
w drodze kooptacji w składzie: Agnieszka Bed-
narkiewicz-Sowińska, Elżbieta Byrtek (członkini 
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dokooptowana, przedstawicielka katechetów 
pracujących w Parafii), Igor Chalupec, Przemy-
sław Florjanowicz-Błachut, Michał Hasiuk, Mar-
cin Jacoby, Joanna Keber, Emilia Klein-Dębek, 
Michał Kleinschmidt, Ewa Kobierska-Maciuszko. 

Z urzędu członkami Rady są duchowni zatrud-
nieni w Parafii: ks. Piotr Gaś – Proboszcz oraz 
Małgorzata Gaś – diakon. W związku z ordynacją 
w marcu 2021 r. na duchownego Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego dotychczasowego prak-
tykanta mgr. teol. Sebastiana Madejskiego został 
on skierowany jako wikariusz do służby w naszej 
Parafii. W związku z tym wszedł z urzędu w skład 
Rady Parafialnej jako duchowny pełniący służbę 
w Parafii.

Prezydium Rady Parafialnej tworzyli: ks. Piotr 
Gaś – prezes, Igor Chalupec – wiceprezes, kurator 
Parafii, Przemysław Florjanowicz-Błachut – se-
kretarz, Joanna Keber – skarbnik. 

W okresie sprawozdawczym w roku 2021 
Rada odbyła 13 posiedzeń (4 lutego, 22 lute-
go, 24 marca, 15 kwietnia, 19 maja, 15 czerwca, 
8 lipca, 31 sierpnia, 22 września, 26 października, 
6 listopada, 23 listopada, 14 grudnia). Z uwagi na 
ogłoszony w kraju w marcu 2020 r. stan epidemii 
w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 
oraz wprowadzane i modyfikowane w ciągu roku 
obostrzenia Rada Parafialna odbywała posiedze-
nia w trybie zdalnym na odległość z wykorzysta-
niem aplikacji zoom oraz stacjonarnie z zacho-
waniem odpowiedniego dystansu społecznego 
i z zastosowaniem koniecznych środków ochro-
ny osobistej w sali parafialnej nr 1 przy ul. Kre-
dytowej 4, w sali posiedzeń w pomieszczeniach 
Kancelarii Parafialnej, ale i w pomieszczeniach 
Ośrodka Ursynów w budynku przy ul. Rosoła 10. 
W niektórych posiedzeniach Rady brał udział 
również zastępca członka Rady Marek Kuliński.

Rada Parafialna przyjmowała uchwały na po-
siedzeniach stacjonarnych, zdalnych oraz w dro-
dze obiegowej w drodze głosowania elektronicz-
nego – podjęto w roku 2021 łącznie 87 uchwał. 
Część uchwał, na podstawie upoważnień Rady, 
podejmowało Prezydium Rady Parafialnej, któ-

re w roku 2021 odbywało posiedzenia w formie 
posiedzeń stacjonarnych, posiedzeń zdalnych 
na odległość. Prezydium podejmowało uchwa-
ły zarówno na posiedzeniach stacjonarnych, jak 
i w przeważającej mierze w drodze obiegowej 
(elektronicznej). Członkowie Prezydium brali 
udział również w spotkaniach zewnętrznych, 
reprezentując Parafię w szczególności w kontak-
tach z partnerami biznesowymi i przedstawicie-
lami m.st. Warszawy, Mazowieckiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków, Uniwersytetu 
Warszawskiego, Uniwersytetu Muzycznego im. 
Fryderyka Chopina, Narodowego Centrum Kul-
tury, Ambasady Niemieckiej w Warszawie.

Niektórzy członkowie Rady pełnią również 
inne funkcje ogólnokościelne lub diecezjalne: 
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, członkiem 
stałym Komisji Regulacyjnej ds. KEA w Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
członkiem chóru parafialnego „Semper Can-
tamus”. W skład Synodu Diecezji Warszawskiej 
spośród członków Rady wchodzą z urzędu: ks. 
Piotr Gaś, diakon Małgorzata Gaś, ks. Sebastian 
Madejski oraz z wyboru: Elżbieta Byrtek, 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-Błachut 
wchodzą w skład Rady Fundacji „Kamienie Niepa-
mięci”, której celem statutowym jest działanie na 
rzecz ochrony materialnych zabytków protestan-
tyzmu poprzez m.in. inwentaryzowanie dawnych 
cmentarzy ewangelickich na Mazowszu. Inicjato-
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rem i założycielem fundacji jest Maciej Lipiński – 
członek Komisji Rewizyjnej Parafii.

W dniu 6 listopada 2021 r. członkowie Rady 
Parafialnej wzięli udział w zorganizowanych 
w Ośrodku Ursynów przy ul. Rosoła 10 i popro-
wadzonych przez dr hab. prof. SWKS Marcina 
Jacoby’ego – członka RP warsztatach dot. wy-
pracowania kierunków strategii Parafii Ewange-
licko-Augsburskiej Św. Trójcy w Warszawie na 
lata 2022-2031. Wypracowany dokument1 został 
przyjęty uchwałą RP nr 84/2021 z dnia 14 grud-
nia 2021 r. Ufamy, że Bóg przyzna się do naszych 
zamiarów, a Radzie Parafialnej kolejnej kadencji 
2022-2027 uda się z Bożą pomocą zrealizować wie-
le z tych celów dla dobra domowników wiary – na-
szej Wspólnoty Sióstr i Braci w Jezusie Chrystusie, 
ale i dla dobra mieszkanek i mieszkańców naszej 
małej Ojczyzny – miasta stołecznego Warszawy.

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 2021 r. w od-
niesieniu do: 1) kompleksu budynków Ewangeli-
ckiego Ośrodka Tabita w Konstancinie-Jeziornie; 
2) nieruchomości przy ul. Spokojnej 4 w Kon-
stancinie-Jeziornie; 3) kamienicy przy Rynku 
50 we Wrocławiu (d. zabytkowy dom handlowy 
Hünert/Trautner); 4) biurowca Prima Court przy 
ul. Nowogrodzkiej 68 w Warszawie; 5) budynku 
kancelarii Cmentarza Ewangelickiego przy ul. 
Młynarskiej 54/56/58 w Warszawie oraz samego 
Cmentarza; 6) kamienicy parafialnej przy ul. Kre-
dytowej 4 w Warszawie; 7) budynku kościoła Św. 
Trójcy przy pl. Małachowskiego 1 w Warszawie;  

1 Zob. Kierunki strategii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
Św. Trójcy w  Warszawie na lata 2022-2031 opubliko-
wane w niniejszym wydaniu specjalnym Informatora 
Parafialnego, s. 28.

8) budynku kościoła Objawienia Pańskiego 
w Warszawie-Włochach. 

Działania Rady Parafialnej podejmowane 
w stosunku do nieruchomości parafialnych zo-
stały szczegółowo przedstawione w Sprawozda-
niu Kuratora Parafii dla Zgromadzenia Parafial-
nego za 2021 rok i podsumowaniu kadencji 2017-
2022, zawartej w niniejszym wydaniu specjalnym 
Informatora Parafialnego (str. 11).

Warto w tym miejscu jedynie wskazać, że 
pierwszą podjętą w roku 2021 uchwałą Rady Para-
fialnej (uchwała nr 1/2021 z dnia 4 lutego 2021 r .)  
było przyjęcie i zatwierdzenie sporządzonego 
przez Macieja Mazgaja (Autorska Pracownia Pro-
jektowa Maciej Mazgaj) Projektu koncepcyjnego 
rewitalizacji i rozbudowy kamienicy ul. Kredytowa 
4 Warszawa, luty 2021 r.2 

Rada Parafialna była na bieżąco informowa-
na przez Skarbnika o sytuacji finansowej Parafii, 
realizacji umowy bankowego kredytu inwesty-
cyjnego zaciągniętego w Banku PKO BP. Saldo 
nie spłaconego kredytu (bez odsetek) na koniec 
2021 r. wynosiło 4 197 745,48 PLN. Mimo obo-
wiązku spłat kolejnych rat kapitałowych i od-
setek nadal wysokiego kwotowo zobowiązania 
z tytułu kredytu (którego spłata została „rozter-
minowana” do dnia 1 września 2027 roku) oraz 
dalszej niepewnej sytuacji na rynku warszaw-
skich nieruchomości biurowych, Parafia w całym 
okresie sprawozdawczym zachowywała płyn-
ność finansową a jej sytuacja finansowa była 
stabilna, m.in. dzięki bieżącemu kontrolingowi 
finansowemu przepływów gotówkowych. 

2 Koncepcja generalnego remontu kamienicy zosta-
ła zaprezentowana w  Informatorze Parafialnym nr 1 
(107)/2021 oraz na posiedzeniu Zgromadzenia Para-
fialnego w  dniu 21 marca 2021 r. Na skutek decyzji 
ostatecznej Mazowieckiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków Nr 92/2021 z  dnia 27 września 
2021 r. o  wpisie do rejestru zabytków nieruchomych 
województwa mazowieckiego całej kamienicy (w tym 
oficyn) wraz z  terenem posesji projekt ten w  części 
uległ dezaktualizacji. Zob. szerzej Sprawozdanie Kura-
tora Parafii dla Zgromadzenia Parafialnego za 2021 rok 
i podsumowanie kadencji 2017-2022.
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Ważniejsze decyzje Rady 
Parafialnej w okresie 
sprawozdawczym
Rada Parafialna w okresie sprawozdawczym – 
poza najważniejszym uchwałami dotyczącymi 
sprawozdawczości i zarządzania parafialnym 
zasobem nieruchomości, w tym dotyczącymi 
transakcji sprzedaży wchodzących w jego skład 
obiektów (co wymagało ścisłej współpracy ze 
Zgromadzeniem Parafialnym, ale i Radą Diece-
zjalną oraz Konsystorzem) - podejmowała sze-
reg innych rozstrzygnięć, których wybór został 
przedstawiony poniżej.

W lutym 2021 r. Rada przyjęła projekty spra-
wozdań finansowych Parafii za rok 2020 z dzia-
łalności statutowej (kultowej) i działalności 
gospodarczej, preliminarza budżetowego na 
2021 r., wielkość straty z działalności gospo-
darczej i zarekomendowała przyjęcie ich Zgro-
madzeniu Parafialnemu (uchwały nr 3-6/2021). 
Również na lutowym posiedzeniu Rada podjęła 
uchwały: w sprawie zgody na pochówek szcząt-
ków ludzkich pochodzących z dawnego cmen-
tarza ewangelickiego, położonego w Radzyminie 
(powiat wołomiński, gmina Radzymin) przy ul. 
Polnej (działki nr ew. 73/6 i 72/1, obręb 02-03) 
na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w War-
szawie (uchwała nr 9/2021); w sprawie regulacji 
spraw lokalowych lokatorów / najemców lokali 
mieszkalnych nr 5, 5A, 9, 7, 11, 12, 13A, 14, 15A, 
19B, 44, 45 w nieruchomości parafialnej Kredy-
towa 4 w związku z projektem przeprowadzenia 
generalnego remontu nieruchomości (uchwała nr 
10/2021); w sprawie rekomendacji Zgromadzeniu 
Parafialnemu podjęcie uchwały wyrażającej zgo-
dę na zbycie udziału Parafii w kamienicy przy ul. 
Świętoduskiej w Lublinie (uchwała nr 7/2021).

W marcu 2021 r. Rada Parafialna podjęła z ko-
lei uchwały rekomendujące Zgromadzeniu Para-
fialnemu przyjęcie uchwał w sprawie: wyrażania 
zgody na remont kapitalny, przebudowę i nadbu-
dowę budynku administracyjnego oraz remont 
i przebudowę obiektów pomocniczych, położo-
nych na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim, 

nieruchomości parafialnej położonej w Warsza-
wie przy ul. Młynarskiej 54/56/58 (uchwała nr 
15/2021); wyrażenia zgody na dalsze prowadze-
nie prac mających na celu: przeprowadzenie 
remontu kapitalnego nieruchomości parafialnej 
położonej w Warszawie przy ul. Kredytowej 4 
oraz budowę w części północnej działki od strony  
ul. Królewskiej budynku mieszkalnego oficyny 
(uchwała nr 16/2021); wyrażenia zgody na sprze-
daż nieruchomości położonej we Wrocławiu 
przy ul. Rynek 50 – nieruchomości zabudowanej 
budynkiem wraz z wyodrębnionymi lokalami 
(uchwała nr 17/2021).

W maju Rada podjęła decyzję o zleceniu wy-
konania nowych mebli do zakrystii w kaplicy 
EOD Tabita.

W lipcu Rada podjęła m.in. uchwałę o finan-
sowym wsparciu organizacji parafialnych półko-
lonii dla konfirmantów i młodzieży – inicjatywy 
podjętej przez Agnieszkę Walewską-Wróbel.

W sierpniu Rada wyraziła zgodę: na zakup do-
datkowego sprzętu komputerowego i rzutników 
multimedialnych z przeznaczeniem na wsparcie 
sprzętowe prowadzenia zajęć edukacyjnych, na 
użyczenie większej sali parafialnej w budyn-
ku parafialnym przy ul. Rosoła 10 w Warszawie 
Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe 
z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć „Opo-
wieści biblijnych” i zajęć z religii o profilu ewan-
gelicko-augsburskim oraz rzymsko-katolickim 
oraz postanowiła nadać większej sali parafialnej 
w budynku przy ul. Rosoła 10 w Warszawie na-
zwę „Betlejem”, a mniejszej „Nazaret” (uchwała 
nr 44/2021). Również na sierpniowym posiedze-
niu Rada wyraziła zgodę na zatrudnienie firmy 
doradczej, która pomoże zorganizować finan-
sowanie pomocowe na nadbudowę, przebu-
dowę i remont budynku kancelarii oraz remont 
i przebudowę obiektów towarzyszących na te-
renie Cmentarza przy ul. Młynarskiej 54/56/58 
wraz z zagospodarowaniem terenu (uchwała nr 
48/2021). 

