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W sprawozdaniu Proboszcza Parafii za rok 
2017 przypomnę fakty, które właściwie są 

znane. Jednak sprawozdawczość przedkładana 
Zgromadzeniu Parafialnemu ma także wymiar 
kronikarski i dokumentalny. Stąd warto przywo-
łać fakty, a także zagadnienia, który wymagały na-
szej uwagi, zaangażowania naszych sił i środków 
finansowych. Pragnę podkreślić, że to była dobra 
kontynuacja. Dobra, bo była przemyślana, syste-
matyczna. Jednocześnie była otwarta i krytyczna. 
Gotowa ustąpić miejsca i przyjaźnie przyjąć prze-
myślane zmiany i nowości, które uwzględniają 
krótkoterminowe i długoterminowe działania. 

Przejdę więc do faktów. W Parafii Ewange-
licko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie 
odbywały się regularne nabożeństwa niedzielne, 
tygodniowe i okazjonalne – zgodnie z ogłaszanym 
planem, lekcje nauczania biblijnej tradycji oraz 
tradycji kościelnej dla dzieci, młodzieży, a także 
dorosłych (katecheza) oraz inne spotkania tema-
tyczne i grup działania dla różnych grup wieko-
wych. Kontynuowano działania charytatywne 
i prowadzona była praktyczna służba dla bliźnich 
(diakonia). Ważną częścią naszej pracy były pro-
pozycje innych form wsparcia duszpasterskiego, 
także wobec osób nie należących do naszej Parafii 
i ewangelickiego Kościoła.

Tę służbę organizowałem i wypełniałem we 
współpracy z duchownymi naszej Parafii: ks. 
wikariuszem Łukaszem Zielińskim, ks. diakon 
Małgorzatą Gaś, a także – do 31 sierpnia 2017 
roku - z ks. diakon Dorotą Fenger. Od 1 września 
2017 roku – w związku ze wstąpieniem w świę-
ty związek małżeński - ks. diakon Dorota Fenger 
nosi nazwisko Obracaj i zmieniła miejsce służby. 
Aktualnie pracuje w Diecezji Katowickiej. Wszy-
scy duchowni w naszej Parafii są katechetami 

Sprawozdanie proboszcza Parafii Ewangelicko- 
-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie

– ks. Piotra Gasia – za rok sprawozdawczy 2017

* * * *

i prowadzą zajęcia w Parafii lub w placówkach 
Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe. 
Dodam, że mgr teologii Elżbieta Byrtek prowa-
dzi także zajęcia katechetyczne i czyni to w wy-
miarze pełnego etatu w Pozaszkolnym Punkcie 
Katechetycznym. Po odejściu z naszej Parafii ks. 
diakon Doroty Obracaj stanęliśmy przed koniecz-
nością znalezienia osób gotowych nam pomóc 
w organizowaniu nabożeństw dla dzieci i organi-
zowania dla nich także innych zajęć. Cieszę się, 
że Ada Warowny i Zuzanna Welman zgłosiły się 
do tej pracy jako wolontariuszki. Uczestniczą tak-
że w szkoleniach, które pozwalają im zdobywać 
kompetencje potrzebne do pracy z dziećmi.

Ks. Piotr Gaś, proboszcz Parafii
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Przypomnę, że w naszej Parafii liturgia jest 
sprawowana:
•	 w kościele Świętej Trójcy na pl. Małachow-

skiego nr 1 w każdą niedzielę o godz. 10:30 
i o godz. 19:00, we wszystkie święta roku koś-
cielnego z półrocza Pana w wyznaczonych po-
rach, oraz nabożeństwa tygodniowe w czasie 
Adwentu i Wielkiego Postu (czasie pasyjnym);

•	 w kościele w Warszawie-Włochach przy ul. Cie-
trzewia nr 22 w każdą niedzielę o godz. 10:00 
oraz w święta roku kościelnego z półrocza 
Pana w wyznaczonych terminach;

•	 w kaplicy Ewangelickiego Ośrodka Diakonii 
TABITA w Konstancinie-Jeziornie przy ul. 
Długiej nr 43 o godz. 11:00, w święta roku li-
turgicznego z półrocza Pana w wyznaczonych 
terminach, oraz w okresie Adwentu i czasie pa-
syjnym o godz. 15:00;

•	 w kaplicy Halpertów na Cmentarzu Ewangeli-
ckim przy ul. Młynarskiej 54/56 w Wielką So-
botę, 1 sierpnia, 1 listopada o wyznaczanych 
godzinach oraz nabożeństwa żałobne;

•	 nabożeństwa w domach i w szpitalach na ży-
czenie naszych współwyznawców;

•	 niedzielne nabożeństwa dla dzieci w grupie 
młodszej (niedzielne przedszkole) oraz dla star-
szej grupy dzieci (szkółka niedzielna);

•	 nabożeństwa ekumeniczne, które wpisują się 
w ważną tradycję historyczną i ekumeniczną 
naszego Zboru oraz warszawskiego kręgu eku-
menicznego – w tym Warszawskiego Oddziału 
Polskiej Rady Ekumenicznej. 

Trudno sobie wyobrazić nabożeństwo bez 
muzyki. Muzyka w Kościele zawsze wiele zna-
czyła i nadal odgrywa istotną rolę. Jest wyjątko-
wym środkiem oddawania chwały Bogu, a dla nas 
– zarówno wykonujących ją, jak i słuchających 
jej – poruszającym, duchowym i estetycznym do-
znaniem. Dziękujemy chórom parafialnym Sem-
per Cantamus oraz Vox Gaudi za pracę i wkład 
muzyczny w życie Zboru. Rozważamy wzbogace-
nie naszego życia muzycznego w Parafii przez ot-
warcie się na różnorodność wykonywanej muzyki 
i stworzenie nowych możliwości muzykowania 

dla dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że człon-
kowie naszego Zboru, którzy są wykształconymi 
muzykami, także odnajdą swoje miejsce dla mu-
zycznej służby. Sądzę, że także w tym obszarze 
potrzebna jest dobra kontynuacja, która stwarza 
miejsce innym i jest gotowa przyjaźnie przyjąć to, 
co jest nowe.

Ważną częścią budowania życia duchowe-
go w Parafii były studia biblijne prowadzone 
w Warszawie i w Konstancinie Jeziornie w EOD 
TABITA. Te zajęcia są także katechezą dla doro-
słych, którą proponujemy wszystkim szukającym 
pogłębienia wiedzy biblijnej i jej implikacji na 
wielu poziomach życia kościelnego oraz naszego 
codziennego życia. Ważnym uzupełnieniem tej 
oferty są spotkania poświęcone studiowaniu Bi-
blii i pieśni chrześcijańskiej w języku angielskim. 
Te spotkania prowadził kolejny już rok Harry  
Irrgang. 

Dzięki bogatej propozycji terminów nabo-
żeństw, spotkań parafialnych, różnych wydarzeń 
okazjonalnych oraz obecności w przestrzeni wir-
tualnej, także w minionym roku obserwowaliśmy 
zainteresowanie możliwością wstąpienia do na-
szego Kościoła. Z tego powodu zainteresowanym 
osobom stwarzaliśmy warunki do przygotowania 
się do podjęcia przemyślanej decyzji o wstąpie-
niu do naszego Kościoła. Te przygotowania od-
bywały się w grupach Sara oraz Debora, a także 
w ramach indywidualnych spotkań z zaintereso-
wanymi osobami. Prowadziłem je we współpracy 

6.01.2017r. Podczas nabożeństwa w kościele Objawienia Pańskiego  
w Warszawie-Włochach
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z ks. diakon Małgorzatą Gaś. Owoc tej 
pracy w jakimś stopniu odzwiercied-
la statystyka za rok 2017. Pragnę jed-
nak podkreślić, że liczba wstąpień do 
ewangelickiego Kościoła nie jest miarą 
działania duszpasterskiego wśród osób 
poszukujących odpowiedzi na swoje 
duchowe pytania i nie tylko te pytania. 
Liczba osób wstępujących jest mniejsza 
niż liczba osób szukających odnowienia 
więzi z Bogiem i Kościołem. Gdzie są 
pozostali? Towarzyszyliśmy im tak dłu-
go, jak długo nam na to pozwalali. Stara-
liśmy się najlepiej jak potrafimy wskazać 
na dary duchowe. Brak tych osób wśród nas nie 
oznacza braku owoców ich poszukiwania. Ozna-
cza jedynie to, że my dzisiaj jeszcze nie widzimy 
owocu służby duszpasterskiej, która w Biblii jest 
także nazywana takimi słowami jak: sianie, sa-
dzenie, porządkowanie, szukanie, odnajdywanie, 
burzenie i budowanie. Zaś z tymi biblijnymi sfor-
mułowaniami są związane inne określenia: czas, 
cierpliwość, mądrość, rzetelność, świadomość mi-
sji w najlepszym sensie tego słowa i – nie na koń-
cu – Boże prowadzenie i jego błogosławieństwo.

Praca duszpasterska jest nierozłącznie zwią-
zana z pracą diakonijną. W roku 2017 nadal 
z wielkim zaangażowaniem pracowała Komisja 
Diakonii we współpracy z wolontariuszami. Są-
dzę jednak, że ten obszar naszej aktywności wy-
maga intensywniejszej uwagi i zaangażowana, 
bowiem upływ czasu i mniejsze siły oddanych 
członkiń Komisji skłaniają nas do poszukiwania 
i zapraszania nowych chętnych do służby diako-
nijnej. W diakonii parafialnej jest potrzebna dobra 
kontynuacja.

W roku sprawozdawczym nadal wydawaliśmy 
„Informator Parafialny”. Redakcję czasopisma 
prowadziła p. Aldona Karska. Dziękujemy za tę 
służbę.

Cieszę się, że zespół młodych redaktorów 
czasopisma „Nowina” pracował także w roku 
2017. Wszystkim młodym redaktorom należą się 
wielkie podziękowania i brawa. Mam nadzieję, że 

największą nagrodą dla nich jest sama praca dla 
czasopisma i poczucie, że rozwijają swoje talenty, 
zdobywają nowe kompetencje i czynią coś dobre-
go, mądrego dla innych.

Obecność i aktywność Parafii w innych me-
diach jest poszerzona między innymi w informa-
cji p. Dariusza Bruncza.

Proboszcz Parafii prowadzi Parafię we współ-
pracy z Radą Parafialną. W dobrym współdzia-
łaniu dbają o duchowy rozwój Zboru, a także 
zabiegają o to, co jest także potrzebne dla za-
spokojenia jego materialnych potrzeb. Ich prawa 
i obowiązki określają regulacje prawne. Przypo-
mnę te dotyczące służby Proboszcza Parafii. Są to 
akty prawne, a w szczególności:
•	 ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Ewan-

gelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej z 13 maja 1994 roku z późniejszymi 
zmianami (tekst jednolity ogłoszony w Dzien-
niku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, z 12 
stycznia 2015 r., Poz. 43), a w szczególności art. 
9 ust. 3;

•	 Zasadnicze Prawo Wewnętrzne Kościoła EA 
w RP, a w szczególności §§ 36 – 41;

•	 Regulamin Parafialny Kościoła EA w RP, 
a w szczególności §§ 42 – 43.

W roku 2017 nastąpiła ważna zmiana w pra-
cy Rady Parafialnej i Proboszcza. Została prze-
prowadzona bardzo płynnie. Rada kadencji 2012 
– 2017 zakończyła swoją służbę, a 25 czerwca 

Wśród rusztowań…
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Nie będę rozwijał wielu ciekawych, czasem 
trudnych wątków dotyczących remontu kościoła. 
Być może do nich wrócę przy innej okazji. Mam 
nadzieję, że cieszy nas efekt przeprowadzonych 
już prac. Wierzę, że czujemy się jeszcze mocniej 
przekonani do słuszności odważnych i jednocześ-
nie rozważnych kroków, które przyjęło Zgroma-
dzenie Parafialne na swoim posiedzeniu 6 sierpnia 
2017 roku. Przypomnę, że była to także uchwała 
o zaciągnięciu kredytu inwestycyjnego w naszym 
banku PKO BP. Przygotowany graf  przez skarb-
nik Joannę Keber, ilustruje źródła finansowania 
generalnego remontu kościoła Świętej Trójcy. 
Jesteśmy wdzięczni za wsparcie finansowe re-
montu przez urzędy administracji państwowej, 
samorządowej oraz zarządzające środkami Unii 
Europejskiej. Dziękujemy i doceniamy tę pomoc! 
Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na to, że 
„ewangelicko-augsburski kościół Świętej Trójcy 
jest jednym z najwybitniejszych dzieł protestan-
ckiej architektury sakralnej osiemnastowiecznej 
Europy” – jak napisał Jerzy K. Kos w księdze 
jubileuszowej pt.: Ewangelicki kościół Świętej Trójcy 
w Warszawie. Książkę wydała nasza Parafia z dofi-
nansowaniem Miasta Stołecznego Warszawy oraz 
ZAiKS. Liczymy na to, że władze samorządowe 
i państwowe w większym stopniu wesprą Para-
fię w prowadzeniu prac remontowych. Uważniej 
i jeszcze bardziej życzliwie będą rozpatrywały 
składane wnioski o dofinansowanie remontu koś-
cioła Świętej Trójcy. Nasz obiekt służy nie tylko 

rozpoczęła swoją służbę Rada Parafialna kadencji 
2017 – 2022. Ta ważna dla Parafii okoliczność do-
wodzi, jak profesjonalnie pracowali w roku spra-
wozdawczym (i nie tylko w tym roku) członkowie 
obu Rad. Ta okoliczność jest kolejnym, znakomi-
tym przykładem wagi dobrej kontynuacji - prze-
myślanej, systematycznej, jednocześnie otwartej 
i krytycznej, gotowej ustąpić miejsca i przyjaź-
nie przyjąć przemyślane zmiany i nowości, które 
uwzględniają krótkoterminowe i długotermino-
we działania. Dodam, że zmiana Rady przypadła 
w roku prowadzenia generalnego remontu koś-
cioła Świętej Trójcy na pl. Małachowskiego 1, 
w roku Jubileuszu 500 lat Reformacji, w okresie 
intensywnych przygotowań do Weekendu Refor-
macyjnego w Warszawie, który obejmował szereg 
wydarzeń z udziałem naszej Parafii i odbywa-
jących się także w kościele Świętej Trójcy na pl. 
Małachowskiego. 

W roku 2017 nastąpiły też istotne zmiany 
w naszej Warszawskiej Diecezji, które chcemy 
i powinniśmy docenić. Synod Diecezji wybrał 
nową Radę Diecezjalną oraz nowych delegatów 
do Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej. Do Rady Diecezjal-
nej została wybrana między innymi członkini 
naszej Parafii p. Elżbieta Byrtek. Delegatami do 
Synodu Kościoła zostali wybrani: p. Aldona Kar-
ska oraz p. Andrzej Weigle. Serdecznie gratulu-
jemy i życzymy Bożego błogosławieństwa w tej 
służbie!

Poświęcenie nowej chrzcielnicy 15.06.2017 r. EDK. Podczas nabożeństwa na Równicy
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nam – ewangelikom, służy od wieków naszemu 
miastu – Warszawie. To obiekt, który odzwier-
ciedla różnorodność kultury, podkreśla wielkość 
i piękno Warszawy. Wreszcie to miejsce przyjazne 
i otwarte dla odwiedzających stolicę i dla samych 
mieszkańców Warszawy. Dajemy temu wyraz 
przez akcję całorocznego otwierania kościoła, 
udziału w Nocy Muzeów, przez wspieranie dzia-
łalności kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej.

Podejmując starania o finansowe wsparcie, 
nie zapominamy mądrego przysłowia: „Umiesz 
liczyć, licz na siebie”. Dokładamy więc wielu sta-
rań, żeby parafialne działania były prowadzone 
oszczędnie. Jesteśmy wdzięczni wszystkim para-
fianom, którzy korzystają ze swoich praw, a także 

Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w War-
szawie nie jest przedsiębiorstwem. Jest przede 
wszystkim Zborem, Wspólnotą ludzi powołanych 
do życia w łączności z Bogiem i we wspólnocie 
wiary, nadziei i miłości z człowiekiem. Powtórzę. 
Nasza Parafia nie jest przedsiębiorstwem – to 
prawda. Natomiast Parafia prowadzi działalność 
gospodarczą. Przedkładamy więc Zgromadze-
niu Parafialnemu także sprawozdania finanso-
we za rok 2017. Omówienie ich pozwoli ocenić 
znaczenie działalności gospodarczej dla naszej 
Parafii, dla Diecezji Warszawskiej i Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego Rzeczypospolitej 
Polskiej. Nasza Parafia podobnie – jak inne Para-
fie – dzieli się swoimi ofiarami i wypracowanymi 

28.10.2017 r. ks. Pekka Huokuna, ks. Piotr Gaś, Igor Chalupec 28.10.2017 r. Promocja książki „Ewangelicki kościół Świętej Trójcy 
w Warszawie”

wywiązują się ze swoich obowiązków wobec 
Parafii. Dziękujemy wszystkim, którzy opłacili 
składki kościelne. Jednocześnie prosimy o opła-
cenie składki, tych spośród nas, którzy ten obo-
wiązek zaniedbali. 

Składki i ofiary składane przy różnych oka-
zjach są istotnym składnikiem budżetu naszej 
Parafii. Więcej, nasze ofiary – jak czytamy już 
o tym w Biblii – są zewnętrznym, materialnym 
wyrazem czci i wdzięczności dla Boga. Jedno-
cześnie mamy świadomość, że Parafia powinna 
wykorzystywać swój wieloraki potencjał – w tym 
swój majątek – i powinna prowadzić roztrop-
ną działalność gospodarczą zgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa. Oczywiście Parafia 

środkami w ramach prowadzonej działalności go-
spodarczej. Cieszymy się, że nasz wkład do bu-
dżetu Diecezji i całego Kościoła jest nadal duży 
(a może nawet bardzo duży) i że także w ten spo-
sób uczestniczymy w pielęgnowaniu życia w Die-
cezji i całym Kościele.

Mamy za sobą rok dobrej kontynuacji. Dzię-
kujemy za ten rok przede wszystkim Bogu w Trój-
cy Świętej Jedynemu. Podarował nam wspaniały 
rok, który przechodzi do historii. Kiedy będziemy 
wspominali fakty i zagadnienia także minionego 
roku, oby rodziło się w nas jeszcze głębsze zaufa-
nie do Boga i nieustanna wdzięczność dla Niego.

Drogi Zborze, niech mi będzie wolno z ser-
ca, w imieniu całej naszej Parafii, wypowiedzieć 
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radosne dziękuję za owocną współpracę Zgroma-
dzeniu Parafialnemu, Radzie Parafialnej kadencji 
2012-2017 oraz Radzie Parafialnej kadencji 2017-
2022, wszystkim współpracownikom, wolon-
tariuszom, naszym współwyznawcom z innych 
Parafii ewangelickich, partnerom ekumenicznym, 
wszystkim ludziom dobrej woli o różnych prze-
konaniach, Fundacji Ewangelickie Towarzystwo 
Oświatowe, Ekumenicznemu Uniwersytetowi 
Trzeciego Wieku, urzędom i instytucjom współ-
pracującym z nami. A.D. 2017 jest za nami. To 
był rok dobrej kontynuacji. Bogu niech będzie 
za to chwała! Zaś na początku A.D. 2018 z serca  
życzę: szczęść Boże!

ks. Piotr Gaś

Razem	w tys.	
(2016-2017)

2016 2017 2017 kredyt 2017 razem 2018 Razem

Parafia	ewangelicko-
augsburska	św.	Trójcy

14	592	 3	578	845,00	zł	 4	866	956,00	zł	 6	146	691,00	zł	 11	013	647,00	zł	 602	083,00	zł	 14	592	492,00	zł	

Minister	Kultury	i Dziedzictwa	
Narodowego

940	 500	000,00	zł	 440	000,00	zł	 940	000,00	zł	

Minister	Spraw	
Wewnętrznych	i Administracji

255	 255	500,00	zł	 255	500,00	zł	

Miasto	Stołeczne	Warszawy 353	 358	446,00 358	446,00	zł	

Regionalny	Program	
Operacyjny	woj.	maz.

3	534	 3	534	401,00 3	534	401,00	zł	

29.10.2017 r. Przed nabożeństwem z okazji Jubileuszu 500 lat 
Reformacji
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Rada Parafialna kadencji 2012 – 2017 w roku 
sprawozdawczym 2017 odbyła 10 posiedzeń. 

W posiedzeniu odbytym 26 stycznia wzięli udział 
także członkowie Komisji Rewizyjnej, a w posie-
dzeniach w dniach 29 maja i 22 czerwca – wy-
brani w dniu 21 maja członkowie Rady Parafialnej 
i Komisji Rewizyjnej nowej kadencji (2017–2022). 
Posiedzenie w dniu 22 czerwca 2017 r. było ostat-
nim posiedzeniem Rady kadencji 2012-2017. 
Członkowie Rady Parafialnej uczestniczyli rów-
nież w spotkaniach i posiedzeniach, reprezentując 
Parafię na zewnątrz. W ramach zarządzania Para-
fią Rada Parafialna podejmowała działania długo-
falowe oraz decyzje ad hoc. 

Podstawową sprawą w ramach zagadnień 
związanych z zarządzaniem nieruchomościami 
parafialnymi było prowadzenie remontu kopuły 
(II i III etap) oraz wnętrza kościoła Świętej Trój-
cy. Rada Parafialna – po zebraniu ofert - doko-
nała wyboru wykonawcy robót oraz podejmowa-
ła na bieżąco uchwały dotyczące np. przyłącza 
energetycznego do kościoła, naprawy pionów 
deszczowych, wyposażenia wnętrza kościoła (ła-
wek, foteli i krzeseł), remontu pierwszej i drugiej 
empory, klatek schodowych, wykonania ambony, 
chrzcielnicy, punktów: informacyjnego oraz szafy 
z literaturą, wyboru oferty na przygotowanie in-
stalacji elektrycznej, teletechnicznej i internetowej 
oraz oświetlenia w kościele. 

Rada Parafialna kontynuowała również roz-
poczęte w poprzednim roku sprawozdawczym 
działania mające na celu zagospodarowanie od-
zyskanej w roku 2015 nieruchomości przy ul. 
Emilii Plater 7 w Warszawie (przekazanej Pa-
rafii zapisem Pawła i Marii Schmidt w 1908 r.) 
oraz omawiała projekt zagospodarowania pla-
cu Małachowskiego w kontekście remontu  
Lutheraneum. 

