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Moje sprawozdanie obejmuje następujące części:
1. Parafialne dane statystyczne
2. Podstawa prawna działania proboszcza
3. Służba liturgiczna i duszpasterska
4. Współpraca z Radą Parafialną
5. Sprawy personalne
6. Sprawy administracyjne 
7. Remonty
8. Budowanie pozycji Parafii w m. st. Warszawie, 
w kraju i kontaktach międzynarodowych
9. Działalność kulturalna Parafii
10. Zakończenie

1. Parafialne dane statystyczne dotyczące   
Parafii
1.1. W roku 2018 zarejestrowanych było w na-
szej Parafii 1820 osób. Po co najmniej rocznym 
przygotowaniu w naszej Parafii do ewangelickiego 

Sprawozdanie za rok 2018 ks. Piotra Gasia 
proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 

Świętej Trójcy w Warszawie

* * * *
Kościoła wstąpiło 21 osób. W związku ze zmia-
ną miejsca zamieszkania zarejestrowało się w na-
szej Parafii 15 osób, a wyrejestrowało 13 osób. 
Trzy osoby odeszły z naszej Parafii w związku 
z wystąpieniem z ewangelickiego Kościoła. Inne 
informacje dotyczące naszej Parafii podajemy 
w zestawieniu danych statystycznych opublikowa-
nym w sprawozdawczym numerze Informatora 
Parafialnego – wydanie specjalne.

2. Podstawa prawna działania proboszcza
2.1. Obowiązki proboszcza ewangelickiej Parafii 
określają akty prawne, a w szczególności:
•	 ustawa o stosunku Państwa do Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospo-
litej Polskiej z 13 maja 1994 roku z później-
szymi zmianami (tekst jednolity ogłoszony 
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
z 12 stycznia 2015 r., Poz. 43), a w szczegól-
ności 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.

3. Służba liturgiczna i duszpasterska
3.1. W roku 2018 służbę liturgiczną i duszpaster-
ską wykonywało troje duchownych: ks. diakon 
Małgorzata Gaś, ks. Łukasz Zieliński i ks. Piotr 
Gaś. Okazjonalnie oraz w ramach zastępstw 
wspierali nas także inni duchowni. 
3.2. Niedzielne nabożeństwa były sprawowane 
w stałych terminach we wszystkich miejscach  
kultu:
•	 w kościele Świętej Trójcy na pl. Małachow-

skiego 1 w Warszawie w każdą niedzielę 
o godz. 10:30 i o godz. 19:00;

Ks. Piotr Gaś, fot. Dariusz Bruncz, 2018
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•	 w kościele Objawienia Pańskiego przy ul. Cie-
trzewia 22 w Warszawie-Włochach o godz. 
10:00;

•	 w kaplicy Ewangelickiego Ośrodka Diakonii 
TABITA przy ul. Długiej 43 w Konstancinie-
-Jeziornie o godz. 11:00.

W okresie Adwentu i Postu sprawowaliśmy nabo-
żeństwa w kaplicy EOD TABITA o godz. 15:00 
oraz w kościele Świętej Trójcy o godz. 18:00. Or-
ganizowaliśmy także nabożeństwa we wszystkie 
święta z półrocza Pana oraz z półrocza Kościoła 
w kościele Świętej Trójcy i kaplicy EOD TABITA.

Dla dzieci młodszych (3 – 6 lat) i starszych (7 
– 12 lat) odbywały się regularnie niedzielne zajęcia 
w ramach (odpowiednio) Przedszkola Niedzielne-
go oraz Szkółki Niedzielnej. Tą formą duszpaster-
stwa objętych jest łącznie 90 dzieci.
3.3. W roku sprawozdawczym przeprowadzano 
coniedzielne transmisje internetowe nabożeństw 
z kościoła Świętej Trójcy o godz. 10:30. Realizo-
wano także transmisje nabożeństw okazjonalnych, 
świątecznych z półrocza Pana i półrocza Kościo-
ła. Parafia adresuje je przede wszystkim dla osób 
starszych, chorych, a także do osób zainteresowa-
nych liturgią luterańską. 
3.4. Budowaniu i rozwijaniu ewangelickiej du-
chowości – obok organizowanych nabożeństw 
– służą także cotygodniowe zajęcia z Biblią, któ-
re polegają na wspólnym czytaniu natchnionego 
tekstu i rozmowie pogłębiającej rozumienie biblij-
nego tekstu. Takie spotkania były organizowane 
w EOD TABITA w Konstancinie-Jeziornie (pro-
wadził je ks. Łukasz Zieliński) oraz przy ul. Kre-
dytowej 4 w Warszawie (prowadzili jest ks. Piotr 
Gaś i ks. diakon Małgorzata Gaś). Także w mi-
nionym roku dwa razy w miesiącu odbywały się 
spotkania poświęcone studiowaniu Biblii i pieśni 
w języku angielskim prowadzone przez Harry’ego  
Irganga. 
3.5. Obok form generalnego duszpasterstwa pro-
wadziliśmy duszpasterstwo indywidualne, obej-
mujące następujące formy:
•	 rozmowy duszpasterskie i nabożeństwa: do-

mowe, w szpitalu, areszcie, domach opieki; 

•	 spowiedź uszną, porady duszpasterskie, roz-
mowy przed pogrzebem;

•	 rozmowy z osobami poszukującymi drogi po-
wrotu do Kościoła, w tym rozmowy z osoba-
mi przygotowującymi się do podjęcia decyzji 
o wstąpieniu do Kościoła ewangelickiego;

•	 prowadzenie korespondencji za pośredni-
ctwem e-mail oraz rozmowy telefoniczne;

•	 rozmowy przed Chrztem Świętym, przed za-
warciem ślubu, a także katechezy o sakramen-
cie Chrztu oraz katechezy na temat małżeń-
stwa w rozumieniu Kościoła ewangelickiego.

3.6. Duchowni uczestniczyli także w spotkaniach 
grup: Koła Seniorów, Koła Pań, spotkań młodzie-
ży i studentów, Ewangelickich Spotkań Kobiet 
i innych.
3.7. Ważną częścią życia religijnego naszej Parafii 
jest katecheza dla dzieci i młodzieży zorganizo-
wana w pozaszkolnym punkcie katechetycznym. 
Zajęciami objętych jest 137 dzieci.   
3.8. Chcę podkreślić, że wyżej opisane działania 
podejmuję we współpracy z duchownymi naszego 
Zboru, Radą Parafialną, świeckimi współpracow-
nikami i wolontariuszami. Staram się w ten spo-
sób przełożyć na codzienną praktykę zapis w § 36 
pkt. 2 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Koś-
cioła Ewangelicko-Augsburskiego w RP: „Pro-
boszcz na mocy ordynacji jest sługą Chrystusa 
i duszpasterzem Parafii. Czuwa nad zachowaniem 
czystości nauki Kościoła, moralności i karności 
chrześcijańskiej oraz krzewieniem życia religijne-
go w Parafii. Zobowiązany jest do zwiastowania 
Słowa Bożego oraz sprawowania Sakramentów 
Świętych zgodnie z ustanowieniem Chrystusa. 
Na mocy prawa kościelnego administruje Parafią 
i wraz z Radą Parafialną odpowiada za gospodarkę  
Parafii.”

W sprawozdawczym Informatorze Parafial-
nym publikujemy informacje przygotowane przez 
duchownych, katechetki, świeckich współpracow-
ników i wolontariuszy, aby przybliżyć Zgroma-
dzeniu Parafialnemu szczegóły panoramy życia 
religijnego i duszpasterskiego naszej Parafii.
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4. Współpraca z Radą Parafialną
4.1. Posiedzenia Rady Parafialnej zwoływałem co 
najmniej raz w miesiącu. Obrady przygotowywa-
ło Prezydium Rady na swoich odrębnych posie-
dzeniach. Następnie Kurator Parafii – w ramach 
stałej praktyki – przedstawiał na posiedzeniach 
Rady Parafialnej sprawy omawiane przez Prezy-
dium. Niejednokrotnie pilne sprawy były oma-
wiane przez Radę Parafialną w trybie obiegowym 
za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dodam 
też, że Prezydium Rady jest w stałym kontakcie za 
pośrednictwem mediów elektronicznych. 

5. Sprawy personalne
5.1. Decyzje personalne są kompetencją Rady 
Parafialnej i podejmowane są w formie uchwał 
w głosowaniu tajnym. ZPW § 34: „W wykony-
waniu sprawowanego zarządu Parafii do właści-
wości Rady Parafialnej należy w szczególności: 
[…] pkt 11 Powoływanie i zwalnianie świeckich 
pracowników Parafii oraz ustalanie warunków za-
trudniania duchownych i świeckich pracowników  
parafii”.
5.2. W Parafii – w działalności statutowej (kościel-
nej) oraz gospodarczej – było zatrudnionych łącz-
nie 10 świeckich pracowników na pełnym etacie 
i 4 pracowników na niepełnym etacie. 
5.3. W liczbie osób zatrudnionych na pełnym 
etacie jest Koordynatorka Projektów. Rozpoczęła 
pracę 1 sierpnia 2018 roku na mocy uchwały Rady 
Parafialnej.
5.4. Rada Parafialna przychyliła się też do wniosku 
chórów VOX GAUDI oraz SEMPER CANTA-
MUS i zwiększyła czas zatrudnienia Kantor Para-
fii do pełnego etatu od 1 lipca 2018 roku.
5.5. Za porozumieniem stron odszedł pracow-
nik kancelarii parafialnej z dniem 31 października 
2018 roku. Współpracował z nami przez 11 lat.
5.6. W związku ze zmianą miejsca zamieszkania 
z dniem 31 lipca 2018 roku odszedł z pracy or-
ganista kościoła w Warszawie-Włochach. Służył 
nam swoją grą przez 14 lat i siedem miesięcy.  
5.7. W związku z przejściem na emeryturę z dniem 
30 listopada 2018 roku odszedł pracownik Cmen-

tarza ewangelickiego przy ul. Młynarskiej. Współ-
pracował z nami 10 lat i trzy miesiące.

Wszystkim Panom serdecznie dziękuję za 
wieloletnią współpracę. Pani Koordynator i Pani 
Kantor życzymy dalszego Bożego błogosławień-
stwa w pracy.

6. Sprawy administracyjne
6.1. W § 24 ZPW czytamy: „Dla zaspokojenia swo-
ich potrzeb religijnych parafie wznoszą i utrzymu-
ją kościoły, kaplice, domy parafialne, plebanie oraz 
zakładają i utrzymują cmentarze parafialne…”. 
Zaś § 25 ZPW stanowi: „Parafia zaspokaja swoje 
potrzeby materialne z dochodów uzyskanych ze 
swojego majątku, ze składek i ofiar, z działalności 
gospodarczej i fundacji.”

Nasza Parafia dla swojej podstawowej działal-
ności (statutowej/kościelnej) utrzymuje: 2 kościo-
ły, 1 kaplicę wolnostojącą, 1 kaplicę w budynku, 1 
cmentarz czynny oraz 1 nieczynny. 

Parafia prowadzi także zarejestrowaną dzia-
łalność gospodarczą. Obejmujemy nią 9 nieru-
chomości zabudowanych oraz nieruchomości 
niezabudowane o łącznej powierzchni 3,7164 ha.
6.2. Informacje finansowe z działalności statuto-
wej (kościelnej) oraz z działalności gospodarczej 
zostały przedstawione w odrębnych sprawozda-
niach. 