W październiku RP podjęła uchwałę o kon-
tynuacji projektu tłumaczenia porannych na-
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bożeństw transmitowanych z Kościoła Św. 
Trójcy na Polski Język Migowy na lata 2022-
2023 (uchwała nr 64/2021), postanawiając (po 
zmianie tej uchwały w grudniu 2021 r. uchwałą 
nr 73/2021), że tłumaczenie będzie obejmować 
4 nabożeństwa niedzielne w miesiącu. Rada 
na październikowym posiedzeniu wybrała tak-
że Magdę Welman – Intendentkę Cmentarza 
w skład Rady Fundacji Kamienie Niepamięci 
(uchwała nr 69/2021), jak również zapoznała się 
z działalnością Fundacji – bieżącą i za rok 2020.

W listopadzie przyjęto aneks do Umowy Part-
nerskiej między PEA Św. Trójcy a Parafią Kate-
dralną w Uppsali (uchwała nr 72/2021) przedłu-
żający Umowę na kolejne 3 lata. Rada zadecydo-
wała również wesprzeć rozwój Studia Lutheran-
eum poprzez zakup profesjonalnych mikrofonów 
firmy Gefell i Rode na potrzeby transmisji nabo-
żeństw, koncertów oraz innych wydarzeń orga-
nizowanych w kościele Św. Trójcy (uchwała nr 
75/2021), jak również Fundację Kamienie Niepa-
mięci poprzez przyznanie dotacji organizacyjnej 
w wysokości 1500 zł (Uchwała nr 76/2021). 

Na ostatnim stacjonarnym posiedzeniu RP 
w roku 2021 (14 grudnia) Rada przyjęła m.in. 
uchwały w sprawie: zmiany stawek opłat za 
możliwość korzystania z bieżącej wody i wywozu 
śmieci na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim 
(uchwała nr 80/2021); w sprawie mechanizmu 
przyznawania z budżetu Parafii zniżek parafia-
nom na każde dziecko uczęszczające do placó-
wek oświatowych Fundacji Ewangelickie Towa-
rzystwo Oświatowe od roku szkolnego 2022/2023 
(uchwała nr 83/2021); przyjęcia „Kierunków stra-
tegii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trój-
cy w Warszawie na lata 2022-2031” (uchwała nr 
84/2021).

Obsługa prawna, księgowa 
i doradcza Parafii
Rada Parafialna współpracowała w 2021 r. 
w kwestiach bieżących aspektów prawnych funk-
cjonowania Parafii, w tym zawieranych umów 
z podmiotami zewnętrznymi oraz w zakresie po-

mocy prawnej monitoringu otoczenia prawnego 
nieruchomości z kancelarią prawną SWKS (Sztej-
nert Winnicka Kowalczuk Sosnowska), w tym 
głównie z adw. Marceliną Sosnowską-Rudnik 
oraz adw. Olgą Sztejnert-Roszak.

Z kolei kancelarii prawnej GKR Legal (Gołę-
biowska, Krawczyk, Roszkowski i Partnerzy) z sie-
dzibą w Warszawie powierzono: 1) prowadzenie 
zagadnień prawnych związanych z nierucho-
mością parafialną przy ul. Rosoła 10, mieszczą-
cą placówki oświatowe Fundacji ETO i Ośrodek 
Ursynów naszej Parafii; 2) kompleksową obsługę 
prawną i negocjacyjną związaną z procesem zby-
cia nieruchomości położonej w Konstancinie-
-Jeziornie przy ul. Spokojnej 4 i 4a, składającej 
się (po zbyciu działki nr 100 w czerwcu 2021 r. na 
rzecz firmy Telecomp Polska Sp. z o.o.) z działki 
nr 101, stanowiącej współwłasność Parafii; 3) ob-
sługę prawną roszczeń odszkodowawczych Para-
fii za utracone nieruchomości, odziedziczone po 
Henryku Krausse (poza udziałem w kamienicy 
przy ul. Świętoduskiej 4 w Lublinie); 4) komplek-
sową obsługę prawną i negocjacyjną związaną 
z procesem zbycia nieruchomości zabudowanej 
położonej we Wrocławiu przy ul. Rynek 50 (obec-
nie Parafia jest po podpisaniu przedwstępnej 
umowy sprzedaży tej nieruchomości na rzecz 
Homeland Sp. z o.o. i Shark Property Szarek Ra-
fał Lasota sp.k.).

Obsługę prawną i negocjacyjną związaną 
z procesem zbycia udziału w kamienicy przy ul. 
Świętoduskiej w Lublinie powierzono kancelarii 
SWKS. 

Z kolei Kancelaria prawna Łaszczuk i Wspólni-
cy z siedzibą w Warszawie w roku 2021 kontynu-
owała obsługę prawną w zakresie reprezentacji 
procesowej w sprawie powództwa Krzysztofa D.  
przeciwko Parafii (sprawa znajduje się obecnie 
na etapie postępowania ze skargi kasacyjnej 
Krzysztofa D. przeciwko korzystnemu dla Parafii 
wyrokowi Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 
30 marca 2021 r., sygn. akt I ACa 400/20).

W zakresie dotyczącym obsługi księgowej 
Parafii, w tym w zakresie realizacji obowiązku 
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odprowadzania na rzecz Kościoła oraz Diecezji 
przewidzianych Prawem Finansowym KEA skła-
dek ogólnokościelnej i diecezjalnej, Rada konty-
nuowała w 2021 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.

Parafia w 2021 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.

W kwietniu 2021 r. Rada Parafialna postano-
wiła kontynuować współpracę ze Spółką Apoge-
um Real Estate w zakresie usług konsultacyjnych 
oraz koordynacji procesu pozyskiwania finanso-
wania dla inwestycji modernizacji kamienicy ul. 
Kredytowa 4 w Warszawie (uchwała nr 28/2021) , 
przy czym w praktyce usługi te będą świadczone 
na rzecz Parafii dopiero po sfinalizowaniu prac 
projektowych i uzyskaniu zgód pozwalających 
na prowadzenie inwestycji. 

Varia 
Przedmiotem obrad Rady Parafialnej lub Pre-
zydium działającego z upoważnienia Rady było 
w 2021 r. również wiele spraw bieżących, takich 
jak kontakty z najemcami lokali mieszkalnych 
i użytkowych, wnioski o obniżenie czynszu za na-
jem lokali użytkowych, wnioski o zwolnienie ze 
składki kościelnej lub opłat cmentarnych, wnio-
ski o zgodę na zakup pól gronowych lub przyzna-
nie prawa do grobu na Cmentarzu, prowadzenie 
spraw sądowych przeciwko dłużnikom Parafii, 
prowadzenie spraw administracyjnych, spraw 
pracowniczych, organizacja spotkań i uroczysto-
ści kościelnych (w tym uroczystości Konfirmacji 
w czerwcu i wrześniu 2021 r.), udostępnianie koś-
cioła Św. Trójcy na potrzeby koncertów, festiwali 

i nagrań muzycznych. Omawiano również zagad-
nienia pracy duszpasterskiej, dofinansowywania 
działalności różnych grup w Parafii oraz kwestie 
organizacyjne związane z pełnionymi przez świe-
ckich członków Parafii, w tym członków RP służ-
bami: lektorską, i porządkową, związaną z eg-
zekwowaniem podczas nabożeństw obostrzeń 
sanitarnych związanych z trwającym stanem 
epidemii SARS-CoV-2.

Kontakty międzynarodowe 
Rada Parafialna w okresie sprawozdawczym, 
z uwagi na wprowadzone obostrzenia sanitarne 
związane z wprowadzonym stanem epidemii, nie 
miała możliwości składania wizyt zagranicznych 
w parafiach partnerskich: Parafii Katedralnej 
w Uppsali oraz Nadprobostwa i Katedry w Berli-
nie, ani też przyjmowania w Warszawie delegacji 
tych Parafii. Wyjątkiem w tym zakresie w ramach 
współpracy z Uppsalą była wizyta dra Romana 
Szlaużysa w Parafii Katedralnej i zagranie kon-
certu organowego w Katedrze w dniu 3 września 
2021 r. (koncert obejmował utwory Jana Seba-
stiana Bacha, Augusta Gottfrieda Rittera oraz 
Romualda Twardowskiego).

Odbyto natomiast w 2021 r. dwa spotkania 
zdalne z naszymi partnerami zagranicznymi. 

28 września odbyło się zdalne spotkanie 
z przedstawicielami Kolegium Nadprobostwa 
i Katedry w Berlinie. Omówiono wpływ pandemii 
na szeroko rozumiane życie Parafii: na nabożeń-
stwa i inne spotkania, wydarzenia kulturalne, 
pracę grup parafialnych, nauczanie kościelne, 
inwestycje, sytuację finansową obu wspólnot. 
Wymieniono także opinie, co do tego jak obie 
Parafie wyobrażają sobie dalsze kontakty w bli-
skiej i dalszej perspektywie nie tylko pomiędzy 
warszawską Radą oraz berlińskim Kolegium, ale 
też między różnymi grupami parafialnymi.

19 października odbyło się spotkanie z przed-
stawicielami Rady Parafialnej Parafii Katedralnej 
w Uppsali. Przedmiotem spotkania był wpływ sy-
tuacji pandemicznej na życie obu Parafii, sytua-
cja finansowa, praktyka dystrybucji Sakramentu 
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Ołtarza, kontakt z parafianami, transmisja nabo-
żeństw. Omówiono możliwości dalszej współpra-
cy, w tym w obszarze wymiany w obszarze diako-
nii, w zakresie zorganizowania dyskusji nt. Carta 
Ecumenica po 20 latach od jej podpisania i prze-
dłużenia porozumienia o partnerstwie między 
obiema Parafiami. Ustalono, że następne spot-
kanie w trybie zdalnym odbędzie się w styczniu 
lub w lutym 2022 r.

Ważnym wydarzeniem międzynarodowym 
niezwiązanym wprawdzie bezpośrednio z ww. Pa-
rafiami partnerskimi było zorganizowane w dniu 
26 czerwca 2021 r. nabożeństwo ekumeniczne 
w kościele Świętej Trójcy z okazji wręczenia Na-
grody im. Świętego Wojciecha dr. h.c. Joachi- 
mowi Gauckowi – byłemu Prezydentowi Repub-
liki Federalnej Niemiec, w którym wzięli czynnie 
udział także przedstawiciele Rady Parafialnej. 

Rada Parafialna obecnej kadencji ma na-
dzieję, że przebieg pandemii w roku 2022 oraz 
charakter obowiązujących obostrzeń pozwolą 
na wznowienie współpracy międzynarodowej 
w formie spotkań/wizyt stacjonarnych i życzy 
Radzie kolejnej kadencji jej kontynuacji w du-
chu chrześcijańskiej otwartości, siostrzano-bra-
terskiej współpracy, miłości i pojednania ponad 
granicami.

Organizacja posiedzeń 
Zgromadzenia Parafialnego 
W okresie sprawozdawczym Rada Parafialna 
zorganizowała dwa posiedzenia Zgromadzenia 
Parafialnego (21 marca 2021 r., 10 października 
2021 r.). 

Posiedzenie ZP w dniu 21 marca 2021 r. mia-
ło przede wszystkim charakter sprawozdawczy, 
odnoszący się do roku 2020 – zaprezentowano 
w jego trakcie sprawozdania z działalności Pro-
boszcza i Rady Parafialnej za rok 2020, spra-
wozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej oraz preliminarz budżetowy na rok 
2021. ZP podjęło uchwały o zatwierdzeniu rocz-
nego sprawozdania merytorycznego Probosz-
cza (uchwałą ZP nr 1/2021) i Rady Parafialnej 

(uchwała ZP nr 2/2021), rocznego sprawozdania 
finansowego Parafii z działalności kościelnej / 
statutowej (uchwała ZP nr 3/2021); rocznego 
sprawozdania finansowego Parafii z działalności 
gospodarczej (uchwała ZP nr 4/2021), o udzie-
leniu Radzie Parafialnej absolutorium (uchwała 
ZP nr 6/2021), o pokryciu straty z działalności 
gospodarczej Parafii w roku obrotowym 2020 r. 
w wysokości 1.722.520,16 PLN z zysków lat przy-
szłych (uchwała ZP nr 5/2021), o przyjęciu bu-
dżetu Parafii na rok 2021 (uchwała ZP nr 7/2021). 
ZP podjęło również uchwały o wyrażeniu zgody: 
na remont kapitalny, przebudowę i nadbudo-
wę budynku administracyjnego oraz remont 
i przebudowę obiektów pomocniczych, położo-
nych na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim 
w Warszawie (uchwała ZP nr 8/2021); na dalsze 
prowadzenie prac mających na celu: przepro-
wadzenie remontu kapitalnego nieruchomości 
parafialnej, położonej w Warszawie przy ul. Kre-
dytowej 4 oraz budowę w części północnej działki 
od strony ul. Królewskiej budynku mieszkalnego 
oficyny (uchwała ZP nr 9/2021); na sprzedaż przy-
sługującego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
Świętej Trójcy w Warszawie udziału w wysokości 
24192/217728 w prawie własności nieruchomo-
ści położonej w Lublinie przy ul. Świętoduskiej 4 
za cenę nie niższą niż 170.000 PLN (uchwała ZP 
nr 10/2021); na sprzedaż nieruchomości grun-
towej położonej we Wrocławiu przy ul. Rynek 
50 – nieruchomości zabudowanej budynkiem 
wraz z wyodrębnionymi lokalami za cenę net-
to nie niższą niż 20.970.900 PLN (uchwała ZP  
nr 11/2021).