Sprawozdanie z prac Rady Parafialnej
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy
z pierwszej połowy roku kalendarzowego 2017

Rada Parafialna była również na bieżąco in-
formowana o wykonywaniu umowy dzierżawy 
nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej 68 i Ry-
nek 50 we Wrocławiu. Dzięki wpływom z tej 
dzierżawy Parafia odzyskała możliwość inwesto-
wania w pozostałe nieruchomości.

Rada Parafialna zajmowała się kluczowymi 
sprawami związanymi z prowadzeniem przez 
Lux Med TABITA Spółkę z o.o. ośrodka w Kon-
stancinie-Jeziornie, jako że Parafia posiada 12% 
udziałów w tej spółce. W ramach nadzoru – nie-
zależnie od kontaktów roboczych z firmą Lux 
Med – drugim wspólnikiem Lux Med TABITA 
Spółki z o.o., odbyło się posiedzenie Rady Nad-
zorczej Lux Med TABITA Spółki z o.o., w któ-
rych uczestniczyli członkowie Prezydium Rady 
Parafialnej. Zakończone zostało meblowanie 
pokoi przeznaczonych dla Parafian w tzw. starej 
(pięknie odremontowanej) Tabicie oraz kuchni, 
choć - ku rozczarowaniu Rady - pobyty w poko-
jach gościnnych nie cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem.

Członkowie Rady Parafialnej pracowali rów-
nież nad istotnymi dokumentami, związanymi 
z życiem Parafii. Kontynuowane były i zostały za-
kończone prace nad nowym regulaminem cmen-
tarnym i cennikiem. 

Choć wydawałoby się, że sprawa „serka wol-
skiego” zakończyła się definitywnie, w pierw-
szych dniach roku 2017 Parafia otrzymała po-
zew złożony przez K. Dębskiego – osoby, która 
wraz ze skazanym wyrokiem sądu karnego za 
przestępstwo na szkodę Parafii J. Lubienieckim - 
podpisała w roku 1999 umowę zlecenia. Osoba 
ta pozwała Parafię o wynagrodzenie w wysokości 
10.000.000 złotych w związku ze swoimi rzeko-
mymi czynnościami przy pozyskiwaniu dla Para-
fii nieruchomości „serek wolski”. Rada Parafial-
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I. Personalia
Rada Parafialna kadencji 2017 – 2022 została wy-
łoniona przez Zgromadzenie Parafialne w wybo-
rach w dniu 21 maja 2017 r. w składzie: Agniesz-
ka Bednarkiewicz-Sowińska, Igor Chalupec, Prze-
mysław Florjanowicz-Błachut, Michał Hasiuk, 
Marcin Jacoby, Joanna Keber, Emilia Klein-Dę-
bek, Michał Kleinschmidt, Ewa Kobierska-Ma-
ciuszko. Wybrani w tym dniu członkowie Rady 
wzięli udział w dwóch ostatnich posiedzeniach 
Rady Parafialnej kadencji 2012-2017 w dniach 29 
maja i 22 czerwca 2017 r.  Rada nowej kadencji 
została wprowadzona w urzędowanie 25 czerw-
ca 2017 r. podczas nabożeństwa w 487. rocznicę 

Sprawozdanie z prac Rady Parafialnej
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy

z drugiej połowy roku kalendarzowego 2017

Przemysław Florjanowicz-Błachut, sekretarz Rady Parafialnej

na zdecydowała o powierzeniu prowadzenia tej 
sprawy kancelarii „Łaszczuk & Wspólnicy” – tej 
samej, która z sukcesami reprezentowała Parafię 
we wszystkich poprzednich cywilnych procesach. 
Sprawa (sygn. I C 1278/16) toczy się aktualnie 
przed Sądem Okręgowym w Warszawie.

Rada Parafialna kontynuowała działania zwią-
zane z eksmitowaniem niepłacących czynszu lo-
katorów kamienicy Heldów w Poznaniu przy ul. 
Głogowskiej 41 (zostało złożonych 13 pozwów 
o eksmisję, niektórzy lokatorzy wyprowadzili 
się po wezwaniu przedprocesowym). Prowa-
dzone były także rozmowy na temat możliwego 
najsprawniejszego i polubownego wyprowadzenia 
lokatorów z kamienicy przy ul. Kredytowej 4, tak 
by było możliwe przeprowadzenie w przyszłości 
kompleksowej rewitalizacji tej nieruchomości. 
Wszczynane i prowadzone były również postę-
powania o zapłatę czynszu przeciwko lokatorom 
kamienicy w Poznaniu.

W ramach roku jubileuszowego Rada Para-
fialna zorganizowała w dniu 6 stycznia 2017 roku 

uroczystość nadania kościołowi filialnemu w War-
szawie – Włochach imienia Objawienia Pańskie-
go. W kościele tym została wmurowana okolicz-
nościowa tablica. Członkowie Rady Parafialnej 
uczestniczyli w Ewangelickich Dniach Kościoła 
(Kirchentag) w Niemczech w Berlinie i w Witten-
berdze w dniach 24-28 maja 2017 r., jak również 
w Ewangelickich Dniach Kościoła na Śląsku Cie-
szyńskim, które odbyły się od 15 do 18 czerwca 
2017 r. w Ustroniu, Wiśle, Cieszynie, Czeskim 
Cieszynie i Bielsku-Białej.

Jak co roku, przedmiotem uchwał Rady Para-
fialnej były dziesiątki spraw bieżących, takich jak 
kontakty z najemcami lokali mieszkalnych i użyt-
kowych, prowadzenie spraw sądowych przeciw-
ko dłużnikom Parafii, organizacja imprez i kon-
certów, sprawy pracownicze itp. Rada Parafialna 
rozpoczęła również proces wprowadzania nowej 
identyfikacji wizualnej Parafii.

Olga Sztejnert-Roszak 
Sekretarz Rady Parafialnej kadencji 2012-2017
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odczytania Konfesji Augsburskiej i tego 
samego dnia na pierwszym posiedzeniu 
dokonała wyboru prezydium w składzie: 
ks. Piotr Gaś – prezes, Igor Chalupec – 
wiceprezes, kurator Parafii, Przemysław 
Florjanowicz-Błachut – sekretarz, Joan-
na Keber – skarbnik. Również 25 czerw-
ca 2017 r. Rada nowej kadencji podjęła 
uchwałę o dokooptowaniu do jej składu 
mgr teologii Elżbiety Byrtek jako przed-
stawicielki zatrudnionych w Parafii kate-
chetek i katechetów. 

W okresie sprawozdawczym – II połowie 
roku 2017 (miesiące czerwiec-grudzień) Rada od-
była 9 posiedzeń (25 czerwca, 3 lipca, 12 lipca, 
10 sierpnia, 31 sierpnia, 21 września, 19 paździer-
nika, 16 listopada, 14 grudnia). W posiedzeniach 
Rady brali udział również zastępcy członków 
Rady: Adam Kleinschmidt oraz Marek Kuliński.

Rada przyjmowała uchwały w drodze obie-
gowej a część uchwał podejmowało Prezydium 
Rady Parafialnej na podstawie upoważnień Rady. 
Prezydium w okresie od 25 czerwca do 31 grud-
nia 2017 r. odbyło również 8 posiedzeń (12 lipca, 
10 sierpnia, 6,10,19,25 października, 15 listopada, 
6 grudnia).

Członkowie Rady Parafialnej uczestniczyli 
w spotkaniach i posiedzeniach reprezentując Pa-
rafię na zewnątrz, w szczególności - w kontaktach 
z władzami Miasta Stołecznego Warszawy, Sto-
łecznym Konserwatorem Zabytków i Mazowie-
ckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 
Burmistrzem Gminy Konstancin-Jeziorna oraz 
Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów 
Unijnych i władzami Województwa Mazowiec- 
kiego.

Niektórzy członkowie Rady pełnią również 
inne funkcje ogólnokościelne lub diecezjalne:  El-
żbieta Byrtek pełni funkcję radcy diecezjalnego – 
członka Rady Diecezjalnej Diecezji Warszawskiej, 
Przemysław Florjanowicz-Błachut jest rzeczni-
kiem dyscyplinarnym KEA oraz członkiem sta-
łym Komisji Regulacyjnej ds. KEA w Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

II. Zarządzanie parafialnym zasobem 
nieruchomości
Rada Parafialna, zarządzając Parafią, podejmuje 
działania o charakterze długofalowym oraz decy-
zje ad hoc w sprawach bieżących. 

Remont Kościoła Św. Trójcy / pl. Małachowskiego /
nieruchomość Kredytowa 4
Podstawowym przedsięwzięciem związanym z za-
rządzaniem parafialnym zasobem nieruchomo-
ści było prowadzenie remontu wnętrza kościoła 
Świętej Trójcy. Rada Parafialna kontynuowała 
nadzór za pośrednictwem inspektora nadzoru 
nad realizacją robót przez wykonawców wyłonio-
nych przez Radę poprzedniej kadencji. 

Członkowie Rady Parafialnej, w szczególności 
Proboszcz oraz Kurator Parafii uczestniczyli re-
gularnie w tzw. koordynacjach, podczas których 
omawiano stan robót i stopień realizacji przyję-
tych harmonogramów prac w poszczególnych 
częściach kościoła (rotunda, ryzalit wschodni, 
ryzalit zachodni, ryzalit południowy: zakrystia, 
kaplica, pomieszczenia dawnego archiwum na 
poziomie +2). Rada na bieżąco była informowa-
na o stanie prac remontowych w kościele podczas 
kolejnych posiedzeń.

Podejmowane w okresie czerwiec-grudzień 
uchwały dotyczyły np.: 
1)	 oferty na dostarczenie opraw oświetleniowych 

do oświetlenia awaryjnego oraz oświetlenia 

Rada parafialna Parafii E-A Świętej Trójcy kadencji 2017-2022
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w ryzalitach oraz pomieszczeniach w innych 
częściach kościoła;

2)	 wykonania drewnianych parapetów we wszyst-
kich trzech ryzalitach;

3)	 wymiany parkietu w pomieszczeniach w ry-
zalicie południowym na poziomie 0, +1, oraz 
położeniu wykładziny w pomieszczeniu na po-
ziomie +2 w tym ryzalicie; 

4)	 dodatkowych prac sanitarnych w ryzalicie za-
chodnim, wschodnim i południowym (w tym 
w zakrystii) polegających m.in. na demontażu 
i montażu grzejników elektrycznych w ryzali-
cie zachodnim, rozkuciu zawilgoconych ścian 
i odnalezienia wycieku w ryzalicie wschodnim, 
przeróbki instalacji CO w zakrystii, wykonania 
studni chłodnej na potrzeby zlewni w zakrystii; 

5)	 wykonania prac dodatkowych i zamiennych 
polegających m.in. na rozbiórce i wykonaniu 
nowych stropów w łazience, wykonaniu do-
datkowych konstrukcji i podłogi podniesionej 
na poziomie +1 za organami, prac dotyczących 
balustrad;

6)	 dostawy żyrandoli i kinkietów do kaplicy w ry-
zalicie południowym kościoła;

7)	 instalacji transmisyjnej oraz sprzętu monitorin-
gowego, itd.; 

8)	 oferty na dodatkowe prace projektowe Autor-
skiej Pracowni Projektowej Maciej Mazgaj.

Podejmowanie decyzji dotyczących powyższych 
prac wiązało się z koniecznością aneksowania 
dotychczasowych umów z wykonawcami oraz 
zawierania umów z nowymi wykonawcami lub 
dostawcami. Rada Parafialna regularnie dokony-
wała wizytacji wnętrza remontowanego Kościoła 
Św. Trójcy, podczas których udzielano wszelkich 
wyjaśnień dotyczących prowadzonych prac re-
montowych.

W związku z remontem wnętrza kościoła św. 
Trójcy, Rada Parafialna podjęła szereg decyzji 
związanych z konserwacją dzieł sztuki upiększają-
cych wnętrze naszej świątyni, wymagających uzy-
skania zaleceń konserwatorskich ze strony Urzę-
du Miasta Stołecznego Warszawy – Biura Stołecz-
nego Konserwatora Zabytków. Podjęto uchwały 

w sprawie: zlecenia konserwacji XIX-wiecznego 
obrazu ołtarzowego „Chrystus Zmartwychwsta-
ły” autorstwa Paula Händlera, zlecenia wykonania 
ramy dla powstałego w 1930 r. obrazu autorstwa 
Stefana Norblina „Luter na Sejmie w Wormacji”, 
zlecenia konserwacji krucyfiksu ołtarzowego au-
torstwa Józefa Trenarowskiego oraz zleciła wyko-
nanie nowej misy chrzcielnej ze złoconej blachy 
miedzianej.

Obecna Rada – podobnie ja poprzednia –
kontynuowała działania związane z realizacją 
jednej z koncepcji zagospodarowania i rewitali-
zacji placu Małachowskiego w związku z praca-
mi remontowymi w Lutheraneum oraz w innych 
częściach kościoła Św. Trójcy (ryzalit wschodni) 
mających na celu umożliwienie dostępu do obiek-
tu osobom niepełnosprawnym. W tej sprawie 
podejmowano rozmowy zarówno z władzami 
m.st. Warszawy, jak i z Mazowieckim Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków. Rada Parafialna 
uczestniczyła w wypracowaniu stanowiska Parafii 
wobec nieprzychylnych oświadczeń władz m.st. 
Warszawy, komunikowanych mieszkańcom za 
pomocą prasy bez wcześniejszych prób podjęcia 
rozmów z Parafią.

Ze względu na znaczne koszty remontu koś-
cioła Rada Parafialna, by zapewnić płynność fi-
nansowania prac podjęła uchwałę o zaciągnięciu 
krótkoterminowej umowy pożyczki z Parafią 
Ewangelicko-Augsburską Św. Mateusza w Łodzi 
oraz zwrócić się do Zgromadzenia Parafialnego 
o zgodę na zawarcie 5-letniej umowy kredytu 
bankowego na pokrycie kosztów prac remon-
towych, która ostatecznie została zawarta po 
negocjacjach prowadzonych przez Prezydium 
Rady z bankiem PKO BP (Powszechna Kasa 
Oszczędności Bank Polski) w dniu 29 września  
2017 r.

Posiedzenie Zgromadzenia Parafialnego, zwo-
łane z upoważnienia Rady Parafialnej, w dniu 6 
sierpnia 2017 r. podjęło uchwałę (wyrażającą 
zgodę na zaciągnięcie kredytu bankowego z prze-
znaczeniem wyłącznie na sfinansowanie remon-
tu kościoła Św. Trójcy w wysokości nie wyższej 
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niż 11.500.000 złotych oraz na zabezpieczenia tej 
umowy w postaci cesji należności z dotacji, jakie 
Parafia otrzyma od podmiotów zewnętrznych, ce-
sji należności Parafii z umów dzierżawy nierucho-
mości przy ul. Nowogrodzkiej 68 w Warszawie 
i Rynek 50 we Wrocławiu oraz ustanowienia hi-
poteki na tych nieruchomościach.  Na tym samym 
posiedzeniu z upoważnienia Rady Zgromadzenie 
podjęło inne ważne uchwały – uchwały w sprawie 
obciążenia nieruchomości przy pl. Małachow-
skiego oraz przy ul. Kredytowej 4 służebnościa-
mi przesyłu na rzecz Innogy Stoen Operator Sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie, umożliwiającymi 
budowę przyłączy kablowych niskiego napięcia 
dla linii kablowych sieci elektroenergetycznej oraz  
swobodny dostęp do tych nieruchomości w celu 
przeprowadzenia i instalacji tych przyłączy oraz 
dokonywania wszelkich napraw, remontów, kon-
serwacji i modernizacji urządzeń energetycznych 
oraz ich rozbudowy i możliwości podłączenia no-
wych odbiorców.

Niezwykle korzystne dla finansowania prac 
remontowych kościoła Św. Trójcy było pozy-
tywne rozpatrzenie przez Radę wniosku Parafii 
o dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-

nego. Rada Parafialna w grudniu 2017 r. podjęła 
uchwałę o zawarciu z Zarządem Województwa 
Mazowieckiego umowy o dofinansowanie Projek-
tu „Remont i przebudowa ewangelicko - augsbur-
skiego kościoła Świętej Trójcy w Warszawie - etap 
I” współfinansowanego z EFRR w ramach Osi 
Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowi-
sku” Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe” Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego na lata 2014-2020”. Umowę 
podpisano 18 grudnia 2017 r., a kwota dofinanso-
wania projektu wynosi 3 534 401,02 zł przy war-
tości projektu 6 342 007,94 zł.

Rada Parafialna była na bieżąco informowa-
na o sytuacji finansowej Parafii, realizacji umowy 
kredytu bankowego oraz o wymagalnych bie-
żących płatnościach z tytułu wykonanych prac 
remontowych przez Skarbnika Parafii. Za  apro-
batą Rady, Prezydium określiło również w okre-
sie sprawozdawczym procedurę obiegu faktur 
w Parafii, w tym przekazywania faktur do banku 
– kredytodawcy dotyczących prac remontowych 
objętych finansowaniem z poszczególnych transz 
przyznanego kredytu.

Rada podjęła działania, w wyniku których do 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-

Podczas obrad Rady Parafialnej
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go złożono wniosek o dofinansowanie projektu 
Parafii – kontynuacji prac remontowych kościo-
ła Św. Trójcy w formie izolacji fundamentów. 
(W chwili sporządzania tego sprawozdania – po-
czątek lutego 2018 r. – projekt nie znalazł się na 
opublikowanej przez MKiDN liście przyznanych 
dotacji, stąd Rada rozważy skorzystanie z prawa 
do odwołania). Profesjonalne sporządzanie wnio-
sków o dofinansowania ze środków zewnętrz-
nych Rada zawdzięcza m.in. zaangażowaniu p. 
Andrzeja Weigle – byłego kuratora Parafii oraz 
członkini Parafii p. Agnieszce Filak.

W przypadku nieruchomości parafialnej przy 
ul. Kredytowej 4 w listopadzie Prezydium z upo-
ważnienia Rady dokonało wyboru firmy eksper-
ckiej, która dokona kilku odkrywek, inwentaryza-
cji spękań i prowadzić będzie ich bieżący moni-
toring na przestrzeni czasu oraz wykona wstępną 
opinię dotyczącą stanu budynku. Podejmowano 
również działania w przedmiocie zabezpieczenia 
piwnic na podwórzu nieruchomości.

W grudniu 2017 r. Rada podjęła działa-
nia prawne dotyczące: 1) wezwania Wspólnoty 
Mieszkaniowej Kredytowa 2 do zaprzestania na-
ruszania posiadania przez Parafię prawa przejaz-
du do nieruchomości; 2) stwierdzenia zasiedzenia 
służebności przejazdu od pl. Małachowskiego 
lub od strony ul. Królewskiej do nieruchomo-
ści oraz 3) postępowania administracyjnego 
(i ewentualnie sądowego) w sprawie ustalenia 
warunków zabudowy dotyczących remontu i roz-
budowy budynku, którym jest zabudowana ta  
nieruchomość. 

Nieruchomości parafialne Nowogrodzka 68 (Prima 
Court, Warszawa) / Rynek 50, Wrocław
Rada Parafialna była na bieżąco informowana 
przez Griffin Real Estate Sp. z o.o. o wykony-
waniu umowy dzierżawy nieruchomości przy ul. 
Nowogrodzkiej 68 w Warszawie i Rynek 50 we 
Wrocławiu Wpływy z czynszu dzierżawnego 
z obu tych nieruchomości (uzyskanych w drodze 
zamiany za nieruchomość tzw. Serka wolskiego) 
umożliwiły Parafii w ostatnim okresie na finan-

sowanie prac remontowych wnętrza kościoła Św. 
Trójcy, a dobre relacje z dzierżawcą i elastyczność 
w zakresie terminów płatności na rzecz Parafii 
czynszu dzierżawnego przyczyniły się do zagwa-
rantowania nieprzerwanej płynności finansowej 
Parafii.

Nieruchomość parafialna Emilii Plater 7
Rada Parafialna kontynuowała działania mające 
na celu zagospodarowanie odzyskanej w roku 
2015 w drodze ugody zawartej przed Komisją 
Regulacyjną przy Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji nieruchomości zabudowanej 
przy ul. Emilii Plater 7 w Warszawie (przekazanej 
w 1908 r. zapisem Pawła i Marii Schmidt na rzecz 
Parafii – Domu Sierot i Zakładu dla Umysłowo-
-Niedorozwiniętych). Prezydium Rady Parafial-
nej z upoważnienia Rady prowadziło działania 
zmierzające do wyegzekwowania od AP Deve-
lopment Sp. z o.o. wykonania zawartych w dniu 
18 kwietnia 2017 r. z Parafia umów: najmu nie-
ruchomości oraz umowy na prace rozbiórko-
we oficyn w obrębie nieruchomości, powierza-
jąc w tym zakresie obsługę prawną Kancelarii 
GKR Legal (Gołębiowska Krawczyk Roszkow-
ski i Partnerzy). W chwili przygotowywania ni-
niejszego sprawozdania (luty 2018 r.) w Sądzie 
Okręgowym XVI Wydziale Gospodarczym jest 
złożony pozew o upoważnienie do wykona-
nia czynności rozbiórki nieużytkowych oficyn 
w tej nieruchomości na koszt AP Development 
Sp. z o.o i zasądzenie na rzecz Parafii kwoty  
181 tys. zł.

W związku z fiaskiem negocjacji z AP De-
velopment Sp. z o.o. mających na celu zawarcie 
umowy sprzedaży nieruchomości Rada upo-
ważniła Prezydium do prowadzenia dalszych 
negocjacji z innymi zainteresowanymi podmio-
tami, w tym z podmiotami, które wzięły udział 
w ogłoszonym przez Parafię w 2016 r. konkur-
sie na jej zagospodarowanie. W stosunku do tej 
nieruchomości Mazowiecki Wojewódzki Kon-
serwator Zabytków wszczął postępowanie ad-
ministracyjne w sprawie wpisania jej do rejestru 
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zabytków. Przedstawiciele Rady Parafialnej brali 
udział w dniu 2 sierpnia 2017 r. w posiedzeniu 
komisji konserwatorskiej – oględzinach obiektu. 
Nieruchomość ta (budynek frontowy bez oficyn) 
została wpisana do rejestru zabytków w grudniu 
2017 r. a decyzja organu w tej sprawie stała się 
ostateczna.