Dodam, że nasze księgi rachunkowe i sprawy 
kadrowo-płacowe, prowadzi od wielu już lat firma 
zewnętrzna DOSSIER Sp. z o.o. w Warszawie.

W tym miejscu chcę wspomnieć śp. Pawła 
Wajszczuka – wiceprezesa DOSSIER Sp. z o.o. 
Odszedł do wieczności nagle 16 lipca 2018 roku. 
Wraz p. prezes Urszulą Krzyżak pomagał nam 
w restrukturyzacji działalności Parafii w latach 
2008/2009, a także przygotowywał księgi rachun-
kowe odpowiadające przeprowadzonym zmia- 
nom. Wspominam go bardzo serdecznie i zacho-
wuję we wdzięcznej pamięci.

7. Remonty
7.1. Utrzymanie budowli – kościołów, kaplic, 
budynki, cmentarzy – wiąże się z ponoszeniem 



INFORMATOR Nr 1 (97) 2019

6

7.2.2. Prace w ryzalicie wschodnim połączono 
z innymi pracami ziemnymi wokół kościoła, które 
były niezbędne dla pełnego zabezpieczenia koś-
cioła. Wykonano więc izolację pionową i poziomą 
fundamentu kościoła z wyjątkiem odcinka funda-
mentu, do którego przylega ryzalit północny, czyli 
główne wejście do kościoła od ul. Burschego. Na 
tym etapie prowadzonych prac zrezygnowaliśmy 
z wykonania izolacji.  Dwa powody skłoniły nas 
do rezygnacji z tych prac: 1. techniczny i 2. finan-
sowy. Jednocześnie przyjęto, że izolacja na tym od-
cinku jest potrzebna. Będzie wykonana w trakcie 
remontu Lutheraneum. 
7.2.3. W ramach ziemnych prac wokół kościo-
ła rozebrano: zewnętrzne schody do ryzalitu 
wschodniego (pisałem już o tym w pkt. 7.2.1.), do 
bocznego wejścia w południowym ryzalicie oraz 
częściowo rozebrano schody zewnętrzne do ryza-
litu zachodniego. Następnie schody odtworzono, 
położono warstwy izolacyjne i uszczelniające oraz 
obłożono płytami piaskowca. W ten sposób roz-
wiązano poważny problem przeciekania schodów, 
zimą przemarzania, co powodowało niszczenie 
pomieszczeń zlokalizowanych pod schodami ry-
zalitów: wschodniego, a w szczególności zachod-
niego, gdzie jest aktualnie zlokalizowana główna 
rozdzielnia przyłącza elektro-energetycznego. 
7.2.4. W trakcie prac izolacyjnych zostało odko-
pane w całości pomieszczenie węzła c.o., a następ-
nie zaizolowano wszystkie ściany. 
7.2.5. Parafia zleciła wykonanie nowej instalacji 
kanalizacji deszczowej wokół kościoła. Stara była 
w 2/3 nieczynna, a pozostała część była spękana 
i nie gwarantowała prawidłowego odprowadzania 
wody deszczowej. 
7.2.6. W roku sprawozdawczym Parafia przystą-
piła także do zbudowania zewnętrznych komór 
z kanałami wchodzącymi do ryzalitów wschod-
niego i zachodniego. W każdej komorze zainsta-
lowano centralę napowietrzającą. Komory wraz 
centralami są częścią systemu zabezpieczenia 
przeciwpożarowego Kościoła. 
7.2.7. W trakcie wykonywania nadszybia w ry-
zalicie wschodnim okazało się, że więźba dachu 

kosztów przez Parafię. Są to nie tylko koszty stałe 
związane z eksploatacją, ale również nakłady z ty-
tułu konserwacji oraz remonty. W zdecydowanej 
większości wspomniane obiekty są stare – wpi-
sane do gminnej ewidencji zabytków lub rejestru 
zabytków. Jeden z naszych obiektów – Cmentarz 
ewangelicki przy ul. Młynarskiej w Warszawie – 
został uznany za Pomnik Historii i wpisany do 
Rejestru Pomnik Historii.

Większość naszych obiektów wymaga dość 
pilnych i znaczących remontów. Jest to poważne 
wyzwanie finansowe, dokumentacyjne, organiza-
cyjne i strategiczne dla Parafii. Potrzebne są więc 
analizy i decyzje nie tylko Rady Parafialnej, ale 
także Zgromadzenia Parafialnego. W roku 2019 
Rada Parafialna zapewne przedłoży Zgromadze-
niu Parafialnemu propozycje dotyczące nierucho-
mości przy ul. Kredytowej 4, Cmentarza i innych 
nieruchomości.
7.2.1. W roku 2018 Parafia kontynuowała general-
ny remont konserwatorski kościoła Świętej Trójcy 
na pl. Małachowskiego 1 w Warszawie. 

Dzięki uzgodnieniu przez Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wejścia 
do zaprojektowanej windy w ryzalicie wschodnim, 
mogliśmy przystąpić w pełnym zakresie do prac 
w tej części kościoła (od ul. Mazowieckiej). Prace 
obejmowały: 
•	 podbicie fundamentu pod całym ryzalitem 

wschodnim, 
•	 wykonanie pogłębienia dla podszybia, a także 

dla przyszłych prac w Lutheraneum, 
•	 wyburzenie schodów zewnętrznych, 
•	 wyburzenie jednego biegu schodów we-

wnętrznych, 
•	 wybudowanie szybu windowego, 
•	 wykonanie nowych stropów przy windzie, 
•	 położenie instalacji sanitarnych dla trzech toa-

let urządzonych przy szybie, 
•	 położenie innych instalacji, 
•	 wymianę okien i drzwi, 
•	 zainstalowanie windy 
•	 prace wykończeniowe.
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jest porażona grzybem domowym oraz poważnie 
zniszczona przez szkodnika – spuszczela. Zleco-
ne ekspertyzy przemawiają jednoznacznie za wy-
mianą starej więźby dachu ryzalitu wschodniego 
na nową. Parafia zleciła już wykonanie projektów, 
a następnie wykonanie wymiany więźby. Prace zo-
stały zaplanowane na miesiące kwiecień/maj 2019 
roku.
7.2.8. Kontynuowano prace elektryczne wokół 
kościoła, położono docelową instalację odgromo-
wą, zainstalowano oprawy oświetleniowe dachu 
latarni i krzyża. 
7.3. W roku sprawozdawczym kontynuowano 
prace w kaplicy Hermana Junga na Cmentarzu 
ewangelickim przy ul. Młynarskiej. Przeprowa-
dzono renowację pozostałych sarkofagów i części 
kaplicy z katakumbami. Prace zostało sfinanso-
wane ze środków zebranych przez kwestorów na 
naszym Cmentarzu, a także ze środków przyzna-
nych na ten cel przez Stołecznego Konserwatora 
Zabytków i Mazowieckiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków.

8. Budowanie pozycji Parafii w m.st. Warsza-
wie i kontaktach międzynarodowych
8.1. Nasza Parafia kontynuowała współpracę z Pa-
rafią Ewangelicko-Augsburską Wniebowstąpienia 
Pańskiego i Parafią Ewangelicko-Reformowaną 
w Warszawie w organizowaniu comiesięcznych, 
ekumenicznych nabożeństw. Przygotowała też 
ekumeniczne nabożeństwo w Tygodniu Powszech-
nej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, a duchowni 
naszej Parafii reprezentowali nasz Zbór na nabo-
żeństwach, które odbyły się w innych chrześcijań-
skich wspólnotach. 
8.2. Przedstawiciele Parafii uczestniczyli w dniach 
20-21 lutego 2018 roku w obchodach poświę-
conych ks. bp. Juliuszowi Burschemu w Sach-
senhausen-Oranienburg i Berlinie. Uczestniczyli 
w modlitwie, którą zmówiono w ekumenicznym, 
polsko-niemieckim kręgu w celi na terenie obozu 
koncentracyjnego Sachsenhausen-Oranienburg, 
w której więziono Biskupa Męczennika. Następ-
nego dnia uczestniczyli w nabożeństwie żałobnym 

w kaplicy na Cmentarzu przy Humboltstrasse 
w Berlinie-Reinickendorf. Tego samego dnia wzię-
li także udział w konferencji polsko-niemieckiej 
poświęconej także ks. bp. Juliuszowi Burschemu 
zorganizowanej w Biurze Ewangelickiego Koś-
cioła Niemiec (EKD) przy Gandermenmarkt  
w Berlinie. 
8.3. Kontynuacją obchodów upamiętniających ks. 
bp. Juliusza Burschego były obchody w Warsza-
wie. Z inicjatywy naszej Parafii obchody organi-
zowali: Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, 
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w War-
szawie i Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej 
Trójcy w Warszawie. Obchody obejmowały Kon-
ferencję naukową w CHAT oraz nabożeństwo 
pożegnalne, którego zwieńczeniem było złożenie 
w grobie symbolu Juliusza Burschego na Cmen-
tarzu ewangelickim w Warszawie urny z ziemią 
z miejsca pierwszego pochówku na Cmentarzu 
przy Humboltstrasse w Berlinie-Reinickendorf. 
Należy podkreślić, że w ten sposób dopełnio-
no sprawiedliwości historycznej, bowiem śp. Bi-
skup wrócił do swojego ewangelickiego Kościoła 
w Polsce, któremu przewodził i do kościoła Świę-
tej Trójcy w Warszawie, który był mu bliski, i tak 
często dawał temu wyraz.
8.4. W roku 2018 obchodziliśmy 100-lecie odzy-
skania niepodległości Polski. Z tej okazji odbyły 
się w naszej Parafii dwa nabożeństwa:
•	 27 października - centralne nabożeństwo Die-

cezji Warszawskiej;
•	 10 listopada – centralne nabożeństwo ekume-

niczne organizowane przez Komisję ds. Dia-
logu Konferencji Episkopatu Polski i Polską 
Radę Ekumeniczną.

8.5. W roku sprawozdawczym kontynuowali-
śmy współpracę z partnerską Parafią katedralną 
w Uppsali. Najważniejszym wydarzeniami dla nas, 
w ramach tej współpracy, były dwie wizyty przed-
stawicieli naszej Parafii w Uppsali. 

Od 18 do 23 września 2018 roku członko-
wie Rady Parafialnej: dr Marcin Jacoby, p. Michał 
Kleinschmidt, oraz p. koordynatorka Justyna Sta-
nisławska uczestniczyli najpierw w międzynaro-
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środowiska otwartego, przyjaznego, chętnego do 
współpracy, a jednocześnie szanującego swoją 
tożsamość, co też jest zauważane i szanowane.

9. Działalność kulturalna Parafii
9.1. Działalność kulturalna Parafii nie jest jej pod-
stawowym zadaniem. Niemniej jednak od począt-
ku swojego istnienia w Warszawie Parafia Świętej 
Trójcy i jej kościół na pl. Ewangelickim (a potem 
pl. Stanisława Małachowskiego) były postrzegane 
jako środowisko otwarte, gotowe wspierać war-
tościowe kulturalne wydarzenia. To prawda, że 
generalny remont konserwatorski nadal ogranicza 
nasze zaangażowanie w tym zakresie, niemniej 
jednak cieszymy się, że: 
•	 18 maja odbył się kolejny koncert muzyki cer-

kiewnej organizowany we współpracy z Fun-
dacją „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce. 