Posiedzenie ZP odbyte w dniu 10 październi-
ka 2021 r., zorganizowane z zachowaniem obo-
wiązujących przepisów sanitarnych związanych 
z trwającą epidemią, zostało zwołane z powo-
du konieczności podjęcia dodatkowej uchwały 
(wobec wątpliwości prawnych podniesionych co 
do uchwały ZP nr 11/2021) w sprawie sprzedaży 
nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. 
Rynek 50 – zgody na sprzedaż wszystkich wyod-
rębnionych lokali położonych w budynku posa-
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Parafia  Ewangelicko-Augsburska  Świętej  Trój-
cy w Warszawie  jest  wspólnotą  silną  tradycją, 
otwartością  i  różnorodnością.  Jest  strażnikiem 
dziedzictwa, ostoją tożsamości, ale jednocześnie 
społecznością  inkluzywną  i  innowacyjną. Widzi 
siebie w wielu rolach: duszpasterskich, opiekuń-
czych, usługodawczych, kulturowych. Role te pełni 
dla rozmaitych partnerów, odbiorców i klientów: 
kościelnych, świeckich, instytucjonalnych i prywat-
nych, wewnętrznych (parafianie) i zewnętrznych.

Mamy  za  sobą  wiele  wieków  doświadczeń. 
Dysponujemy  dobrami wypracowanymi  ciężką 
pracą poprzednich pokoleń. O nasze dziedzictwo 
historyczne, duchowe i materialne jesteśmy zobo-
wiązani dbać i  je dalej rozwijać. Niniejszy doku-
ment jest wynikiem pogłębionych dyskusji i pracy 
warsztatowej członków Rady Parafialnej kadencji 
2017-2022. Ufamy, że pomoże przyszłym Radom 
oraz całemu Zborowi w odpowiedzialnym, prze-
myślanym i celowym działaniu na rzecz Parafii, jej 
członków i społeczności, w której żyjemy. 

KIERUNKI STRATEGII PARAFII EWANGELICKO- 
-AUGSBURSKIEJ ŚWIĘTEJ TRÓJCY  

W WARSZAWIE NA LATA 2022-2031

rejestru zabytków nieruchomych województwa 
mazowieckiego całej kamienicy (w tym oficyn) 
wraz z terenem posesji, która powoduje koniecz-
ność zmiany projektu, zastosowania innych, 
droższych technologii dla zrealizowania celu 
komercyjnego inwestycji i poniesienia wyższych 
kosztów realizacji przedsięwzięcia. Poinformo-
wano także, że wpis do rejestru umożliwia Para-
fii aplikowanie o fundusze MWKZ, Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak również 
ze źródeł unijnych i Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego (np. fundusze norweskie).

Przemysław Florjanowicz-Błachut
Sekretarz Rady Parafialnej kadencji 2017-2022

dowionym na nieruchomości we Wrocławiu przy 
ul. Rynek 50 wraz ze związanymi z tymi lokalami 
udziałami we współwłasności nieruchomości 
wspólnej, która stanowi grunt oraz części wspól-
ne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącz-
nie do użytku właścicieli lokali, na rzecz dowol-
nej osoby fizycznej lub prawnej, za cenę netto 
nie niższą niż 20.970.900 PLN. Posiedzenie ZP 
w dniu 10.10.21 obejmowało również przedsta-
wienie aktualnej sytuacji dot. realizacji projektu 
generalnego remontu i rozbudowy nieruchomo-
ści Kredytowa 4. W szczególności poinformowa-
no członków ZP o wydaniu decyzji Mazowieckie-
go Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 
92/2021 z dnia 27 września 2021 r. o wpisie do 

Część I: Cele do realizacji  
w latach 2022-2026

Cel strategiczny 1: Społeczność
Działania na rzecz aktywizacji życia parafialne-
go oraz rozwoju naszej wspólnoty
Działanie 1A: Efektywna komunikacja wewnętrz-
na (do członków Zboru) i zewnętrzna poprzez 
Informator  Parafialny, ogłoszenia parafialne, 
stronę internetową Parafii, media społecznoś-
ciowe (YouTube, Facebook, Instagram).

Działanie 1B: Bieżące prowadzenie rejestru 
aktywności parafialnych oraz stałe poszerzenie 
tej oferty o nowe inicjatywy, aby umożliwić Para-
fianom szybkie i łatwe dowiedzenie się, w jakie 
aktywności Parafii mogą się włączyć, w tym dal-
sze rozwijanie współpracy z parafiami partner-
skimi za granicą. 

Działanie 1C: Wzmocnienie kultury orga-
nizacyjnej Parafii tak, by Parafianie chętnie 
i aktywnie dawali świadectwo w grupach 
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i środowiskach, w których funkcjonują na co 
dzień, stając się ambasadorami naszej wiary 
i naszej wspólnoty.

Działanie 1D: Wyłonienie liderów aktywizu-
jących Parafian w grupach, zespołach i inicjaty-
wach prowadzonych przez Parafię.

Cel strategiczny 2: Diakonia
Wzmocnienie aktywności Parafii w obszarze po-
mocy potrzebującym, zarówno tym związanym 
z naszą wspólnotą, jak i osobom spoza naszego 
środowiska, w tym uchodźcom z innych krajów
Działanie 2A: Wyłonienie liderów i wolontariuszy 
poprzez organizację spotkania ogólnoparafialne-
go „Diakonia w Parafii Świętej Trójcy – stan i dro-
gi rozwoju”.

Działanie 2B: Uruchomienie Komisji Diako-
nijnej jako ciała podległego Radzie Parafialnej, 
z rocznym planem działania, cyklicznymi spot-
kaniami, budżetem projektowym przydzielonym 
przez Radę, silną reprezentacją młodzieży.

Cel strategiczny 3: Nieruchomości
Projekty remontowe i rewitalizacyjne naszych 
najważniejszych nieruchomości wymagających 
pilnych działań
Działanie 3A: Remont generalny kamienicy przy 
ul. Kredytowej.

Działanie 3B: Remont generalny budynku 
cmentarza przy ul. Młynarskiej.

Działanie 3C: Remont budynku kościoła we 
Włochach, przy ul. Cietrzewia.

Cel strategiczny 4: Tabita
Opracowanie nowych koncepcji funkcjonalnych 
ośrodka Tabita 
Działanie 4A: Stworzenie możliwych do realizacji 
w przyszłości nowych koncepcji funkcjonalnych 
ośrodka Tabita, alternatywnych do obecnego 
modelu. 

Działanie 4B: Opracowanie szczegółowego 
planu wdrożenia wraz z biznesplanem dla wy-
branej koncepcji.

Część II: Cele do realizacji 
w latach 2022-2031

Cel strategiczny 5: Edukacja
Dalszy rozwój działań edukacyjnych realizowa-
nych przez naszą wspólnotę
Działanie 5A: Uruchomienie liceum ewangelic- 
kiego. 

Działanie 5B: Dalszy rozwój placówek oświa-
towych, w tym m.in. uruchomienie przedszkola 
i szkoły integracyjnej.

Działanie 5C: Realizacja pozaszkolnych form 
edukacji, takich jak nauka języków obcych, kur-
sy „cyfrowy senior”, zajęcia edukacyjne dla dzieci 
i młodzieży, otwarte zajęcia na temat ewangeli-
cyzmu (z wykorzystaniem różnych mediów).

 
Cel strategiczny 6: Kultura i komunikacja
Aktywność Parafii na polu kultury oraz wzmoc-
nienie wizerunku
Działanie 6A: Wzmocnienie obecności kulturalnej 
Parafii w Warszawie, poprzez kontynuację współ-
pracy z partnerami przy realizacji wydarzeń oraz 
realizację stałych aktywności w ciągu dnia w ty-
godniu w ramach akcji „Otwarty kościół”.

Działanie 6B: Zbudowanie szerokiej rozpozna-
walności Parafii w sieci poprzez rozwój działal-
ności Studia Lutheraneum, produkcję wysokiej 
jakości treści o szerokim zasięgu medialnym, 
współpracę z innymi, atrakcyjnymi partnerami 
medialnymi w sieci oraz inspirowanie wolon-
tariuszy/Parafian do tworzenia własnych treści 
wzmacniających przekaz Parafii.

Działanie 6C: Wzmacnianie wizerunku Para-
fii poprzez działania PR, w tym aktywizowanie 
Parafian do samodzielnego reagowania na in-
formacje w sferze publicznej oraz aktywne bu-
dowanie relacji z dziennikarzami i influencerami.

Rada Parafialna, grudzień 2021 roku
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WYDARZENIA PARAFIALNE W 2021 ROKU  
NA ZDJĘCIACH

22.01.2021 r. Nabożeństwo ekumeniczne w kościele  
e-a Świętej Trójcy i wręczenie nagrody Polskiej Rady 

Ekumenicznej biskupowi-seniorowi Zdzisławowi Trandzie

21.03. 2021 r. Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne

21.03. 2021 r. Zgromadzenie 
parafialne. Przemawia 

ks. Piotr Gaś. Przy stole 
prezydialnym siedzą od 

lewej: Igor Chalupec, 
Olga Sztejnert-Roszak, 

Przemysław Florjanowicz-
Błachut, Joanna Keber, stoi: 

Jarosław Błaszkowski

13.06.2021 r. Konfirmacja „wiosenna” 12.09.2021 r. Konfirmacja „jesienna”
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20.06.2021 r. Andrzej Weigle i Marcin Jacoby składają 
życzenia dk. Małgorzacie Gaś z okazji 35. rocznicy ordynacji 

diakonackiej

26.06. 2021 r. Abp Henryk Muszyński, Dr. h.c. Joachim Gauck,  
ks. radca Piotr Gaś, dk. Małgorzata Gaś – po nabożeństwie 

ekumenicznym poprzedzającym wręczenie Nagrody  
św. Wojciecha byłemu Prezydentowi RFN  

Joachimowi Gauckowi

13.07.2021 r. Wznowienie spotkań Koła Pań i Koła Seniorów 13.07.2021 r. Spotkanie Koła Pań i Koła Seniorów

Lipiec 2021 r. Integracyjne półkolonie dla młodzieży
19.09.2021 r. Nowi członkowie Kościoła E-A  

z duszpasterzami i członkami Rady Parafialnej
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Październik 2021 r. Młodzież z parafii Świętej Trójcy  
i Wniebowstąpienia Pańskiego pozdrawia z OZME w Pszczynie

1.11.2021 r. 
Kwesta na 
cmentarzu

Listopad 2021 r. Wystawa w kaplicy Halpertów prezentowana 
przez Fundację Kamienie Niepamięci

Listopad 2021 r. Prezent pod choinkę – paczki 
przygotowane przez parafian

Listopad 2021 r. Paczki z darami dla potrzebujących na granicy, 
przygotowane przez parafian w ramach akcji „Warszawa dla 

uchodźców”

26.12.2021 r. Wystawa z okazji 240. rocznicy 
poświęcenia kościoła Św. Trójcy, przy planszach  

dr Michał Łupienko i Tadeusz Świątek
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Dnia 6 marca 2021 r. zostałem ordynowany na 
duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsbur-

skiego w Polsce. Decyzją Biskupa Kościoła i Kon-
systorza zostałem skierowany do pracy w Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w War-
szawie, gdzie miałem przywilej odbywać prakty-
kę kandydacką (od września 2019). 

Zakres moich dotychczasowych obowiąz-
ków obejmował: prowadzenie nabożeństw 
w kaplicy EDO Tabita, kościele Objawienia Pań-
skiego w Warszawie-Włochach, kościele Świętej 
Trójcy w Warszawie, prowadzenie lekcji religii 
ewangelickiej dla młodzieży pokonfirmacyjnej 
w Warszawie przy ul. Kredytowej 4, lekcji religii 
ewangelickiej dla dzieci i młodzieży w Konstanci-
nie-Jeziornie, prowadzenie spotkań studenckich 
przy ul. Kredytowej 4, prowadzenie pogrzebów, 
dyżury w kancelarii Cmentarza Ewangelicko-
-Augsburskiego w Warszawie i zastępstwa 
sprawowane podczas nieobecności intendent 
cmentarza, a także prowadzenie godzin bi-
blijnych w EDO Tabita, okazyjne prowadzenie 
studium biblijnego przy ul. Kredytowej 4 oraz 
spotkań grupy przygotowującej się do wstąpie-
nia do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w Polsce. Dwa, niekiedy trzy razy w tygodniu na-
grywałem rozważania biblijne dla parafialnych 
podcastów „W poszukiwaniu Słowa”.

W roku 2021 brałem udział w Diecezjal-
nych Konferencjach Duchownych Diece-
zji Warszawskiej oraz w Synodach Diecezji 
Warszawskiej (jako protokolant). Uczestniczyłem 
w zjazdach Instytutu Pastoralnego oraz brałem 
udział w Ogólnopolskiej Konferencji Duchow-
nych w Wiśle.

INFORMACJA WIKARIUSZA  
ZA ROK 2021

Zgodnie z Zasadniczym Prawem Wewnętrz-
nym KEA w RP, § 75: „Wikariusz podlega Probosz-
czowi, który wyznacza mu zakres obowiązków 
oraz, w porozumieniu z Radą Parafialną, miejsce 
zamieszkania” wszystkie pozostałe obowiązki 
w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trój-
cy w Warszawie były mi na bieżąco zlecane w po-
rozumieniu z ks. Proboszczem. Były to między 
innymi odwiedziny domowe oraz wizyty duszpa-
sterskie w szpitalach.

W zastępstwie za ks. Proboszcza miałem przy-
jemność poprowadzić dwa spotkania w grupie 
„Maria” i jedno spotkanie w grupie „Jan”. Pod-
czas wakacji poprowadziłem trzy spotkania 
biblijne przy ul. Kredytowej 4. Na polecenie ks. 
Proboszcza wykonałem dwa razy odwiedziny 

Ks. Sebastian Madejski

INFORMACJE O DZIAŁANOŚCIACH W PARAFII W 2021 R.
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w szpitalu oraz odwiedziny domowe. Odwie-
dzam osoby starsze, które chcą mnie zaprosić, 
porozmawiać i poszukują pomocy duszpaster-
skiej. W 2021 r. miałem okazję wykonać zaledwie 
14 odwiedzin domowych ze względu na sytuację 
epidemiologiczną. 

Od września 2021 wznowiliśmy spotkania bi-
blijne w Tabicie, na które regularnie przychodzi 
4-5 osób. Jest to mała grupa, ale spotyka się re-
gularnie w środy o 18:00, w świetlicy EDO Tabita. 
Od września 2021 do grudnia 2021 odbyliśmy 
w sumie 10 spotkań biblijnych w Tabicie.