W stosunku do nieruchomości Emilii Plater 
7 Rada Parafialna prowadziła działania dotyczące 
postępowania egzekucyjnego mającego na celu 
wykonanie przez Powiatowego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego decyzji PINB z 2008 r. naka-
zującej ówczesnemu właścicielowi M.St Warsza-
wa usunięcie nieprawidłowości w budynku (m.in. 
osuszenie i odgrzybienie ścian, remont elewacji, 
zaizolowanie przeciwwilgociowe murów piwnicz-
nych). Parafia odzyskując nieruchomość weszła 
w tym względzie niejako w miejsce dotychczaso-
wego właściciela i nałożone na niego obowiąz-
ki. Rada poprzedniej kadencji podjęła działania 
prawne zmierzające do usunięcia ewentualnych 
niekorzystnych skutków postępowania egzekucyj-
nego. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzo-
ru Budowlanego uznał zarzuty Parafii zgłoszone 
w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnio-
ne, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warsza-
wie wyrokiem z 13 listopada 2017 r. (sygn. VII 
SA/Wa 2880/16) oddalił skargę Parafii i tym sa-
mym utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu.

W związku z inwestycją na działce sąsiedniej 
Emilii Plater 9/11 Prezydium z upoważnienia 
Rady podjęło działania zmierzające do zasięgnię-
cia opinii rzeczoznawców o skutkach wykonania 
wykopu na granicy działek i wpływie na nieru-
chomość parafialną pod kątem technicznym i fi-
nansowym.

Prezydium Rady było również informowane 
przez kancelarię Łaszczuk i Wspólnicy o uchwa-
leniu przez Radę m.st. Warszawy planu zagospo-
darowania przestrzennego Śródmieścia Południo-
wego, rejon ul. Poznańskiej i jego rozwiązaniach 
dotyczących nieruchomości parafialnej (uchwałą 
Rady z dnia 30 listopada 2017 r., § 25; obszar 
9MW/U).

EOD Tabita Konstancin-Jeziorna oraz inne 
nieruchomości „konstancińskie”
Rada Parafialna zajmowała się sprawami Ewan-
gelickiego Ośrodka Diakonii TABITA w Kon-
stancinie-Jeziornie, prowadzonego przez Lux 
Med Tabita Spółkę z o.o., w której Parafia posia-
da 12% udziałów. W Radzie Nadzorczej Parafię 
reprezentuje adw. Olga Sztejnert-Roszak. W II 
półroczu 2017 r. posiedzeń Rady Nadzorczej Lux 
Med Tabita Spółka z o.o. nie odbywano. 

W związku z wadliwym wykonaniem obróbek 
blacharskich na dachu między Domem Macierzy-
stym, a nową częścią Tabity - powodującym zale-
wanie wyremontowanych w 2016 r. pomieszczeń 
i powstawanie zacieków - podjęto w październiku 
2017 r. decyzję o zleceniu wymiany obróbek bla-
charskich na dachu Domu Macierzystego i połą-
czenia dachów między obiema częściami.

Rada Parafialna oraz Prezydium zajmowały 
się również sprawą dalszego funkcjonowania na 
terenie ośrodka indywidualnej mechaniczno-bio-
logicznej oczyszczalni ścieków, odprowadzania 
ścieków z nieruchomości TABITY i przyłącza do 
miejskiej sieci kanalizacyjnej. W związku z tym, że 
plan miejscowy ustala zasadę zbiorczego odpro-
wadzania ścieków poprzez miejską sieć kanalizacji 
sanitarnej do oczyszczalni ścieków i zawiera po-
stulat sukcesywnego podłączenia zabudowy do 
zbiorczej sieci kanalizacyjnej po jej wybudowa-
niu i uruchomieniu, Parafia została wezwana do 
włączenia się do sieci miejskiej. Przedstawiciele 
Rady – Kurator oraz Proboszcz odbyli spotkanie 
z Burmistrzem w grudniu 2017 r., w wyniku któ-
rego ustalono, że podłączenie jest nieuchronne 
ze względu na uregulowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego i wchodzą-
ce z początkiem 2018 r. nowe regulacje prawa 
wodnego, a samorząd ma możliwości prawne, by 
zmusić Parafię do przyłączenia. Rada upoważ-
niła Prezydium do podejmowania działań w tej 
sprawie, wyrażając warunkową zgodę (w zależ-
ności od wyników rozmów z samorządem lokal-
nym) na zlecenie projektu przyłącza (w okresie 
sporządzania niniejszego sprawozdania Pre-
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zydium podjęło decyzję o zleceniu wykonania  
takiego projektu).

Rada monitorowała również w okresie spra-
wozdawczym stan innej konstancińskiej nieru-
chomości – nieruchomości przy ul. Spokojne - 
podejmując m.in. kroki dotyczące ewentualnych 
roszczeń w stosunku do niej osób trzecich.

Warszawa-Włochy
Rada kontynuowała działania prawne związa-
ne z postępowaniem o zasiedzenie części dział-
ki w Warszawie - Włochach przy ul. Cietrzewia 
22, która od kilkudziesięciu lat jest we władaniu 
Parafii a która jest niezbędna dla zapewnienia 
zaplecza dla Kościoła Objawienia Pańskiego we 
Włochach.

Działania na rzecz egzekwowania należności 
czynszowych Parafii
Rada Parafialna kontynuowała działania Rady 
poprzedniej kadencji związane z eksmitowaniem 
dłużników czynszowych - lokatorów kamienicy 
Heldów w Poznaniu oraz wszczynaniem i pro-
wadzeniem postępowania o zapłatę czynszu 
przeciwko lokatorom tej kamienicy, jak też z eks-
misją lokatora lokalu Parafii przy ul. Floriańskiej 
14 w Warszawie. Rada kontynuowała też prace 
zmierzające do wyegzekwowania należności czyn-
szowych z tytułu najmu lokali w nieruchomoś-
ciach parafialnych położonych w Konstancinie-
-Jeziornie oraz w Warszawie (kamienica przy ul. 
Kredytowej 4).

Cmentarz na ul. Młynarskiej
Rada zajmowała się sprawami dotyczącymi 
Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego przy ul. 
Młynarskiej w Warszawie Po wichurze, jak prze-
szła nad Warszawą dnia 29 czerwca 2017 r. Pro-
boszcz oraz Kurator Parafii dokonali wizytacji 
cmentarza i zapoznali się ze stanem zieleni oraz 
nagrobków, w szczególności w części zabytkowej. 
Rada Parafialna we wrześniu 2017 r. zdecydowała 
o nawiązaniu współpracy z Instytutem Badaw-
czym Leśnictwa w Sękocinie Starym w zakresie 

dotyczącym analizy eksperckiej stanu drzewosta-
nu cmentarnego. 

W lipcu 2017 r. Parafia podpisała z Ministrem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę o do-
finansowanie ze środków programu „Ochrona 
Zabytków” zadania kontynuacji (etapu III) gene-
ralnego remontu kaplicy Hermana Junga. Kwo-
ta dofinansowania wyniosła 59 572,00 zł przy 
wartości całkowitej tego zadania wynoszącej 199 
237,00 zł.

W sierpniu 2017 r. Parafia podpisała z m.st. 
Warszawa - Stołecznym Konserwatorem Zabyt-
ków umowę dotacji przyznanej z budżetu m.st. 
Warszawy na wykonanie II etapu prac konser-
watorskich i restauratorskich we wnętrzu kaplicy 
Junga w okresie do 27 października 2017 r. Dota-
cja wyniosła 280.000 zł przy całkowitej wartości 
kosztów kwalifikowanych zadania w wysokości 
421.041,93 zł.

Ponadto Rada złożyła do MKiDN wniosek 
o dofinasowanie kontynuacji prac renowacyjnych 
kaplicy Junga – niestety w chwili sporządzania 
tego sprawozdania (początek lutego 2018 r.) wia-
domo, że projekt ten nie znalazł się na liście pro-
jektów dofinansowanych, w związku z czym Rada 
prawdopodobnie zdecyduje o skorzystaniu z pra-
wa do odwołania. 

Obsługa prawna Parafii
Należy podkreślić, że Rada Parafialna współpra-
cuje i konsultuje kwestie prawne dotyczące funk-
cjonowania Parafii z kancelarią prawną SWKS 
(Sztejnert Winnicka Kowalczuk Sosnowska), 
z radcą prawnym Marceliną Sosnowską-Rudnik, 
która w każdy czwartek pełni również dyżur na 
miejscu w kancelarii parafialnej.

Rada zdecydowała jednak również o podpi-
saniu w listopadzie 2017 r. umowy z kancelarią 
Łaszczuk i Wspólnicy na świadczenie usług po-
mocy prawnej w zakresie monitoringu otoczenia 
prawnego nieruchomości Parafii obejmującego: 
(1) sprawdzanie publicznie dostępnych informa-
cji dotyczących sytuacji prawnej nieruchomości 
(w tym zwłaszcza mogących mieć potencjalnie 
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wpływ na zmianę ich wartości) ze szczególnym 
uwzględnieniem przedsięwzięć planistycznych na 
obszarach położenia nieruchomości Parafii, (2) 
sprawdzanie informacji o zamierzeniach inwesty-
cyjnych w sąsiedztwie nieruchomości lub mają-
cych wpływ na nieruchomości Parafii, (3) bieżące 
raportowanie o dokonanych ustaleniach oraz (4) 
analizę stanu postępowań i sytuacji prawnej Pa-
rafii związanej z zamierzeniami inwestycyjnymi 
inwestorów prywatnych, o których Parafia zosta-
nie zawiadomiona jako strona tych postępowań, 
analizę akt postępowań oraz przygotowanie reko-
mendacji dla Parafii odnośnie dalszych działań.

III. Jubileusz 500 lat Reformacji  
i inne wydarzenia kościelne
Rada Parafialna kontynuowała działania zmierza-
jące do włączenia się Parafii w zaplanowany na 
26-29 października 2017 r. Weekend Reformacyj-
ny i współorganizowanie szeregu wydarzeń zwią-
zanych z jubileuszem 500 lat Reformacji. Pro-
boszcz, Kuratorzy (obecny oraz były), jak rów-
nież była Sekretarz Rady wzięli udział w „Wie-
czorze ekspertów” Radia Kolor – serii wywiadów 
nt. miejsca i historii Parafii w Stolicy, znanych 
warszawskich rodzin ewangelickich i  ich wkła-
dzie w rozwój miasta, edukacyjnych tradycjach lu-
teranizmu warszawskiego oraz świadomego bycia 
ewangelikiem dzisiaj.

Rada Parafialna współinicjowała wydanie 
z okazji 210-lecia śmierci Szymona Bogumiła 
Zuga, 240-lecia położenia kamienia węgielne-
go kościoła i na 500 lat Reformacji monografii 
„Ewangelicki kościół Świętej Trójcy w Warsza-
wie” (red. Karol Guttmejer), do której pozyska-
no warszawskich historyków sztuki oraz naszego 
Parafianina dr Aleksandra Łupienko otrzymując 
wsparcie finansowe m.st. Warszawy oraz insty-
tucji i firm zaangażowanych w remont kościoła 
w latach 2016-2017.

Członkowie Rady Parafialnej wzięli udział 
m.in. w nabożeństwie konfirmacyjnym połączo-
nym z poświęceniem nowej ambony i chrzcielni-
cy przez Biskupa Kościoła; w wernisażu wystaw: 

starodruków i wydawnictw ewangelickich „Czytaj 
i osądź czystym sercem” w Bibliotece Uniwer-
sytetu Warszawskiego i fotograficznej „Wokół 
biskupa Juliusza Burschego. Fotografie Stefana 
Burschego”, w koncertach: „Roots” w ramach 
Festiwalu Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju, zor-
ganizowanym przez Centrum Myśli Jana Pawła 
II we współpracy z Parafią oraz w „Pochwal Mój 
Duchu Mocarza przez 500 lat Reformacji” pod 
dyrekcją Joanny Korczago, jak również w debacie 
„Ewangelik-obywatel, katolik-obywatel”, zorga-
nizowanej we współpracy z Klubem Tygodnika 
Powszechnego i Fundacją Konrada Adenauera.

Członkowie Rady, synodałowie z naszej Pa-
rafii oraz inni członkowie naszego Zboru wzięli 
udział w uroczystej sesji na Zamku Królewskim 
z udziałem m.in. Prezydenta RP Andrzeja Dudy, 
Sekretarza Generalnego Światowej Federacji Lu-
terańskiej Martina Junge, Prymasa Luterańskiego 
Kościoła Szwecji abp Antje Jackelen oraz byłego 
premiera RP prof. Jerzego Buzka oraz w Koncer-
cie Reformacyjnym w Filharmonii Narodowej.

Rada Parafialna jako gospodarz kościoła Św. 
Trójcy uczestniczyła w Centralnym Nabożeń-
stwie Reformacyjnym Kościołów Ewangelickich 
w Polsce. W nabożeństwie tym brali udział pol-
scy biskupi ewangeliccy, rzymskokatolicki Prymas 
Polski abp Wojciech Polak, bp. Markus Dröge 
- biskup Ewangelickiego Kościoła Krajowego 
Berlina-Brandenburgii i Śląskich Górnych Łużyc, 
biskup Diecezji Uppsali Kościoła Szwecji Ragnar 
Persenius oraz ks. bp Munib A. Younan, emery-
towanego biskupa Kościoła Ewangelicko-Lute-
rańskiego w Jordanii i Ziemi Świętej oraz byłego 
prezydenta Światowej Federacji Luterańskiej.

Delegacja Rady Parafialnej wzięła udział 
w Diecezjalnym Spotkaniu Rad Parafialnych – 
rekolekcjach adwentowych w Zgierzu w dniu 2 
grudnia 2017 r.

IV. Varia
Przedmiotem uchwał Rady Parafialnej lub Pre-
zydium działającego z upoważnienia Rady było 
również wiele spraw bieżących (kontakty z na-
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jemcami lokali mieszkalnych i użytkowych, pro-
wadzenie spraw sądowych przeciwko dłużnikom 
Parafii, prowadzenie spraw administracyjnych 
i sądowo-administracyjnych, sprawy pracowni-
cze, organizacja spotkań i koncertów. Omawiano 
również zagadnienia pracy duszpasterskiej wśród 
dzieci, finansowania szkoleń wolontariuszy szkół-
ki niedzielnej oraz kwestie organizacyjne związa-
ne z dystrybucją Komunii Świętej.

Rada Parafialna kontynuowała także wzorem 
poprzedników proces wprowadzania nowej iden-
tyfikacji wizualnej Parafii, rozpoczęła dyskusje nt. 
reorganizacji pracy Kancelarii Parafialnej, komu-
nikacji z Parafianami i obecności Parafii w Inter-
necie oraz monitoringu możliwości pozyskiwania 
przez Parafię zewnętrznych środków pomoco-
wych (jednym z przejawów tych działań jest trwa-
jący w czasie przygotowania tego sprawozdania, 
konkurs na stanowisko Dyrektora Kancelarii).

W grudniu Rada podjęła uchwałę o dofinan-
sowaniu pobytu dzieci na zimowisku organizowa-
nym przez Parafię w dniach 20-28 stycznia 2018 r. 
w Domu Gościnnym Parafii Ewangelicko-Augs-
burskiej w Wiśle-Jaworniku oraz wyraziła wolę 
współorganizacji przez Parafię projektu Między-
narodowy Festiwal Pianistyczny „Chopin w sercu 
Warszawy” we współpracy z inicjatorami pp. Ewą 
i Przemysławem, Lechowskimi oraz Fundacją im. 
Neuhausa w celu wzmocnienia wizerunku koś-
cioła Św. Trójcy jako miejsca chopinowskiego 
w Warszawie.

Członkowie Rady nowej kadencji zareko-
mendowali także przedłużenie o kolejne 3 lata 
porozumienia parafialnego pomiędzy Parafią 
Ewangelicko-Augsburską Świętej Trójcy w War-
szawie, a Luterańską Parafią Katedralną w Uppsa-
li w ramach przyjacielskiej współpracy pomiędzy 
Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce, 
a Diecezją Uppsalską Kościoła Luterańskiego 
w Szwecji.

V. Priorytety na rok 2018
Choć niniejsze sprawozdanie nie zawiera wszyst-
kich podjętych przez Radę Parafialną uchwał 
i dotyczy okresu przeszłego, to czynności podjęte 
w roku 2017 warunkują też cele, priorytety i wy-
zwania, jakie stoją przed Radą Parafialną i Prezy-
dium w roku 2018. W zakresie procesu inwesty-
cyjnego należą do nich: 1) kontynuacja remontu 
kościoła Świętej Trójcy (w tym wykonanie szybu 
windowego w ryzalicie wschodnim, izolacja fun-
damentów kościoła, wykonanie remontu elewacji, 
uporządkowanie otoczenia kościoła); 2) zabez-
pieczenie dziedzińca nieruchomości Kredytowa 
4 i przygotowanie inwestycji remontu general-
nego i przebudowy jej zabudowań; 3) naprawa 
muru cmentarza parafialnego na ul. Młynarskiej 
w najbardziej zagrożonych miejscach; 4) uporząd-
kowanie terenu przy kościele Objawienia Pańskie-
go w Warszawie-Włochach, naprawa konstrukcji 
nad prezbiterium tego kościoła, modernizacja 
przyłącza wodociągowego. W dalszej perspekty-
wie Radzie przyjdzie się zmierzyć z komplekso-
wym remontem i konserwacją elewacji fronto-
wej oraz elewacji podwórzowej wraz z oficyna-
mi kamienicy Heldów przy ul. Głogowskiej 41  
w Poznaniu.

Rada Parafialna stać będzie również przed wy-
zwaniami wynikającymi m.in. z reorganizacji pra-
cy Kancelarii Parafialnej, kontynuacji i rozwoju 
kontaktów międzynarodowych.

Przemysław Florjanowicz-Błachut
Sekretarz Rady Parafialnej kadencji 2017-2022

Kurator Igor Chalupec i ks. Piotr Gaś na balkonie w kościele 
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KALENDARIUM WYDARZEŃ

6 stycznia
Nadanie imienia "Objawienia Pańskiego" kościołowi ewangelicko-augsburskiemu 
w Warszawie - Włochach - uroczyste nabożeństwo z udziałem biskupa diecezji ks. Jana 
Cieślara

19 stycznia Nabożeństwo ekumeniczne w kościele Świętej Trójcy w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność 
Chrześcijan

21 stycznia Ordynacja mgr teol. Doroty Fenger na diakona Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

5 lutego Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne

11-19 lutego Zimowisko Rodzinne, Wisła Jawornik - Modlitwa

20-24 lutego Zimowe półkolonie - Wyprawa na Dziki Zachód

25 marca Pasyjne Śniadanie Kobiet

1 kwietnia Udział uczniów w finale Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego SOLA SCRIPTURA

8-9 kwietnia Rekolekcje Pasyjne dla Dzieci i Młodzieży

21 kwietnia Zmarła p. Alina Janowska, założycielka Komitetu Ochrony Pamiątek

27-30 kwietnia Udział kobiet z Parafii E-A Świętej Trójcy w spotkaniu w Bielsku w ramach spotkań kobiet 
z Polski, Czech i Niemiec

6 maja Rodzinne gry bez prądu

13-14 maja Udział chórów parafialnych SEMPER CANTAMUS i VOX GAUDII 
w diecezjalnym zjeździe chórów w Lublinie

21 maja Wyborcze Zgromadzenie Parafialne – wybory członków Rady Parafialnej i Komisji 
Rewizyjnej

24-27 maja Udział chóru parafialnego VOX GAUDII w Ewangelickich Dniach Kościoła w Niemczech, 
Berlin

4 czerwca Międzyparafialny Dzień Dziecka

15-18 czerwca Udział grupy parafian w Ewangelickich Dniach Kościoła na Śląsku Cieszyńskim

25 czerwca Wprowadzenie w urzędowanie nowej Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej

czerwiec Udział Chóru Parafialnego SEMPER CANTAMUS w Przeglądzie Pieśni Ewangelickiej 
w Katowicach

26 czerwca –  
7 lipca

Obóz dla uczniów – Wakacje z Nehemiaszem

czerwiec Na zakończenie roku szkolnego, Parafia wydaje puzzle z wizerunkiem kościoła 
Świętej Trójcy – prezent dla dzieci i młodzieży

29 czerwca Nawałnica, jaka przeszła przez Warszawę, poważnie uszkodziła drzewostan
 i groby na naszym cmentarzu
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6 sierpnia Zgromadzenie Parafialne – uchwała o zaciągnięciu kredytu inwestycyjnego

9 i 16 września Europejskie Dni Dziedzictwa na Cmentarzu przy ul. Młynarskiej

7 i 14 października Parafialna akcja porządkowania cmentarza

15 października Jubileusze konfirmacji

22 października Konfirmacja

24 października Koncert zespołu Osjan

26-29 października Weekend Reformacyjny w Warszawie – organizowany wspólnie z Kancelarią Biskupa 
Kościoła - centralne obchody 500 lat Reformacji

28 października Promocja książki „Ewangelicki kościół Świętej Trójcy w Warszawie”

28 października – 
listopad

Wystawa fotograficzna "Wokół Biskupa Burschego"

30 października –  
2 listopada

Kwesta na Cmentarzu Ewangelickim przy ul. Młynarskiej w Warszawie

10 listopada Reformacyjny koncert organowy organizowany we współpracy z Ambasadą Republiki 
Federalnej Niemiec

29 listopada Uczniowie uczestniczą w nagraniu programu ZIARNO – Ekumeniczne śniadanie
Uczniowie uczestniczą w nagraniu Programu Ekumenicznego TVP - Moja Biblia

30 listopada Uczniowie uczestniczą w ogólnopolskiej inauguracji XXIV edycji akcji Wigilijne Dzieło 
Pomocy Dzieciom

1 grudnia Koncert z okazji Dnia św. Łucji w wykonaniu Young Cathedral Voices z Uppsali. 
Koncert zorganizowany we współpracy z Ambasadą Szwecji

2 grudnia Członkowie Rady Parafialnej uczestniczyli w diecezjalnych rekolekcjach dla rad parafialnych

9 grudnia Parafialne pieczenie pierniczków

12 grudnia Spotkanie wolontariuszy centralnych obchodów Jubileuszu 500 lat reformacji
– Parafia ewangelicko-metodystyczna

16 grudnia Adwentówka parafialna przygotowana przez uchodźców i migrantów

17 grudnia Bożonarodzeniowy występ uczniów – Gwiazdka

18 grudnia Podpisanie umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowaniu remontu 
kościoła Świętej Trójcy ze środków EFRR

18 grudnia Spotkanie Varsavianistów w kościele Świętej Trójcy z cyklu "W samym centrum Warszawy"
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6.01.2017 r. Nadanie kościołowi ewangelickiemu w Warszawie 
Włochach imienia: Objawienia Pańskiego

Inauguracja dzwonu „Pan jest Pasterzem moim”  
w Warszawie-Włochach

21.01.2017 r. Ordynacja Doroty Fenger na diakona Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
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Remont wnętrza kościoła Świętej Trójcy „Reformacyjna sobota” w kościele Świętej Trójcy

29.10.2017 r. Centralne obchody Jubileuszu 500 lat Reformacji – zbór 
podczas uroczystego nabożeństwa

Czerwiec 2017 r. Grupa warszawskich luteran  
w Bielsku podczas EDK

Remont kopuły
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Konfirmacja 2017 „Reformacyjna sobota” w kościele Świętej Trójcy

Wniniejszym sprawozdaniu krótko przedsta-
wiam najważniejsze aktywności, którymi 

zajmuję się na co dzień. Mam nadzieję, że wyko-
nywana przeze mnie służba przynosi dobry owoc.