•	 Dużym wydarzeniem trwającym aż dwa mie-
siące (lipiec i sierpień) był Międzynarodowy 
Festiwal „Chopin w sercu Warszawy”. Festiwal 
organizowali pp. Ewa i Przemysław Lechow-
scy z grupą współpracowników i wolontariu-
szy – także z naszej Parafii. Miejscem wszyst-
kich festiwalowych koncertów był kościół 
Świętej Trójcy. Festiwalowi towarzyszyła wy-
stawa prac znakomitego fotografika Tomasza 
Sikory.

•	 Dobrze wspominamy koncert wieczorny 28 
sierpnia w wykonaniu wybranych muzyków, 
którzy uczestniczyli w warsztatach Krzyżowa-
-Music. Koncert organizowała Ambasada 
Republiki Federalnej Niemiec we współpracy 
z Parafią.

9.2. Spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży 
z warszawskich szkół, spotkanie varsavianistyczne 
organizowane od wielu lat przez dr Marka Ostro-
wskiego dla studentów UW i nie tylko studentów 
przyczyniają się do pokazywania wielowyznanio-
wej kultury Warszawy.

10. Zakończenie
W moim sprawozdaniu przedstawiam tylko wybra-
ne wydarzenia. Kalendarium wydarzeń w naszej  

dowym spotkaniu organizowanym przez Diecezję 
Uppsalską, a następnie w rozmowach bilateral-
nych z naszymi partnerami. Pracowali także nad 
finalną wersją projektu umowy partnerskiej po-
między naszymi Parafiami. 

W dniach od 5-7 października 2018 roku Pre-
zydium Rady Parafialnej – kurator Igor Chalupec, 
skarbnik Joanna Keber, sekretarz Przemysław 
Florjanowicz-Błachut i proboszcz ks. Piotr Gaś 
- złożyło oficjalną wizytę w Uppsali. Kulminacyj-
nym wydarzeniem było uroczyste nabożeństwo 
w katedrze w Uppsali, w trakcie którego ks. bp 
Jerzy Samiec – zwierzchnik Kościoła Ewangeli-
cko-Augsburskiego w RP oraz p. Adam Pastucha, 
wiceprezes Konsystorza podpisali umowę ramo-
wą o współpracy Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego w Polsce z Diecezją Uppsalską Kościoła 
Ewangelickiego Szwecji. Następnie została pod-
pisana umowa bilateralna o partnerstwie pomię-
dzy Parafią Katedralną w Uppsali i naszą Parafią. 
W imieniu naszej Parafii umowę tę sygnowali  
p. Igor Chalupec – kurator oraz ks. Piotr Gaś – 
proboszcz.
8.6. Obiecująco rozwijają się rozmowy o nawią-
zaniu współpracy z Katedrą w Berlinie (Berliner 
Dom) i naszą Parafią. Mamy nadzieję, że w 2019 
roku podpiszemy umowę o współpracy.
8.7. W moim przekonaniu dobrze rozwija się 
współpraca pomiędzy Parafią a Ratuszem m. st. 
Warszawy. Spotykamy się z dużym zrozumieniem 
ze strony p. Michała Krasuckiego, Stołecznego 
Konserwatora Zabytków. Podobnie układa się 
współpraca z Wydziałem Architektury i Budowni-
ctwa Dzielnicy Śródmieście. Spotykamy się z tak-
że z dużym zrozumieniem ze strony prof. Jakuba 
Lewickiego – Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Bez pełnej zrozumie-
nia współpracy z wymienionymi, wieloma innymi 
instytucjami, trudno sobie wyobrazić uzgadnianie 
prowadzonych prac remontowych i konserwator-
skich w kościele Świętej Trójcy. 
8.8. Niewątpliwie akcja „Otwarty kościół Świętej 
Trójcy” kontynuowana w roku 2018 przyczynia 
się do budowania wizerunku naszej Parafii jako 
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„W wykonywaniu sprawowanego zarządu Parafii do 
właściwości Rady Parafialnej należy w szczególności: 

a) czuwanie nad zachowaniem czystości nauki Kościo-
ła, moralności i karności chrześcijańskiej oraz krzewienie 
życia religijnego w Parafii, 

b) wspieranie duszpasterzy w modlitwie i współdzia-
łanie z nimi w duchowym budowaniu Parafii, w myśl za-
sady powszechnego kapłaństwa, 

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

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

e) troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci i mło-
dzieży, 

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

g) przygotowanie wyborów Proboszcza, Proboszcza 
Pomocniczego, Rady Parafialnej, Komitetu Parafialnego 
i delegatów do Synodu Diecezjalnego, 

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

i) zarząd majątkiem parafialnym, składanie rocznych 
sprawozdań budżetowych i opracowywanie projektu budże-
tu Parafii, 

Sprawozdanie z prac Rady Parafialnej
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy

w roku kalendarzowym 2018

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

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

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

wniosków w ogólnych sprawach kościelnych wraz z uza-
sadnieniem.”

§ 21 Regulaminu Parafialnego Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego w RP

Przemysław Florjanowicz-Błachut, sekretarz Rady Parafialnej

Parafii dopełnia panoramę minionego AD 2018. 
Pragnę podkreślić, że wszystkie podejmowane 
działania – także te restrukturyzacyjne, ekono-
miczne, remontowe – służą nam ludziom.  
Niech mi będzie wolno serdecznie podziękować 
Radzie Parafialnej, wszystkim duchownym i świe-
ckim współpracownikom, wolontariuszom, urzę-
dom państwowym, samorządowym, różnorakim 

instytucjom, wielu osobom, z którymi mogłem 
współpracować pełniąc służbę proboszcza Parafii 
Świętej Trójcy w Warszawie. Nie na końcu dzięku-
ję Zgromadzeniu Parafialnemu za zaangażowanie 
i wsparcie tak bardzo potrzebne w realizacji naszej 
parafialnej misji. To Serdecznie dziękuję i z serca 
wszystkim błogosławię!

ks. Piotr Gaś
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I. Personalia
Rada Parafialna działała w 2018 r. w składzie 
wyłonionym przez Zgromadzenie Parafialne 
w wyborach w dniu 21 maja 2017 r. oraz w dro-
dze kooptacji w składzie: Agnieszka Bednar-
kiewicz-Sowińska, Elżbieta Byrtek (członkini 
dokooptowana), Igor Chalupec, Przemysław 
Florjanowicz-Błachut, Michał Hasiuk, Marcin Ja-
coby, Joanna Keber, Emilia Klein-Dębek, Michał 
Kleinschmidt, Ewa Kobierska-Maciuszko. 

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

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

W okresie sprawozdawczym w roku 2018 
Rada odbyła 14 posiedzeń (30 stycznia, 6 lutego,  
1 marca, 12 marca, 22 marca, 19 kwietnia, 24 maja,  
20 czerwca, 19 lipca, 29 sierpnia, 27 września,  
24 października, 15 listopada, 20 grudnia). W po-
siedzeniach Rady brali udział również zastępcy 
członków Rady: Adam Kleinschmidt oraz Marek 
Kuliński.

Rada przyjmowała uchwały na posiedzeniach 
plenarnych oraz w drodze obiegowej. Część 
uchwał, na podstawie upoważnień Rady, podej-
mowało Prezydium Rady Parafialnej, które z kolei 
w okresie całego roku 2018 odbyło 14 posiedzeń 
(2 stycznia, 16 stycznia, 13 lutego, 26 lutego, 9 
kwietnia, 15 maja, 24 maja, 14 czerwca, 17 lipca, 
31 lipca, 18 września, 15 października, 20 listopa-
da, 11 grudnia).

Członkowie Rady Parafialnej uczestniczyli 
również w spotkaniach i posiedzeniach, repre-
zentując Parafię na zewnątrz, w szczególności 
w kontaktach z władzami Miasta Stołecznego 
Warszawy, Stołecznym Konserwatorem Za-
bytków i Mazowieckim Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków, Burmistrzem Gminy 
Konstancin-Jeziorna oraz Mazowiecką Jednost-
ką Wdrażania Programów Unijnych i władzami  

Województwa Mazowieckiego, Komisją Regu-
lacyjną ds. KEA w Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji, Narodową Galerią 
Sztuki „Zachęta”, Państwowym Muzeum Etno-
graficznym, jak również z władzami kościelnymi: 
Biskupem Kościoła, Konsystorzem oraz Radą 
Diecezjalną Diecezji Warszawskiej KEA oraz 
partnerami zagranicznymi.

Niektórzy członkowie Rady pełnią również 
inne funkcje ogólnokościelne lub diecezjalne: 
Elżbieta Byrtek pełni funkcję radcy diecezjalne-
go – członka Rady Diecezjalnej Diecezji War-
szawskiej, Przemysław Florjanowicz-Błachut jest 
rzecznikiem dyscyplinarnym KEA oraz człon-
kiem stałym Komisji Regulacyjnej ds. KEA w Mi-
nisterstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
W skład Synodu Diecezji Warszawskiej spośród 
członków Rady wchodzą: z urzędu - ks. Piotr 
Gaś, ks. Łukasz Zieliński, diakon Małgorzata Gaś 
oraz z wyboru: Ewa Kobierska-Maciuszko i Ag-
nieszka Bednarkiewicz-Sowińska.

Ponadto kurator Parafii Igor Chalupec jest 
przewodniczącym Rady Fundacji Ewangelickie 
Towarzystwo Oświatowe, a ks. Piotr Gaś jest wice-
przewodniczącym Rady Fundacji ETO, natomiast 
Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska pełni funkcję 
Prezesa Zarządu Fundacji ETO oraz Dyrektora 
Zespołu Placówek Oświatowych Fundacji ETO.

Troje członków Rady: Agnieszka Bednarkie-
wicz-Sowińska, Przemysław Florjanowicz-Bła-
chut oraz ks. Łukasz Zieliński wchodzą w skład 
Rady Fundacji „Kamienie Niepamięci”, której 
celem statutowym jest działanie na rzecz ochrony 
materialnych zabytków protestantyzmu poprzez 
m.in. inwentaryzowanie dawnych cmentarzy 
ewangelickich na Mazowszu. Inicjatorem i zało-
życielem fundacji jest Maciej Lipiński – członek 
Komisji Rewizyjnej Parafii.

II. Zarządzanie parafialnym zasobem 
nieruchomości
Rada Parafialna, zarządzając Parafią, podejmuje 
działania o charakterze długofalowym oraz decy-
zje w sprawach bieżących.
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1. Remont Kościoła Św. Trójcy / pl. Małachowskiego / 
nieruchomość Kredytowa 4
Podstawowym przedsięwzięciem związanym z za-
rządzaniem parafialnym zasobem nieruchomości 
było prowadzenie remontu konserwatorskiego 
kościoła Świętej Trójcy. Rada Parafialna kontynu-
owała nadzór za pośrednictwem inspektora nad-
zoru nad realizacją robót przez wykonawców 
wyłonionych przez Radę Parafialną poprzedniej 
kadencji (2012-2017). 

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. Rada na bieżąco była informo-
wana o stanie prac remontowych w kościele pod-
czas kolejnych posiedzeń oraz poprzez rozsyłane 
przez Prezesa Rady, Proboszcza Parafii notatki 
sporządzane z każdej koordynacji.