Młodzież
Rok 2021 upłynął w dużej mierze w cieniu trwa-
jącej nieprzerwanie pandemii COVID-19. Z racji 
tego wiele inicjatyw parafialnych zyskało for-
mułę zdalną. Już we wrześniu 2020 r. zawiązała 
się nowa grupa młodzieżowa i ze spotkań w sali 
parafialnej przenieśliśmy się do przestrzeni wir-
tualnej. Osoby po konfirmacji, chcące pogłębić 
swoją wiedzę i tożsamość luterańską spotyka-
ły się i nadal spotykają we wtorki o godz. 17:30 
w salach parafialnych przy ul. Kredytowej 4 lub 
online za pośrednictwem wideokonferencji 
(w zależności od sytuacji epidemiologicznej i de-
cyzji Rady Parafialnej oraz ks. Proboszcza). 

Program nauczania lekcji religii dla klas szkół 
średnich obejmuje zagadnienia teologiczne, 
etyczne i religioznawcze (por. Podręcznik do na-
uczania kościelnego religii ewangelickiej w szko-
łach  ponadpodstawowych, wyd. Augustana). 
W semestrze letnim roku szkolnego 2020/2021 
poruszaliśmy kwestie etyczne: powołanie do 
życia, cielesność, eugenika, eutanazja, in vitro. 
Odwołując się do stanowiska Kościoła Ewangeli-
cko-Augsburskiego oraz innych kościołów ewan-
gelickich przyglądaliśmy się jak różne kościoły 
podchodzą do tych tematów i w jaki sposób ar-
gumentują swoje stanowiska.

Podczas wakacji 2021 odbyła się integracja 
młodzieży („Integracyjne Półkolonie”), o której 
już wspominano w jednym z Informatorów Pa-
rafialnych. Wspólnie graliśmy w gry w Ogrodzie 

Saskim, wspólnymi siłami przyrządziliśmy vege 
tofu w kuchni parafialnej, wybraliśmy się na wy-
cieczkę do Wilanowa, tam pływaliśmy kajakami, 
a w ostatni dzień zwiedzaliśmy Cmentarz Ewan-
gelicko-Augsburski w Warszawie.

W roku szkolnym 2021/2022 rozpoczęliśmy 
spotkania po przerwie wakacyjnej w pierwszych 
tygodniach września. Poruszaliśmy różne tema-
ty, rozpoczęliśmy od refleksji na temat tożsamo-
ści luterańskiej, innego razu byliśmy w Centrum 
Kultury Muzułmańskiej, aby dowiedzieć się cze-
goś więcej o Islamie. Rozmawialiśmy na temat 
historii Reformacji, poznając trzy najważniejsze 
tradycje ewangelickie: luterańską, ewangelicko-
-reformowaną i metodystyczną. 

Na każdym spotkaniu stacjonarnym śpie-
wamy pieśni i staramy się uwrażliwić na piękno 
ewangelickiej muzyki. Młodzież wzajemnie ubo-
gaca się swoimi talentami i intuicjami odnośnie 
poruszanych tematów. Szczególne muszę po-
dziękować Ninie, która wspomaga nas od strony 
instrumentalnej. Jakub zawsze dba o nasze BHP, 
mając ze sobą swój bogaty ekwipunek. Marta 
uczyła nas na wyjeździe młodzieżowym nowych 
kroków do młodzieżowych piosenek chrześcijań-
skich z gatunku muzyki worship. Michał wspiera 
nas etycznie i przypomina nam o swoim społecz-
no-politycznym zaangażowaniu. Mateusz i Alicja 
zawsze mają swoje zdanie i nie boją się go for-
mułować. Krzysztof na każdym spotkaniu może 
się wypowiedzieć, bo przychodzi na każde spot-
kanie zawstydzając innych wzorową frekwencją. 
Wiktor uczy nas elegancji i elokwencji. Tomek 
zadziwia nas swoją ciekawością i otwartością 
na inność. Mógłbym długo wymieniać wszystkie 
osoby, które uczęszczają na spotkaniach. Bar-
dzo przepraszam, że nie wspominałem talentów 
i umiejętności Marty, Adama, Amelii, Ani, Gerar-
da, Julka, Iriny, Jagody, Karola, Olka, Lidii, Mai, 
Matyldy i innych. 

Nasze wtorkowe spotkania noszą nieoficjalną 
nazwę „NMC – Nie Mam Czasu”, ponieważ każ-
dy z uczestników i uczestniczek ma pełny zajęć 
grafik i nie zawsze jest w stanie być na każdym 
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spotkaniu. Jednakże średnio na każde wtorkowe 
spotkanie przychodzi ok. 10 osób, co stanowi sil-
ną grupę zaangażowanych w tematy wiary osób. 
Oprócz wspólnych rozmów na spotkaniach spę-
dzamy czas, angażując się w projekty parafialne 
i ogólnokościelne (np. stworzyliśmy kilka paczek 
w ramach akcji „Prezent pod Choinkę”). 

Wspólnie z innymi parafiami naszej diecezji 
byliśmy na Ogólnopolskim Zjeździe Młodzieży 
Ewangelickiej w Pszczynie (październik 2021) 
oraz na Diecezjalnym Zjeździe Młodzieży w Wiśle 
Jaworniku (11-13 listopada 2021). Współtwo-
rzyliśmy z Parafią Ewangelicko-Reformowaną 
i Parafią E-A Wniebowstąpienia Pańskiego dwa 
nabożeństwa młodzieżowe (w Kościele Wnie-
bowstąpienia Pańskiego przy ul. Puławskiej 2a, 
oraz w Kościele Św. Trójcy przy Pl. Małachow-
skiego 1). W sali parafialnej nr 1 zorganizowali-
śmy dwa wyjątkowe spotkania młodzieżowe: 
z okazji święta Reformacji oraz z okazji Adwentu. 
Zarówno na nabożeństwa, jak i na te wyjątkowe 
spotkania młodzieżowe dla młodych ewangeli-
ków z całej Warszawy zbierała się grupa ponad 
30 osób. Oczywiście to nie o liczby chodzi, lecz 
o jakość spotkań i przestrzeń do rozmowy tak, 
aby każdy mógł z każdym porozmawiać. Integra-
cja stanowi ważną część każdego spotkania mło-
dzieżowego, jednak to właśnie modlitwa, pieśni 
i Słowo powinny być centralnymi punktami każ-
dego wydarzenia. Jako duszpasterz młodzieży 
staram się przedstawiać wiarę jako autentycz-
ną część życia. Praca z młodzieżą nie jest łatwa, 
ale daje wiele satysfakcji, szczególnie wtedy, gdy 
widzi się, jak uczestnicy tych spotkań dorasta-
ją w wierze i rozwijają się. 

Studenci
Spotkania studenckie w roku 2021 odbywały 
się w czwartki o 20:00 (od początku 2022 spo-
tykamy się we wtorki o 19:00). Co drugi tydzień 
rozmawialiśmy na tematy teologiczno-filozo-
ficzne, natomiast podczas pozostałych spotkań 
studiowaliśmy historię króla Dawida (zapisaną 
w Pierwszej i Drugiej Księdze Samuela). 

Podczas pandemii wiele z tych spotkań prze-
niosło się do przestrzeni wirtualnej i dane nam 
było spotykać się za pośrednictwem programu 
Zoom oraz na grupie na Messengerze „Studenci 
i Młodzi Dorośli Parafii EA Świętej Trójcy”. Jak tyl-
ko pozwalała na to sytuacja epidemiologiczna, 
w ramach Ewangelickiego Duszpasterstwa Aka-
demickiego Parafii Świętej Trójcy w Warszawie 
staraliśmy się organizować regularne spotkania 
w sali parafialnej nr 23 przy ul. Kredytowej 4, aby 
nie stracić ze sobą żywego kontaktu i nie ogra-
niczyć się tylko do spotkań online. Jako grupa 
studentów i młodych dorosłych osób współtwo-
rzyliśmy nabożeństwa młodzieżowe oraz brali-
śmy udział w OZME oraz DZME (o których mowa 
powyżej). 

W Kościele Ewangelicko-Augsburskim brakuje 
osobnej służby na rzecz studentów i młodych do-
rosłych. W większych miastach powstały Ewan-
gelickie Duszpasterstwa Akademickie (Wrocław, 
Poznań, Kraków), również i nasza grupa zde-
cydowała, że tak będzie się określać. Jesteśmy 
zgranym zespołem, który ma wiele różnych ta-
lentów. Do dzielenia się nimi służy nam nasz 
podcast na Spotify i YouTube „Rozmowy Sto-
łowe”, na którym umieszczamy wywiady z cie-
kawymi osobami, duchownymi, nauczycielami 
akademickimi, osobami zaangażowanymi w ży-
cie Kościoła. Na naszym kanale rozmawialiśmy 
o teologach i filozofach takich jak Dietrich Bon-
hoeffer, Paul Tillich, Karol Barth, Georg Friedrich 
Hegel, Andrew Linzey, John Shelby Spong, Mar-
cin Luter, Jan Kalwin. Ponadto poruszaliśmy 
tematy społeczne i kościelne: ordynacja kobiet, 
sytuacja humanitarna na granicy polsko-bia-
łoruskiej, Kościół Szwecji, samotność podczas 
pandemii, szczyt klimatyczny COP 26. 

Na spotkania grupy studenckiej przychodzi 
bardzo różna liczba osób, w zależności od tego, 
czy spotykamy się na żywo, czy też online. Kiedy 
spotkamy się w sali parafialnej przychodzi do-
słownie kilka osób (średnio 8 osób), natomiast 
na spotkaniach online często jest ponad 20 połą-
czeń z różnych rejonów Warszawy i kraju. Każdy 
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kto chce zapisać się do newslettera z informacja-
mi o spotkaniach, może to zrobić pisząc do nas: 
warszawa-trojca-studenci@luteranie.pl.

Na spotkaniach studenckich oprócz tema-
tów związanych z problemami społecznymi, 
teologią, Pismem Świętym kontynuujemy tra-
dycję rozpoczętą w poprzednich latach, czyli 
inicjatywę „Gier bez Prądu”. Przykładowo spot-
kanie jesienne przyciągnęło wielu amatorów 
gier planszowych i udało nam się 19 listopada 

2021 w liczbie 18 osób. „Gry bez Prądu” konty-
nuujemy w ramach współpracy międzypara-
fialnej z Parafią Wniebowstąpienia Pańskiego 
i Parafią Ewangelicko-Reformowaną, po każdym 
nabożeństwie młodzieżowym jest czas na inte-
grację i gry planszowe. 

ks. Sebastian Madejski
wikariusz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 

Świętej Trójcy w Warszawie
25 stycznia 2022 r., Konstancin-Jeziorna

Lekcje i zajęcia
Lekcje religii odbywają się w ramach Między-
szkolnego Punku Katechetycznego zarejestro-
wanego w Biurze Edukacji m. st. Warszawa, przy 
CLVII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skło- 
dowskiej-Curie: 

• ks. proboszcz Piotr Gaś prowadzi lekcje dla 
uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej, 
tj. dla 2 grup konfirmantów;

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

• ks. wikariusz 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.

Zajęcia Szkółki Niedzielnej oraz Niedzielnego 
Przedszkola organizowane podczas nabożeń-
stwa przedpołudniowego w 2 grupach są koor-
dynowane przez katechetkę i prowadzone przy 
wsparciu wolontariuszy. W roku 2021 zajęcia te 

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI 
KATECHETYCZNEJ W ROKU 2021

odbywały się do czerwca w formie zdalnej, zaś 
od września stacjonarnie.

Wydarzenia
Ogólnopolski Konkurs Biblijny SOLA SCRIP-
TURA 2020/21 odbył się w formie zdalnej (on-
line) jako już 14. edycja, ale miała tylko jeden 
etap. 23 stycznia przed ekranami komputerów 

Elżbieta Byrtek, katechetka 
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i telefonów zasiedli uczniowie szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych, aby odpowiedzieć 
na 25 pytań. Każdy uczestnik otrzymał zaraz po 
rozwiązaniu wynik swojego testu na podanego 
wcześniej e-maila. W Konkursie Biblijnym wzięło 
udział 224 uczniów z całej Polski, w tym z naszej 
Parafii 6 uczniów: Jeremi Budniak, Maria Groma-
szek, Antoni Kordos, Łucja Łukasiewicz, Zofia So-
bańska i Jan Tarnogórski. 

W listopadzie 2021 r. rozpoczęła się 15. edycja 
Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego SOLA 
SCRIPTURA 2021/22. W pierwszym etapie (pa-
rafialnym) stacjonarnie wzięło udział 26 uczniów 
z naszej Parafii.

W 2021 r. na terenie kompleksu szkolnego 
Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego przy 
ul. Rosoła 10 odbyły się dwa pikniki: pierwszy 
– 19 czerwca na zakończenie roku szkolnego 
2020/2021 i drugi 4 września na zakończenie wa-
kacji, gry i zabawy przygotowali i poprowadzili 
wolontariusze.

W akcji Prezent pod choinkę organizowa-
nej przez Centrum Misji i Ewangelizacji dorośli 
i dzieci naszej Parafii uczestniczą już od kilku lat. 
W tym roku ponownie Marysia i Madzia zorgani-
zowały dodatkowo zbiórkę prezentów w swoich 
szkołach, a podobnie jak w roku poprzednim, 
Agnieszka zorganizowała zbiórkę w przedszkolu 
– więcej na ten temat przeczytać można w Infor-
matorze Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej 
Trójcy w Warszawie, nr 4(110)2021.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – podob-
nie jak w latach poprzednich, w czasie Adwentu, 
po nabożeństwach wolontariusze rozprowadzali 
świece diakonijne.

Inicjatywy rodziców
Rodzinne  pieczenie  pierniczków odbyło się 
11 grudnia już po raz siódmy, zaś po raz drugi 
w wersji online. Przygotowane w Sali parafial-
nej oraz w domach pierniczki zostały sprzedane 
przez dzieci po niedzielnym nabożeństwie, ze-
brane finanse zostały przeznaczone na wsparcie 
leczenia Tymka Marka (https://www.siepomaga.
pl/tymek-marek).