Moja służba parafialna obejmuje:
•	 prowadzenie nabożeństw (kościół Św. Trójcy, 

kaplica w Tabicie, kościół w Warszawie-Wło-
chach),

•	 odwiedziny domowe oraz wizyty w szpitalach 
(wraz z Sakramentem Komunii Świętej),

•	 pracę z młodzieżą w Grupie Młodzieżowej – 
wspólnie z diak. Dorotą Fenger, a od września 
2017 r. bez jej wsparcia i pomocy,

•	 pracę ze studentami i młodzieżą pracującą 
w Grupie 19+,– z diak. Dorotą Fenger i stud. 
teol. Pauliną Pacholak, a od września bez 
wsparcia i pomocy diak. Doroty Fenger 

•	 nauczanie religii (włącznie z indywidualnym 
przygotowaniem do Konfirmacji),

•	 prowadzenie rozmów duszpasterskich,
•	 prowadzenie uroczystości pogrzebowych,
•	 udział w nabożeństwach, modlitwach i spotka-

niach ekumenicznych,
•	 udział w posiedzeniach Rady Parafialnej.
Służba wikariusza w Konstancinie-Jeziornie obej-
muje:

Informacja Księdza wikariusza PEA Św. Trójcy

•	 prowadzenie rozmów duszpasterskich,
•	 odwiedziny domowe lub w pokojach pensjona-

riuszy (wraz z Sakramentem Komunii Świętej),
•	 organizacja lub pomoc przy organizacji waż-

nych dla pensjonariuszy uroczystości (np. uro-
dziny, spotkanie adwentowe),

•	 prowadzenie cyklicznych spotkań,
•	 opiekę nad pokojami gościnnymi w macierzy-

stej części Tabity (urządzanie i przygotowywanie 
pokoi dla gości oraz ich przyjmowanie, obsługa 
kasy fiskalnej, pralnia, raporty kasowe itp.),

Ks. Łukasz Zieliński
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•	 sprzątanie i porządkowanie pomieszczeń para-
fialnych przed, w trakcie i po pracach ekip re-
montowych,

•	 niektóre sprawy gospodarcze dotyczące budyn-
ku mieszkalnego pracowników Tabity.

W 2017r. ośrodku Tabita regularnie odbywały się:
•	 nabożeństwa w kaplicy w każdą niedzielę 

o godz. 11:00 oraz w inne dni świąteczne,
•	 Szkółki Niedzielne (Nabożeństwa dla Dzieci) 

prowadzone przez mgr teol. Kamilę Zielińską),
•	 Modlitwy Poranne od wtorku do soboty 

o godz. 9:00,
•	 Godziny Biblijne w środy o godz. 15:00,
•	 lekcje religii dla klasy IV, VI i VII Szkoły Pod-

stawowej (od września).

W 2017r. w ośrodku Tabita odbyły się również:
•	 ognisko integracyjne na zakończenie roku 

szkolnego/akademickiego dla Grup Młodzie-
żowej i 19+,

•	 sprzedaż opłatków na rzecz dzieci z Parafii,
•	 akcja „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”,
•	 gwiazdka dla dzieci,
•	 spotkanie adwentowe,
•	 kolacja wigilijna.
Tabitę odwiedzają wolontariusze (Koło Pań, Dia-
konia PEA św. Trójcy oraz Diakonia KEA w RP), 
którzy pomagają i towarzyszą w najrozmaitszy 
sposób (spacery, karmienie, robienie zakupów, 

czynności pielęgnacyjne) 
nie tylko pensjonariuszom 
wyznania ewangelicko-
-augsburskiego, lecz także 
reprezentantom innych wy-
znań.

Podkreślę, że większość 
działań w Tabicie nie od-
byłoby się bez pomocy 
i współpracy wielu osób 
z zewnątrz, w szczególno-
ści wolontariuszy oraz pa-
rafian i sympatyków Parafii, 
którzy angażują swoje siły 

i czas. Serdecznie im za to dziękuję w imieniu 
swoim oraz tych osób, które korzystają z pomocy, 
a także zachęcam do dalszego aktywnego włącza-
nia się w wolontariat i tworzenia silnej społeczno-
ści wokół konstancińskiej Kaplicy.

Oprócz służby duszpasterskiej brałem udział lub 
współorganizowałem inne wydarzenia, np.:
•	 udział w Diecezjalnych Konferencjach Du-

chownych Diecezji Warszawskiej oraz w Syno-
dach Diecezji Warszawskiej (jako protokolant),

•	 udział w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześ-
cijan,

•	 udział w zjazdach Instytutu Pastoralnego,
•	 udział w Ekumenicznej Modlitwie w Dniu Pa-

mięci o Ofiarach Holocaustu w Warszawie,
•	 prowadzenie Rekolekcji Pasyjnych dla Dzieci 

i Młodzieży z naszej Parafii,
•	 zorganizowanie trzeciej edycji majowych 

„Ewangelickich gier bez prądu”, w której 
udział wzięło wielu ewangelików z KEA w RP,

•	 pomoc w organizacji i czynny udział w Ogól-
nopolskim Zjeździe Młodzieży Ewangelickiej 
w Ustroniu (w ramach Ewangelickich Dni Koś-
cioła na Śląsku Cieszyńskim),

•	 wymiana między parafialnymi Grupami Mło-
dzieżową i 19+ z Grupą Młodzieżową PEA 
Wniebowstąpienia w Warszawie,

•	 udział w Ogólnopolskiej Konferencji Duchow-
nych we Wrocławiu,

6.01.2017 r. Podczas nabożeństwa w kościele Objawienia Pańskiego
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•	 udział w parafialnym Dniu Dziecka przy PEA 
Wniebowstąpienia w Warszawie,

•	 aktywizowanie i animacja grupy GRYdytow4 
w piątki o godz. 18:00. Zapoczątkowane przez 
nas (wspólnie z diak. Dorotą Fenger, a od 
września 2017r. bez jej wsparcia i pomocy) 
spotkania skupiają ludzi w każdym wieku, para-
fian i osoby spoza Parafii. Inicjatywa ta kładzie 
nacisk m.in. na otwartość PEA Św. Trójcy na 
każdego człowieka, który lubi spędzić twórczy 
czas w towarzystwie dobrych ludzi (rozmowy, 
gry bez prądu, filmy z dyskusją i aktywne spę-
dzanie czasu poza murami parafii, ćwiczenia na 
sali gimnastycznej, itp.),

•	 sprzedaż literatury kościelnej, zbieranie składek 
parafialnych oraz ofiar okolicznościowych,

•	 towarzyszenie i opieka nad pensjonariuszami 
Tabity podczas wizyt lekarskich w Warszawie,

•	 pomoc przy organizacji i udział w Obchodach 
500 lat Reformacji (m.in. Weekend Reforma- 
cyjny),

•	 ponowne poświęcenie wyremontowanego gro-
bu ewangelicko-augsburskiego w Starej Iwicznej,

•	 pomoc w organizacji i czynny udział w spot-
kaniu adwentowym dla parafialnych grup – 

Grupy Młodzieżowej, Grupy 19+ oraz Grupy 
Młodzieżowej PEA Wniebowstąpienia w War-
szawie.

ks. Łukasz Zieliński
wikariusz PEA św. Trójcy w Warszawie

Konstancin-Jeziorna, 19 stycznia 2018 r.

Na cmentarzu w Iwicznej

Nasze spotkania odbywają się w sali para-
fialnej nr 1. (od września 2017r.) w każdy 

wtorek o godz. 17:30. Podejmujemy tu tematy 
związane z różnymi płaszczyznami naszego życia, 
takimi jak duchowość i religijność. Oczywiście, 
wspólny czas służy też rozmowom o naszej co-
dzienności i problemach, jakie ona ze sobą niesie.

Grupa ma kameralny charakter (od paździer-
nika 2017r. około dziesięciu osób), ale wszyscy 
zaangażowani regularnie pojawiają się na spotka-
niach. Czasem odwiedza nas ktoś z Grupy 19+ 
(z której członkami chętnie współpracujemy!) i/

Informacja Grupy Młodzieżowej  
PEA Św. Trójcy w Warszawie

Działalność w 2017 r.

lub z Grupy Młodzieżowej PEA Wniebowstąpie-
nia w Warszawie.

Poniżej niektóre z przykładów naszych aktyw-
ności:
•	 Pomagaliśmy i braliśmy czynny udział w uro-

czystym nabożeństwie w Warszawie-Włochach 
z okazji nadania kościołowi imienia „Objawie-
nia Pańskiego” (6 stycznia).

•	 W kwietniu dosłownie umyliśmy parafialną salę 
nr 1. (okna też! ).

•	 Wraz z Grupą 19+ zorganizowaliśmy trzecią 
edycję majowych „Ewangelickich gier_bez_prą-
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Młodzież Parafii Świętej Trójcy

du” (6 maja). W imprezie wzięło udział wielu 
ewangelików z KEA w RP.

•	 Od 14 do 18 września braliśmy udział w Ogól-
nopolskim Zjeździe Młodzieży, który odbywał 
się w Ustroniu (w ramach Ewangelickich Dni 
Kościoła na Śląsku Cieszyńskim).

•	 Pomagaliśmy i braliśmy czyny udział w Ob-
chodach Jubileuszu 500 Lat Reformacji (m.in. 
Weekend Reformacyjny).

•	 Jak co roku nasi przedstawiciele włączyli się ak-
tywnie m.in. w kwestowanie i sprzedaż literatu-
ry na naszym Cmentarzu na ul. Młynarskiej (29 
września – 1 listopada).

•	 Zaproszeni przez Grupę Młodzieżową z PEA 
Wniebowstąpienia w Warszawie wspólnie zor-
ganizowaliśmy spotkanie adwentowe, w którym 
udział wzięła młodzież w różnym wieku i repre-
zentująca różne konfesje ewangelickie. Mieliśmy 

dobry czas integrując się m.in. przez wspólne 
gotowanie, jedzenie, rozmowy i kolędowanie.

Spotkania Grupy Młodzieżowej PEA Świętej 
Trójcy zawsze mają otwarty charakter, dlatego 
serdecznie zapraszamy do nas! 

Razem z Grupą 19+ i wszystkimi chętnymi 
współtworzymy integracyjną grupę „GRYdy-
tow4” (gry bez prądu, filmy, rozmowy i co tyl-
ko… ) i spotykamy się w piątki o godz. 18:00 
w sali nr 1.

Jeśli szukasz jakichś informacji i/lub chcesz 
się z nami skontaktować – znajdziesz nas na  
Facebooku.

opiekunowie Grupy Młodzieżowej:
diak. Dorota Fenger (do sierpnia 2017r.)  

i ks. Łukasz Zieliński

Grupa 19+ spotyka się we wtorki w sali pa-
rafialnej nr 1 o godz. 19:00. Należą do niej 

studenci (nie tylko Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej, ale też innych wyższych uczelni) 
oraz młodzież pracująca lub każdy, kto czuje się 
wystarczająco młody. Tak, nieraz wpadają do nas 
członkowie Grupy Młodzieżowej! 

Informacja Grupy 19+ PEA Św. Trójcy  
w Warszawie

Starsza Młodzież pochodzi z Warszawy, za-
równo z naszej Parafii, jak i z różnych regionów 
kraju, a czasem nawet z zagranicy. Wszystkim za-
leży, by przy Parafii rozwijać i kształtować swoją 
religijność i duchowość. Dyskutujemy na temat 
Pisma Świętego lub aktualnych problemów Koś-
cioła i społeczeństwa, nie rezygnując z charakteru 
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towarzyskiego tych spotkań. Duża część tematów, 
nad którymi się pochylamy, prowadzona jest przez 
ochotników - członków Grupy. Raz w miesiącu 
studentka teologii Paulina Pacholak organizuje 
„Wieczory Pieśni” o charakterze uwielbiającym.

Staramy się o dobre relacje z Grupą z PEA 
Wniebowstąpienia w Warszawie.

Chęci nam nie brak, a gdy dopisze pogoda, 
wychodzimy w plener bliżej lub dalej. Jednym 
z naszych planów jest odwiedzić byłego wikariu-
sza Parafii – ks. dr Karola Niedobę – i spędzić 
dobry piątkowy czas w PEA w Grudziądzu i jej 
okolicach (może w tym roku w końcu się uda! ).

Na zaproszenie Grupy Młodzieżowej z PEA 
Wniebowstąpienia w Warszawie wspólnie z Grupą 
Młodzieżową, zorganizowaliśmy spotkanie adwen-
towe, w którym udział wzięła młodzież w każdym 
wieku, reprezentująca różne konfesje ewangeli-
ckie. Podczas spotkania przeżywaliśmy prawdziwie 
świąteczny czas, integrując się m.in. przez wspólne 
gotowanie, rozmowy i kolędowanie.

Wraz z Grupą Młodzieżową staramy się ak-
tywnie uczestniczyć w życiu Parafii. Część z nas 

angażuje się w pracę z dziećmi (uczestniczyliśmy 
aktywnie m.in. w międzyparafialnym dniu dziecka 
w PEA Wniebowstąpienia Pańskiego, pomagali-
śmy w prowadzeniu szkółek niedzielnych, reko-
lekcji i półkolonii parafialnych). Razem z Grupą 
Młodzieżową umyliśmy gruntownie salę parafial-
ną nr 1. Pomagaliśmy też przy akcji „Prezent pod 
Choinkę”.

Spotkania 19+ zawsze mają otwarty charak-
ter, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich do 
wspólnych działań!

Razem z Grupą Młodzieżową i każdym chęt-
nym współtworzymy integracyjną grupę „GRY-
dytow4” (gry bez prądu, filmy, rozmowy i co 
ino…) i spotykamy się w piątki o godz. 18:00 
w sali nr 1. 

Jeśli szukasz informacji o nas lub chcesz się 
z nami skontaktować – znajdziesz nas na Facebooku.

opiekunowie Grupy 19+:
diak. Dorota Fenger (do sierpnia 2017r.)

stud. teol. Paulina Pacholak 
ks. Łukasz Zieliński

LEKCJE RELIGII odbywają się w ramach Mię-
dzyszkolnego Punktu Katechetycznego zareje-
strowanego w Biurze Edukacji m.st. Warszawa, 
przy Gimnazjum nr 38, zaś od września 2017 r. 
przy CLVII Liceum Ogólnokształcącym im. 
M. Skłodowskiej-Curie (zmiana nazwy szkoły).
•	 ks. proboszcz Piotr Gaś prowadzi lekcje dla 

uczniów klas I i II Gimnazjum, zaś od września 
2017r. – dla uczniów klas VII Szkoły Podsta-
wowej i II Gimnazjum, tj. konfirmantów I i II 
grupy;

•	 ks. Łukasz Zieliński prowadzi lekcje dla mło-
dzieży pokonfirmacyjnej oraz uczniów dojeż-
dżających (Konstancin-Jeziorna),

•	 diakon Dorota Fenger do czerwca 2017 r. 
prowadziła lekcje dla uczniów dojeżdżających 

Informacja o pracy katechetycznej 

Elżbieta Byrtek – katechetka w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
Świętej Trójcy w Warszawie
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w Szkole ETO im. S. B. Lindego (3 grupy) oraz 
w Parafii dla klasy III, VI Szkoły Podstawowej 
oraz dla 1 grupy uczniów dojeżdżających;

•	 diakon Małgorzata Gaś od września 2017 r. 
prowadzi lekcje dla uczniów dojeżdżających 
w Szkole ETO im. S. B. Lindego (3 grupy);

•	 mgr teologii Elżbieta Byrtek do czerwca 2017 r. 
prowadziła lekcje dla uczniów klas 0, I, II, IV 
i V Szkoły Podstawowej oraz dla 1 grupy ucz-
niów dojeżdżających i lekcje indywidualne, od 
września 2017 r. prowadzilekcje dla uczniów 
klas 0, I, II, III, IV, V, VI Szkoły Podstawowej 
oraz dla 2 grup uczniów dojeżdżających;

•	 mgr Zuzanna Kuźniak prowadzi jeden raz 
w miesiącu tzw. śpiewające lekcje religii dla ucz-
niów klasI, II, III, IV, V, VI.

SZKÓŁKA NIEDZIELNA – podczas nabo-
żeństwa przedpołudniowego zajęcia zorganizo-
wane są w 3 grupach, przy wsparciu wolonta-
riuszy: Magdy Welman, Ady Warowny, Zuzanny 
Welman, Pauliny Pacholak, Katarzyny Hasiuk. 
Od września dołączyli: Anna Gromaszek, Justy-
na Florjanowicz-Błachut, Mariusz Michalak oraz 
Karol Nowacki.

W roku szkolnym 2016/2017 zajęcia szkółki 
niedzielnej oraz niedzielnego przedszkola odby-

wały się regularnie, lecz ze względu na zalanie sali 
nr 16 i jej remont, zajęcia były przenoszone do 
sali nr 1 oraz sali nr 25, co wiązało się z wieloma 
utrudnieniami.

Szkółki niedzielne prowadzone są również-
podczas nabożeństwa w Konstancinie-Jezior-
niew kaplicy Tabita, zajęcia prowadzi mgr teologii 
Kamila Zielińska.

W lipcu 2017 roku wolontariuszki naszej Pa-
rafii: Katarzyna Kasiuk, Ada Warowny i Zuzanna 
Welman wzięły udział w Szkoleniu z zakresu pra-
cy z dziećmi (organizowane przez Centrum Misji 
i Ewangelizacji).

REKOLEKCJE PASYJNE odbyły się 8 i 9 
kwietnia, zajęcia prowadzone były w 3 grupach 
wiekowych.
SZCZEGÓLNE NABOŻEŃSTWA, 
SPOTKANIA i PUBLIKACJE
•	 2 stycznia – Kolędowanie parafialne, śpiew 

dla dzieci prowadziły Z. Kuźniak i D. Fenger;
•	 4 czerwca – Międzyparafialny Dzień Dzie-

cka, w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego 
spotkały się dzieci z 4 parafii ewangelickich, 
zorganizowano zabawy i piknik, w akcji poma-
gali wolontariusze z naszej Parafii;

•	 w kwietniu, czerwcu oraz październiku wydane 
zostały kolejne numery czasopisma NOWI-
NA, spotkania redakcyjne odbywały w drugą 
sobotę miesiąca;

28.10.2017 r. Podczas dnia otwartego w kościele Świętej Trójcy  
z okazji 500 lat Reformacji

Podczas centralnego nabożeństwa 29 października 2017 r.  
w kościele Świętej Trójcy z okazji 500 lat Reformacji
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•	 3 września – podczas przedpołudniowego na-
bożeństwa uroczyście rozpoczęto rok szkolny 
2017/2018;

•	 14 października – w otwarciu Wystawy 
„Chrześcijaństwo, Biblia, Reformacja – 
wczoraj i dziś” uczestniczyli uczniowie – re-
daktorzy NOWINY;

•	 28 października (sobota) - Centralne Obcho-
dy Jubileuszu Reformacji – uczniowie wraz 
z rodzicami dyżurowali w otwartym kościele, 
służąc informacją i prowadząc stoisko z grami 
i darmową literaturą;

•	 29 października (niedziela) – uczniowie uczest-
niczyli w przygotowaniu oraz rozdawaniu 
wersetów biblijnych wszystkim uczestnikom 
uroczystego nabożeństwa, witali gości, rozda-
wali programy nabożeństwa, prowadzili stoisko 
z darmową literaturą, czytali modlitwy i teksty 
biblijne;

•	 17 grudnia – Gwiazdka – po nabożeństwie 
porannym w kościele wystąpiły dzieci. Na za-
kończenie dzieciom rozdano ok. 160 prezen-
tów.

KONKURSY, AKCJE CHARYTATYWNE, 
INICJATYWY
• Ogólnopolski Konkurs Biblijny SOLA 

SCRIPTURA składa się z III etapów: para-
fialnego, diecezjalnego oraz finału ogólnopol-
skiego. Etap diecezjalny odbył się 14 stycznia 
w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego, zaś fi-
nał ogólnopolski - 1 kwietnia w Bielsku-Białej. 
Zofia Nowak zdobyła III miejsce, zaś Jagoda 
Paszta, Zuzanna Welman, Zofia Dreger, Ag-
nieszka Nowak, Konstancja Porzycka, Mikołaj 
Łukasiewicz oraz Ada Warowny zostali laure-
atami lub finalistami konkursu. Udział w kon-
kursie poprzedzony jest spotkaniami w małych 
grupach, w których odbywa się intensywna 
praca przy tworzeniu materiałów do nauki oraz 
powtarzanie wiadomości z zakresu wyznaczo-
nego tekstu biblijnego.

•	 W akcji Prezent pod choinkę, organizowa-
nej przez Centrum Misji i Ewangelizacji oraz 

Diakonię Kościoła EA w RP, dorośli i ucz-
niowie naszej Parafii uczestniczą już od kilku 
lat, w tym roku dwie siostry - Maria i Magda-
lena Lipińskie przeprowadziły akcję zbierania 
prezentów również w swojej szkole. Prezenty 
orazpaczki wirtualne zostały przekazane dla 
dzieci na Ukrainie, Białorusi i w Rumunii.

•	 9 listopada grupa uczniów śpiewających pod 
kierunkiem p. Z. Kużniak i opieką p. A. Wa-
rowny uczestniczyła w nagraniu programu te-
lewizyjnego ”Śniadanie ekumeniczne” dla 
programu ZIARNO, który został wyemitowa-
ny 21.01.2018. Można go obejrzeć na stronach 
internetowych TVP1.

•	 29 listopada podczas lekcji religii uczniowie 
kl. III, V, VI oraz klas licealnych wzięli udział 
w nagraniu programu telewizyjnego „Moja 
Biblia”. Program został przygotowany przez 
Redakcję Programów Ekumenicznych i wyemi-
towany 6.12.2017. Można go obejrzeć na stro-
nach internetowych TVP2.