Podejmowane w okresie sprawozdawczym 
działania obejmowały: 1) montaż i uruchomie-
nie czterech central napowietrzających (ryzalit 
wschodni i zachodni); 2) wykonanie instalacji sa-
nitarnych łazienek w ryzalicie wschodnim; 3) wy-
konanie instalacji wentylacji łazienek w ryzalicie 
wschodnim; 4) montaż dwóch zaworów hydran-
towych (szafek) w ryzalicie wschodnim; 5) Roboty 
związane z zasilaniem energetycznym i prace zwią-
zane z instalacją elektryczną, okablowaniem, siecią 
transinformacyjną, montażem opraw oświetlenio-
wych, systemu sygnalizacji włamania i napadu; 
6) Pprace remontowe na klatkach schodowych 
we wnętrzach ryzalitu wschodniego; 7) wymianę 
okien w ryzalicie wschodnim; 8) montaż dostar-
czonych drzwi w pomieszczeniach w ryzalicie 
wschodnim; 9) renowację drewnianych balustrad 
na klatkach schodowych w ryzalicie wschodnim; 
10) wykonanie szybu windowego w ryzalicie 
wschodnim pod windę wewnętrzną osobową; 11) 
wymianę więźby dachowej w ryzalicie wschodnim, 
wykonania posadzki w piwnicy ryzalitu wschod-
niego; 12) docieplenie ściany zachodniej rozdziel-

ni od wewnątrz; 13) renowację cokołu na elewacji; 
14) izolację pionową fundamentów kościoła; 15) 
wykonanie ze stali nierdzewnej złoconej repliki 
krzyża zamontowanego na kopule kościoła św. 
Trójcy (na skutek korozji pierwotnego „orygi-
nalnego” krzyża poddanego pracom renowacyj-
nym w konsultacji z organami ochrony zabytków 
w 2017 r.); 16) prace stolarskie (wykonanie mebli 
do zakrystii, kiosku na literaturę oraz tablicy in-
formacyjnej, regałów jezdnych na śpiewniki oraz 
statywów z tablicami z numerami pieśni); 17) pra-
ce kamieniarskie (wykonanie podkonstrukcji zlew-
ni w zakrystii ze stali; obłożenie podkonstrukcji 
zlewni płytami marmurowymi; wykonanie insta-
lacji hydraulicznej oraz misy zlewni); 18) roboty 
przy kanalizacji deszczowej; 19) roboty przy insta-
lacji hydrantowej; 20) wykonanie instalacji odgro-
mowej; 21) wykonanie lamp nad ryzalitami oraz 
na kopule; 22) wykonanie podłóg za organami na 
poziomie +1 i +2; 23) wykonanie konstrukcji pod 
podłogę na poziomie +1 z kaplicy.

24 maja 2018 r. Rada m.st. Warszawy podjęła 
uchwałę wspierającą w pewnym zakresie działania 
remontowe kościoła św. Trójcy, przyznającą dota-
cję w wysokości 174 tys. zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zadania polegającego na zainsta-
lowaniu systemu sygnalizacji przeciwpożarowej, 
wyłącznika p.poż., instalacji hydrantowej i instala-
cji przeciwwłamaniowej kościoła.

W 2018 r. Rada Parafialna zleciła również renowa-
cję mebli używanych w zakrystii – stołów i foteli, 
lichtarzy ołtarzowych, konserwację podłóg olejo-
wanych, przeznaczyła środki na zabezpieczenie 
i utrzymanie fortepianu użyczonego do kościo-
ła Św. Trójcy przez Towarzystwo Chopinowskie 
w Warszawie oraz podjęła działania zmierzające 
do utrzymania w należytym stanie instrumentu or-
ganowego, w tym do utrzymywania w kościele Św. 
Trójcy należytego poziomu wilgotności (w tym 
zdecydowano o zainstalowaniu systemu czujni-
ków monitoringu mierzących temperaturę i wil-
gotność z możliwością alarmowego informowania 
mailowego o poziomie alarmowym).
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W związku z remontem konserwatorskim koś-
cioła Św. Trójcy w marcu 2018 r. w serwisie in-
ternetowym TVN Warszawa opublikowany został 
artykuł „Chwalą się remontem kościoła, a projekt 
placu w zamrażarce”, w którym podano niepraw-
dziwe i nieścisłe informacje dotyczące działań 
Parafii w związku z planowaną rewitalizacją placu 
Małachowskiego w Warszawie. W reakcji na pub-
likację artykułu Parafia zwróciła się do redakcji 
serwisu internetowego TVN Warszawa o opub-
likowanie sprostowania, a po reakcji odmownej 
władze Parafii zdecydowały się na złożenie skar-
gi do Rady Etyki Mediów, która w październiku 
2018 r. uznała za trafne sformułowane przez Pa-
rafię zarzuty dotyczące nieprawdziwości i nieści-
słości informacji zawartych w artykule, uznała za 
uzasadnione żądanie opublikowania sprostowanie 
artykułu, oceniła jako błędne oraz nieprawdzi-
we przedstawione przez Redakcję uzasadnienie 
odmowy opublikowania żądanego przez Parafię 
sprostowania, określając postępowanie Redak-
cji jako „naganne”. Prezydium Rady Parafialnej 
zaapelowało do przedstawicieli mediów o rze-
telne informowanie o sprawie rewitalizacji pla-
cu Małachowskiego oraz o wszelkich innych 
sprawach, które mogą dotyczyć działalności  
Parafii.  

Rada Parafialna była na bieżąco informowa-
na przez Skarbnika Parafii o sytuacji finansowej 
Parafii, realizacji umowy bankowego kredytu in-
westycyjnego zaciągniętego w Banku PKO BP 
(wysokość kredytu 11.500.000 zł) oraz o wyma-
galnych bieżących płatnościach z tytułu wyko-
nanych prac remontowych kościoła Św. Trójcy. 
Należy podkreślić, że mimo zobowiązania z tytułu 
kredytu bankowego, Parafia zachowuje płynność 
finansową a jej sytuacja finansowa jest stabilna. 
Ponadto Rada Parafialna dokonała wyboru firmy 
doradczej, która ma przygotować długofalową 
prognozę finansów Parafii, co nabiera znaczenia 
ze względu na zakończenie umowy dzierżawy 
w stosunku do niektórych nieruchomości para-
fialnych (Warszawa – Prima Court, Wrocław –  
Rynek 50).

Rada Parafialna była także na bieżąco infor-
mowana o wynikach spotkań z przedstawicielami 
m.st. Warszawy i Narodowej Galerii Sztuki Za-
chęta (z udziałem pełnomocnika Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego) oraz o przebiegu 
postępowania przed Komisją Regulacyjną przy 
MSWiA, mających za przedmiot roszczenia Pa-
rafii do ul. Burschego, działek położonych przy 
pl. Małachowskiego oraz działek użytkowanych 
przez Wspólnotę Mieszkaniową Kredytowa 2.

W odniesieniu do nieruchomości Kredytowa 
4 w okresie sprawozdawczym Rada oraz Prezy-
dium kontynuowały działania prawne dotyczą-
ce: 1) zaprzestania naruszania przez Wspólnotę 
Mieszkaniową Kredytowa 2 posiadania przez Pa-
rafię prawa przejazdu do nieruchomości od strony 
pl. Małachowskiego; 2) stwierdzenia zasiedzenia 
służebności przejazdu od pl. Małachowskiego lub 
od strony ul. Królewskiej do nieruchomości oraz 
3) ustalenia warunków zabudowy dotyczących re-
montu i rozbudowy budynku, którym jest zabu-
dowana ta nieruchomość. 

Prowadzono również działania zmierzające do 
wyegzekwowania wykonania obowiązku wynikają-
cego z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego dla m.st. Warszawy z 19.10.2015 r., 
utrzymanej w mocy przez Mazowieckiego Woje-
wódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
decyzją z 29.12.2015 r. w przedmiocie zamuro-
wania otworu okiennego wykonanego w ścianie 
wschodniej oficyny tylnej na wysokości II piętra 
w budynku przy ul. Kredytowej 6, usytuowanej 
w granicy z nieruchomością Kredytowa 4. 

2. Nieruchomości parafialne Nowogrodzka 68 (Prima 
Court, Warszawa) / Rynek 50, Wrocław
Rada Parafialna w okresie sprawozdawczym była 
na bieżąco informowana o wykonywaniu umowy 
dzierżawy nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej 
68 w Warszawie i Rynek 50 we Wrocławiu przez 
Griffin Real Estate Sp. z o.o. i trudnościach zwią-
zanych z zarządzaniem tymi nieruchomościami, 
w tym wykonywaniem umów najmu. Wpływy 
z czynszu dzierżawnego z obu tych nierucho-
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mości, uzyskanych w drodze zamiany za nieru-
chomość tzw. Serka wolskiego umożliwiły Parafii 
w okresie sprawozdawczym w połączeniu ze środ-
kami z kredytu remontowego udzielonego przez 
bank PKO BP finansowanie prac remontowych 
kościoła Św. Trójcy, a dobre relacje z dzierżawcą 
i elastyczność w zakresie terminów płatności na 
rzecz Parafii czynszu dzierżawnego przyczyniły 
się do zagwarantowania nieprzerwanej płynności 
finansowej Parafii. Umowa dzierżawy obu nieru-
chomości zawarta z Griffin Real Estate Sp. z o.o. 
ulegnie rozwiązaniu w ostatnim kwartale 2019 r.

3. Nieruchomość parafialna przy Emilii Plater 7, War-
szawa
Rada Parafialna kontynuowała działania mające na 
celu zagospodarowanie odzyskanej w roku 2015 
w drodze ugody zawartej przed Komisją Regu-
lacyjną przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji nieruchomości zabudowanej ka-
mienicą przy ul. Emilii Plater 7 w Warszawie (prze-
kazanej w 1908 r. zapisem Pawła i Marii Schmidt 
na rzecz Parafii – Domu Sierot i Zakładu dla 
Umysłowo Niedorozwiniętych). Prezydium Rady 
Parafialnej z upoważnienia Rady prowadziło dzia-
łania zmierzające do wyegzekwowania od spółki 
AP Development Sp. z o.o. wykonania zawartych 
w dniu 18 kwietnia 2017 r. z Parafią umów: najmu 
nieruchomości oraz umowy na prace rozbiórkowe 
oficyn na nieruchomości, powierzając w tym za-
kresie obsługę prawną Kancelarii GKR Legal (Go-
łębiowska, Krawczyk, Roszkowski i Partnerzy).

Na początku 2018 r. Parafia złożyła w Sądzie 
Okręgowym XVI Wydziale Gospodarczym po-
zew o upoważnienie do wykonania czynności roz-
biórki nieużytkowych oficyn na tej nieruchomości 
na koszt AP Development Sp. z o.o i zasądzenie 
na rzecz Parafii kwoty 181 tys. zł. Postępowanie 
w tej sprawie nadal się toczy.

W okresie sprawozdawczym w związku z fia-
skiem negocjacji z AP Development Sp. z o.o. 
mających na celu zawarcie umowy sprzedaży 
nieruchomości, Prezydium z upoważnienia Rady 
podjęło negocjacje z Warsaw Attics Sp. z o.o., jed-

nakże i te kilkumiesięczne negocjacje zakończyły 
się negatywnie ze względu na niemożność wypra-
cowania wspólnego, ostatecznego projektu istot-
nych warunków modelu przyszłej transakcji.