W roku 2021 ze względu na pandemię niestety 
nie odbyły się wydarzenia cykliczne: Zimowisko 
Rodzinne, Rekolekcje Pasyjne, Międzyparafialny 
Dzień Dziecka, , Obóz letni dla dzieci, Gwiazdka. 

Inne działania katechetki w Parafii 
i poza nią: 

• koordynacja pracy wolontariuszy prowadzą-
cych i wspierających zajęcia Szkółki Niedziel-
nej i Niedzielnego Przedszkola;

• koordynacja wysyłania życzeń świątecznych 
dla seniorów (Wielkanoc, Boże Narodzenie), 
współpraca przy realizacji wniosków do Dia-
konii KEA w RP; 

• udział w różnych działaniach grupy wolonta-
riuszy parafii (dyżury w kościele, zbiórki dla 
uchodźców, kwesta na cmentarzu, akcje dla 
młodzieży);

• prowadzenie nabożeństw w okresie waka-
cyjnym w kościele Objawienia Pańskiego 
w Warszawie Włochach i w kaplicy „Tabita” 
w Konstancinie Jeziornie;

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

• udział w posiedzeniach Rady Diecezjalnej Die-
cezji Warszawskiej KEA oraz w posiedzeniach 
Synodu Diecezjalnego

Elżbieta Byrtek
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Rok 2021 jest kolejnym, w którym mierzyliśmy 
się z pandemią Covid-19. Mimo to udało nam 

się zorganizować wiele wydarzeń kulturalnych 
i we wrześniu otworzyć ponownie kościół dla 
zwiedzających, których było prawie 3,5 tysiąca (!). 

W sezonie jesienno-zimowym ponownie za-
gościł u nas z jesiennym tournée festiwal Krzy-
żowa Music i budynek kościoła znów wypełniły 
dźwięki muzyki. Jak co roku gościliśmy także Ju-
bileuszowy Warszawski Koncert Muzyki Cerkiew-
nej – tym razem słuchaliśmy artystów z Łotwy, 
Rumunii, Węgier i Litwy, również we współczes-
nych brzmieniach.

Licznie zgromadzona publiczność wzięła 
również udział w koncercie w ramach Festiwa-
lu Barok w Radości. Koncert, który odbył się 
pod kopułą związany był z 500. rocznicą śmier-
ci Josquina Desprez. Dzieła tego kompozytora 
wykonał legendarny francuski zespół Ensemble 
Clément Janequin pod charyzmatyczną dyrekcją 
Dominique’a Visse’a. Koncert poprzedziła prelek-
cja Jakuba Burzyńskiego, który wprowadził pub-
liczność w świat muzyki barokowej.

W ramach Festiwalu Muzyki Europy Środko-
wo-Wschodniej Eufonie nasz kościół odwiedził, 
nieprzerwanie działający od 1940 roku, Chór Ra-
dia Łotewskiego pod batutą swojego dyrektora 
artystycznego Sigvardsa Klavy. W repertuarze 
znalazły się utwory łotewskich, polskich, fran-
cuskich i szwedzkich kompozytorów XX wieku. 
Usłyszeliśmy także wspaniałe wykonanie Ave Ma-
ria na chór mieszany Antona Brucknera oraz Die 
zwei blauen Augen Gustava Mahlera w aranżacji 
kompozytora i dyrygenta Clytusa Gottwalda. 

W muzyczną podróż kilkakrotnie zabrał nas 
również chór Semper Cantamus pod dyrekcją 
kantor Zuzanny Kuźniak – najpierw w Muzycznej 
bajaderce – koncercie w ramach tegorocznych 

INFORMACJA KOORDYNATORA PROJEKTÓW 
PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ 

ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Europejskich Dni Dziedzictwa, a potem podczas 
Koncertu Reformacyjnego, podczas którego mo-
gliśmy podziwiać muzykę protestancką nie tylko 
w wykonaniach chóralnych, ale i fortepianowych 
i organowych, dzięki talentom Anny Gaś, dr. Ro-
mana Szlaużysa i Damiana Skowrońskiego.

Po długiej przerwie z czterema koncertami 
pianistycznymi ponownie zagościł u nas Między-
narodowy Festiwal Pianistyczny Chopin w sercu 
Warszawy. W ramach 35. Warszawskich Spotkań 
Muzycznych odbył się również koncert online Fa-
bryka Madrygałów w wykonaniu Leszka Lorenta 
i zespołu La Tempesta.

Rok 2021 zakończył Koncert Bożonarodzenio-
wy oraz wykład Katedry Biologii Uniwersytetu 
Warszawskiego „W samym centrum Warszawy”.

Niestety, podobnie jak w 2020 roku, nie mogli-
śmy cieszyć się koncertem na żywo z okazji Dnia 
Św. Łucji. Chór katedralny z Uppsali udostępnił 

Justyna Stanisławska,  
koordynator projektów parafialnych
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nam koncert online, dzięki uprzejmości i patro-
natowi Ambasady Szwecji w Warszawie. 

Kilka koncertów jest nadal dostępnych na ka-
nale YouTube parafii Luteranie w Warszawie. 

Dużym powodzeniem cieszyły się także zor-
ganizowane wystawy: dla zainteresowanych hi-
storią zapomnianych cmentarzy ewangelickich 
– fotografie zebrane przez Fundację Kamienie 
Niepamięci oraz otwarta w grudniu wystawa 
240 lat poświęcenia kościoła Świętej Trójcy, po-
kazująca w pigułce historię powstania i poświę-
cenia naszej świątyni. Obie wystawy do końca 
2021 roku odwiedziło ok. 2 tys. osób. Tradycyjnie 
też, dzięki uprzejmości Marii Chmiel, udało nam 
się zorganizować oprowadzania po Cmentarzu 
ewangelicko-augsburskim przy ul. Młynarskiej 
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Łącznie 
we wszystkich wydarzeniach 2021 roku wzięło 
udział 4755 osób.

Rok 2021 to czas gdy udało nam się zor-
ganizować aż dwa pikniki parafialne – jeden 
w czerwcu na zakończenie roku szkolnego, 
a drugi po wakacjach we wrześniu, wspólnie 
z innymi parafiami ewangelickimi: Parafią E-A  

Wniebowstąpienia Pańskiego i Parafią E-M Do-
brego Pasterza. W przygotowaniu i przeprowa-
dzeniu obu wydarzeń dzielnie pomagali nam 
wolontariusze ze wszystkich trzech parafii – 
bardzo Wam za tę pomoc dziękujemy! Na obu 
piknikach pojawiło się ok. 240 osób. Jesteśmy 
wdzięczni ETO za udostępnienie boiska i sprzętu 
sportowego przy ul. Rosoła 10, gdzie zorganizo-
waliśmy oba spotkania.

Cały czas obserwujemy stały wzrost zainte-
resowania stroną internetową oraz profilami 
parafialnymi na Facebooku – mamy 1,7 tys. sta-
łych obserwatorów, a nasze posty docierają do 
8,6 tys. zainteresowanych, na Instagramie obser-
wuje nas 400 osób, a na Twitterze – prawie 300. 
Co ciekawe profil parafii na FB obserwuje więk-
sza liczba kobiet, natomiast profil Instagramowy 
cieszy się zainteresowaniem głównie mężczyzn. 
Liczba subskrybentów parafialnego newslettera 
utrzymuje się na stałym poziomie (ok. 100 osób) 
– zachęcamy do zapisania się za pośrednictwem 
głównej strony internetowej www.trojca.waw.pl. 

Justyna Stanisławska

Zuzanna Kuźniak, kantor parafii

Chór Parafialny Semper Cantamus 
Rok 2021 był trudnym rokiem częściowych lock-
downów, ograniczeń i wielu wyzwań z tym zwią-
zanych. Dla chóru był to czas intensywnych prób, 
doskonalenia warsztatu wokalnego, pracy nad 
wspólnym brzmieniem oraz wzbogacania reper-
tuaru chóralnego o nowe, wymagające i ciekawe 
utwory.

Pandemia nie dawała nam szans na regularne 
występy w takiej liczbie jak w latach ubiegłych. 
Postanowiliśmy więc wyznaczyć sobie cele, 

INFORMACJA KANTORA 
O DZIAŁALNOŚCI 

CHÓRÓW W PARAFII
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które będą nas mobilizować i motywować do 
pracy oraz integrować zespół – nagrywanie fil-
mów z nowymi utworami oraz stworzenie krót-
kiego filmu reportażowego, pokazującego naszą 
pracę w chórze. Dzięki pracy nad materiałami 
wideo mogliśmy posmakować i odczuć na włas-
nej skórze jak pracują profesjonaliści: jak długą 
i mozolną pracą jest nagranie jednego choćby 
utworu oraz ile czasu i pracy musieli poświęcić 
nasi zdolni koledzy chórzyści podczas realizacji 
nagrań i ich montażu. Wszyscy jesteśmy wdzięcz-
ni Jakubowi Grzechocińskiemu oraz Marcinowi 
Gromaszkowi za pasję i zapał w realizacji tych 
materiałów. Wszystkie filmy można obejrzeć na 
kanale YouTube Luteranie Warszawie.

Tak minęło półrocze. W czerwcu nastąpiło roz-
luźnienie „covidowe” i mogliśmy wystąpić pod-
czas dwóch nabożeństw: 13 (konfirmacja) i 27 
czerwca. W okresie wakacyjnym „nie odpuszcza-
liśmy” i w miarę naszych możliwości, pomiędzy 
pracą zawodową a wypoczynkiem letnim, próby 
odbywały się regularnie.

Jesień była również bogata w występy:
• 2/09 nabożeństwo konfirmacyjne;
• 17/09 koncert Muzyczna  bajaderka w ra-

mach Europejskich Dni Dziedzictwa;
• 19/09 nabożeństwo z konwersją;
• 29/10 Koncert Reformacyjny;

• 31/10 nabożeństwo z okazji Pamiątki Refor-
macji;

• 12/12 nabożeństwo adwentowe;
• 20/12 koncert Bożonarodzeniowy Radość 
dziś nastała;

• 26/12 nabożeństwo z okazji Jubileuszu 240- 
lecia poświęcenia kościoła Świętej Trójcy.

Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej do 
chóru dołączyły 3 osoby (sopran, alt i bas), które 
odkryły w sobie pasję śpiewu zespołowego oraz 
zamiłowanie do muzykowania.

Chór dziecięcy 
Czas pandemii oraz związanych z tym ograni-
czeń niestety nie pozwolił na pracę z dziećmi 
w pierwszym półroczu. Próby zostały wznowio-
ne dopiero we wrześniu. Liczba uczestniczących 
w zajęciach dzieci była i jest nadal niewielka, ale 
pomimo tego pracujemy i poprzez śpiew i muzy-
kowanie rozwijamy swoje zdolności muzyczne.

Udało nam się spontanicznie nagrać kolędę 
Święta noc jaśnieje, którą można zobaczyć i usły-
szeć na kanale YouTube Luteranie w Warszawie.

Zajęcia odbywają się w niedzielę od g. 12:15 
po nabożeństwie przedpołudniowym w sali mu-
zycznej nr 16. Zapraszamy.

Zuzanna Kuźniak

Chór Semper Cantamus
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Trudna sytuacja pandemiczna zdecydowanie 
ograniczyła możliwość kontaktów. Pierwsze 

w 2021 roku spotkanie odbyło się dopiero 13 lip-
ca. O tym, jak było  potrzebne,  świadczył fakt, 
że mimo obezwładniającego upału przybyło na 
nie prawie trzydzieści osób. Podobnie było ze 
spotkaniem sierpniowym. Opis tych, tak bardzo 
wyczekiwanych zebrań, a także spotkania wrześ-
niowego, możemy przeczytać w Informatorze Pa-
rafialnym nr 3(109)2021. Ich szczególny charakter 
podkreślał również fakt, że dwa z nich były bar-
dziej uroczyste niż zazwyczaj i dzięki uprzejmości 
Proboszcza i Rady Parafialnej zostały połączone 
z obiadem. Kolejne spotkania – we wrześniu, 
październiku i listopadzie - miały już tradycyjny 
charakter zebrań przy kawie, herbacie i domo-
wych wypiekach. Oczywiście, były one również 
połączone z prelekcjami. Na październikowym 
spotkaniu mieliśmy okazję wysłuchać wykładu 
pani Alicji Sadomskiej o podwarszawskim bagnie 
Całowanie i właścicielach pobliskiego folwarku, 
ewangelickiej rodzinie Drewitzów. Cały materiał 

SPOTKANIA KOŁA PAŃ I KOŁA SENIORÓW  
W ROKU ZARAZY

Maria Chmiel

został zamieszczony w Informatorze Parafialnym 
nr 4(110)2021. Ostatnie zebranie, przed ponow-
nym zawieszeniem spotkań, w związku z kolej-
ną falą zachorowań, odbyło się 18 listopada ub. 
roku.

Maria Chmiel

Mamy za sobą pierwszy pełny rok pandemii, 
która jak niewiele innych rzeczy dotyka każ-

dą i każdego z nas. Jednocześnie jednak nadała 
ona nowy sens projektowi, nad którym praco-
waliśmy od kilku lat, a który okazał się teraz 
ważnym spoiwem naszej wspólnoty. Dzięki tech-
nologii i naszemu wspólnemu zaangażowaniu 
Studio Lutheraneum umożliwia śledzenie dzia-
łania Parafii Świętej Trójcy każdemu, kto ma na 
to ochotę i dostęp do Internetu, co jest wartością 
w obecnych czasach dla wielu bezcenną.