•	 z inicjatywy rodziców odbyły się:
– Rodzinne pieczenie i zdobienie piernicz-

ków (inicjatywa p. Sobańskich) – 9 grudnia 
po raz czwarty, zaś w niedzielę parafianie 
mogli nabyć pierniczki. Zebrane pieniądze 
zostały przekazane 2 rodzinom w trudnej sy-
tuacji bytowej;

– Spotkania integracyjne dla uczniów klas 
IV,V i VI (inicjatywa p. Charytoniuk) – 15 
stycznia i 12 marca odbyły się spotkania 
sportowe w sali gimnastycznej Gimnazjum 

Dzieci przed Kościołem E-A Świętej Trójcy
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nr 38, które zakończono wspólnym posił-
kiem w sali parafialnej;

– Szafing czyli wymiana ubrań i książek (ini-
cjatywa p. Wróbel) – spotkania te odbyły się 
11 marca, 20 maja oraz 11 listopada. Oprócz 
wymiany ubrań i książek,wspominaliśmy 
również zimowisko rodzinne i inne wydarze-
nia parafialne.Część ubrań została przekaza-
na osobom potrzebującym.

WYPOCZYNEK
* Zimowisko Rodzinne odbyło się w terminie 

od 11-19 lutego 2017 roku w Wiśle-Jaworniku. 
Uczestniczyło w nim 56 osób z obu warszaw-
skich parafii luterańskich i parafii reformowa-
nej. Oprócz jazdy na nartach czy snowboar-
dzie, zawodów sportowych, kuligu, ciekawych 
prezentacji i zabaw, odbywały się zajęcia religij-
ne – tegoroczny temat „DROGOWSKAZY”.

* Zimowe Półkolonie odbyły się w dniach 20-
24 lutego, temat: Wyprawa na Dziki Zachód.

* Jak co roku zorganizowany został obóz letni 
dla dzieci z obu luterańskich parafii warszaw-
skich, w którym uczestniczyło także 2 uczniów 
z parafii w Lidzbarku Welskim, gdzie od 26 
czerwca do 6 lipca 2017r. mogliśmy wspólnie 
przeżywać czas w pięknym otoczeniu, wspólne 
zabawy, wycieczki, gry a także poznawać życie 
i wiarę biblijnego Nehemiasza.

INNE
Poza pracą katechetyczną jesteśmy zaangażowane 
w organizowanie czy prowadzenie następujących 
wydarzeń w Parafii i poza nią:
•	 Śniadania dla Kobiet w 2017 odbyły się dwa razy: 

25 marca oraz 25 listopada, Śniadanie diakonijne 
– 29 kwietnia, Spotkania kobiet ewangelickich;

•	 nabożeństwa w okresie wakacyjnym w koście-
le Objawienia Pańskiego w Warszawie – Wło-
chach i kaplicy TABITA w Konstancinie Je-
ziornie, okazyjna pomoc podczas nabożeństw 
w kościele Św. Trójcy;

•	 udział w konferencjach i pracach Komisji Wy-
chowania Chrześcijańskiego Polskiej Rady Eku-
menicznej;

•	 udział w prowadzeniu kursów dla osób pracu-
jących z dziećmi w Dzięgielowie i Rawie Mazo-
wieckiej;

•	 udział w naradach Mazowieckiego Kuratorium 
Oświaty;

•	 prowadzenie modlitwy ekumenicznej w Szkole 
im. S. B. Lindego;

•	 odwiedzanie seniorów oraz chorych dzieci.
Powstała baza kontaktów e-mailowych z rodzi-
cami uczniów uczęszczających na lekcje religii 
w naszej Parafii – taka forma okazała się bardzo 
pomocna w utrzymywaniu kontaktu i przesyłaniu 
bieżących wiadomości, zaproszeń itp. 

Elżbieta Byrtek  
oraz diakon Dorota Fenger (do sierpnia 2017 r.)

Wśród rusztowań…

Gwiazdka 2017
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Chór Semper Cantamus
Chór liczy 20 osób, jego członkami są nie tyl-
ko parafianie, ale również osoby innych wyznań 
i różnych narodowości. W minionym roku dołą-
czyły cztery osoby: alt, bas i dwóch tenorów.

Podczas cotygodniowych spotkań, które od-
bywają się w każdy poniedziałek w godz. 17-19, 
chór pracuje nad wspólnym brzmieniem i emisją 
głosu oraz przygotowuje i poszerza swój reper-
tuar. W roku 2017 chór wzbogacił swój repertu-
ar o 11 utworów. Oprócz pracy nad wspólnym 
brzmieniem, dołożono również starań nad wy-
pracowaniem wspólnego wizerunku: chórzyści 
zainwestowali w jednakowe spódnice i szaliczki 
dla pań oraz dodatki dla panów. 

Rok 2017 był bogaty w różne wydarzenia. 
W maju, jak co roku, chór brał udział w Diecezjal-
nym Zjeździe Chórów, który odbył się w Lublinie. 
Chóry naszej parafii śpiewały tam utwory J. S. Ba-
cha z orkiestrą instrumentów historycznych. Było 
to ważne doświadczenie i niezapomniane prze-
życie. Kolejnym znaczącym dla chóru wydarze-
niem był udział w czerwcu w I Przeglądzie Pieśni 
Ewangelickiej w Katowicach. Dyrygent Zuzanna 
Kuźniak otrzymała tam specjalne wyróżnienie dla 
dyrygenta. 

A oto kalendarz nabożeństw oraz innych uro-
czystości z oprawą muzyczną chóru Semper Can-
tamus:

•	 06/01 piątek, Święto Objawienia Pańskiego na-
bożeństwo oraz krótki koncert kolęd, Warsza-
wa -Włochy;

•	 19/01 czwartek, nabożeństwo ekumeniczne;
•	 15-16/05 Diecezjalny Zjazd Chórów w Lubli-

nie;
•	 10/06 I Przegląd Pieśni Ewangelickiej w Kato-

wicach;
•	 11/06 niedziela, nabożeństwo w Katowicach;
•	 25/06 niedziela, nabożeństwo z wprowadze-

niem w urząd nowej Rady Parafialnej;

Informacja o pracy kantora Parafii w 2017 roku

•	 15/10 niedziela, nabożeństwo na pamiątkę 
konfirmacji;

•	 29/10 niedziela, nabożeństwo w ramach cen-
tralnych obchodów Święta Reformacji;

•	 26/11 niedziela, nabożeństwo;
•	 18/12 poniedziałek, koncert świąteczny w ra-

mach wykładu Varsavianistów.

Zuzanna Kuźniak – kantor Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
Świętej Trójcy w Warszawie

Chór Semper Cantamus – chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
Świętej Trójcy w Warszawie
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Chór Vox Gaudii
Chór liczy 20 członków, którzy są w 90% para-
fianami. Spotkania odbywają się w każdą środę 
w godz. 18.30 - 20.30, Ćwiczymy intensywnie po-
prawną impostację i emisję głosu oraz pracujemy 
nad wspólnym brzmieniem zespołu, poszerzając 
repertuar i podwyższając poziom wykonawczy. 
W roku 2017 chór wzbogacił swój repertuar o 8 
utworów. 

Ważnym wydarzeniem dla chórzystów był 
udział w Zjeździe Diecezjalnym Chórów w Lub-
linie, gdzie wspólnie z chórem Semper Cantamus 
śpiewali chorał J. S. Bacha z orkiestrą. Mieliśmy 
też zaszczyt brać udział w Ewangelickich Dniach 
Kościoła w Kirchentag w Berlinie. Chór śpiewał 
podczas modlitwy porannej prowadzonej przez p. 
Elżbietę Byrtek i w przerwie panelu dyskusyjnego.
Kalendarz wystąpień chóru Vox Gaudii:
•	 06/01 piątek, Święto Objawienia Pańskiego, 

nabożeństwo oraz krótki koncert kolęd, War-
szawa -Włochy;

•	 15/01 niedziela, nabożeństwo oraz koncert ko-
lęd;

•	 19/10 czwartek, nabożeństwo ekumeniczne;
•	 29/01 niedziela, nabożeństwo, śpiew wspólnie 

z chórem dziecięcym;
•	 14/04 Wielki Piątek, nabożeństwo;
•	 15/05 Diecezjalny Zjazd Chórów w Lublinie;
•	 25-26/05 Berlin Kirchentag, dwa występy;
•	 22/10 niedziela, nabożeństwo konfirmacyjne;
•	 29/10 niedziela, nabożeństwo, centralne ob-

chody Święta Reformacji;

•	 31/10 wtorek, nabożeństwo, Święto Reforma-
cji;

•	 10/12 niedziela, nabożeństwo.

Chór dziecięcy
Chór liczy 10 członków, dzieci w różnym wie-
ku: od 5 do 12 lat. Spotyka się w każdą niedzielę 
w godz. 12.15-13.45. Pracujemy nad emisją głosu 
poprzez zabawę z muzyką. Rozwijamy percepcję 
i wrażliwość muzyczną poprzez ćwiczenie swo-
ich umiejętności i poszerzanie wiedzy muzycznej. 
Zajęcia umuzykalniające mają na celu kształcenie 

dyscypliny rytmicznej oraz wrażliwości na ele-
menty muzyki, rozwijanie twórczej inwencji dzie-
cka, improwizacje ruchowe, śpiewanie i granie na 
prostych instrumentach muzycznych.

W ramach pracy wprowadzamy pieśni do-
stosowane do roku liturgicznego. Chór dziecięcy 
śpiewał wspólnie z chórem Vox Gaudii podczas 
nabożeństwa 29.01.2017 oraz podczas Gwiazdki 
dla dzieci 17.12.2017r. Dzieci brały udział w na-
graniu programu Ziarno w TVP, który był emi-
towany 21.01.2018 r.. Było to wielkie przeżycie 
i ważne doświadczenie dla dzieci. 

Ze względu na trudne warunki panujące w koście-
le, spowodowane długotrwałym remontem, chóry 
nie miały możliwości częstszego brania czynnego 
udziału w nabożeństwach.

Zuzanna Kuźniak
Chór Vox Gaudii – chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej 

Trójcy w Warszawie

Połączone chóry dziecięcy i Vox Gaudii
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W skład parafialnej Komisji Diakonii (KD) 
wchodzi 9 parafianek. Niestety część tego 

zespołu ma kłopoty zdrowotne i w związku z tym 
ich aktywność staje się ograniczona. Konieczne 
jest uzupełnienie zespołu komisji. Mimo próśb 
i apeli nikt nie przybył do naszej grupy, ale - w ra-
zie potrzeby - wiele osób nam pomaga. Człon-
kowie KD spotykają się w każdą pierwszą środę 
miesiąca, żeby omówić plan pracy na najbliższy 
miesiąc.

Najważniejszym celem naszej działalności 
jest praca na rzecz bliźniego, opieka nad senio-
rami, szczególnie samotnymi i chorymi. Staramy 
się wspierać także dzieci i osoby, które zwracają 
się do nas o pomoc. Współpracujemy z Kołem 
Pań, Kołem Seniorów, Ośrodkiem Diakonii Tabi-
ta i Diakonią Kościoła.

W 2017 roku, jak zwykle, pojechałyśmy z ży-
czeniami świątecznymi do stałych pensjonariuszy 
Tabity w okresie pasyjnym oraz adwencie. Życze-
nia świąteczne oraz jubileuszowe życzenia urodzi-
nowe wysłałyśmy seniorom naszej parafii.

W miarę możliwości odwiedzałyśmy samotne, 
chore osoby, w czym bardzo wspierały nas panie 
diakon: Małgorzata Gaś i Dorota Fenger. W roz-
mowach indywidualnych udzielałyśmy informacji 
na temat domów opieki, opieki w domu seniora, 
możliwości pomocy materialnej z OPS lub stałej 
opiekunki. Starałyśmy się wspierać potrzebują-
cych w załatwianiu domowych wizyt lekarskich, 
rehabilitacji, realizacji recept. Zawsze dążymy 
także do nawiązania kontaktu z rodziną osoby 
potrzebującej. Kilka pań z Komisji regularnie od-
wiedzało i odwiedza mieszkańców Tabity i innych 
Domów Opieki (Kombatanta) i świadczy drobne 
usługi opiekuńcze i inne. 

Dla seniorów parafii zorganizowałyśmy świą-
teczne śniadania: wielkanocne dla 50 osób, a bo-
żonarodzeniowe dla 40. To cenne chwile, które 
spędzamy przy wspólnym stole i rozmowach 
w miłej, serdecznej atmosferze. 

Informacja o pracy Komisji Diakonii w 2017 roku

W minionym roku nasz wiosenny piknik 
w TABICIE nie odbył się, gdyż w tych dniach 
obchodziliśmy centralne, ogólnopolskie uroczy-
stości 500-lecia reformacji w diecezji cieszyńskiej, 
dokąd wybrała się znaczna grupa parafian. Nato-
miast jesienią przeżywaliśmy wspólnie Dziękczyn-
ne Święto Żniw, dzieląc się darami (ciasta, sałatki, 
owoce, słodycze). Stroną organizacyjną zajęły się 
panie z KD.

Komisja Diakonii pomogła finansowo 
w przygotowaniu paczek świątecznych dla dzieci 
(rozdano 160 paczek), a latem dofinansowała wy-
jazd na parafialne kolonie. 

Niestety w tym roku nie mogłyśmy być takim 
wsparciem, jak to bywało w minionych latach, 
ponieważ korzystanie z Lutheraneum było i jest 
bardzo utrudnione. Z powodu awarii tj. zalania 
sali niedzielnego przedszkola, w sali parafialnej nr 
1 w pierwszym półroczu minionego roku odby-
wały się niedzielne zajęcia naszych dzieci, a co za 
tym idzie – kawiarenki nie było. Ta sytuacja prze-
łożyła się na nasze finanse. Kawiarenka niedziel-

Adda Hasiuk
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na prowadzona przez panie z Komisji Diakonii 
ruszyła znowu dopiero w czasie wakacji. 

KD tradycyjnie brała udział w akcjach „Wigi-
lijne Dzieło Pomocy Dzieciom” - sprzedaż świec, 
„Prezent pod choinkę” i „Skarbonka wielka- 
nocna”.

Drodzy parafianie, 
zwracam się z prośbą i apelem o włączenie się 

do prac Komisji Diakonii. Osoby zainteresowane 
proszę o kontakt z sekretariatem kancelarii para-
fialnej.

Adda Hasiuk

W dniu 19 stycznia po intensywnym okre-
sie świątecznym, z inicjatywy wiceprze-

wodniczącej koła AdyHasiuk, spotkanie zostało 
poświęcone opowieściom o tym, jak spędziłyśmy 
święta. Opowieści sięgały również przeszłości - 
czasów młodości i dzieciństwa. 16 lutego panie 
miały możliwość zapoznania się z lirykami naszej 
lubianej poetki Elżbiety Schilling, która nie dość 
że pięknie deklamowała swoje wiersze (pani El-
żbieta ma bardzo „radiowy”, znakomicie ustawio-
ny głos), to również opowiadała o inspiracjach, 
jakie stanowiły bodziec do ich powstania. W dniu 
16 marcu odbyło się w naszej parafii Wspólne 
Koło Pań, na które przybyły przedstawicielki 
pozostałych warszawskich parafii ewangelickich. 
Tematem były dzieje apostoła Piotra,wszystkim 
znane, ale ponownie z sukcesem przybliżone 
przez panią Gabrielę Bakalarz.Na poświąteczne 
spotkanie w dniu 20 kwietnia program poetycki 
przygotował ks. dr Włodzimierz Nast. Przed-
stawił zebranym wiersze Bolesława Leśmiana, 
Wojciecha Bąka i Jana Kasprowicza – wszystkie 
związane z tematyką wielkanocną. 25 kwietnia 
przedstawicielki Koła wzięły licznie udział w po-
grzebie Aliny Eleonory z Rudzkich Janowskiej, 
zasłużonej dla parafii twórczyni i przewodniczą-
cej Komisji Ochrony Pamiątek (przemianowanej 
później na Społeczny Instytut Historyczny). Na 
kolejnym swoim zebraniu, 18 maja, uczestniczki 
kwietniowego wyjazdu do Bielska-Białej, na tra-
dycyjne już spotkanie kobiet z Saksonii, Czech 
i Polski, opowiedziały o programie tegoż spot-
kania. Odrębne sprawozdanie z wyjazdu zostało 

Inormacja o Kole Pań w 2017 roku

umieszczone w naszym Informatorze Parafial-
nym (nr 3/17). Z kolei 23 maja przedstawicielki 
Koła uczestniczyły w corocznym ekumenicznym 
czytaniu Biblii, jakie od lat odbywa się w kościele 
p.w. Alojzego Orione przy ulicy Lindleya. Oprócz 
stowarzyszeń Kościoła katolickiego biorą w tej 
akcji udział przedstawiciele Kościołów zrzeszo-
nych w PRE. 7 czerwca na zaproszenie Koła Pań 
z Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego wzięłyśmy 
udział w kolejnym wspólnym spotkaniu przed-
stawicielek parafii ewangelickich. Prelegentkami 
były panie diakon Halina Radacz i Małgorzata 
Gaś, które mówiły o swojej drodze ku powoła-
niu. Szczegółowe sprawozdanie z tego zebrania 
również zamieszczono w Informatorze Para-
fialnym (nr 3/17).Niestety, w dniu 21 czerwca 
znowu spotkałyśmy się na cmentarzu, żegnając 

Maria Chmiel
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członkinię Koła Pań, bardzo ofiarnie udzielającą 
się w parafii Irenę Dominas. Ostatnie lata swo-
jego długiego życia pani Irena spędziła w Tabicie. 
Kolejne, tym razem przedwakacyjne spotkanie 
w dniu 22 czerwca wypełniła swoją barwną ga-
wędą o Afryce lubiana przez wszystkich Elżbieta 
Schilling. Pani Elżbieta jest nie tylko poetką, ale 
również zapamiętałą podróżniczką. Swoją opo-
wieść ilustrowała licznymi przezroczami, czytała 
również fragmenty swojej prozy.

Pierwsze po letniej przerwie spotkanie w dniu 
21 września było jak zawsze poświęcone wspo-
mnieniom z wakacji. Rozwinęła się przy tym bar-
dzo żywa, wręcz emocjonalna dyskusja o sposo-
bach dystrybucji Wieczerzy Pańskiej, wywołana 
przez wakacyjne wspomnienie diakon Małgorza-
ty Gaś z pobytu na nabożeństwie na Węgrzech. 
Z żałobnej karty należy ze smutkiem odnoto-
wać nieoczekiwane odejście członkini Koła Pań, 
a zarazem przewodniczącej Koła Seniorów, pani 
Irmgard Pajki. Jej śmierć była zaskoczeniem dla 
wszystkich, którzy znali Ją z niespożytej energii 
i zaangażowania w prace obu Kół. Jej pogrzeb 
odbył się 11 października. Oprawę literacką ko-

lejnego, październikowego spotkania (19.10) za-
pewnił ks. dr Włodzimierz Nast. 16 listopada, 
jeszcze na fali wspomnień i emocji związanych 
z obchodami 500-lecia Reformacji, pani Gabriela 
Bakalarz wygłosiła wykład o Reformatorach, jak 
zawsze bogato ilustrowany przezroczami. Gru-
dzień znowu sprawił, że spotkaliśmy się na na-
bożeństwie żałobnym kolejnej członkini naszego 
Koła, pani Ireny Łukomskiej, która odeszła do 
Pana w wieku 105 lat. Żegnaliśmy Ją 12 grudnia. 
Wcześniej, 7 grudnia, w metodystycznej parafii 
Dobrego Pasterza odbyło się - przy adwentowych 
świecach - kolejne wspólne spotkanie przedstawi-
cielek warszawskich parafii ewangelickich. Nasze 
adwentowo-opłatkowe spotkanie, kończące rok 
kalendarzowy i wprowadzające w nastrój ocze-
kiwania na nadejście Zbawiciela, odbyło się 14 
grudnia. Spotkania grudniowe mają zawsze spe-
cyficzny, podniosły charakter, pogłębiony przez 
rozważania duchownych. W tym roku mieliśmy 
możność wysłuchania dwóch takich rozważań - 
ks. Piotra Gasia i ks. dra Włodzimierza Nasta,  
za co obu duszpasterzom dziękujemy.

Maria Chmiel

Grupa anglojęzyczna spotykała się w dru-
gi i w czwarty czwartek każdego miesiąca 

(także w letnich miesiącach) w sali parafialnej nr 
1 na ulicy Kredytowej 4 (domofon: „1”). Nasze 
spotkania zaczynają się o godzinie 18:30 i trwają 
do dwóch godzin.

Na typowym spotkaniu na początku śpiewa-
my kilka pieśni. Potem czytamy i dyskutujemy 
nad tekstem z Pisma Świętego, dostosowując 
znaczenie danego tekstu do naszego własnego 
życia. Nasze spotkania odbywają się w nieformal-
nej atmosferze. Na końcu spotkania jest czas na 
modlitwę.

Na spotkaniach nie podkreślamy wyznanio-
wości, lecz po prostu skupiamy się na Słowie 

Informacja o spotkaniach grupy anglojęzycznej

Harry Irrgang
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Bożym i na tym, jak być uczniami Pana Jezusa. 
Bardzo nas cieszy, że po czterech latach działal-
ności Pan nas nadal prowadzi od spotkania do 
spotkania. Czujemy Jego obecność, kiedy śpiewa-
my pieśni chwały oraz podczas naszych dyskusji 
i modlitw. Grupa rozwija się też pod względem 
językowym i duchowym. Za to niech będzie Panu 
chwała! 

Od listopada służę jako pastor międzynaro-
dowego anglojęzycznego kościoła Warsaw Inter-
national Church (WIC) w Centrum Luterańskim 
na ul. Miodowej. W związku z tym sporo osób 
z różnych narodowości z WIC przychodzi na na-

sze spotkania na Kredytowej. To spowodowało, 
że frekwencja jest większa niż w minionych la-
tach. Skład narodowościowy też się zmienił. Do 
tej pory przychodzili głównie Polacy z Parafii 
Trójcy Świętej, którzy znają angielski. Teraz 50 
procent to obcokrajowcy, głównie z innych wyz- 
nań chrześcijańskich, ale zjednoczeni jesteśmy 
w Panu!

Dziękuję wszystkim Państwu, którzy w ja-
kikolwiek sposób nas wspierali i serdecznie za-
praszam na spotkania. Proszę o kontakt na mail:  
harry.irrgang@wp.pl lub na komórkę: 604-980-647.

Harry Irrgang 

W jubileuszowym Roku Reformacji znacze-
ni wzrosła obecność naszej parafii w me-

diach, szczególnie w mediach społecznościowych, 
co odzwierciedla również ogólnoświatowy trend. 
Słabnie siła mediów drukowanych, a rośnie siła 
internetu, a przede wszystkim mediów społecz-
nościowych, które w Polsce nabierają dopiero 
rozpędu.