W stosunku do nieruchomości Emilii Plater 
7 Rada Parafialna w okresie sprawozdawczym 
prowadziła również działania dotyczące postę-
powania egzekucyjnego mającego na celu wyko-
nanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego decyzji z 28 kwietnia 2008 r. naka-
zującej ówczesnemu właścicielowi m.st. Warsza-
wa usunięcie nieprawidłowości w budynku (m.in. 
osuszenie, 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 obowiązki. 
Parafia w okresie sprawozdawczym ze względu na 
wpisanie kamienicy do rejestru zabytków przez 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków wniosła do Mazowieckiego Wojewódz-
kiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o stwier-
dzenie nieważności decyzji PINB z 2008 r., której 
wykonanie naruszyłoby walory zabytkowe nieru-
chomości. Wobec odmowy w październiku 2018 
r. stwierdzenia nieważności tej decyzji, Parafia zło-
żyła w grudniu 2018 r. odwołanie w tej sprawie 
do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W związku z tym, że PINB wydał w stosunku 
do Parafii nakaz rozbiórki oficyn przy Emilii Pla-
ter 7, Parafia dokonała w okresie sprawozdawczy 
wyboru firmy, która w I kwartale 2019 r. doko-
na rozbiórki oficyn do poziomu terenu metodą 
mechaniczną przy użyciu ciężkiego sprzętu wy-
posażonego w osprzęt wyburzeniowy, uporząd-
kuje teren po rozbiórce, jak również częściowo 
zabezpieczy budynki niebezpośrednio sąsiadujące 
z rozbieranymi oficynami (budynki: przy ul. Emilii 
Plater 9/11, Wilczej 72 i 74, Hożej 69).

4. EOD Tabita Konstancin-Jeziorna oraz inne nierucho-
mości „konstancińskie”
Rada Parafialna zajmowała się sprawami Ewange-
lickiego Ośrodka Diakonii „Tabita” w Konstan-
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cinie-Jeziornie, prowadzonego przez Lux Med 
Tabita Spółkę z o.o., w której Parafia posiada 12% 
udziałów. W Radzie Nadzorczej Parafię reprezen-
tuje adw. Olga Sztejnert-Roszak.

Na zlecenie Prezydium Rady w kwietniu 
został sporządzony „Raport dot. relacji praw-
nej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trój-
cy w Warszawie z LuxMed Tabita Sp. z o.o.”. 
W ostatnim okresie w rozmowach z LuxMed 
Tabita Sp. z o.o. Parafia podnosiła kwestię zo-
bowiązań Spółki wobec Parafii z tytułu czynszu 
dzierżawnego, która wymaga kompleksowego 
uregulowania. 

W związku z tym, że LuxMed Tabita zgłosiła 
problemy z jakością łącza internetowego (istnieją-
ce łącze jest powolne i często ulega awariom), Pa-
rafia podjęła w okresie sprawozdawczym działania 
zmierzające do ewentualnego poprowadzenia 
przez Orange Polska nowego przewodu światło-
wodowego (kabla telekomunikacyjnego) na tere-
nie nieruchomości. 

W ostatnim okresie pojawiła się również 
kwestia pilnego remontu balkonów w związku 
z przeglądem konstrukcyjno-budowlanym Ośrod-
ka Tabita w październiku 2018 r. Obowiązki re-
montowe w tym zakresie na mocy umowy leżą po 
stronie Spółki.

W 2018 r. Prezydium z upoważnienia Rady 
kontynuowało działania w sprawie dalszego funk-
cjonowania na terenie EOD Tabita indywidualnej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, 
odprowadzania ścieków z nieruchomości Tabity 
i przyłącza do miejskiej sieci kanalizacyjnej, w tym 
zleciło wykonanie projektu przyłącza. W EOD 
Tabita w lipcu-sierpniu 2018 r. odbyła się kontro-
la Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środo-
wiska. W związku z zaleceniami pokontrolnymi 
Prezydium zleciło przygotowanie dokumentacji 
koniecznej do złożenia wniosku o pozwolenie 
wodnoprawne, jak też zadecydowało, że koniecz-
ne jest zlecenie wykonania projektu na wykonanie 
kanalizacji deszczowej.

Podjęto również działania zmierzające do wy-
egzekwowania od jednego z wykonawców doko-

nania poprawek w ramach prac gwarancyjnych 
w obiekcie tzw. Domu Macierzystego (naprawa 
dachu nad pokojami i nad kuchnią, wypięcie rur 
spustowych i odprowadzenie wody poza obręb 
budynku, malowanie elementów drewnianych 
na tarasie, włożenie przekładek na rampie, wy-
konanie poprawek malarskich; poprawienie wy-
kładzin; regulacja drzwi do zakrystii i poprawa 
listew przypodłogowych, naprawa elewacji i ob-
róbek blacharskich; polerowanie dachu blasza-
nego; wymiana źle osadzonej płytki schodowej; 
odtworzenie napisu TABITA). W, związku z nie-
wykonaniem części prac zdecydowano się na zle-
cenie wykonania zastępczego.

Parafia, oprócz nieruchomości wchodzących 
w skład EOD Tabita, jest również współwłaści-
cielem nieruchomości położonej w Konstanci-
nie-Jeziornie przy ul. Spokojnej oznaczonej jako 
działka OA6/U.1 o powierzchni 2932 m2, dla któ-
rej prowadzona jest KW o nr WA5M/237909/4. 
Spadkobiercy współwłaścicieli wystąpili do właś-
ciwego sądu - Sądu Rejonowego w Piasecznie, 
I Wydział Cywilny - z wnioskiem o zniesienie 
współwłasności nieruchomości, przy czym wnio-
skodawcy chcą, aby nieruchomość została przeję-
ta przez Parafię i aby Parafia spłaciła ich udział. 
W toczącym się obecnie postępowaniu (sygn. 
akt I Ns 309/17) Rada Parafialna zdecydowa-
ła reprezentować stanowisko, zgodnie z którym 
na obecnym etapie Parafia proponuje podział 
fizyczny nieruchomości, a spłata ratalna raczej 
nie jest możliwa, ponieważ Parafia nie ma na 
taką spłatę środków z uwagi na remont kościoła  
św. Trójcy.

5. Warszawa-Włochy
W 2018 r. Parafia kontynuowała działania zmie-
rzające do zasiedzenia części działki w Warsza-
wie - Włochach przy ul. Cietrzewia 22, która od 
kilkudziesięciu lat jest we władaniu Parafii a która 
jest niezbędna dla zapewnienia zaplecza dla Koś-
cioła Objawienia Pańskiego we Włochach. W po-
stępowaniu sądowym (Sygn. II Ns 497/17) Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy II Wydział Cywilny 
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postanowieniem z dnia 18 maja 2018 r. stwierdził, 
że „Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trój-
cy w Warszawie nabyła przez zasiedzenie w dniu 
01 października 2005 roku własność nieruchomo-
ści gruntowej położonej w Warszawie w dzielnicy 
Włochy przy ulicy Cietrzewia, stanowiącej część 
działki nr 62 obręb 2-08-24, dla której jest prowa-
dzona księga wieczysta nr WA1M/00098738/9, 
w granicach oznaczonych punktami A – B – C 
– D – E – F – G – A jako działka nr 62/1 na 
mapie sporządzonej przez geodetę W. […] S. […] 
i przyjętej do ewidencji materiałów państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr 
P.1465.2017.3892”. Wobec tego, m.st. Warszawa 
nie złożyło apelacji, postanowienie uprawomoc-
niło się. 

6. Kamienica Heldów – Poznań, ul. Głogowska 41
Parafia jest właścicielem nieruchomości w Pozna-
niu przy ul. Głogowskiej 41 zabudowanej kamie-
nicą wpisaną do rejestru zabytków, którą Parafia 
nabyła w drodze testamentu z woli spadkodaw-
cy – członka Parafii Jana-Krystyna Helda w roku 
1936. 

W związku z wydaniem w 2017 r. zaleceń kon-
serwatorskich dla tego obiektu, w styczniu 2018 r. 
Urząd Miasta Poznania – Miejski Konserwator 
Zabytków przedłużył Parafii termin do wykona-
nia zaleceń konserwatorskich do końca 2019 r.

W związku z pożarem, jaki 8 lutego 2018 r. 
wybuchł w lokalu nr 17 i miał wpływ również na 
możliwość użytkowania lokalu 19, Parafia podjęła 
działania zmierzające do uzyskania od władz m. 
Poznania pomocy mieszkaniowej (lokale socjalne) 
osobom poszkodowanym. Po pożarze Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu 
przeprowadzał kontrole stanu technicznego bu-
dynku. Również Powiatowa Stacja Sanitarno-
-Epidemiologiczna w Poznaniu przeprowadziła 
w kamienicy kontrolę sanitarną piwnic oraz pod-
daszy.

Wykonano również w okresie sprawozdaw-
czym prace remontowe w lokalach 35 (wymiana 
przyłącza kanalizacji ściekowej) i 41 (uszczelnienie 

fragmentu połaci dachowej, wykuszu oraz naprawa 
rynien i rur spustowych obrębie lokalu). 

W okresie sprawozdawczym zebrano również 
oferty na prace remontowe w lokalu 17, który był 
objęty pożarem. 

7. Cmentarz Parafialny na ul. Młynarskiej w Warszawie 
Założony w 1792 roku Cmentarz Ewangelicko-
-Augsburski wraz z innymi zabytkowymi powąz-
kowskimi cmentarzami wyznaniowymi został 
uznany decyzją Prezydenta RP za „Pomnik Hi-
storii” i stanowi jeden z ważniejszych zespołów 
obiektów zabytkowych Dzielnicy Wola m.st. War-
szawy. 

Rada podejmowała bieżące czynności związa-
ne z zarządzaniem tym obiektem.

W maju 2018 r. Mazowiecki Wojewódzki 
Konserwator Zabytków przyznał dotację w wyso-
kości 91 300 zł na realizację zadania „Kontynuacja 
prac konserwatorskich wewnątrz kaplicy Herma-
na Junga na cmentarzu ewangelicko-augsburskim 
w Warszawie – etap IV”. 

8. Działania na rzecz egzekwowania należności czynszo-
wych Parafii
Rada Parafialna kontynuowała działania związa-
ne z eksmitowaniem dłużników czynszowych, 
lokatorów kamienicy Heldów w Poznaniu oraz 
wszczynaniem i prowadzeniem postępowania 
o zapłatę czynszu przeciwko lokatorom tej kamie-
nicy, jak też z eksmisją lokatora lokalu Parafii przy 
ul. Floriańskiej 14 w Warszawie. Rada kontynuo-
wała również działania zmierzające do wyegze-
kwowania należności czynszowych z tytułu najmu 
lokali w nieruchomościach parafialnych położo-
nych w Konstancinie-Jeziornie (Długa 43) oraz 
w Warszawie (kamienica przy ul. Kredytowej 4).

W przypadku nieruchomości Kredytowa 4 
wypowiedziano lokatorom dotychczasowe stawki 
czynszu i podniesiono ich wysokość do 15,70 zł 
za 1 m2 zgodnie z wysokością wskaźnika kosztu 
odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budyn-
ków mieszkalnych dla m.st. Warszawy na okres od 
1.10.2018 do 31.03.2019 ogłoszonego obwiesz-
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czeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 
września 2018 r.

9. Obsługa prawna i księgowa Parafii
Rada Parafialna współpracuje w kwestiach bieżą-
cych aspektów prawnych funkcjonowania Parafii 
z warszawską kancelarią prawną SWKS (Sztejnert 
Winnicka Kowalczuk Sosnowska) z adw. Marceli-
ną Sosnowską-Rudnik, która raz w tygodniu pełni 
również dyżur na miejscu w Kancelarii parafialnej.