DZIAŁALNOŚĆ STUDIA LUTHERANEUM
Sprawozdanie z zeszłorocznej działalności 

Studia chcielibyśmy oprzeć o wybrane dane sta-
tystyczne dotyczące naszego kanału. W tym cza-
sie mieliśmy przyjemność:

• transmitować 76 nabożeństw niedzielnych, 
świątecznych, adwentowych, pasyjnych i oko-
licznościowych, 

• przygotować i wyemitować 77 programów, 
w tym:

• 42 odcinki Ewangelickiego ABC,
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• 11 odcinków Ewangelickich  fundamentów 
Warszawy, 

• 1 odcinek Rozmów Studia Lutheraneum (roz-
mowa z Gabrielą Bakalarz Obyś cudze dzieci 
uczył),

• 1 odcinek cyklu Cmentarnym  szlakiem 
(Osadnicy z Wiączemina), 

• pierwszy odcinek nowego cyklu Pod kopu-
łą  rozmowy  o …  (rozmowa z Gerhardem 
Gnauckiem Gdzie ten Krym?), 

• 11 materiałów związanych z Ekumenicznymi 
rekolekcjami dla małżeństw mieszanych,

• 7 nagrań muzycznych, w tym Pasja wg Św. 
Mateusza,

• transmisję na żywo koncertu muzyki cer-
kiewnej Hajnówka,

• transmisję na żywo 4-godzinnego kiermaszu 
charytatywnego Ewangelickiego Towarzy-
stwa Oświatowego.

Rok 2021 to 146 tys. wyświetleń i 24,4 tys. 
godzin oglądanych materiałów. W tym okresie 
liczba naszych subskrybentów wzrosła do 2141 
osób. Największym zainteresowaniem cieszył się 
XXX Jubileuszowy Warszawski Koncert Muzyki 
Cerkiewnej (prawie 3,3 tys. odtworzeń), dzięki 
któremu zyskaliśmy odbiorców z takich krajów 
jak Rumunia czy Węgry. Nagranie to nie pobi-
ło jednak naszego rekordzisty - nieprzerwanie 
od czasu opublikowania w 2015 r. największą 
oglądalnością cieszy się bowiem króciutki film 

prezentujący inaugurację naszych nowych dzwo-
nów: Tabita i Pasterz, który w 2021 roku obejrza-
no 9,3 tys. razy.

W ubiegłym roku kontynuowaliśmy tłuma-
czenia wybranych nabożeństw na Polski Język 
Migowy, by żadnego z potencjalnych widzów nie 
wykluczać. Spotkało się to ze sporym zaintere-
sowaniem, więc Rada Parafialna zdecydowała 
liczbę nabożeństw w ten sposób tłumaczonych 
zwiększyć do dwóch w miesiącu. Nie każdy wie, 
że tłumaczenie to realizowane jest w czasie 
rzeczywistym choć nie na miejscu - tłumaczki 
łączą się z nami ze Śląska, a dzięki staraniom 
Studia sygnał dociera tam i z powrotem bez ja-
kichkolwiek opóźnień.

Nowe projekty i rozwiązania rodzą potrzebę 
rozbudowy wyposażenia, co sukcesywnie czy-
niliśmy m.in. dzięki wsparciu Rady Parafialnej 
i Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego, za 
co też niniejszym serdecznie dziękujemy! Włą-
czyliśmy się również w przygotowanie ogólno-
kościelnej strony internetowej kosciolwsieci.net 
oraz w działalność z tym projektem związaną. 
Nieśmiało tu pozwalamy sobie dodać, że dzia-
łalność Studia Lutheraneum została dostrzeżo-
na i doceniona także na zewnątrz – poświęcono 
nam jeden z programów Redakcji Ekumenicznej 
TVP, a efekt można zobaczyć pod tym linkiem: 
https://vod.tvp.pl/video/programy-redakcji-
-ekumenicznej,kosciol-online,57331271.

Transmisja nabożeństwa 
w kościele E-A Świętej 
Trójcy
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Nasz wolontariat napawa nas dumą – gdy 
uświadomimy sobie, że przełożył się na średnio 
ok. 1,5 transmisji na żywo i 1,5 wyemitowanego 
programu na tydzień! Za tymi wszystkimi liczba-
mi kryje się wiele godzin poświęconych na ich 
przygotowanie, nagranie i montaż, co nie było-
by możliwe bez zaangażowania sprawdzonego 
grona wolontariuszy skupionego wokół Studia 
Lutheraneum. Niech nam będzie wolno w tym 
miejscu wszystkim im podziękować, nie tylko 
w swoim imieniu, ale przede wszystkim w imie-
niu szerokiego grona oglądających, którzy dzięki 
temu nie tylko mogą uczestniczyć w życiu litur-
gicznym i kulturalnym naszej Parafii, ale też po-
szerzać swoją wiedzę i umiejętności. 

Trawestując Pismo, pracy jest jak widać wiele, 
ale robotników mało, więc przy okazji ponawia-
my nasze zaproszenie do współpracy. Z radością 

w naszym gronie powitamy osoby, które zechcą 
nas wspomóc w niedzielnych transmisjach, po-
mogą nam w montażu audio i video, czy rozwiną 
grafikę i muzykę naszych produkcji. Zapraszamy 
w każdą niedzielę do naszego Studia nad zakry-
stią. Jesteśmy otwarci na owocną współpracę! 

Zachęcamy do subskrybowania naszego ka-
nału Luteranie w Warszawie na YouTube i do 
upowszechniania naszych materiałów.

Mając nadzieję na wiele interesujących spot-
kań, transmisji i produkcji w 2022 r. Życzymy 
wszystkim błogosławionego roku i dobrego  
odbioru.

W imieniu Studia Lutheraneum:
Andrzej Weigle

Jarosław Błaszkowski
Adrian Krajewski

Podsumowanie projektu Podcastów Luterań-
skich pojawia się w naszym parafialnym In-

formatorze już po raz kolejny. Spodziewamy się 
jednak, że wśród czytelników Informatora są oso-
by, które nie spotkały się wcześniej z terminem 
“podcast” i do tej pory nie korzystały z podca-
stów - także tych, które powstają w naszej parafii. 
Dlatego zaczniemy od krótkiego wprowadzenia.

Czym są podcasty?
Podcast to forma internetowej publikacji w for-
mie dźwiękowej, najczęściej dostępna w formie 
regularnie publikowanych odcinków. Można je 
także opisać jako coś w rodzaju audycji radiowej, 
ale odsłuchiwanej nie przez radio, lecz przez In-
ternet i dostępnej do odsłuchania o dowolnej, 
pasującej odbiorcy porze. Nie musimy zatem pa-
miętać dnia i godziny emisji, ponieważ do podca-
stów mamy dostęp w każdej chwili. Podcastów 

PODCASTY LUTERAŃSKIE 
PODSUMOWANIE ROKU

możemy słuchać korzystając praktycznie z każ-
dego urządzenia mającego dostęp do Internetu 
– komputera, telefonu czy tabletu.

Podcasty Luterańskie to cyklicznie nagrywane 
przez naszych duchownych i udostępniane do 
odsłuchania rozważania Słowa Bożego - zarów-
no krótkie, kilkuminutowe rozważania przygoto-
wywane na podstawie książeczki Z Biblią na co 
dzień i publikowane od poniedziałku do soboty 
jako Poranek ze Słowem oraz dłuższe formy – 
rozważania tekstów kazalnych z niedzielnych 
i świątecznych nabożeństw.

Organizacja projektu
Projekt – pierwotnie zainicjowany i prowadzo-
ny przez Monikę Lech – od maja 2021 roku jest 
realizowany przez trzyosobową grupę projek-
tową, w której skład wchodzą: Anna Załęska-
-Jabłońska, Michał Łupienko i Łukasz Gierdalski. 
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Naszym zadaniem jest przygotowanie nagranego 
rozważenia do publikacji: dogranie dźwiękowe-
go sygnału rozpoczęcia i zakończenia odcinka, 
zmontowanie całości oraz umieszczenie gotowe-
go odcinka na platformie podcastowej soundc-
loud.com. Potem zostaje jeszcze udostępnienie 
linku do podcastu na parafialnej stronie interne-
towej oraz w mediach społecznościowych naszej 
parafii: na Facebooku, Twitterze i Instagramie. 
Od tego momentu wystarczy już tylko kliknąć 
link, aby odsłuchać nowy odcinek - nie ma po-
trzeby instalowania żadnej dodatkowej aplikacji, 
tworzenia specjalnego konta czy podawania ha-
seł itd. To bardzo proste!

Wyniki słuchalności
Z ogromną radością informujemy, że miniony rok 
przyniósł kolejny rekordowy wzrost słuchalności 
i zakończył się liczbą ponad 47 200 odsłuchań, 
co stanowi wzrost o ok. 79% w stosunku do 2020 
roku, w którym zanotowano 26 410 odsłuchań. 
Codzienne rozważania mają zwykle przynajmniej 
po 100 odsłuchań, ale rekordowy podcast z roz-
ważaniem osiągnął prawie 1000 odsłuchań!

Cel: dalszy wzrost słuchalności!
W ramach zmian na parafialnym profilu na Insta-
gramie planujemy wdrożenie nowej funkcjo-
nalności pozwalającej na odsłuchanie nagrań 
bezpośrednio w Instagramie, bez konieczności 
opuszczania tej platformy. Do tej pory nie było to 
możliwe. Ta zmiana zdecydowanie ułatwi dostęp 
do naszych treści kolejnym kilkuset osobom regu-
larnie obserwującym nasz profil na Instagramie.

A może chcesz pomóc? 
Zapraszamy!
Każda praca w charakterze wolontariatu wyma-
ga ofiarowania części swojego prywatnego czasu 
na rzecz projektu. Jednak wspólnie wypracowa-
ny w naszej grupie podział pracy sprawia, że nikt 
nie czuje się przeciążony obowiązkami. Zmie-
niamy się dniami dyżurów zgodnie z ustalonym 

wcześniej harmonogramem, w ramach którego 
każdy realizuje najpierw krótkie rozważania ty-
godniowe, a potem - po tygodniowej przerwie 
i pozostawaniu w rezerwie - przygotowuje jedno 
dłuższe rozważanie z nabożeństwa niedzielnego. 
Po kolejnym tygodniowym “odpoczynku” wraca 
do rozważań tygodniowych. Po szybkim dojściu 
do wprawy produkcja gotowych podcastów zaj-
muje naprawdę chwilę i nie jest dużym obciąże-
niem czasowym.

Poza zdobyciem nowych doświadczeń przy 
produkcji podcastów projekt daje nam dużo 
satysfakcji z dołożenia swojej małej cegiełki do 
wysiłku wkładanego przez naszych duchownych 
w przygotowanie rozważań. Dzięki wspólnemu 
zaangażowaniu rozważania Słowa Bożego mogą 
być odsłuchiwane przez każdego zainteresowa-
nego – nie tylko z naszej parafii, ale z każdego 
zakątka Polski lub wręcz z dowolnego miejsca 
na Ziemi i dowolnej strefy czasowej. I nie jest 
to stwierdzenie na wyrost: w zeszłym roku 
najwięcej odsłuchań pochodziło wprawdzie 
z Warszawy, ale na drugim miejscu znalazło się 
amerykańskie miasto Columbus w stanie Ohio!

A może chcesz mieć swój udział w rozwo-
ju Podcastów Luterańskich? Ponieważ mamy 
w planach kolejne projekty na rzecz naszej pa-
rafii, poszukujemy jednej nowej osoby, która 
chciałaby dołączyć do naszej grupy. Wystarczy 
trochę wolnego czasu, dobre chęci i gotowość 
do nauczenia się bardzo prostej obróbki dźwięku 
w darmowym programie dostępnym na kompu-
tery PC lub Mac. Oferujemy duże wsparcie na po-
czątku oraz bieżącą pomoc podczas pracy przy 
podcastach.

Jesteś zainteresowany/-a?
Napisz e-mail na adres: wolontariat-trojca@

luteranie.pl i zgłoś się już dzisiaj.
Zapraszamy!

Anna Załęska-Jabłońska
Michał Łupienko

Łukasz Gierdalski
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W minionym roku wyraźnie odczuliśmy - za-
równo pracownicy Cmentarza, jak i duchowni 
naszej parafii – skutki pandemii. Liczba pogrze-
bów w stosunku do poprzednich lat zwiększyła 
się, a zasoby kadrowe zmalały. Dla przykładu:

2016 r. – 127 pogrzebów z pochowaniem na 
naszym Cmentarzu

2017 r. – 131 pogrzebów jw.
2018 r. – 124 pogrzeby jw. 
2021 r. – 159 pogrzebów jw. 

Wśród prowadzonych przez naszych duchow-
nych pogrzebów dwanaście razy nabożeństwo 
żałobne sprawowane było w kościele Świę-
tej Trójcy na Pl. S. Małachowskiego, jeden raz 
w świeckiej sali Domu Pogrzebowego Służew, 
cztery razy pochowanie miało miejsce na innym 
cmentarzu. Nasi duchowni żegnali nie tylko Pa-
rafian Świętej Trójcy, ale również ich bliskich 
będących innego wyznania oraz sympatyków. 

INFORMACJA INTENDENTA CMENTARZA 
EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO  

PRZY UL. MŁYNARSKIEJ

Proboszcz ks. Piotr Gaś prowadził trzydzieści 
dwa pogrzeby w tym jeden ekumeniczny, dk. 
Małgorzata Gaś prowadziła trzy pogrzeby, ks. wi-
kariusz Sebastian Madejski – jedenaście, a inni 
duchowni ewangeliccy w sumie – trzynaście. 

Poniżej zestawienie dot. 2021 roku:

Magda Welman

Pogrzeby
łącznie 163 w tym 4 z pochowaniem na innym cmentarzu

Inne

ewangelickie rzymsko-
katolickie

inne wyzn. bez wyz. Inhumacja, ekshumacja, 
wynajem kaplicy

58 Ew-A
1 Ew-Met
2 Ew-Ref

78
1 Bap.
1 Św. Jeh. 21 5, 1, 1

1 Ew-A + Rz-K

Konsensy
łącznie 97

Nagrobki Murowania

przepisanie nowe place zgody na postawienie, wymianę lub remont kat. 
urnowe

kat. 
trumnowe

24 Ew-A.
64 nie ewang.

4 Ew-A.
5 nie ewang. 57 zgód 3 4
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W 2021 r. zdecydowaliśmy się na organizację 
dorocznej kwesty w czasie Pamiątki Umarłych. 
Ze względów epidemiologicznych wymiar działań 
był znacznie ograniczony, ale wszystko przebie-
gło pomyślne i udało się zabrać 33.142,50 zł; Nasz 
obecny cel to odnowa Kaplicy Braeunigów. Pod-
czas kwesty Fundacja Kamienie Niepamięci pre-
zentowała w Kaplicy Halpertów ciekawą wystawę 
o zapomnianych, zagubionych w czasie i prze-
strzeni, ewangelickich cmentarzach Mazowsza. 