Strona parafialna
Głównym narzędziem komunikacyjnym naszej 
Parafii pozostaje strona internetowa. W porów-
naniu z rokiem ubiegłym nastąpił nieznaczny 
wzrost użytkowników o ok. 140. Liczba nowych 
użytkowników strony przekracza liczbę dotych-
czasowych (54,6% : 45,4%). 

Facebook 
Rośnie liczba osób śledzących wydarzenia na 
naszej stronie w serwisie społecznościowym  
Facebook (FB).

Istotne jest, że na FB publikowane są nie 
tylko linki do informacji ze strony internetowej, 

Informacja o działalności medialnej Parafii
ale też udostępniane posty ze stron ogólnokoś-
cielnych. Publikowane są zdjęcia i inne materiały 
multimedialne, których nie ma na stronie parafial-
nej. Oglądanie treści na FB nie wymaga rejestracji 
lub posiadania konta. 

Na Facebooku przeprowadzono w 2017 roku 
14 transmisji internetowych na żywo, które były 

udostępniane, a więc multiplikowane przez in-
nych użytkowników. Do tego dochodzą krótkie 
okolicznościowe filmiki publikowane w związku 
z remontem kościoła lub wizytami zagranicznych 
gości. Jak ważne są transmisje na FB pokazują 
chociażby statystyki pięciu najpopularniejszych 
transmisji. Bardzo ważne jest to, że wszystkie 
transmisje można w dowolnym momencie od-
tworzyć lub ściągnąć na komputer.Tabela nie 
uwzględnia centralnego nabożeństwa reforma-
cyjnego z okazji 500-lecia Reformacji, ponieważ 
było ono transmitowane z konta FB oficjalnej 
witryny Kościoła ewangelicko-augsburskiego 
dotyczącej 500 lat reformacji: www.luter2017.pl. 

2017 2016

Liczba	unikalnych	
użytkowników	(różne	IP)

25359 25211

2017 2016

Liczba	polubień		
(w nawiasie	liczba	
obserwujących)

564 

(607)

281
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Nabożeństwo obejrzało dotychczas ponad 4,5 
tys. osób! Pozostałe transmisje zostały wyświet-
lone przez ok. 600- 1100 osób. Wszystkie podane 
liczby są płynne, gdyż już na początku 2018 roku 
transmisję nabożeństwa ze 6 stycznia 2017 roku 
(nadanie kościołowi we Włochach nazwy Obja-
wienia Pańskiego) obejrzało ponad 50 osób.

Twitter i Instagram
Powoli rośnie liczba osób i instytucji obserwują-
cych nasz profil na Twitterze (135) i Instagramie 
(115). Na stronie internetowej i na FB pojawiały 
się apele o pomoc do Parafian zainteresowanych 
fotografią o aktywne współtworzenie Instagramu, 
jednak nie przyniosły one skutku. 

YouTube
W 2017 roku na kanale parafialnym w serwisie 
społecznościowym YouTube (YT) ukazało się 
osiem filmików, w tym trzy z cyklu #SolaPictura. 
Ponadto ukazywały się krótkie relacje z wybra-
nych wydarzeń parafialnych oraz dwa filmiki do-
kumentujące remont kościoła.

Na kanale YT Ambasady Szwecji w Polsce 
ukazał się film relacjonujący koncert z okazji 
szwedzkiego Dnia św. Łucji w naszym kościele. 

Inne media
Zgodnie z zapowiedziami pojawiły się nowe ulot-
ki dotyczące Kaplicy TABITA w Konstancinie 
Jeziornie, kościoła Objawienia Pańskiego w War-
szawie – Włochach oraz porządku nabożeństwa 
w naszej Parafii. 

W okolicach jubileuszu 500 lat reformacji 
w ogólnopolskich mediach emitowano szereg 
informacji dotyczących Kościoła Ewangelicko-

-Augsburskiego. Nie zabrakło cennych publika-
cji, wywiadów, szerszych opracowań i nowych 
książek. Ukazały się również publikacje, które 
w mniejszym lub większym stopniu związane były 
z Parafią Świętej Trójcy. I tak w Tygodniku POLI-
TYKA (45/2017) ukazał się wywiad z prof. An-
drzejem Friszke (Luteranie są wśród nas, str. 26-27). 
Na łamach Dziennika Gazeta Prawna (25.11.2017) 
ukazał się wywiad z ks. proboszczem Piotrem 
Gasiem i kuratorem Parafii Igorem Chalupcem. 
Rozmowa skupiała się na przedstawieniu osobi-
stych doświadczeń związanych z przeżywaniem 
wiary, relacjonowała rodzinne historie i „ewange-
lickie” stereotypy, a także ukazywała wyzwania na 
styku polityki, ekonomii i etyki. 

Poza publikacjami prasowymi ukazały się rów-
nież obszerniejsze publikacje książkowe. Została 
wydana książka o kościele Świętej Trójcy. Pod pa-
tronatem i przy wsparciu Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego w Polsce ukazał się przewodnik 
turystyczny „Polska. Bedeker ewangelicki.” Auto-
rem i pomysłodawcą pięknie wydanej publikacji 
jest Marcin Żerański. Oprócz wstępu dotyczą-
cego podstawowych zasad wiary Kościoła ewan-
gelickiego i kalendarium historycznego, książka 
zawiera szereg informacji o dawnych, ale przede 
wszystkich obecnych obiektach ewangelickich 
w Polsce umiejscowionych w czterech regionach 
kraju. W dziale „Polska Północno-Wschodnia” 
znalazł się kościół Świętej Trójcy (Wszystkie świąty-
nie ćmi i przewyższa, str. 158) oraz Cmentarz ewan-
gelicki przy ul. Młynarskiej (Warszawa – strategiczne 
miejsce, s. 160). W związku z remontem kościoła 
pojawiły się teksty w prasie lokalnej (Gazeta Sto-
łeczna) oraz w miesięczniku Stolica.

Dariusz Bruncz

Tytuł	transmisji Liczba	wyświetleń		
(stan	na	luty	2018	r.)

1 Koncert	z okazji	szwedzkiego	Dnia	św.	Łucji ok.	7,2	tys.

2 Koncert	reformacyjny	„Pochwal	mój	duchu” ok.	4,6	tys.

3 Nabożeństwo	wielkopiątkowe ok.	2,9	tys.

4 Nabożeństwo	konfirmacyjne	i poświęcenie	nowej	chrzcielnicy	i ambony	 ok.	2,5	tys.

5 Nabożeństwo	wigilijne ok.	1,4	tys.
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W 2017 roku na naszym Cmentarzu 
pochowano 131 osób: 35 osób 

wyznania ewangelicko-augsburskiego, 
2 osoby wyznania ewangelicko-meto-
dystycznego, 80 rzymskich-katolików, 
1 osobę wyznania prawosławnego, 1 
świadka Jehowy oraz 12 osób nie dekla-
rujących żadnego wyznania. Odbyły się 
również 3 nabożeństwa w Kaplicy Hal-
pertów z pogrzebami na innych cmen-
tarzach: 2 ewangelicko-augsburskie, 
1 rzymsko-katolickie. Ponad to miało 
miejsce 11 inhumacji zmarłych wyzna-
nia rzymsko-katolickiego. Łączny przy-
chód z tego tytułu: 471.222,00 złotych.

W 2017 roku wydano 51 konsensów. Na place 
nowe wydano 5 konsensów, w tym dla naszych 
współwyznawców 3 (1 w części historycznej) 
oraz 2 dla osób wyznania rzymsko-katolickiego.

W ramach dziedziczenia prawa do grobu wy-
dano w roku minionym 46 konsensów: 8 dla lu-
teran (w tym 2 w części historycznej) oraz 2 dla 

Informacja o pracy na Cmentarzu Ewangelickim 
przy ul. Młynarskiej

metodystów, 26 dla rzymskich katolików (w tym 6 
na groby w części historycznej) oraz 10 dla osób 
nie deklarujących żadnego wyznania (w tym 2 
w części historycznej). Łączny przychód z tego 
tytułu: 202.228,36 złotych.

W 2017 roku wydano 60 zgód na nowe na-
grobki. Odnośnie prac kamieniarskich plano-
wanych na grobach w części historycznej, zgód 
takich udziela się w ścisłej współpracy z Biurem 
Stołecznego Konserwatora Zabytków. Łączny 
przychód z tego tytułu: 28.761,16 złotych. 

W minionym roku wniesiono na konto Para-
fii 1.085 wpłat za użytkowanie części wspólnych 
cmentarza oraz możliwość korzystania z wody 
i wywozu śmieci. Łączny przychód z tego tytu-
łu: 110.606,99 złotych. 

Od 30 października do 2 listopada odbywa-
ła się na naszym cmentarzu doroczna kwesta, 
w której wzięło udział 115 osób. Zebrana kwota 
36.426,82 złotych zostanie przeznaczona na kon-
tynuację prac przy renowacji kaplicy grobowej ro-
dziny Hermana Junga. 

Ryszard Grażyński, Intendent Cmentarza 
Magda Welman

Magda Welman Ryszard Grażyński

Cmentarz Ewangelicko-Augsburski przy ul. Młynarskiej
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Statutowymi Organami Fundacji „Ewange-
lickie Towarzystwo Oświatowe” (ETO) są 

Rada Fundacji i Zarząd Fundacji. Skład Zarządu 
nie zmienił się w trakcie roku 2017; pracowa-
ły w nim p. Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska 
oraz p. Małgorzata Kwiatkowska. W skład Rady 
Fundacji wchodzą: p. Igor Chalupec, ks. Piotr 
Gaś, p. mecenas Olga Sztejnert-Roszak, ks. Da-
riusz Chwastek, p. Katarzyna Bursche oraz p. Syl-
wia Małkowska.

Rok 2017 był kolejnym rokiem, kiedy konty-
nuowaliśmy rozpoczętą w roku 2013 naszą dzia-
łalność oświatową. Prowadzimy Szkołę Podsta-
wową im. Samuela Bogumiła Lindego i Niepub-
liczne Przedszkole „Szkrabki”, ze względów or-
ganizacyjnych przestał działać punkt przedszkol-
ny „Małe Szkrabki”. Od początku funkcjonowa-
nia przedszkola realizowaliśmy koncepcję pracy 
zakładającą wszechstronny rozwój dziecka, ze 
szczególnym uwzględnieniem wczesnego przeka-
zywania wartości, a także kształtowania umiejęt-
ności matematycznych, muzycznych, ruchowych 
i językowych. Koncepcja ta stała się podstawą do 
stworzenia i realizacji autorskiego programu, opi-
sującego wszystkie podejmowane przez nas dzia-
łania, rozbudowane o nowe pomysły. 

Nasze Przedszkole rozpoczęło również 
uczestnictwo w Programie Partnerstwa Akademii 
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. 
Celem Programu jest wspieranie placówek eduka-
cyjnych w zakresie wymiany wiedzy, stosowania 
dobrych praktyk oraz wdrażania nowatorskich 
działań edukacyjnych. W Szkole program autor-
ski jest w trakcie kształtowania i będzie on konty-
nuacją programu Przedszkola. 

Informacja o Fundacji  
„Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe”

Nasze placówki istnieją: od 2013 roku Przed-
szkole, a Szkoła od 2014 r. Od samego początku 
istnienia aktywnie uczestniczymy w różnych ak-
cjach, projektach i konkursach, jesteśmy też sami 
inicjatorami wielu akcji i przedsięwzięć. Szkoła 
choć młoda ma już na swoim koncie sukcesy 
swoich uczniów. Mieszko Lewandowski uczeń 
klasy 2a zwyciężył w Międzynarodowym Konkur-
sie Fotograficznym Mathematics in Focus. Z ca-
łego świata na konkurs napłynęło blisko 16000 
zdjęć.

Klasa 1a została jedną z 50 klas wyróżnio-
nych, biorących udział w konkursie Planeta 
Energii spośród wszystkich 400 zgłoszeń!

Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska
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Szkoła i Przedszkole zaangażowały się w ak-
cję na rzecz Fundacji Hospicjum Onkologicz-
ne, która ma na celu szerzenie idei hospicyjnej 
w społecznościach lokalnych.„Pola Nadziei” to 
coroczna kampania edukacyjno-charytatywna na 
rzecz opieki paliatywnej nad ciężko chorymi i ich 
rodzinami. Nasz udział w akcji rozpoczęliśmy od 
zbiórki finansowej na pozyskanie cebulek żonki-
li, które razem z dziećmi zasadziliśmy na terenie 
Zespołu Placówek Oświatowych Fundacji ETO. 
Żonkile będzie można kupić w kwietniu 2018 r. 
Przez cały rok 2018 będziemy również prowadzili 
szereg akcji (odbyło się już pieczenie piernicz-
ków na Boże Narodzenie 2017), np. warsztaty 
rękodzieła, upominki dla pacjentów, z których 
dochód zostanie przekazany na Fundację Hospi-
cjum Onkologiczne. 

Przedszkole „Szkrabki” zaproponowało stu-
dentom pedagogiki praktyczne przygotowanie 
się do pracy jako samodzielny, w pełni wykwali-
fikowany nauczyciel przedszkola poprzez udział 
w Matematycznym Stażu w „Szkrabkach”. Dzię-
ki udziałowi w 5-miesięcznym stażu w naszym 
przedszkolu - pracującym zgodnie z autorskim 
programem wychowania przedszkolnego - stu-
denci mieli szansę zdobyć wiele praktycznych 
umiejętności związanych z pracą w przedszko-
lu (metody, formy pracy, sposoby postępowania 

„1+1+1=5, czyli optyka na wakacjach”

z grupą dzieci, prawidłowe tworzenie 
i uzupełnianie dokumentacji przed-
szkolnej i wiele innych).

Nasi nauczyciele wzięli udział 
w konferencji nt. fińskiego modelu 
edukacji, podczas której nawiązaliśmy 
współpracę z dyrektorem szkoły przy 
ambasadzie fińskiej w Warszawie, pa-
nią Sari Eriksson. Konferencja ta była 
inspiracją do poprowadzenia warszta-
tów dla rodziców pt. „Dajcie spokój 
tym dzieciom!”, które zorganizowała 
pani Paulina Jarzyna, nasz szkolny 
metodyk i nauczyciel edukacji wczes-
noszkolnej.

Realizujemy w szkole autorski 
program skierowany do dzieci w klasach 1-4 ma-
jący na celu wykształcenie u dzieci umiejętności 
bycia uważnym. Czyli jak żyć bez uporczywego 
powracania do przeszłości i ciągłego myślenia 
o przyszłości. Praktykowanie uważności nie jest 
zarezerwowane wyłącznie dla dorosłych. Przyno-
si zaskakujące efekty w pracy z dziećmi i młodzie-
żą. Dzieci są bardziej skupione, wyciszone, trosk-
liwe, bardziej kreatywne, a podejmowanie decyzji 
przychodzi im z mniejszym trudem. Prowadząc 
zajęcia od września 2017 obserwujemy jak po-
zytywny wpływ ma na naszych uczniów trening  
uważności. 

Cyklicznie co miesiąc nasi pedagodzy prowa-
dzą wieczorne warsztaty dla rodziców. Spotkania 
te dotyczą wyzwań wychowawczych, stawiania 
granic, spojrzenia oczami dziecka na otaczają-
cy świat ludzi dorosłych. Warsztaty cieszą się 
ogromną popularnością. 

W 2017 r. podjęliśmy współpracę ze Szko-
łą Podstawową w Pudliszkach, która jako jed-
na z niewielu w Polsce – podobnie jak nasza 
szkoła –wprowadza elementy pedagogiki planu 
daltońskiego w klasach starszych. Odbyliśmy 
wizytę w szkole, spotkaliśmy się z dyrekcją i na-
uczycielami, wymieniliśmy się doświadczeniami. 
Nauczyciele ze szkoły w Pudliszkach przyjechali 
również do nas z rewizytą i już planujemy dalsze 
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etapy współpracy – wymianę uczniów, wspólne  
projekty.

Przy współpracy z Fundacją Rodziny Waks- 
mundzkich PROJAN, rozpoczęliśmy projekt 
„Senior w Przedszkolu”. Seniorzy („Bab-
cie i Dziadkowie”) będą odwiedzać grupy, aby 
wspólnie z dziećmi brać udział w różnych aktyw-
nościach: czytać książki, tworzyć prace plastyczne 
i uczestniczyć w zabawach.

W minionym roku zaprosiliśmy ursynowskie 
przedszkola do udziału w organizowanym przez 
nas konkursie matematycznym „Policz ze 
Szkrabkami”! Konkurs został objęty Patrona-
tem Honorowym Burmistrza Dzielnicy Ursy-
nów m. st. Warszawy. 

W ramach akcji „Najlepsze szkolne i przed-
szkolne przestrzenie uczenia się w Warszawie”- 
celem której było wskazanie najlepszych prze-
strzeni edukacyjnych z punktu widzenia archi-
tektury, estetyki i funkcjonalności ułatwiającej 
proces uczenia się i sprzyjającej rozwojowi spo-

łeczności szkolnych, przedszkolnych i lokalnych - 
nasze przedszkole zostało docenione i wyróżnio-
ne za „stworzenie przestrzeni, która daje radość 
wszystkim dzieciom”. 

W wyniku bardzo dobrej rekrutacji rozpo-
czętej już na początku 2017 roku, mogliśmy we 
wrześniu otworzyć 3 klasy pierwsze oraz dwie 
klasy 0. Na koniec roku 2017 do naszych trzech 
placówek uczęszcza ponad 300 dzieci, a od ze-
szłego roku przybyło ponad 70. dzieci.

Od września 2017 r. wszystkie klasy w naszej 
szkole mają tygodniowo 7 godzin języka angiel-
skiego (5 godzin z lektorem jęz. angielskiego plus 
2 godziny warsztatów z native speakerem). Wie-
my jak ważny jest język angielski w dzisiejszych 
czasach.

Fundacja w ciągu 2017 roku kontynuowała 
również działalność charytatywną, skierowaną do 
dzieci i młodzieży. Szkoła Podstawowa im. Sa-
muela Bogumiła Lindego brała udział w kolejnej. 
edycji ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Pre-

Kiermasz świąteczny
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zent pod choinkę”. Wszystkie prezenty zostały 
dostarczone do Centrum Misji i Ewangelizacji 
w Dzięgielowie, skąd przewieziono je do dzieci 
z Ukrainy, Rumunii i Białorusi.

Został zorganizowany również coroczny kon-
kurs – „Moje życzenia świąteczne” – na kartkę 
świąteczną; w tym roku zwyciężczynią została je-
denastoletnia Aleksandra Chwastek.

Jak co roku, w grudniu 2017 został zorga-
nizowany przez rodziców i grono pedagogicz-
ne wszystkich naszych placówek Charytatywny 
Kiermasz Świąteczny. Dochód z Kiermaszu de-
cyzją Rad Pedagogicznych oraz Rodziców został 
w tym roku przeznaczony na Fundację PROJAN. 
Kiermasz został objęty Patronatem Honorowym 
Burmistrza Dzielnicy Ursynów Miasta St. War-
szawy. Wydarzenie otrzymało również patronat 
medialny Ursynów.tv. W ciągu 3 godzin Kier-
maszu udało nam się zebrać ponad 47 tys. zł. 
To tylko wycinek z tego, co dzieje się w naszych 
placówkach, aktywność zaangażowanie i kreatyw-
ność nauczycieli przekłada się na sukcesy naszych 
wychowanków i na dobrą opinię o naszych pla-
cówkach.

Od samego początku w szkole i przedszkolu 
jest prowadzony dodatkowy przedmiot „Opo-
wieści biblijne”, w przedszkolu na zasadzie do-
browolnego wyboru rodziców jako przedmiot 
dodatkowy, w szkole zaś jako obowiązkowy. Pro-
gram nauczania oraz rozkład tematów na te zaję-
cia opracowała p. Kamila Zielińska. Od września 
2016 roku przedmiot ten jest prowadzony przez 
dwie nauczycielki p. Elżbietę Byrtek oraz p. Ka-
milę Zielińską. 

W Szkole Lindego jako jedynej szkole w War-
szawie w ramach przedmiotu religia, nauczana 
jest oprócz innych, religia ewangelicko-augsbur-
ska. Lekcje są prowadzone według planu naucza-
nia zatwierdzonego przez Kościoły ewangelickie 
w Polsce. W zajęciach uczestniczy czworo ucz-
niów. Podczas lekcji za pomocą opowiadań, roz-
mów, pieśni, prac manualnych oraz różnorakich 

łamigłówek dzieci mają możliwość poznawać hi-
storie biblijne oraz podstawowe wiadomości z hi-
storii Kościoła. Podstawą zajęć jest podręcznik 
do lekcji religii, który jest uzupełniany poprzez 
szereg pomocy katechetycznych. Szkoła udostęp-
nia również swoje sale lekcyjne po zajęciach na 
lekcje nauczania kościelnego religii ewangelicko-
-augsburskiej. 

W naszej Szkole odbywa się też ekumeniczna 
modlitwa, w której uczniowie mogą dobrowolnie 
uczestniczyć. Prowadzona jest przez p. diakon 
Małgorzatę Gaś oraz księdza Stanisława z koś-
cioła pw. Św. Elżbiety z Powsina. W spotkaniach 
uczestniczy średnio od 3-10 uczniów (jest to za-
leżne od pory odbywania się zajęć). Każda mod-
litwa ma swoją tematykę związaną ze świętami 
religijnymi, narodowymi lub zagadnieniami spo-
łecznymi, dotykających spraw aktualnych w szko-
le. Każda modlitwa zakończona jest wspólnie 
Modlitwą Pańską.

W minionym roku mieliśmy zaszczyt gościć 
na terenie placówek radę parafialną obecnej ka-
dencji, a wzorem lat ubiegłych informacje o dzia-
łaniach Fundacji są przekazywane m.in. podczas 
Zgromadzenia Parafialnego, czy w Kalendarzu 
Ewangelickim.

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

Zapraszamy

Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska
Prezes Zarządu Fundacji ETO
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Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa 
Ewangelickiego (PTEw) działa od 1986 

roku. Pod koniec roku sprawozdawczego 2017 
Liczył 41 członków (ubyło dwie osoby, a jedna 
wstąpiła), Wśród członków jest 25 kobiet i 16 
mężczyzn, 12 osób pracujących i 29 emerytów. 
Do końca roku 2017 składkę członkowską ure-
gulowało 20 osób. W spotkaniach otwartych, któ-
rych obyło się w minionym roku 10 uczestniczyło 
przeciętnie 23 osoby (maksimum 30, minimum 
18). Podobnie jak w latach ubiegłych w miesią-
cach letnich lipcu i sierpniu spotkań nie było. 
Spotkanie 20 lutego 2017 r. miało charakter ze-
brania sprawozdawczo-wyborczego.