W 2018 r. Rada na mocy zawartej w listopa-
dzie 2017 r. z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy 
z siedzibą w Warszawie umowy o świadczenie 
usług pomocy prawnej monitoringu otoczenia 
prawnego nieruchomości korzystała z usług 
obejmujących: 1) sprawdzanie publicznie do-
stępnych informacji dotyczących sytuacji praw-
nej nieruchomości (w tym zwłaszcza mogących 
mieć potencjalnie wpływ na zmianę ich warto-
ści) ze szczególnym uwzględnieniem przedsię-
wzięć planistycznych na obszarach położenia 
nieruchomości Parafii; 2) sprawdzanie informacji 
o zamierzeniach inwestycyjnych w sąsiedztwie 
nieruchomości lub mających wpływ na nierucho-
mości Parafii; 3) bieżące raportowanie o doko-
nanych ustaleniach; 4) analizę stanu postępowań 
i sytuacji prawnej Parafii związanej z zamierzenia-
mi inwestycyjnymi inwestorów prywatnych, o któ-
rych Parafia zostanie zawiadomiona jako strona 
tych postępowań, analizę akt postępowań oraz 
przygotowanie rekomendacji dla Parafii odnośnie 
dalszych działań.

Z kolei obsługę całości zagadnień prawnych 
związanych z nieruchomością parafialną ka-
mienicą przy ul. Emilii Plater 7 Rada Parafialna 
powierzyła kancelarii prawnej GKR Legal (Go-
łębiowska, Krawczyk, Roszkowski i Partnerzy) 
z siedzibą w Warszawie.

W zakresie dotyczącym obsługi księgowej 
Parafii, w tym w zakresie realizacji obowiązku 
odprowadzania na rzecz Kościoła oraz Diece-
zji przewidzianych Prawem Finansowym KEA 
składek ogólnokościelnej i diecezjalnej, Rada 
współpracuje stale z firmą audytorsko-księgową 

Dossier sp. z o.o. wpisaną na Listę Krajowej Rady 
Biegłych Rewidentów pod numerem 1561 oraz 
w miarę potrzeby z zewnętrznymi doradcami po-
datkowymi.

III. Spotkania, wydarzenia, projekty z udzia-
łem Rady Parafialnej. Jubileusz 100-lecia 
odzyskania niepodległości Polski (wybór)
W styczniu 2018 r. Rada Parafialna reprezento-
wana przez Prezydium odbyła spotkanie robocze 
z delegacją władz Miasta Stołecznego Warszawy, 
wiceprezydent Renatą Kaznowską, Wojciechem 
Wagnerem, zastępcą Dyrektora Biura Architek-
tury i Planowania Przestrzennego oraz Micha-
łem Krasuckim, Dyrektorem Biura Stołecznego 
Konserwatora Zabytków. Podczas spotkania zwi-
zytowano kościół Św. Trójcy, omówiono plany 
inwestycyjne i remontowe Parafii, kwestie związa-
ne z nieruchomościami parafialnymi oraz otocze-
niem pl. Małachowskiego, jak i potencjalne pola 
współpracy Miasta z Parafią mające na celu pro-
mocję kościoła Świętej Trójcy jako jednego z re-
prezentacyjnych obiektów historycznych stolicy.

W lutym 2018 r. delegacja Rady wzięła udział 
w zorganizowanych w Berlinie przez Ewangelicki 
Kościół Niemiec oraz Ewangelicki Kościół Kra-
jowy Berlina-Brandenburgii i Śląskich Górnych 
Łużyc uroczystościach upamiętniających kolej-
ną rocznicę śmierci Biskupa Juliusza Burschego, 
m.in. w modlitwie na Miejskim Cmentarzu przy 
Humboldtstrasse w Berlinie Reinickendorf.

W kwietniu delegacja Rady Parafialnej wzię-
ła udział w obchodach 75. rocznicy powstania 
w getcie warszawskim oraz zburzenia Szpitala 
Ewangelickiego przylegającego do terenu getta, 
zorganizowanych przez Parafię Reformowaną we 
współpracy z reformowanym Kościołem Krajo-
wym Lippe, składając m.in. pamiątkowe wieńce 
przy tablicy upamiętniającej Szpital Ewangelicki 
oraz na grobach sióstr diakonis, dr Jana Malcza 
oraz ks. dr Leopolda Otto na cmentarzu parafial-
nym przy ul. Młynarskiej.

6 maja 2018 r. Rada Parafialna gościła w Pa-
rafii Kapitułę Katedry w Uppsali wraz z Prymas 
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Kościoła Szwecji abp dr Antje Jaeckelen. Na na-
bożeństwie oraz spotkaniu obecny był m.in. am-
basador Szwecji w Polsce Stefan Gullgren oraz ks. 
Annica Anderbrant, dziekan Parafii Katedralnej 
w Uppsali.

Członkowie Rady wzięli udział jako wolonta-
riusze w kolejnej edycji Nocy Muzeów (19 maja), 
zorganizowanej pod patronatem Prezydent m.st. 
Warszawy, w którą Parafia włączyła się po rocznej 
przerwie związanej z remontem konserwatorskim 
wnętrza rotundy kościoła Św. Trójcy.

Radni Parafii w ramach wolontariatu wspar-
li również organizację odbywającego się w lipcu 
i sierpniu Międzynarodowego Festiwalu Piani-
stycznego „Chopin w sercu Warszawy”, przypo-
minającego ważne momenty z życia kompozytora, 
związane z kościołem Świętej Trójcy w Warszawie.

Na początku sierpnia Kurator Parafii wraz 
radcą diecezjalną, członkinią Rady przyjęli wizy-
tę delegacji Okręgu Kościelnego Rheinhessen 
Ewangelickiego Kościoła Hesji i Nassau (ELHN), 
podczas której zapoznano gości z aktualnymi 
wyzwaniami zboru, działalnością katechetyczną 
i edukacyjną Parafii. Delegacja Rady wzięła rów-
nież udział w uroczystym posadzeniu drzewa 
przyjaźni polsko-niemieckiej w Ogrodach Polsko-
-Niemieckich przy Al. Emila Wedla na skraju Par-
ku Skaryszewskiego w Warszawie.

Członkowie Rady Parafialnej włączyli się rów-
nież w organizację udziału Parafii w obchodach 
Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Nie-
podległa dla wszystkich (wrzesień). 

W końcu września delegacja Prezydium 
w osobach Proboszcza i Sekretarza Rady wzięli 
udział w uroczystym złożenie kwiatów na grobie 
pierwszego Dziekana Wydziału Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Warszawskiego prof. Jana 
Wincentego Bandtkiego-Stężyńskiego na Cmen-
tarzu przy ul. Młynarskiej oraz w inauguracji roku 
akademickiego 2018/2019 na Wydziale Prawa 
i Administracji UW.

Również we wrześniu 2018 r. delegacja Rady 
Parafialnej złożyła wizytę w Diecezji Uppsalskiej 
Kościoła Luterańskiego w Szwecji w ramach kil-

kudniowego spotkania roboczego zorganizowane-
go przez szwedzką Diecezję dla przedstawicieli jej 
partnerskich Kościołów: Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego w RP, Kościoła Luterańskiego 
w Zimbabwe oraz Diecezji Llandaff  Kościoła 
Anglikańskiego w Walii. Nasza delegacja w ra-
mach wizyty przebywała również w partnerskiej 
Parafii Katedralnej w Uppsali.

Na początku października Prezydium Rady 
Parafialnej złożyła ponownie wizytę w Szwe-
cji w partnerskiej Parafii Katedralnej w Uppsali, 
podczas której omówiono projekty współpracy, 
zaplanowano wstępnie wizytę studyjną uppsal-
skiej Rady Parafialnej w Warszawie w I półroczu 
2019 r. oraz podpisano Porozumienie parafialne 
w ramach przyjacielskiej współpracy pomiędzy 
Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce, 
a Diecezją Uppsalską Kościoła Luterańskiego 
w Szwecji oraz pomiędzy Parafią Ewangelicko-
-Augsburską Świętej Trójcy w Warszawie, a Lute-
rańską Parafią Katedralną w Uppsali. Partnerstwo 
między naszymi Zborami zawarte na lata 2018-
2021 obejmuje: wspólne seminaria, działalność 
diakonijną, wspieranie dzieci, młodzieży i studen-
tów podczas pobytów i wizyt w Kościele i Parafii 
partnerskiej, wymianę członków obu parafii, wy-
mianę naukową, dotyczącą obiektów sakralnych 
i programów ekologicznych, wymianę know-how 
oraz włączanie parafii partnerskich do modlitw 
podczas nabożeństw.

W związku z przypadającym w 2018 roku 
jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości Rada Parafialna jako gospodarz 
kościoła Św. Trójcy uczestniczyła w końcu paź-
dziernika 2018 r. w uroczystym nabożeństwie 
Diecezji Warszawskiej, a następnie w wigilię Na-
rodowego Święta Niepodległości - w Centralnym 
Dziękczynnym Nabożeństwie Ekumenicznym, 
współorganizowanym przez Polską Radę Ekume-
niczną oraz Konferencję Episkopatu Polski.

Z kolei w końcu listopada 2018 r. delega-
cja Rady wzięła udział we współorganizowanej 
przez Parafię oraz Chrześcijańską Akademię 
Teologiczną w Warszawie konferencji „Biskup  
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Juliusz Bursche w 100-lecie niepodległej RP” oraz 
w nabożeństwie pamięci ks. biskupa Juliusza Burs-
che w kościele Św. Trójcy – miejscu jego posługi 
duchownej jako diakona, proboszcza i biskupa 
połączonym ze złożeniem na Cmentarzu Ewan-
gelicko-Augsburskim w Warszawie urny z zie-
mią z miejsca pochówku biskupa męczennika, z 
Cmentarza Miejskiego w Berlinie Reinickendorf.

W grudniu 2018 r. Rada Parafialna wyrazi-
ła wolę współorganizowania przez Parafię wraz 
z Fundacją Refugee.pl im. Małgorzaty Jasiczek-
-Gebert projektu „Uchodźca. Brat. Człowiek.”. 
W ramach tego projektu w styczniu 2019 r. za-
planowano wystawę fotograficzną we wnętrzach 
kościoła Św. Trójcy podejmującą bolesny temat 
kryzysu migracyjnego. Fotografie są wykonane 
zarówno przez profesjonalnych fotografów (wy-
stawa „O krok od raju…”), jak i dzieci z rodzin 
uchodźczych (wystawa „Raz, dwa, trzy…uchodź-
cą będziesz ty”). Poandto został zorganizowany 
Dziecięcy Koncert Dobroczynny w wykonaniu 
dzieci i młodzieży z naszej Parafii.

IV. Varia
Przedmiotem uchwał Rady Parafialnej lub Prezy-
dium działającego z upoważnienia rady było rów-
nież wiele spraw bieżących (kontakty z najemcami 
lokali mieszkalnych i użytkowych, prowadzenie 
spraw sądowych przeciwko dłużnikom Parafii, 
prowadzenie spraw administracyjnych i sądowo-
-administracyjnych, spraw pracowniczych, orga-
nizacja spotkań, wystaw, wykładów, koncertów 
i festiwali. Omawiano również zagadnienia pracy 
duszpasterskiej wśród dzieci, finansowania szko-
leń wolontariuszy szkółki niedzielnej, dofinanso-
wywania letniego i zimowego wypoczynku dzieci 
w ramach obozów i zimowisk parafialnych, dofi-
nansowywania działalności chórów parafialnych 
oraz kwestie organizacyjne związane ze służbami: 
lektorską i przy dystrybucji Komunii Świętej peł-
nionych przez świeckich.