Odbyły się spacery po cmentarzu m.in. w ramach 
Europejskich Dni Dziedzictwa, prowadzone przez 
naszą niezawodną varsavianistkę Marię Chmiel. 

Spacer po cmentarzu prowadzi Maria Chmiel Kaplica Braeunigów

Miniony rok był wyjątkowy jeśli chodzi o pra-
ce woluntarystyczne. Nawiązała z nami kontakt 
wychowanka Ewy Włodkowskiej i w porozumie-
niu z Dyrekcją zachęciła do tych prac uczniów ze 
szkoły podstawowej swoich dzieci. I tak, zamiast 
podawać wodę i plakietki na różnych miejskich 
akcjach sportowych, młodzież sprzątała nasz 
cmentarz przez 5 kolejnych sobót we wrześniu 
i październiku. Podobno już nie mogą doczekać 
się porządków wiosennych.

oprac. Magda Welman

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

Fundacji i Zarząd Fundacji. W skład Zarządu 
wchodzą: Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska 
oraz Sylwia Doroz. W radzie Fundacji pracowali: 

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI  
EWANGELICKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE 

W ROKU 2021

Igor Chalupec, ks. Piotr Gaś, mecenas Olga Sztej-
nert-Roszak, ks. Dariusz Chwastek i Katarzyna 
Bursche.

Rok 2021 był kolejnym rokiem, kiedy kontynu-
owaliśmy rozpoczętą we wrześniu w 2013 roku 
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naszą działalność oświatową. Prowadzimy Szko-
łę Podstawową im. Samuela Bogumiła Lindego 
i Niepubliczne Przedszkole „Szkrabki”. Od po-
czątku funkcjonowania Przedszkola realizowali-
śmy koncepcję pracy zakładającą wszechstronny 
rozwój dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem 
wczesnego przekazywania wartości, a także 
kształtowania umiejętności matematycznych, 
muzycznych, ruchowych i językowych. Koncepcja 

ta stała się podstawą do stworzenia i realizacji 
autorskiego programu, opisującego wszystkie 
podejmowane przez nas działania, rozbudowane 
o nowe pomysły. W szkole program autorski jest 
kontynuacją programu przedszkola. Od nazwiska 
patrona naszej szkoły nazwaliśmy nasz program 
Metodą Lindego.

Rok 2021 był czasem pełnym wyzwań, drugim 
już rokiem, w którym przyszło nam się mierzyć 
ze zmianami wynikającymi z pandemii. Konty-
nuując działalność oświatową opierającą się na 
wszechstronnym rozwoju dziecka, jeszcze bar-
dziej indywidualizowaliśmy nasze podejście, 
szczególną troską ogarniając dzieci, dla których 
zmiany nie zawsze były łatwe. W minionym roku 
udało nam się zrealizować wszystkie zaplano-
wane cele, choć niejednokrotnie wymagało 
to dynamicznej modyfikacji ich formy. Niejedno-
krotnie z dnia na dzień, zarówno w przedszkolu 
jak i szkole przechodziliśmy w tryb edukacji zdal-
nej, dostosowując podejmowane przez nas dzia-
łania i zaplanowane aktywności do wersji online. 
Styczeń rozpoczęliśmy udziałem w Finale WOŚP, 
w czasie którego nasz sztab zebrał imponującą 
sumę 79.330,04 zł. 

Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska,  
prezes Zarządu Fundacji ETO

Przedszkolne zajęcia z ruchu drogowego. 
Fot. z archiwum ETO

Przedszkole – praca w grupie. Fot. z archiwum ETO
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W roku szkolnym 2020/2021, równolegle do 
działań realizowanych stacjonarnie w Placów-
kach, wspieraliśmy również dzieci pozostające 
w domach, organizując dla nich spotkania on-
line. Ze względu na zdecydowany reżim sani-
tarny dzieci uczęszczające do przedszkola brały 
udział w koncertach, warsztatach i spektaklach 
teatralnych przy wykorzystaniu różnych narzędzi 
zdalnych, a wydarzenia planowane w rocznym 
kalendarzu każda grupa realizowała we włas-
nym zakresie. Tym sposobem bal karnawało-
wy czy „Pierwszy Dzień Wiosny” każda grupa 
świętowała w wyjątkowy, bardzo zróżnicowany 
sposób. W całym Przedszkolu w kwietniu został 
też zrealizowany „Tydzień Języka Angielskiego”. 
Z racji pandemii wciąż korzystaliśmy z udogod-
nień technicznych w kontaktach z rodzicami, 
prowadząc zebrania i spotkania w formie zdal-
nej. Dzieci, pod czujnym okiem nauczycielek 
przygotowywały również przedstawienia, któ-
rych nagrania przesyłane były do rodziców. 
Wszyscy zainteresowani mogli śledzić na bieżąco 
fotorelacje z życia przedszkola, dzięki regularnie 
uzupełnianej przez nauczycielki galerii zamiesz-
czonej w wirtualnej chmurze. 

W Szkole Lindego została wprowadzona nowa 
oferta edukacyjna: dwujęzyczne klasy Bilingual 
Linde (od klasy czwartej, a dla chętnych utwo-
rzono nową klasę), które ze swoim działaniem 
ruszyły od września, ciesząc się dużym zaintere-
sowaniem.

Czerwiec przyniósł długo wyczekiwane spot-
kania związane z zakończeniem roku szkolne-
go, które w Szkrabkach odbyły się na świeżym 
powietrzu, we wspaniałej atmosferze. Wakacje 
w Szkrabkach to praca metodą projektu i nie 
inaczej było tym razem. Grupy realizowały pro-
jekty według własnych pomysłów, podążając za 
zainteresowaniami dzieci. Dzięki temu nasi pod-
opieczni zgłębiali tematy związane z muzyką, 
zwierzętami, kolorami czy zmysłami. 

Wrzesień i nowy rok szkolny przyniósł ze sobą 
więcej możliwości. Rozpoczęliśmy go wyczeki-
wanym przez wszystkich Piknikiem Rodzinnym, 

którego tematyka w Szkrabkach związana była 
ze światem dinozaurów. Również w szkole od-
był się Piknik Sportowy na świeżym powietrzu, 
a teren placówek odwiedziło pond 500 uczest-
ników. Towarzyszyła nam przepiękna pogoda, 
a w samym wydarzeniu wzięły udział nie tylko 
dzieci uczęszczające do przedszkola i szkoły, ale 
również spore grono absolwentów. Doskonale 
też przebiegła adaptacja dzieci, które dołączyły 
do Szkrabków we wrześniu. Wszyscy nasi pod-
opieczni od września brali udział w wycieczkach 
tematycznych, korzystając z oferty muzeów, te-
atrów czy innych instytucji kulturalnych. Wróciły 
również regularnie prowadzone zajęcia dodat-
kowe, a także zajęcia na basenie. Wróciliśmy 
w szkole do realizacji prac projektowych klaso-
wych i między-klasowych, w tym projektu „Star-
szy brat, starsza siostra” pozwalającego dobrze 

Dzień sportu Szkoły im. S.Lindego. Fot. z archiwum ETO

Wrzesień 2021, dzień sportu. Fot. z archiwum ETO
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poznać się naszym najmłodszym uczniom z ucz-
niami klas starszych. Wróciły również wszystkie 
konkursy i olimpiady w formie stacjonarnej, 
w których nasi Uczniowie brali czynny udział. 
Z okazji obchodów kolejnej rocznicy odzyskania 
niepodległości, wzięliśmy udział w równoczes-
nym śpiewaniu Hymnu Narodowego. 

W 2021 roku przedszkole i szkoła kontynuo-
wały również działalność charytatywną, skiero-
waną do potrzebujących, a w szczególności do 
dzieci i młodzieży. Placówki brały udział w ko-
lejnej edycji ogólnopolskiej akcji charytatywnej 
„Prezent pod choinkę”. Wszystkie prezenty zosta-
ły dostarczone do Centrum Misji i Ewangelizacji 
w Dzięgielowie, skąd przewieziono je do dzieci 
z Ukrainy, Rumunii i Białorusi. Został zorganizo-
wany również coroczny konkurs – „Moje życzenia 
świąteczne” – na kartkę świąteczną. Dochód ze 
sprzedaży kartek został przeznaczony na po-
moc dla ośrodka dla cudzoziemców Diakonii 
Polskiej. Zbieraliśmy również dary na rzecz osób 
przebywających w Ośrodku dla Cudzoziemców  
w Lininie. 

Kolejny rok postawił przed nami również wy-
zwania związane z organizacją Charytatywnego 
Kiermaszu Świątecznego w czasie pandemii wi-
rusa SARS-CoV-2. Nie zdarzyło się jednak jeszcze 
nic takiego, czemu wspólnie nie udałoby nam się 
sprostać, więc i tym razem nie mogło być inaczej. 

Podczas czterogodzinnej transmisji Kiermaszu 
zebraliśmy blisko 30 000 zł na wsparcie leczenia 
i rehabilitacji 17-letniego Jakuba Karczewskiego. 
Pomimo pięknych wspomnień corocznych im-
prez pod namiotami, w tym roku po raz kolejny 
wspólnie dokonaliśmy czegoś, co początkowo 
wydawało nam się niemożliwe! 

W grudniu cztery grupy przedszkolne wzięły 
udział w Ogólnopolskim Konkursie Anglojęzycz-
nej Piosenki dla Przedszkoli, organizowanym 
przez szkołę językową Speak:art. Nasza wspa-
niała zerówka, pod okiem lektorki Katarzyny Gie-
droyć nagrała film, który zdobył główną nagrodę 
w jednej z kategorii konkursu. 

Nie sposób wymienić wszystkich działań, ini-
cjatyw i aktywności podejmowanych przez naszą 
wspaniałą i zaangażowaną kadrę. Indywidualne 
podejście, wzajemny szacunek, wiara w warto-
ści i troska o drugiego człowieka, bezpośrednio 
przekładają się na sukcesy naszych wychowan-
ków, a przede wszystkim na to, że są dobrymi, 
pięknymi i wrażliwymi ludźmi.

Wszystkie działania naszego przedszkola 
i szkoły można na bieżąco śledzić na stronach in-
ternetowych: www.szkrabki.pl oraz www.linde.
waw.pl, a także na stronach placówek na platfor-
mie Facebook.

Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska

Nauka w pracowni 
przyrodniczej. 
Fot. z archiwum ETO
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Wśród rusztowań…

Warszawski oddział PTEw nie mógł wznowić 
swojej działalności z początkiem roku 2021 

z powodu ograniczeń w zakresie zgromadzeń, 
ograniczenia liczby osób w pomieszczeniach 
zamkniętych, związanych z wciąż panującą  
pandemią. 

20 lutego 2021 roku minęła czteroletnia ka-
dencja prezesa i zarządu warszawskiego oddzia-
łu PTEw. Po porozumieniu z Zarządem Głównym 
zdecydowano się na przesunięcie terminu wybo-
rów na koniec roku 2021. Na wakujące miejsce 
po śmierci ks. dr. Włodzimierza Nasta w skład 
Zarządu weszła Anna Skubis (dotychczasowa 
zastępczyni członka Zarządu). Objęła funkcję se-
kretarza oddziału. 

25 września 2021 r. Aldona i Karol Karscy wzię-
li udział w Walnym Zebraniu Delegatów PTEw. 
Wzięło w nim udział 17 delegatów z poszczegól-
nych Oddziałów. 

Na koniec okresu sprawozdawczego na liście 
jest zgłoszonych 50 członków, ale składki opłaci-
ło tylko 29, w tym 23 emerytów. 

Odbyły się tylko 4 spotkania, średnia frekwen-
cja na spotkaniach to 23 osoby. Nadal podtrzy-
mujemy charakter otwarty spotkań i zapraszamy 
wszystkich chętnych do udziału w comiesięcz-
nych spotkaniach. 

• 27 września – odbyło się pierwsze po półtora-
rocznej przerwie spotkanie członków i sym-
patyków Oddziału. Po części informacyjnej 
Aldona Karska przedstawiła prezentację „35 
lat działalności Warszawskiego Oddziału 
PTEw” (frekwencja 15 osób). 