Oto terminy i dane osób prowadzących zajęcia 
oraz tematyka spotkań:
• 16 stycznia – prof. Elżbieta Jastrzębowska, 

historyk sztuki wczesnochrześcijańskiej UW – 
prelekcja: „Konstantynopol w późnym anty-
ku” (frekwencja 20 osób);

• 20 lutego – ZEBRANIE SPRAWOZDAW-
CZO-WYBORCZE (frekwencja 23 osoby): 
podczas zebrania, któremu przewodniczył ks. 
prob. Piotr Gaś, zaś protokołowała diak. Mał-
gorzata Gaś, poza blokiem sprawozdawczym 
i dyskusji, dokonano wyboru Prezesa Zarzą-
du Oddziału, Komisję Rewizyjną oraz delega-
tów na Ogólnopolskie Walne Zebranie PTEw. 
W wyniku wyborów prezesem warszawskiego 
oddziału PTWe na kadencję 2017-2021 została 
p. Aldona Karska. W skład zarządu weszli: ks. 
dr Włodzimierz Nast – sekretarz, dr Mirosława 
Weremiejewicz – skarbnik, p. Marek Kwiatkow-

Informacja o działalności Warszawskiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego

ski - członek zarządu, zastępcą została p. Anna 
Skubis. W skład komisji rewizyjnej weszli: p. 
Bohdan Sabela, p.Wanda Siemieńczuk i p. Ali-
cja Śwituła, zastępcą została p. Mirosława Pod-
lewska.

Delegatami na Ogólnopolskie Walne Zebranie 
PTEw zostali wybrani: p. prezes Aldona Karska 
i p. Bohdan Sabela.

W dyskusji zebrani zwrócili uwagę na roz-
patrzenie możliwości zapraszania prelegentów 
z Oddziałów spoza Warszawy, a także spotkań 
o charakterze dyskusyjnym.
• 20 marca – p. Agnieszka Godfrejów-Tarno-

górska, rzecznik prasowy Kościoła Ewangeli-
cko-Augsburskiego w RP zaprezentowała te-
mat: „Inicjatywy Kościoła w związku z 500-le-
ciem Reformacji” (frekwencja 30 osób). Na 
tym spotkaniu Prezes Oddziału poinformowa-
ła planowanym na 8 kwietnia Walnym Zjeździe 

Aldona Karska – Prezes Warszawskiego Oddziału PTEw
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PTEw w Katowicach, na który wyjeżdżają de-
legaci warszawskiego oddziału: Bohdan Sabela 
i Aldona Karska 

• 24 kwietnia – p. mgr Alicja Sadomska, var-
sawianista, historyk wygłosiła prelekcję: „Lud- 
wik Jenike, publicysta, prezes Kolegium Koś-
cielnego, historia portretu <Nieznanego męż-
czyzny>” (frekwencja 19 osób);

• 15 maja – diakon Dorota Fenger – wygłosi-
ła prelekcję: „Katarzyna Luter zd. von Bora - 
żona reformatora dr. MarcinaLutra” (frekwen-
cja 21 osób); 

• 19 czerwca – p. prezes Aldona Karska – 
„Spojrzenie na Ewangelickie Dni Kościoła 
w dn. 15 - 18 czerwca na Śląsku Cieszyńskim” 
(frekwencja 18 osób), prezentacja slajdów;

• 18 września – p. mgr Alicja Sadomska – 
zaprezentowała temat „Historia Parafii EA 
w Gostyninie oraz sylwetki zasłużonychewan-
gelików dla tego miasta” (frekwencja 21 osób);

• 16 października – ks. dr Grzegorz Giemza, 
dyrektor biura PRE nakreślił „Główne kierunki 
działalności Polskiej Rady Ekumenicznej oraz 

inicjatywy Kościołów członkowskich” (fre-
kwencja 26 osób);

• 20 listopada – prof. dr hab. Karol Karski – 
prezentował zgromadzonym temat „Kościoły 
ewangelickie a kult świętych” (frekwencja 28 
osób);

• 18 grudnia – bp Jerzy Samiec – wygłosił 
prelekcję „Wrażenia i refleksje ze Zgromadze-
nia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej 
w Namibii w dniach 16 - 16 maja 2017 r.” (fre-
kwencja 28 osób).

Członkowie warszawskiego oddziału PTEw ak-
tywnie uczestniczyli w obchodach 500 lat Refor-
macji w Warszawie, a także uczestniczyli w ob-
chodach jubileuszowych na Śląsku Cieszyńskim.

Zebrania warszawskiego oddziału PTEw mają 
charakter otwarty, odbywają się w 3 poniedziałek 
miesiąca. W roku 2017 wszystkie zebrania odbyły 
się w Sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4. 

Aldona Karska
Prezes Warszawskiego Oddziału PTEw 

ks. dr Włodzimierz Nast 
sekretarz Oddziału

Bp Jerzy Samiec na spotkaniu  
Warszawskiego Oddziału PTEw
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Podstawową formę kształcenia w roku akade-
mickim stanowiły wykłady (we wtorki), zajęcia 
plenarne i seminaria (w piątki) każdego tygodnia. 
Cieszyły się one największym zainteresowaniem 
wśród słuchaczy i różnie rozkładały się akcenty, 
co do zainteresowania poszczególnymi tematami, 
prowadzącymi zajęcia, formą ich prowadzenia, 
itp. Łącznie na zajęciach stałych odbyło się 30 
wykładów, w tym 10 społecznie oraz 26 semina-
riów, w tym 6 społecznie. 

Pierwszy wykład po przerwie semestralnej 
w dniu 28 lutego br. poprowadziła p. prof. dr hab. 
Kalina Wojciechowska – przewodnicząca Rady 
Programowej naszego Uniwersytetu. Temat wy-
kładu: „Grzeszne i pobożne tańce w Biblii” po-
zwolił nam zorientować się, w jaki sposób do kul-
tury Izraelitów przeniknęły tradycje śpiewu, tań-
ców i gry na instrumentach wywodzące się z Me-
zopotamii oraz Egiptu i jak były one postrzegane 
na przestrzeni wieków począwszy od 2 tysiąclecia 
p.n.e. do czasów panowania królów – na podsta-
wie opisów w Starym Testamencie.

Wykładem prof. dr hab. Karola Karskiego 
o współczesnych problemach ekumenizmu 
w dniu 17 października 2017 r. rozpoczęły się za-
jęcia w nowym roku akademickim 2017/2018 na 
EUTW. Temat bardzo aktualny, przybliżający ideę 
ekumenizmu – zwłaszcza dla nowych słuchaczy 
naszego Uniwersytetu. 

Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku 
pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii 

Teologicznej w Warszawie rok 2017 rozpoczął 
kontynuacją roku akademickiego 2016/2017 
i był bogaty w różnego rodzaju wydarzenia oko-
licznościowe. Szczególnie jego pierwsza połowa 
obfitowała w jubileusze uniwersytetu i kościo-
łów protestanckich w Polsce. Nasz Uniwersytet 
obchodził 5-lecie swojej działalności, a kościoły 
powstałe z nurtu Reformacji zrzeszone w Polskiej 
Radzie Ekumenicznej – 500-lecie. Uniwersytet jest 
czynnie zaangażowany w działalność ruchu senio-
ralnego na szczeblu ogólnopolskim w Obywatel-
skim Parlamencie Seniorów i ma swojego delegata, 
a także jest członkiem Ogólnopolskiego Porozu-
mienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku i lokalnie 
działa w Komisji Dialogu Społecznego ds. Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku m. st. Warszawy.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
Przyjęta misja „Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego 
Wieku kształci, integruje w różnorodności i zmienia ne-
gatywne stereotypy” była w roku sprawozdawczym 
2017 realizowana poprzez:
1)	 wykłady i seminaria;
2)	 zajęcia plenarne, w tym spotkania integracyjne;
3)	 naukę języków obcych;
4)	 kursy informatyczne;
5)	 zajęcia usprawniająco-relaksacyjne, w tym: gim-

nastyka na sali i na pływalni oraz taniec w kręgu;
6)	 zajęcia w zespołach twórczych i samokształce-

niowych jak:
•	 zespół plastyczny, w tym grupa decoupage 

i grupa malarska;
•	 zespół literacki;
•	 zespół wokalno-muzyczny, w tym chór 

EUTW;
•	 zespół turystyczno-krajoznawczy i wypoczyn-

ku w tym ekumeniczne wyjazdy studyjne.

Informacja o działalności Ekumenicznego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Roman Michalak
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Pakiet zajęć fakultatywnych obejmował:
1)	 Naukę języka angielskiego kontynuowaną  

w jednej grupie w każdy wtorek w sali semina-
ryjnej

2)	 Kursy informatyczne, odbywały się w formie 
warsztatów w sali 23, w każdą środę.

3)	 Zajęcia usprawniająco – relaksacyjne na sali 
gimnastycznej,taniec w kręgu w każdą środę, 
a we wtorki i piątki gimnastyka, natomiast gim-
nastyka w wodzie w czwartki na pływalni Pin-
gwin na Bemowie. 

Wielkie znaczenie mają Zespoły Twórcze, wspie-
rające działalność dydaktyczną Uniwersytetu. 
W Zespole Literackim na spotkaniach omawiane 
były biografie sławnych pisarzy i poetów, przy-
gotowywane wg kalendarza rocznic, ilustrowane 
fragmentami utworów, listów, poezją i muzyką, 
a także omawiane nowości wydawnicze, ciekawe 
spektakle teatralne, koncerty i wystawy. Zespół 
prezentował również twórczość własną na war-
sztatach i organizował seminaria z literatury, a tak-
że rozprowadzał bilety do kina, teatru i opery.

Zespół Wokalno-Muzyczny opracowywał 
szeroki wachlarz pieśni chóralnych z udziałem 
solistów oraz seminaria z muzyki. Rozprowa-
dzał także bilety do Filharmonii i Uniwersytetu 
Muzycznego i na rożne koncerty. Uczestniczył 
w różnego rodzaju koncertach, konkursach, 
o czym szerzej jest opisane w dalsze części spra-
wozdania przy prezentacji wydarzeń EUTW.

Zespół ten również organizował różnego 
rodzaju wydarzenia kulturalne na naszym Uni-
wersytecie i spotkania okolicznościowe, stano-
wiąc oprawę artystyczną naszych wewnętrznych 
uroczystości. Zespół wokalno-muzyczny jest 
najbardziej aktywnym zespołem twórczym na-
szego uniwersytetu, promującym jego działalność 
i utrzymującym na odpowiednim poziomie „ima-
ge” EUTW. 

Zespół Turystyczno-Krajoznawczy organi-
zował wycieczki,w tym ekumeniczne wyjazdy 
studyjne. Działalność tego zespołu jest również 
omówiona i pokazana w dalszej części chronolo-
gicznie według dat realizacji.

Zespół Plastyczny skupiał głównie miłośni-
ków i twórców, różnych technik artystycznych, 
w którym działają: Grupa Malarska i Rysunku 
oraz Grupa Decoupage. Tematy były różnorodne 
w zależności od zainteresowań i ustaleń w grupie. 
Zespół uczestniczył w wystawach amatorskich 
i uznanych artystów. W porze wiosenno-letniej 
odbywały się również zajęcia plenerowe. W czasie 
obchodów jubileuszowych 5-lecia EUTW zorga-
nizował wernisaż swojego 5-letniego dorobku. 
Oprócz twórczości własnej zespół organizował 
spotkania i seminaria z dziedziny sztuki.

Należy podkreślić, że wszystkie Zespoły opie-
rały swą działalność na pracy społecznej. Dzięki 
ich zaangażowaniu ponad 150 słuchaczy mogło 
korzystać nie tylko z zajęć dydaktycznych, ale 
też uczestniczyć w zespołach twórczych, arty-
stycznych, kulturalnych, rekreacyjno-ruchowych 
i w różnych spotkaniach integracyjnych oraz eku-
menicznych wyjazdach studyjnych. 

Niezależnie od zajęć stałych, fakultatywnych 
i w zespołach twórczych EUTW, w okresie spra-
wozdawczym miały miejsce następujące ważne 
wydarzenia.

11 stycznia 2017 r. Chór EUTW wystąpił 
w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym TA-
BITA w Konstancinie-Jeziornej. Śpiewał dla 
pensjonariuszy kolędy, najpierw w kaplicy na te-
renie ośrodka, z akompaniamentem pani Karoli-
ny Trusiewicz – a następnie na korytarzach, przy 

Słuchacze EUTW podczas wykładu
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otwartych drzwiach do pokojów, dla tych, którzy 
nie mogli wyjść o własnych siłach. Wspólne kolę-
dowanie bardzo się podobało starszym, schoro-
wanym ludziom i wielu z nich towarzyszyło swo-
imi głosami. Piękna, zimowa pogoda sprzyjała 
dobrym nastrojom.

19 stycznia 2017 r. na zaproszenie Ewange-
licznej Fundacji Przyjaciół Rodziny Chór EUTW 
wystąpił z koncertem kolęd w Domu Pomocy 
Dzieciom im. Dzieci Warszawy „ARKA” w War-
szawie przy ul. Stanisławowskiej 14. 

29 stycznia 2017 r. Chór EUTW wystąpił goś-
cinnie w Kościele Ewangelicko-Augsburskim 
Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Puław-
skiej 2A. w czasie niedzielnego nabożeństwa.

22 kwietnia 2017 r. w Kościele Ewangelicko-
-Augsburskim w Radomiu miał miejsce Koncert 
Wiosenny dwóch chórów: Chór EUTW pod dy-
rekcją Karoliny Trusiewicz i Chór Ewangelicki 
im. Oskara Kolberga z Radomia pod dyrekcją 
diakon Katarzyny Rudkowskiej. Oba chóry zapre-
zentowały pieśni pasyjne i wielkanocne a wspól-
nie zaśpiewały pieśń ludową „Szumi jawor, szumi”. 

17 marca 2017 r. odbyło się Walne Zebranie 
Sprawozdawcze Członków Ekumenicznego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Sprawozdanie 
merytoryczne i finansowe było ilustrowane po-
kazem medialnym, zawierającym najważniejsze 
wydarzenia i działania minionego roku. Zatwier-
dzono sprawozdanie Zarządu oraz przyjęto bilans 

i rachunek wyników za rok 2016. Kolejnym punk-
tem było przyjęcie programu działania EUTW 
na 2017 r. i preliminarza wpływów i wydatków 
EUTW na rok 2017. Z okazji 5-lecia działalności 
naszego Uniwersytetu na wniosek Zarządu Walne 
Zebranie podjęło uchwałę nadania członkostwa 
honorowego osobom szczególnie zasłużonym 
dla działalności EUTW: byłemu prezesowi PRE, 
abp Jeremiaszowi, rektorowi ChAT, ks. prof. Bo-
gusławowi Milerskiemui proboszczowi Parafii Św. 
Trójcy, ks. Piotrowi Gasiowi.

W dniu 7 kwietnia 2017 r. odbyło się 
tradycyjne„Jajeczko” czyli uroczyste spotkanie 
integracyjne z okazji zbliżających się Świąt Wiel-
kanocnych. Ze względu na remont kościoła św. 
Trójcy, gościnności udzielił nam Zbór Kościo-
ła Chrześcijan Baptystów w Warszawie przy ul. 
Waliców 25. Spotkanie uświetnił Chór naszego 
Uniwersytetu pod kierownictwem Karoliny Tru-
siewicz, który zaśpiewał pieśni „Przy Twym krzy-
żu” i „Per Crucem”, a pastor Dariusz Górski wy-
konał dwie pieśni mówiące o cierpieniu i śmierci 
naszego Pana „Skało wieczna” i „O głowo pełna cier-
pień”.Pozdrowienia i świąteczne życzenia składa-
li: rektor ChAT prof. B. Milerski, dyrektor biura 
PRE ks. G. Giemza, prezb. M. Budziński. 

9 maja 2017 r. odbyło się spotkanie integra-
cyjne słuchaczy EUTW z okazji święta Konsty-
tucji 3 Maja połączone ze zwiedzaniem Warszawy 
i okolic. Miało ono miejsce w Ośrodku Kościo-

Chór EUTW podczas inauguracji roku akademickiego
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ła Chrześcijan Baptystów w Radości. Naszym 
głównym prelegentem był prof. Jerzy Kruszewski. 
Już w czasie podróży obszernie wyjaśniał znacze-
nie i symbolikę polskiej flagi z okazji obchodzone-
go Święta Flagi oraz wydarzeń związanych z przy-
jęciem Konstytucji Trzeciego Maja.Uroczystości 
tej towarzyszył nasz Chór pod dyrekcja Karoliny 
Trusiewicz. Spotkanie urozmaiciły też swoim śpie-
wem, przybyłe razem z nami na tę uroczystość, 
dwie Ukrainki, które wystąpiły w ludowych stro-
jach. Zaśpiewały kilka ludowych pieśni ukraińskich.

Miesiąc maj obfitował w wydarzenia związa-
ne z obchodami jubileuszowymi 5-lecia EUTW. 
O misji i sytuacji EUTW po 5 latach istnienia roz-
mowę z prezesem Romanem Michalakiem pro-
wadził i zarejestrował Dariusz Bruncz z portalu 
ekumenizm.pl. Artykuł nosi tytuł: ”Ekumeniczna 
normalność jest naszą siłą – rozmowa z Roma-
nem Michalakiem z EUTW”.

28 maja 2017 r. Prezes Roman Michalak i se-
kretarz EUTW prezbiter Konstanty Wiazowski 
uczestniczyli w audycji z cyklu „Religie” w „Ra-
diu dla Ciebie”, podczas której mówili o założe-
niu i misji EUTW.

30 maja 2017 r. odbyła się uroczystość po-
święcona jubileuszowi 5-lecia założenia Ekume-
nicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod 
patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teolo-
gicznej w Warszawie. Uroczystości odbywały się 
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
w Warszawie przy ul. Miodowej 21C. W uroczy-
stości wzięli udział i wystąpili jako goście:
•	 Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej ks. bp Jerzy 

Samiec;
•	 Rektor ChAT ks. prof. Bogusław Milerskii,
•	 Przedstawiciele Chrześcijańskiej Akademii Teo-

logicznej oraz Rady programowej EUTW;
•	 Przedstawiciele kościołów zrzeszonych w Pol-

skiej Radzie Ekumenicznej i stowarzyszeń 
współpracujących z PRE i EUTW;

•	 Dyrektora Departamentu Polityki Senioralnej 
MRPiPS – p. Stefana Kołuckiego reprezento-
wał p. Michał Szczegielniak;

•	 W imieniu Prezydenta m.st. Warszawy Hanny 

Gronkiewicz-Waltz – p. Lech Uliasz z Biura 
Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. 
Warszawy, który odczytał i wręczył list z gratu-
lacjami i życzeniami z okazji naszego jubileu-
szu;

•	 Przedstawiciele Fundacji Ekumenicznej Tole-
rancja z p. prof. Karolem Karskim – przewod-
niczącym Fundacji;

•	 Przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumie-
nia Uniwersytetów Trzeciego Wieku p. Krysty-
na Lewkowicz i przedstawiciele warszawskich 
uniwersytetów trzeciego wieku.

Nasza ekumeniczna ALMA MATER obcho-
dziła swój jubileusz, co prawda skromny - tylko 
5-lecie, ale przez ten fakt chcę podkreślić konty-
nuację swojej działalności i jako „żywiąca mat-
ka” dalej pragnie utrzymać swoich studentów 
„Trzeciego Wieku” przy życiu pełnego radości 
i spełnienia swoich marzeń, bez których trudno  
żyć.

Uniwersytet przez te pięć lat swojej działalno-
ści wpisał się w historyczne ramy dynamicznego 
rozwoju ruchu senioralnego, a przede wszyst-
kim uniwersytetów trzeciego wieku. Rok 2012 
został przez Senat RP ogłoszony Rokiem Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku, a w marcu tegoż 
roku w Sali Kongresowej PKiN został zwołany 
I Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku, od 
którego zaczął się proces tworzenia regionalnych 
i ogólnopolskich struktur uniwersytetów trzecie-
go wieku oraz wypracowywania programów dla 
wszystkich seniorów niezależnie od organizacyj-
nej przynależności.

14 maja 2012 r. odbyło się zebranie założy-
cielskie Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, a 23 października 2012 r. - pierwsza in-
auguracja roku akademickiego 2012/2013 w tzw. 
katedrze ekumenicznej – w kościele Św. Trójcy na 
Pl. Małachowskiego 1 w Warszawie. Wszystkie 
UTW działają według tych samych zasad, stąd też 
celem naszej aktywności jest edukacja ludzi star-
szych. Jednak nasza specyfika dotyczy niezwykle 
ważnego, ciekawego i jednocześnie intymnego 
obszaru, jakim jest religia i religijność chrześcijań-
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ska. Zależy nam na szerzeniu i urzeczywistnianiu 
idei ekumenizmu rozumianego jako proces po-
znawania się, zrozumienia inaczej wierzących, aby 
właśnie w ten sposób promować wiedzę i przeła-
mywać stereotypy, które nagromadziły się w ciągu 
wieków. Uniwersytet zmienia negatywne stereoty-
py dotyczące nie tylko wiedzy i tolerancji religij-
nej, ale i te dotyczące własnej i cudzej dojrzałości 
i starości. Kreuje nowy model emeryta – człowie-
ka nowoczesnego, samodzielnego, takiego który 
potrafi aktywnie uczestniczyć we współczesnym 
świecie.

Ekumenizm nie jest dla nas teorią czy wycieczkowym 
epizodem, a codziennością, poznawaniem ludzi różnych 
wyznań, ich duchowości, sposobu myślenia, wrażliwości.

W dniu 6 czerwca 2017 r. odbył się kolejny 
i zarazem ostatni w roku akademickim ekume-
niczny wyjazd studyjny. Odwiedziliśmy Kielce 
– Święty Krzyż – Wąchock.

W kościele ewangelickim Św. Trójcy przy ul. 
Sienkiewicza, nazwanej Ekumeniczną Świątynią 
Pokoju, pastor parafii ewangelicko-augsburskiej 
w Radomiu i Kielcach ks. Wojciech Rudkowski 
przedstawił historię ewangelików w Kielcach od 
roku 1789 oraz opowiedział o powstaniu i dzie-
jach swojej parafii, która została poświęcona już 
w 1837 roku.

Następnie zwiedziliśmy Muzeum Narodowe 
w Kielcach, mieszczące się w dawnym pałacu 
biskupów krakowskich na Pl. Zamkowym i w są-

siedztwie pałacu – kościół katedralny z XVII wie-
ku. Po obiedzie i krótkim odpoczynku u podnóża 
Łysej Góry w Górach Świętokrzyskich zwiedzali-
śmy klasztor na Świętym Krzyżu, będący bazyliką 
mniejszą pw. Trójcy Świętej i sanktuarium Relik-
wii Drzewa Krzyża Świętego. Ostatnim etapem 
naszej wycieczki był Wąchock i opactwo cyster-
sów z pierwszej połowy XIII wieku (zabytek kla-
sy zero). 