W 2018 roku Rada Parafialna podjęła działa-
nia mające na celu reorganizacje pracy kancelarii 
parafialnej. W lutym 2018 r. Rada podjęła decy-

zję o utworzeniu w Kancelarii parafialnej stano-
wiska Dyrektora Kancelarii. Intencją Rady było 
powierzenie wybranej osobie bezpośredniego kie-
rowania zespołem osób zatrudnionych w Parafii 
odpowiedzialnych za sprawy nieruchomościowe, 
cmentarza, finansowe, prawne i administracyjne, 
inwestycje, PR i relacje Parafii z instytucjami kra-
jowymi i zagranicznymi. Rosnąca szybko liczba 
spraw prowadzonych w Parafii o znacznej skali 
odpowiedzialności wymagała i wymaga poświęce-
nia im czasu w pełnym wymiarze etatu i niezbęd-
nych kwalifikacji. Pozwoliłoby to na efektywne 
prowadzenie spraw Parafii i jednocześnie umoż-
liwiłoby duchownym zatrudnionym w Parafii na 
większą koncentrację na kwestiach duszpaster-
skich. Prezydium Rady Parafialnej podjęło decy-
zję o ogłoszeniu konkursu otwartego na wybór 
osoby, której zostanie powierzona funkcja Dyrek-
tora Kancelarii. W wyniku konkursu zgłosiło się 
pięć osób – cztery z Warszawy i jedna z Krakowa, 
trzy osoby z Parafii św. Trójcy, po jednej z Para-
fii E-A Wniebowstąpienia Pańskiego i Parafii 
E-A w Krakowie. Już w trakcie trwania konkursu 
dwie osoby zrezygnowały z udziału w konkursie. 
Mimo należytej staranności Rady i jej Prezydium, 
przeprowadzonych z kandydatami rozmów oraz 
kilku spotkań z kandydatem zarekomendowanym 
Radzie do objęcia stanowiska przez Prezydium, 
konkurs finalnie nie został rozstrzygnięty i nie 
doprowadził do obsadzenia stanowiska. Idea jego 
obsadzenia jest nadal aktualna i pozostaje w sferze 
priorytetów Rady obecnej kadencji.

Pośrednim skutkiem konkursu i działań Rady 
mających na celu optymalizację zarządzania Para-
fią było utworzenie stanowiska koordynatora pro-
jektów.

Ważną decyzją w obszarze PR i promocji na 
zewnątrz była decyzja, aby od Wielkiego Piątku 
2018 r. uruchomić transmisję on-line niedzielnych 
nabożeństw porannych w ramach profili Parafii na 
facebooku i kanale YouTube. 

Rada Parafialna w okresie sprawozdawczym 
podjęła również uchwałę o wsparciu Parafii 
E-A w Węgrowie w postaci dotacji celowej w wy-
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sokości 15 tys. zł oraz o przeznaczeniu kolekty 
z nabożeństwa w Wigilię Świąt Bożego Narodze-
nia na rzecz wsparcia budowy nowego Centrum 
Parafialnego Parafii E-A w Wiśle-Malince.

V. Priorytety na rok 2019
Ze względu na ramy niniejszego sprawozdania 
nie obrazuje ono każdej podjętej przez Radę Pa-
rafialną (lub jej Prezydium) uchwały. Siłą rzeczy 
w związku ze złożonością spraw związanych 
z bieżącą działalnością Parafii, wiele z nich nie 
zostało ostatecznie zamkniętych w okresie spra-
wozdawczym, ale będą kontynuowane w roku 
bieżącym. 5-letnia kadencja Rady Parafialnej jako 
organu zarządzającego Parafią daje też możliwość 
podejmowania decyzji długofalowych. 

Do zadań Rady i Prezydium na rok 2019 
w zakresie dotyczącym zarządzania zasobem ma-
jątkowym należeć będą: 1) kontynuacja i zakoń-
czenie remontu konserwatorskiego kościoła Św. 
Trójcy, w tym pozyskanie dofinansowania do wy-
miany okien z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej; 2) rozliczenie 
Projektu „Remont i przebudowa ewangelicko 
– augsburskiego kościoła Świętej Trójcy w War-
szawie – etap I” współfinansowanego z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodar-
ka przyjazna środowisku” Działania 5.3 „Dzie-
dzictwo kulturowe” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020” (kwota dofinansowania projek-
tu wynosi 3 534 401,02 zł przy wartości projektu 
6 342 007,94 zł); 3) zakończenie z m.st. Warszawa 
sporu - postępowania regulacyjnego dot. rewin-
dykacji ul. Burschego i działek położonych przy 
pl. Małachowskiego; 4) dalsze działania zmie-
rzające do wypracowania optymalnej koncepcji 
zagospodarowania i rewitalizacji pl. Małachow-
skiego we współpracy z m.st. Warszawa oraz 
instytucjami sąsiadującymi z Parafią; 5) dalsze 
prowadzenie postępowań sądowych związanych 
z nieruchomościami parafialnymi: Emilii Plater 
7 w Warszawie oraz Spokojna w Konstancinie-

-Jeziornie; 6) wypracowanie koncepcji użytkowa-
nia nieruchomości Nowogrodzka (Prima Court) 
w Warszawie i Rynek 50 we Wrocławiu po wy-
gaśnięciu umowy dzierżawy z Griffin Real Estate 
oraz ewentualna dalsza współpraca z GRE w ob-
szarze zasobu nieruchomości Parafii; 7) przy-
gotowanie koncepcji i warunków dla inwestycji 
remontu generalnego i przebudowy zabudowań 
nieruchomości Kredytowa 4; 8) wypracowanie 
koncepcji dot. przyszłości kamienicy Heldów 
w Poznaniu w parafialnym zasobie nieruchomo-
ści; 9) sprawne przeprowadzenie rozbiórki oficyn 
nieruchomości Emilii Plater 7 oraz kontynuacja 
działań zmierzających do zagospodarowania 
tej nieruchomości, w tym do uzyskania decyzji 
o warunkach zabudowy; 10) wdrożenie modelu 
przepływów finansowych dotyczących majątku 
Parafii; 11) naprawa muru cmentarza parafialne-
go na ul. Młynarskiej w najbardziej zagrożonych 
miejscach; 12) uporządkowanie terenu przy koś-
ciele Objawienia Pańskiego w Warszawie-Wło-
chach, naprawa konstrukcji nad prezbiterium 
tego kościoła, przyłącze wodociągowe.

Z kolei w zakresie dotyczącym działań zwią-
zanych z funkcjonowaniem zboru zadania Rady 
i Prezydium będą obejmować m.in.: 1) należytą 
organizację nabożeństw i wspieranie czynnego 
udziału w nich świeckich członków Parafii; 2) 
organizację pracy duszpasterskiej wśród dzieci 
i dorosłych; 3) rozwijanie kontaktów między-
narodowych Parafii (przyjęcie wizyty studyjnej 
w Warszawie Rady Parafialnej partnerskiej Para-
fii Katedralnej w Uppsali; nawiązanie kontaktów 
partnerskich z Ewangelicką Parafią Katedralną 
w Berlinie; udział grupy reprezentującej Parafię 
w Ewangelickich Dniach Kościoła w Dortmun-
dzie w czerwcu 2018 r.; udział w wizycie studyjnej 
w Berlinie i nabożeństwie w Berliner Dom z oka-
zji 80-lecia wybuchu II wojny światowej na prze-
łomie sierpnia i września 2019 r.); 4) organizacja 
obchodów związanych z zakończeniem remontu 
konserwatorskiego kościoła Św. Trójcy i 80. rocz-
nicą jego spalenia we wrześniu 2019 r. z udziałem 
gości krajowych i zagranicznych; 5) upamiętnie-
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Informacja na temat wizyty delegacji Rady 
Parafialnej w Berlinie w dniach 19-20.02.2018 r.

Zokazji uroczystości upamiętniających ks. 
biskupa Juliusza Burschego, na zaprosze-

nie Ewangelickiego Kościoła Niemiec, w dniach 
19 – 20 lutego 2018r do Berlina udali się ksiądz 
Proboszcz Piotr Gaś oraz Emilia Klein i Michał 
Kleinschmidt jako delegacja Rady Parafialnej Pa-
rafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy 
w Warszawie. Gośćmi z Polski opiekowała się ks. 
Marion Gardei z Instytutu Pamięci Kultury Koś-
cioła Ewangelickiego w Berlinie – Brandenburgii 
i Śląskich Górnych Łużyc.

Dzięki odnalezieniu w 2017r. dokumentacji 
medycznej dotyczącej biskupa Burschego, stało 
się możliwe zlokalizowanie miejsca pochowania 
urny z Jego prochami. Na podstawie planu kwa-

ter na cmentarzu Reinickendorf  określono w du-
żym przybliżeniu położenie grobu biskupa.

Delegacja rozpoczęła wizytę od zwiedza-
nia obozu zagłady w Sachsenhausen i tzw. Zel-
lenbau – miejscu odosobnienia, gdzie biskup 
Bursche był więziony w pojedynczej celi przez 
26 miesięcy do dnia 19.02.1942, kiedy to został 
przewieziony do Szpitala Policyjnego przy Schar-
nhorststrasse w Berlinie. W Zellenbau przeby-
wali najważniejsi więźniowie III Rzeszy, m.in. 
ks. Martin Niemöller, jeden ze współautorów 
„Deklaracji z Barmen” (30 maja 1934r.), która 
odrzucała możliwość współpracy protestantów 
z narodowymi socjalistami, a także gen. Stefan 
Rowecki „Grot”. 

Nabożeństwo 
w kaplicy na 
cmentarzu 
Reinickendorf

nie jubileuszu 200-lecia urodzin ks. dra Leopolda 
Otto, Proboszcza Parafii i 450-lecia śmierci Miko-
łaja Reja – patrona byłego Gimnazjum Męskiego 
Zboru.

Mamy nadzieję, że Boże błogosławieństwo 
będzie towarzyszyć nam w realizacji tych wszyst-

kich zadań Bogu na chwałę a ku pożytkowi na-
szym Siostrom i Braciom w Chrystusie oraz 
wszystkim, którzy trafią w gościnne progi naszego 
Zboru. 

Przemysław Florjanowicz-Błachut
Sekretarz Rady Parafialnej kadencji 2017-2022
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Członkowie rady parafialnej podczas uroczystości

Następnego dnia w 76 rocznicę jego śmierci 
(20 lutego 1942r.) w kaplicy na cmentarzu Rei-
nickendorf  przy Humboldtstrasse, odbyła się 
modlitwa pamięci ks. biskupa Juliusza Burschego, 
poprowadzona wspólnie przez ks. biskupa Mar-
kusa Dröge z Ewangelickiego Kościoła Berlina 
oraz ks. biskupa Jerzego Samca, zwierzchnika 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. 
Następnie przy symbolicznym miejscu pochów-
ku urny złożono wiązanki kwiatów i odmówiono 
Modlitwę Pańską.