• 18 października dr hab. prof. ChAT Jerzy Sojka 
wygłosił prelekcję nawiązującą do 500. rocz-
nicy wystąpienia Marcina Lutra na sejmie 
w Wormacji, zilustrowaną kilkuminutowym 

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI 
WARSZAWSKIEGO ODDZIAŁU 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO 
W 2021 roku

filmem animowanym „Głos Sumienia” (fre-
kwencja 26 osób)

• 22 listopada dr hab. prof. ChAT Kalina Woj-
ciechowska kontynuowała rozpoczęty przed 
pandemią temat: „Brzeska i gdańska – hi-
storia dwóch Biblii” omawiając okoliczności 
powstania, tłumaczenie, stronę tytułową Bi-
blii Gdańskiej (frekwencja 28 osób)

• 13 grudnia 2021 r. odbyło się Zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze Polskiego To-
warzystwa Ewangelickiego – oddział w War-
szawie. W dniu Zebrania uprawnionych do 
głosowania było 29 członków, a przybyło 23. 
Po części sprawozdawczej (sprawozdania pre-
zesa, skarbnika i komisji rewizyjnej w kadencji 
2017-2021) przeprowadzono wybory prezesa 
oddziału, zarządu i komisji rewizyjnej na kolej-
ną kadencję. W wyniku tajnego głosowania na 
prezesa warszawskiego oddziału PTEw, na ka-
dencję 2021-2025 ponownie wybrano Aldonę 

Aldona Karska, 
prezeska 
warszawskiego 
oddziału PTEw
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Karską. Do zarządu Oddziału wybrano: Marka 
Kwiatkowskiego, Elżbietę Wojciechowską-Ba-
ran i dk. Małgorzatę Gaś. Zastępcami zostali 

Mirosława Weremiejewicz i Alicja Sadomska. 
Do komisji rewizyjnej wybrano: Wandę Sie-
mieńczuk, Mirosławę Podlewską i Tadeusza 
Kuśmierowskiego, zastępcą członka komisji 
rewizyjnej został Michał Edward Weigle. Dele-
gatkami na Walne Zebranie Delegatów PTEw 
zostały: Aldona Karska i Ewa Nast.
Ukonstytuowanie Zarządu odbyło się na spot-
kaniu wybranego Zarządu 30 grudnia 2021 r. 
Zarząd ukonstytuował się następująco: 
Małgorzata Gaś – sekretarz
Marek Kwiatkowski - skarbnik
Elżbieta Wojciechowska-Baran – członkini

Aldona Karska
Prezeska Oddziału PTEw w Warszawie 

Podczas wykładu na spotkaniu warszawskiego oddziału 
18.10.2021

Pod koniec 2020 roku stworzyliśmy dla Pań-
stwa naszą parafialną bibliotekę. Na począt-

ku księgozbiór liczył ok. 53 tytuły. Teraz po roku 
działania mamy już 116 pozycji. Księgozbiór 
powiększa się systematycznie dzięki zakupowi 
książek dokonywanemu przez Parafię oraz dzię-
ki osobom, które przekazują nam książki – za co 
wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Każdego miesiąca zamieszczamy na na-
szej stronie internetowej www.trojca.waw.pl 
w zakładce „Kultura – Biblioteka”, informacje 
o wybranych nowościach. Cieszymy się, że co-
raz więcej osób jest zainteresowanych naszym 
księgozbiorem, jednocześnie zachęcamy do 
zgłaszania swoich propozycji, dotyczących za-
kupu interesujących Państwa książek. Sugestie 
odnośnie pozyskania nowych tytułów możecie 

INFORMACJA  
O BIBLIOTECE PARAFIALNEJ

Państwo zgłaszać mailowo na adres kancelarii 
parafialnej: warszawa-trojca@luteranie.pl.

Anna Skotarek
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W listopadzie 2020 r. odbył się audyt zgodno-
ści z wymaganiami RODO1. W wyniku prze-

prowadzonych prac audytowych odnotowano 
łącznie 23 uwagi: 

• 9 niezgodności (uwaga mająca bardzo wysoki 
priorytet)

• 9 spostrzeżeń (uwaga mająca wysoki priorytet)
• 5 obserwacji (uwaga mająca średni priorytet)

Wszystkie stwierdzone podczas audytu nie-
zgodności zostały uregulowane m.in. legalizacja 
zbierania danych, opracowanie klauzul informa-
cyjnych w miejscach zbierania danych, uregulo-
wanie procesów związanych z przetwarzaniem  
 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepły-
wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

WDROŻENIE RODO W PARAFII  
EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ ŚWIĘTEJ 

TRÓJCY W WARSZAWIE W 2021 ROKU
wizerunku czy upoważnień do przetwarzania da-
nych osobowych.

Opracowane zostały procedury związane 
z procesami ochrony danych osobowych oraz 
szyfrowaniem danych wysyłanych w korespon-
dencji mailowej. Odbyło się również szkolenie 
z zakresu ochrony danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych osobowych parafii 
zajmuje się na bieżąco:

• obsługą skrzynki mailowej IOD
• konsultacją spraw związanych z RODO
• aktualizacją/modyfikacją formularzy oraz tre-

ści klauzul w związku z prowadzonymi w Pa-
rafii działaniami

• obsługą incydentów związanych z narusze-
niem ochrony danych osobowych (2 incy-
denty, w tym jeden zgłoszony do EKWODO 
[Ewangelicka Komisja Wspólna Ochrony Da-
nych Osobowych]).

Agnieszka Zaczek, IOD

Minęło już 9 lat jak przedstawiciele warszaw-
skich Parafii zrzeszonych w Polskiej Radzie 

Ekumenicznej i z nią współpracujące konfesje 
podjęli uchwałę założenia naszego uniwersytetu, 
który realizuje swoje cele poprzez edukację, inte-
grację, ekumenizm i aktywność społeczną osób 
starszych, jak również poprzez budowanie sze-
rokiej płaszczyzny dialogu i niwelowania barier. 
EUTW kreuje nowy model emeryta – człowieka 

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI EKUMENICZNEGO 
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU POD 

PATRONATEM CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII 
TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE W ROKU 2021

Roman Michalak, 
prezes Zarządu 
EUTW
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nowoczesnego, samodzielnego, takiego, który 
potrafi aktywnie uczestniczyć we współczesnym 
świecie i określa miejsca oraz role społeczne lu-
dzi starszych, stosunek do własnej i cudzej doj-
rzałości i starości.

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

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu 
Miasta z trzyletniego programu publicznego 
w zakresie działalności na rzecz osób w wieku 
emerytalnym w latach 2019-2022 pod nazwą 
Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 
odbyła się 12 października w Chrześcijańskiej Aka-
demii Teologicznej w Warszawie przy ul. Broniew-
skiego 48 i do końca 2021 r. przeprowadziliśmy 
się już całkowicie do naszej patronackiej uczelni 
zachowując jeszcze dotychczasowy adres siedziby 
EUTW przy Parafii Św. Trójcy, ul. Kredytowa 4.

Od momentu ogłoszenia pandemii 12 mar-
ca 2020 r. zabrakło nam spotkań dobrych przy-
jacielskich rad, miłych spojrzeń i uśmiechów, 
uniwersyteckiej atmosfery, a przede wszystkim 
pozytywnego myślenia, którym emanowaliśmy 
na spotkaniach w ekumenicznej rodzinie EUTW. 
Nowoczesne środki komunikacji pozwalały nam 

na spotkania on-line i cieszyliśmy się, że mamy 
możliwość choćby w ten sposób być ze sobą 
w kontaktach i nie pozwolić na bezczynność, któ-
ra powoduje powolne zaniechanie realizacji idei 
naszego Uniwersytetu, a w konsekwencji zaprze-
stanie jego działalności. Gdy powstała możliwość 
powrotu, oczywiście w ograniczonych warun-
kach, do stacjonarnych wykładów i zajęć fakul-
tatywnych oraz spotkań w zespołach twórczych, 
postanowiliśmy wrócić do naszej działalności. 
W 2021 r. od kwietnia do czerwca rozszerzyliśmy 
zajęcia online, a od października wróciliśmy do 
zajęć stacjonarnych, oczywiście w ograniczonych 
warunkach. Część zajęć można było rozszerzyć, 
ale część byliśmy zmuszeni ograniczyć ze wzglę-
du na reżim sanitarny. 

Realizację projektu poprzez niżej wymienione, 
zajęcia i wydarzenia musieliśmy dostosować do 
bieżącej sytuacji: 

1) Wykłady i seminaria,
2) Zajęcia plenarne, w tym spotkania integra-

cyjne,

12.10.2021 r. Podczas inauguracji roku w ChAT

12.10.2021 r. Podczas 
inauguracji roku 
akademickiego w ChAT
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3) Naukę języków obcych,
4) Kursy informatyczne,
5) Zajęcia usprawniające – relaksacyjne 

w tym: gimnastyka na sali i na pływalni oraz ta-
niec w kręgu,

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

• 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 cieszyły się 
wykłady obejmujące tematykę nauk humani-
stycznych i społecznych (historia, literatura, filo-
zofia, teologia, historia religii, etnografia w tym 
antropologia i etologia, socjologia, prawo i inne) 
i seminaria z nauk medycznych i przyrodniczych 
(biologia, psychologia, gerontologia). Zajęcia 
seminaryjne obejmowały także tematy z nauk 
podobnych do wykładów, ale przede wszystkim 
koncentrowały się na tematach inspirowanych 
przez zespoły twórcze i samokształceniowe, 
jak: literatura, kultura i sztuka, architektura, 
sztuki piękne i sztuki użytkowe. Zaplanowano 
i zrealizowano 24 wykłady, w tym 11 online, a 6 
społecznie. Zrealizowano 9 zajęć seminaryjnych 
w tym 4 online, a 2 społecznie.

Na zajęciach fakultatywnych słuchacze mie-
li możliwość przypomnienia sobie umiejętno-
ści z okresu młodości i aktywności zawodowej, 
a także przyjemności z korzystania zdobywanej 
wiedzy np. na lektoratach języka obcego. Nato-
miast kursy informatyczne oprócz wymienionych 
korzyści miały na celu ograniczyć skutki społecz-
nej marginalizacji i przeciwdziałania wyklucze-
niu cyfrowemu ludzi w podeszłym wieku. Także 
zajęcia rekreacyjno-ruchowe umożliwiały słu-
chaczom zmniejszyć skutki stanów depresyjnych 
i zahamować postępujące choroby zwyrodnie-
niowe stawów i kręgosłupa ludzi w podeszłym 
wieku. 

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

Zespół literacki (liczący około 20 osób) spotykał 
się 1 raz w tygodniu i 1 raz w miesiącu organizował 
warsztaty literackie i seminaria w Muzeum Litera-
tury. Kupował i rozprowadzał bilety do teatru.

Zespół wokalno-muzyczny, w którym działa 
chór i soliści, realizował swój program spotyka-
jąc się 1 raz w tygodniu i w miarę potrzeby przed 
występami.

Zespół plastyczny, w tym grupa decoupage 
prowadziła 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. Takie spotkania 
i wspólna praca prowadzi do rozwoju fizycznego 
i psychicznego oraz podtrzymania aktywności. 
Zespół ten był także bardzo aktywny w okresie 
pandemicznym. 

Zespół turystyczno-krajoznawczy i ekume-
nicznych wyjazdów studyjnych zorganizował 
w maju wyjazd do Leszna, gdzie odwiedziliśmy 
Parafię Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. 
Wyjazd był połączony z uroczystościami z okazji 
3 Maja. W październiku odbyliśmy ekumeniczny 
wyjazd studyjny na Zachodnie Mazowsze. Odwie-
dziliśmy Radziejowice i Żyrardów. W Żyrardowie 
odwiedziliśmy Parafię ewangelicko-augsburską, 
w której przyjęła nas ks. diakon Halina Radacz.

 Grupa dialogu i wsparcia w tym trudnym 
okresie pandemicznym podjęła bardzo cenną 
inicjatywę, organizując życzliwe rozmowy te-
lefoniczne, a przy okazji koleżeńskie porady, 
skutecznie wspierające w pokonywaniu nega-
tywnych nastrojów, wynikających z samotności, 
choroby i niepełnosprawności. 
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Tworzenie warunków integracji i zagospo-
darowanie czasu wolnego wśród seniorów jest 
realizowane poprzez twórczą działalność tych 
zespołów, która jest również dobrą formą spę-
dzania wolnego czasu. Wspólne kreatywne dzia-
łanie integruje osoby współdziałające, a jego 
efekt – obraz, rzeźba czy przedstawienie teatral-
ne, poezja, muzyka, śpiew, wycieczka – przyciąga 
uwagę i jako takie służy do nawiązania kontaktu. 
Rok 2021 nie był dla wszystkich rokiem łaska-
wym, a szczególnie dla osób starszych. Mimo 
tych wszystkich ograniczeń korzystaliśmy z róż-
nych form dotarcia do naszych stanów świa-
domości i emocji. Trzeba podkreślić jak ważna 
w tym okresie pandemicznym jest rodzinna at-
mosfera i pogoda ducha, zaufanie i przyjaźń. 

Sekcja Ewidencji Słuchaczy EUTW przyjmuje 
składki za bieżący rok akademicki i poświadcza 
legitymacje – dowód przynależności do Uniwer-
sytetu. Składka członkowska za rok akademicki 
wynosi 150,00 zł. Jednorazowa opłata wpisowa 
wynosi 50,00 zł. 

Pragnę również wymienić wolontariuszy i za-
służonych seniorów dla Ekumenicznego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku: 

1. Leokadia Szczecińska – Michalak - inicjator 
i założyciel zespołów twórczych i z upoważnienia 
Zarządu koordynuje 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
6. Prof. Karol Karski – członek Zarządu, kie-

rownik zespołu dydaktyczno-programowego
7. Janusz Daab – członek Zarządu, kierownik 

sekcji ds. zaopatrzenia i gospodarczo-porządko-
wych

8. Ryszard Sikorski – przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

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

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

12. Jadwiga Kublik – zastępca przewodniczą-
cego Komisji Rewizyjnej i starosta grupy deco-
upage w zespole plastycznym.

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

Bardzo serdecznie za to IM dziękujemy.

Warszawa 31.12.2021 r. 
Roman Michalak

Prezes Zarządu EUTW

19.05.2021 r. Leszno, EUTW podczas wycieczki w Parafii 
Kościoła Starokatolickiego Mariawitów

20.10.2021r. Wycieczka EUTW do Żyrardowa,  
wizyta w Parafii ewangelicko-augsburskiej



  
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 

 

Fundacja Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe  
 ul. J. Rosoła 10, 02-786 Warszawa,  781 990 058 

e-mail: biuro@eto.org.pl 
 

Szkoła Podstawowa im. Samuela Bogumiła Lindego  
 ul. J. Rosoła 10, 02-786 Warszawa,  572 713 508 

e-mail: sekretariat@linde.waw.pl 
 

Niepubliczne Przedszkole Szkrabki  
 ul. J. Rosoła 10, 02-786 Warszawa,  511 398 468 

e-mail: szkrabki@szkrabki.pl 
 

 
 

Zespół redakcyjny: Aldona Karska, ks. Piotr Gaś, Katarzyna Kulińska; skład Piotr Berezowski 
Zdjęcie na okładce: kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy, luty 2021, fot. A.Karska 

 
Do użytku wewnętrznego 