Świętowanie i przeżywanie dalszych jubileuszy 
i uczestniczenie w uroczystościach związanych 
z tymi wydarzeniami były Ewangelickie Dni 
Kościoła 2017 – Ustroń, Wisła, Cieszyn, Czeski 
Cieszyn, Bielsko-Biała. W dniach 15-18 czerwca 
2017, w roku jubileuszowym Reformacji, po raz 
pierwszy w Polsce, odbyły się Ewangelickie Dni 
Kościoła. Były one okazją do spotkania ewange-
lików z całej Polski, a także spoza jej granic. Słu-
chacze EUTW również brali udział przyłącza-
jąc się do zorganizowanego przez proboszcza 
parafii Św. Trójcy ks. Piotra Gasia wyjazdu. Na 
uroczystości i nabożeństwa EDK dojeżdżaliśmy 
autokarem, które rozpoczęły się w pogodny po-
ranek czwartkowy 15.06.2017 r. w leśnym koście-
le na Równicy. Dalszy program realizowany był 
w Wiśle, gdzie zaliczyliśmy wycieczkę wyciągiem 
na Skolnity, wystawę o uroczystościach konfir-
macyjnych i spacer śladami biskupa Juliusza Bur- 
schego, a zakończyliśmy koncertem Jagodziński 
Trio. Piątek 16.06. 2017 r. spędziliśmy w Cie-
szynie i to po obu stronach Olzy. W programie 
studia biblijne, zwiedzanie ewangelickiego Cieszy-
na. Dyskusja na tematy ekumeniczne odbywała 
się w kościele Jezusowym, a wystawa o Kościo-
łach Łaski - w Muzeum Śląska Cieszyńskiego. 
Wieczorem odbył się koncert Zespołu Pieśni 
i Tańca ‘Śląsk” w kościele Jezusowym. W sobo-
tę 17.06.2017 r. programw Bielsku-Białej rozpo-
czął się bogato na tzw. „Bielskim Syjonie”, a więc 
w kościele ewangelickim Zbawiciela i licznych 
obiektach należących do kościoła ewangelickie-
go. Najważniejszym wydarzeniem tego dnia było 
Główne Nabożeństwo EDK w bielskiej Hali 
Widowiskowo-Sportowej pod Dębowcem, a po 

Roman Michalak z małżonką podczas uroczystości na Równicy
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nabożeństwie rozpoczął się Wielki Koncert Re-
formacyjny. Ostatnim dniem naszego uczestni-
ctwa w obchodach jubileuszowych była niedziela 
18.06.2017 i nabożeństwo w ewangelickim koś-
ciele Zbawiciela w Bielsku. Wzięliśmy też udział 
w pikniku parafialnym na zakończenie roku 
szkolnego w budynku Augustany, podczas które-
go prezes Ekumenicznego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku Roman Michalak mówił o działalności 
naszego Uniwersytetu i obchodach jubileuszu 
5-lecia.

VIII Dzień Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
na Torze Wyścigów Konnych Służewiec odbył 
się w późniejszym terminie niż zawsze, bo dopie-

ro w sobotę 17 czerwca 2017 r. i tym akcentem 
wszystkie Uniwersytety Trzeciego Wieku w War-
szawie zakończyły rok akademicki, rozpoczynając 
indywidualny sposób spędzania wolnego czasu 
w czasie przerwy wakacyjnej do października. 

Pierwszy dzień października jest Międzyna-
rodowym Dniem Seniora. W tym dniu zwykle 
obradował Obywatelski Parlament Seniorów. Tak 
było i tym razem. Jego pierwsze posiedzenie od-
było się w 2015 roku w Sejmie, natomiast drugie 
i trzecie, w Muzeum Polskich Żydów „POLIN” 
w Warszawie. Nowe władze uznały, że Parlament 
Seniorów nie może odbywać się w Sejmie, stąd to 
nowe miejsce. Parlament ten gromadzi przedsta-
wicieli różnych organizacji działających na rzecz 
ludzi starszych. Obrady Parlamentu prowadziła 

Krystyna Lewkowicz, przewodnicząca tego Par-
lamentu, a uroczystego otwarcia dokonała prof. 
Hanna Gronkiewicz-Walz, prezydent miasta sto-
łecznego Warszawy. Odczytano list gratulacyjny 
od Prezydenta Andrzeja Dudy.Potem głos zabie-
rali: Ewa Kopacz, premier w rządzie poprzed-
niej kadencji, Kidawa-Błońska, marszałek Sejmu 
poprzedniej kadencji i obecnego wicemarszałek. 
Kolejnym honorowym gościem był marszałek 
województwa mazowieckiego Adam Struzik. 

Drugą część obrad stanowiły wystąpienia 
programowe. Dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw 
Obywatelskich, mówił o działalności swego urzę-
du w dziedzinie wspierania działalności seniorów. 
Krzysztof  Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby 
Kontroliprzedstawiał tendencje demograficz-
ne w naszym kraju. Poseł Michał Szczerba, Wi-
ceprzewodniczący Komisji Polityki Senioralnej 
Sejmu RP, przypomniał zebranym, że weszły 
w życie trzy ustawy: o obniżeniu wieku emery-
talnego, o sieci szpitali oraz o rewaloryzacji eme-
rytur. Krystyna Lewkowicz, złożyła sprawozda-
nie roczne z działalności OPS. Zebrani delegaci 
jednogłośnie przyjęli Deklarację Programową 
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów „Senio-
rzy i przyszłość Polski”. W Deklaracji tej zostały 
wskazane główne kierunki działania OPS na lata 
2017-2018. Czytamy w niej: „Obywatelski Parlament 
Seniorów będzie kontynuować kampanię na rzecz popra-
wy sytuacji materialnej osób starszych, w tym zwłaszcza 
wypracowania zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-
-rentowych uwzględniający realny koszyk dóbr i usług dla 
gospodarstw emeryckich, zapewniający bardziej sprawied-
liwy udział seniorów we wzroście gospodarczym kraju”.

3 października 2017 r. wzięliśmy udział 
w wyjeździe studyjnym na trasie Warszawa-
-Olsztynek-Ostróda-Kraplewo-Dąbrówno, któ-
rego celem było odwiedzenie kościołów meto-
dystycznych na Mazurach.Duchowym naszym 
opiekunem i przewodnikiem na całej trasie był 
ks. Zbigniew Kamiński – pastor parafii Dobrego 
Pasterza Kościoła Ewangelicko-Metodystyczne-
go w Warszawie, który zapoznał nas z historią 
Warmii i Mazur, a w szczególności z trudnymi 

Wisła. Na szczycie Skolnity
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i skomplikowanymi dziejami koś-
ciołów ewangelickich na tym te-
renie.

„Mazurski szlak metody-
styczny” zaczęliśmy od Olsztyn-
ka. Krzyżackie miasto, założone 
w XIV wieku, przechodziło cięż-
kie koleje losu. Na terenie miasta 
działa kościół rzymsko-katolicki 
oraz trzy wspólnoty ewangelickie: 
kościół ewangelicko-augsburski, 
ewangelicko-metodystyczny oraz 
chrześcijan-baptystów. 

Kolejnym miejscem naszego 
ekumenicznego wyjazdu studyj-
nego była Ostróda, gdzie pierwsze nasze kroki 
skierowaliśmy do parafii Łaski Bożej, w której 
proboszcz ks. Waldemar Eggert przyjął nas bar-
dzo serdecznie. W programie było też zwiedzanie 
miasta Ostródy. Pięknie położone nad jeziorem 
Drwęckim miasto od XIII wieku było siedzibą 
komturii. Tak jak inne miasta warmińskie prze-
chodziło różne koleje,zaczynając od początków 
krzyżackich, a w 1946 włączeniem do Polski. 
Po wyjeździe z Ostródy udaliśmy się do Kra-
plewa odwiedzając kościół z 1848 roku w stylu 
neogotyku angielskiego zbudowany z tzw. muru 
pruskiego, który jest siedzibą parafii ewangelicko-
-metodystycznej „Świętej Trójcy”. Po zwiedzeniu 
kościoła w Kraplewie proboszcz ks. Artur Po-
ganiacz przejechał razem z nami do Dąbrówna 
gdzie jest również proboszczem parafii ewange-
licko-metodystycznej w tej miejscowości. Kościół 
w Dąbrównie – w latach 1325-1530był kościołem 
katolickim, później unijnym (luterańsko-kalwiń-
skim), obecnie ewangelicko-metodystycznym.

W dniu 10 października 2017 r. w Kaplicy 
Dobrego Pasterza Kościoła Ewangelicko-Meto-
dystycznego przy Pl. Zbawiciela, odbyła się uro-
czystość inauguracji nowego roku akademi-
ckiego 2017/2018 na Ekumenicznym Uniwersy-
tecie Trzeciego Wieku w Warszawie. Uroczystość 
prowadził ks. Zbigniew Kamiński, pastor tutej-
szej parafii Dobrego Pasterza. Kilka razy wystę-

pował chór EUTW pod dyrekcją Karoliny Tru-
siewicz. Na początku wykonał on pieśń „Cudowna 
Boża łaska”, później Hymn EUTW oraz „Gau-
deMater Polonia” i „Gaudeamus Igitur”. Trzy pieśni 
wykonała solistka Agnieszka Gertner-Polak, ab-
solwentka Akademii Muzycznej i Studium Ope-
rowego w Wiedniu.

Prezes EUTW Roman Michalak w swoim 
wystąpieniu przedstawił charakter tego uniwer-
sytetu oraz program jego działania. Poinformo-
wał zebranych, że jest to już szósta inauguracja 
roku akademickiego tego uniwersytetu. Aby pod-
kreślić jego ekumeniczny wymiar, każda inaugu-
racja odbywa się w innym kościele. Później głos 
zabierali goście. Biskup Kościoła Mariawitów ks. 
Karol Babi – zastępca prezesa Polskiej Rady 
Ekumenicznej, ze względu na nieobecność ks. 
bp Jerzego Samca, przekazał w jego imieniu 
pozdrowienia i życzenia. W imieniu nieobecnego 
Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, 
prorektor prof. Tadeusz Zieliński przekazał ży-
czenia i wyraził przekonanie, że EUTW przedłu-
ża kształcenie Akademii, obejmując swoim zasię-
giem tych, którzy już oficjalnie zakończyli swoje 
kształcenie. Głos zabrał też przedstawiciel Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej pan Michał 
Szczegielniak. Dyrektor Towarzystwa Biblijnego 
w Polsce Małgorzata Platajs zaprosiła na wysta-
wę „Chrześcijaństwo, Biblia, Reformacja wczoraj 

Wycieczka EUTW na Mazury
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i dziś”, zaś poseł Michał Szczerba złożył życze-
nia uczestnikom i zaprosił na „Warszawską Olim-
piadę Seniorów”.Wykład inauguracyjny pod tytu-
łem „Teologia metodyzmu w dobie ekumenizmu” wy-
głosił ks. dr Edward Puślecki. Na zakończenie 
głos zabrał ks. bp Andrzej Malicki, zwierzchnik 
Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Podzię-
kował za inicjatywę organizacji tej uroczystości 
w kościele metodystycznym, a następnie odczytał 
tekst z Księgi Izajasza 40,28-31, złożył życzenia 
i wraz z innymi biskupami udzielił wszystkim 
błogosławieństwa.

EUTW wziął udział w obchodach jubileu-
szowych 500 lat Reformacji zorganizowanych 
przez ewangelickie warszawskie parafie. 28 paź-
dziernika 2017 r. – nasze słuchaczki na stano-
wisku wystawowym,zorganizowanym w kościele 
Św. Trójcy zaprezentowały dokonania zespołów 
twórczych EUTW, a grupa naszych słuchaczy 
uczestniczyła w debacie panelowej „Ewangelik – 
obywatel, Katolik - obywatel” w kościele Świętej 
Trójcy.

W dniu 10 listopada 2017 r. w przededniu 
Narodowego Święta Niepodległości uczest-
nicy Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku udali się do Ośrodka Chrześcijan Bap-
tystów w Radości, by uroczyście świętować ten 
dzień. Wyjazdowe spotkanie integracyjne po-
łączono ze zwiedzaniem po drodze Warszawy 
z prelekcją. Wyjazdy takie integrują naszą ekume-
niczną społeczność, pozwalają lepiej się wzajem-
nie poznać i zwiedzić nowe miejsca naszego pięk-
nego kraju. Otwierając nasze uroczyste spotkanie, 
Chór pod dyrekcją Karoliny Trusiewicz wykonał 
pieśń „My, pierwsza brygada”. Prof. Jerzy Kruszew-
ski podzielił się z nami swoimi przemyśleniami 
o patriotyzmie. Patriotyzm lokalny przez rodzi-
nę i szkołę przeradza się w patriotyzm globalny 
– umiłowanie całego kraju, tolerancji dla innych 
i poszanowania godności innych narodów różniąc 
się tym od nacjonalizmu.

16 grudnia 2017 r., jak co roku, odbył się 
w Kościele Chrześcijan Baptystów Świąteczny 
Koncert Kolęd z różnych stron świata. Nasz Chór 
EUTW brał udział w koncercie śpiewając kolędę 
„Cicha Noc” – pod dyrekcją Karoliny Trusiewicz.

W dniu 22 grudnia 2017 r. przy Pierwszym 
Zborze Chrześcijan Baptystów w Warszawie na 
ul. Waliców 25, w tzw. sali kolumnowej, odbyło 
się wigilijne spotkanie Zarządu, Wolontariuszy 
i słuchaczy EUTW oraz dostojnych gości. Na po-
czątku prezes Roman Michalak przywitał wszyst-
kich zebranych oraz dostojnych gości – przedsta-
wicieli Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
i zwierzchników niektórych stołecznych parafii. 
Nasz Chór pod dyrekcją Karoliny Trusiewicz 
wykonał kolędę „Ta święta noc”. Potem pastor 
Dariusz Górski odczytał fragmenty tekstu Ro-
mana Brandstaettera „O moim Chrystusie”, mod-
litwę trzech magów i przewodniczył wspólnej 
pieśni „Anioł pasterzom mówił”. W duecie z panem 
Bogdanem Kuźmiukiem wykonali również kolę-
dę „Gdy się Chrystus rodzi”.W dalszej części tego 
wigilijnego spotkania pozdrowienia i życzenia 
przekazywali goście. Jako pierwszy wystąpił prof. 
Bogusław Milerski, rektor Chrześcijańskiej Aka-
demii Teologicznej. Zabrał również głos poseł 
Michał Szczerba. Następne pozdrowienia i ży-
czenia przekazali ks. Piotr Gaś, proboszcz parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej, gospodarz siedziby 
naszego Uniwersytetu i ks. dr Grzegorz Giem-
za, dyrektor Biura Polskiej Rady Ekumenicznej. 
Ks. Doroteusz Sawicki potwierdził zaproszenie 
naszego chóru na ekumeniczne nabożeństwo, 
które – w ramach Tygodnia Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan – odbędzie się 23 stycznia 2018 roku 
w katedrze prawosławnej na Pradze. Następną, 
ważną częścią tego spotkania, było łamanie się 
opłatkiem i składanie sobie świątecznych i nowo-
rocznych życzeń. 

Roman Michalak
Prezes Zarządu EUTW
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nego rozpoczęcia procesu rehabilitacji. W roku 
2017 ilość świadczonych usług komercyjnych 
zwiększyła się o 17% w porównaniu do roku  
ubiegłego.
 
Pracownicy
W 2017 roku liczba zatrudnionych osób nie ule-
gła zmianie w porównaniu z rokiem ubiegłym. 
Personel LUX MED Tabita Sp. z o.o. bardzo 
chętnie uczestniczy w organizowanych szkole-
niach wewnętrznych: „Wypalenie zawodowe. 
Sygnały ostrzegawcze i strategie radzenia”, „Jak 
sobie radzić z pacjentem roszczeniowym”, „Aby 
język giętki powiedział wszystko co pomyśli gło-
wa”, „Zespół pomijania stronnego. Rehabilitacja 
i pielęgnacja pacjenta”. Niejednokrotnie osoby 
zatrudnione w LUX MED Tabita Sp.zo.o. udzie-
lały porad eksperckich na łamach kwartalnika wy-
dawanego przez Grupę LUX MED.

Wydarzenia
W roku 2017 miały miejsce wydarzenia umilające 
pobyt naszym pacjentom w Ośrodku. Był to mię-
dzy innymi Spektakl pt. „Powróżyć, powróżyć?”, 
wystawiony przez uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Kon-
stancina-Jeziorny oraz wspólne śpiewanie kolęd 
i pastorałek z p. Jackiem Wojdasiewiczem.

Dorota Musiał

Ośrodek LUX MED Tabita Sp.zo.o. w 2017r. 
kontynuował swoją działalność polegającą 

na świadczeniu usług medycznych współfinan-
sowanych zarówno ze środków Narodowego 
Funduszu Zdrowiaw ramach opieki długoter-
minowej, rehabilitacji ogólnoustrojowej i neu-
rologicznej oraz finansowanych przez pacjenta 
(jako usługa komercyjna). Ośrodek na podsta-
wie zawartej umowy z Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych realizuje również program rehabi-
litacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. 
Podczas listopadowego Nadzwyczajnego Zgro-
madzenia Wspólników, które miało miejsce 
w Warszawie została podjęta uchwała o powo-
łaniu Pana Jerzego Hołuba do Rady Nadzorczej 
LUX MED Tabita Sp.zo.o. oraz powierzeniu mu 
funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 
Pacjenci
W roku 2017 z naszych usług korzystało 1037 
pacjentów. Liczba pacjentów na oddziałach wy-
niosła 144. Obserwujemy zwiększone zapotrze-
bowanie na usługi w ramach pobytów komer-
cyjnych, co wynika gównie z możliwości wczes-

Informacja o ośrodku  
Lux Med Tabita Sp. z o.o.
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Dane statystyczne 2006 v. 2017

Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy  
w Warszawie

Lp Wyszczególnienie 2016 2017

1 Liczba	zarejestrowanych	na	początku	roku: 1792 1792

W	tym	liczba	parafian	wyznania	ewangelicko-augsburskiego 1792 1792

W	tym	liczba	parafian	wyznania	ewangelicko-reformowanego - -

2 Liczba	osób	zarejestrowanych	-	wpisanych,	w	tym: 37 61

a).	Liczba	wstąpień	do	Kościoła 15 30

b).	Liczba	chrztów 16(+1)* 14 (+3)*

c).	Liczba	osób	przybyłych	-	zarejestrowanych	po	zmianie	miejsca	
zamieszkania

6 17

3 Liczba	osób	wyrejestrowanych	-	wypisanych,	w	tym: 30 33

a).	Liczba	osób,	które	wystąpiły	z	Kościoła 1 1

b).	Liczba	zgonów 24 24

c).	Liczba	osób	wyrejestrowanych	skutkiem	zmiany	miejsca	
zamieszkania

5 8

4 Aktualna liczba parafian (1+2-3), w tym: 1820

liczba	parafian	wyznania	ewangelicko-	augsburskiego 1820

liczba	parafian	wyznania	ewangelicko-reformowanego -

5 Liczba	osób	przystępujących	do	Sakramentu	Ołtarza 6560 6815

6 Liczba	osób	płacących	składki 610 616

7 Średnia	ofiarność	na	osobę 292zł 256zł

8 Liczba	pogrzebów	parafian 24 24
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9 Liczba	pogrzebów	z	zewnątrz 103 107

10 Liczba	konfirmantów 10 20

11 Liczba	ślubów: 9 3

w	tym	liczba	ślubów	o	różnej	przynależności	wyznaniowej 8 2

12 Liczba	punktów	katechetycznych	w	obiektach	kościelnych 1 1

13 Liczba	dzieci	uczęszczających	do	kościelnych	punktów	katechetycznych 158 147

14 Liczba	punktów	katechetycznych	w	szkołach - -

15 Liczba	dzieci	uczęszczających	do	punktów	katechetycznych	w	szkołach - -

16 Liczba	szkółek	niedzielnych 3 3

17 Liczba	dzieci	uczęszczających	na	szkółki	niedzielne 110 99

18 Liczba	pracowników	świeckich	na	pełnym	etacie 8 8

19 Liczba	pracowników	świeckich	zatrudnionych	na	niepełnym	etacie 7 6

20 Liczba	kościołów 2 2

21 Liczba	kaplic	wolnostojących 1 1

22 Liczba	kaplic	w	budynkach 1 1

23 Liczba	plebani - -

24 Liczba	domów 9 9

25 Liczba	ziemi	niezabudowanej	w	ha 3,7164 3,7164

26 Liczba	cmentarzy	czynnych 1 1

27 Liczba	cmentarzy	nieczynnych 1 1

* w	pozycji	2b	„Liczba	chrztów”	podano	w	nawiasie	
(+3)	–	są	to	chrzty	osób,	które	nie	należą	do	Parafii.
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WAŻNE ADRESY I TELEFONY  

 

Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy: 
ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa 
 22 556-46-60, fax: 22 827-86-37 

Adres internetowy: www.trojca.waw.pl 
e-mail: warszawa-trojca@luteranie.pl 

e-mail do Rady Parafialnej: rada-warszawa-trojca@luteranie.pl 
konto bankowe: Nr 48 1020 1156 0000 7802 0056 1654 

kancelaria parafialna czynna od wtorku do piątku w godz. 900-1800 

w niedziele: po nabożeństwie 
 (w poniedziałki 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@poczta.onet.pl 

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

 

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

Nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 1000 
 

 
 

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

fax: 22 848-10-58 
Adres internetowy: www.luteranie.pl/warszawa-pulawska 

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

 
Zespół redakcyjny: Aldona Karska, ks. Piotr Gaś,  

               Zdjęcie na okładce: Przed ołtarzem w kościele Świętej Trójcy, 2015 r. 
fot. A. Karska 

Zespół redakcyjny: Aldona Karska, ks. Piotr Gaś, 
Zdjęcie na okładce: Kaplica Ośrodka Tabita – nowy dzwon „Tabito wstań”, fot. A. Karska 

Do użytku wewnętrznego

Kościół Objawienia Pańskiego Warszawa-Włochy

Zespół redakcyjny: Aldona Karska, ks. Piotr Gaś, korekta: Katarzyna Kulińska, skład: Piotr Berezowski 
Zdjęcie na okładce: 29.10.2017 r. Zbór podczas uroczystego nabożeństwa z okazji jubileuszu 500 lat Reformacji,  

fot. Aldona Karska

Do	użytku	wewnętrznego