Po modlitwie rodzina oraz goście z Polski 
zostali zaproszeni na przyjęcie z okazji upamięt-
nienia ks. biskupa, do siedziby Kościoła Ewan-
gelickiego w Niemczech przy Gendarmenmarkt 
w Berlinie. Podczas spotkania głos zabrał m.in. 
prof. Juliusz Gardawski, który przypomniał 
genezę przyjazdu rodziny Bursche do Polski 
w czasach Królestwa Polskiego, a także historię 
rodzinnej przyjaźni i współpracy pomiędzy po-
szczególnymi członkami rodziny, z których część 
przyjęła narodowość polską, a część pozostała 

przy niemieckiej. Było to niezwykłe przesłanie, 
z którego przebijało prawdziwe człowieczeństwo 
i chrześcijańskie wartości, przeczące stereotypo-
wi: Polak – katolik, Niemiec – ewangelik.

Wśród innych mówców należy wymienić 
również ks. prezes Anette Kurschus, odpowie-
dzialną z ramienia Rady Ewangelickiego Koś-
cioła w Niemczech za relacje polsko-niemieckie 
oraz panią Sawsan Chebli – sekretarz stanu ds. 
zaangażowania obywatelskiego i kontaktów 
międzynarodowych. Przedstawiono również 
wykłady na temat społecznego i politycznego 
kontekstu działalności ks. biskupa oraz jego re-
lacji z Polakami i Niemcami. Ks. dr Bernd Krebs 
przypomniał, że biskup Bursche „chciał posze-
rzyć i zabezpieczyć możliwości misyjne luterani-
zmu w Polsce”. Ks. biskup Jerzy Samiec podczas 
uroczystości w Berlinie nawiązał również do 
partnerstwa polsko-niemieckiego: „Osobowości 
w rodzaju biskupa Juliusza Burschego, które an-
gażują się na rzecz polsko-niemieckiego pojedna-
nia, potrzebne są także dzisiaj. Miłość kieruje nas 
w stronę zasad, które nas łączą. Miłość pozwala 
nam przebaczać i prosić o przebaczenie”.

Spotkanie moderowali: pani Anna Wrzesiń-
ska z Kancelarii Biskupa Kościoła E-A w RP 
oraz ks. nadradca Dirk Stelter z Kościoła Ewan-
gelickiego w Niemczech.

Tekst: Emilia Klein-Dębek
Zdjęcia: Michał Łupienko

Tablica upamiętniająca bp Juliusza Burschego w celi więziennej
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KALENDARIUM WYDARZEŃ

02.01.2018 Posiedzenie Prezydium Rady

04.01.2018 Spotkanie proboszcza w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych dotyczące 
remontu kościoła Świętej Trójcy

10.01.2018 Spotkanie robocze prezydium z delegacją władz Miasta Warszawy

12.01.2018 Konkurs Sola Scriptura

13.01.2018 Śniadanie Diakonijne

15.01.2018 Konferencja Duchownych Diecezji Warszawskiej w Parafii Świętej Trójcy w Warszawie

18.01.2018 Spotkanie proboszcza z Anną Rulkiewicz prezes Grupy LUX MED

18 - 25.01.2018 Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan 

27.01.2018 Udział proboszcza w nabożeństwie ekumenicznym organizowanym przez Stowarzyszenie Effatha

29.01.2018 Udział proboszcza w modlitwie ekumenicznej przed Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie

30.01.2018 Udział proboszcza w posiedzeniu Rady ETO

30.01.2018 Posiedzenie Rady Parafialnej

31.01.2018 Spotkanie z gośćmi z USA w Parafii z udziałem przedstawicieli EUTW

06.02.2018 Posiedzenie Rady Parafialnej

12.02.2018 Udział proboszcza posiedzeniu Warszawskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej

13.02.2018 Posiedzenie Prezydium Rady

19.02.2018 Konferencja Duchownych Diecezji Warszawskiej w Zduńskiej Woli

25.02.2018 Koncert podczas nabożeństwa

25.02.2018 Sprawozdawcze posiedzenie Zgromadzenia Parafialnego Parafii Świętej Trójcy w Warszawie

26.02.2018 Posiedzenie Prezydium Rady

01.03.2018 Udział proboszcza w posiedzeniu Rady ETO

01.03.2018 Posiedzenie Rady Parafialnej

03.03.2018 Sesja Synodu Diecezji Warszawskiej

12.03.2018 Posiedzenie Rady Parafialnej

16.03.2018 Udział proboszcza w nabożeństwie ekumenicznym z okazji wydania Biblii Ekumenicznej

17.03.2018 Udział proboszcza w prezentacji Biblii Ekumenicznej w Państwowym Muzeum Etnograficznym 
w Warszawie

19.03.2018 Udział proboszcza w posiedzeniu Rady ETO

22.03.2018 Posiedzenie Rady ETO

24.03.2018 Rekolekcje pasyjne w Parafii dla dzieci i młodzieży

06.04.2018 Udział proboszcza we wspólnym posiedzeniu Zarządu i Rady Programowej EUTW

09.04.2018 Posiedzenie Prezydium Rady
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14.04.2018 Śniadanie diakonijne

16.04.2018 Konferencja Duchownych Diecezji Warszawskiej w Węgrowie

14 i 22.04.2018 Warszawskie Konserwacje – spacer po cmentarzu

19.04.2018 Udział proboszcza w posiedzeniu Rady ETO

19.04.2018 Posiedzenie Rady Parafialnej

22.04.2018 Wspomnienie ofiar Getta Warszawskiego i udział w uroczystości 75. rocznicy zburzenia Szpitala 
Ewangelickiego w Warszawie

3-6.05.2018 Wizyta gości z Uppsali

7.05.2018 Spotkanie z Magdaleną Rogozińską – zastępcą Burmistrza Dzielnicy Śródmieście

7.05.2018 Nabożeństwo ekumeniczne w kościele Świętej Trójcy - Dni Biblijne 

14.05.2018 Konferencja Duchownych Diecezji Warszawskiej w Lublinie

18.05.2018 Koncert Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 

19.05.2018 Noc Muzeów

24.05.2018 Udział proboszcza w posiedzeniu Rady ETO

24.05.2018 Posiedzenie Prezydium oraz posiedzenie Rady Parafialnej

27.05.2018 Uroczystość konfirmacji w kościele Świętej Trójcy w Warszawie

29.05.2018 Zakończenie roku akademickiego w EUTW

31.05.2018 Piknik Tabita

08.06.2018 Szkolenie pracowników Parafii - RODO

10.06.2018 Dzień Dziecka przy ul. Puławskiej organizowany przez Parafie ewangelickie w Warszawie

11.06.2018 Konferencja Duchownych Diecezji Warszawskiej w Żyrardowie

14.06.2018 Udział proboszcza w modlitwie przed Muzeum Więzienia Pawiak w Narodowy Dzień Pamięci 
Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych

14.06.2018 Posiedzenie Prezydium Rady

15.06.2018 Posiedzenie Rady Nadzorczej LUX MED TABITA Sp. z o.o., posiedzenie Zgromadzenia 
Wspólników LUX MED TABITA Sp. z o.o.

20.06.2018 Posiedzenie Rady Parafialnej

25-27.06.2018 Ogólnopolska Konferencja Duchownych w Mikołajkach

28.06.2018 Udział proboszcza w posiedzeniu Rady ETO

7.07-25.08 Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny „Chopin w sercu Warszawy” w kościele Świętej Trójcy

17.07.2018 Posiedzenie Prezydium Rady

19.07.2018 Posiedzenie Rady Parafialnej

31.07.2018 Posiedzenie Prezydium Rady

02.08.2018 Udział proboszcza w posiedzeniu ETO

02.08.2018 Spotkanie Koalicji dla przebudowy pl. Małachowskiego
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7.08.2018 Wizyta goście z Kościoła ewangelickiego w Hesji-Nassau

23.08.2018 Wizyta w kościele Świętej Trójcy międzynarodowej ekumenicznej grupy osób konsekrowanych 
„Christophorus” – nabożeństwo i spotkanie z proboszczem

24.08.2018 Wizja lokalna na pl. Małachowskiego i ul. Burschego z udziałem przedstawicieli Urzędu Dzielnicy 
Śródmieście, Biura Spraw Dekretowych, Zachęty-Narodowej Galerii Sztuki, Parafii Świętej Trójcy

27.08.2018 Spotkanie proboszcza w kościele Świętej Trójcy z kadrą pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. 
Samuela Bogumiła Lindego

28.08.2018 Koncert wybranych muzyków w kościele Świętej Trójcy uczestników projektu Krzyżowa – Music, 
Muzyka dla Europy

29.08.2018 Posiedzenie Rady Parafialnej

10.09.2018 Posiedzenie Warszawskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej

11.09.2018 Posiedzenie Prezydium Rady

12.09.2018 Spotkanie proboszcza z wolontariuszami uczestniczącymi w Międzynarodowym Festiwalu 
Pianistycznym „Chopin w sercu Warszawy”

17.09.2018 Konferencja Duchownych Diecezji Warszawskiej w Pabianicach

20.09.2018 Udział proboszcza w posiedzeniu Rady ETO

20.09.2018 Udział proboszcza w nabożeństwie ekumenicznym z modlitwą o uchodźców organizowanym 
przez Wspólnotę Sant`Edigio

15.09.2018 Europejskie Dni Dziedzictwa - Niepodległa dla wszystkich

16.09.2018 79 rocznica spalenia kościoła

19.09.2018 Goście z Nadrenii

19.-23.09.2018 Delegacja do Szwecji

21.09.20148 Udział Parafii Świętej Trójcy w akcji Bells Across Europe - Międzynarodowy Dzień Pokoju

21.09-23.09 Wyjazd młodzieży z Parafii Świętej Trójcy na OZME

23.09.2018 Nabożeństwo w kościele Świętej Trójcy na zakończenie Ogólnopolskiego Forum Kobiet 
Luterańskich

24.09.2018 Udział proboszcza w inauguracji roku akademickiego na Wydziale Prawa i Administracji UW

25.09.2018 Spotkanie proboszcza z Biskupem Kościoła – ks. bp Jerzym Samcem

29.09.2018 Spotkanie Rad Parafialnych w Kielcach

29.09.2018 Spotkanie proboszcza i organisty kościoła Świętej Trójcy z organmistrzem Martinem Hillebrandem 
z Gebrüder Hillebrand Orgelbau z Isernhagen koło Hanoweru.

30.09.2018 Uroczystość wstąpienia do Kościoła ewangelickiego w trakcie nabożeństwa w kościele Świętej 
Trójcy

01.10.2018 Spotkanie kobiet z gościem z Kościoła luterańskiego Oregonu (OFKL)

03.10.2018 Uczestniczenie proboszcza w inauguracji roku akademickiego w Szkole Głównej Handlowej

04.10.2018 Uczestniczenie proboszcza w inauguracji roku akademickiego w Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej

4.10-7.10.2018 Wizyta Prezydium Rady Parafii katedralnej w Uppsali, podpisanie umowy o partnerstwie
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14.10.2018 Wizyta gości z Wirtembergii w kościele Świętej Trójcy

15.10.2018 Konferencja Duchownych Diecezji Warszawskiej w Pabianicach

16.10.2018 Wizyta gości z Kościoła luterańskiego w Bawarii w Parafii Świętej Trójcy

20.10.2018 Jesienna sesja Synodu Diecezji Warszawskiej w Poddębicach

22.10.2018 Posiedzenie Warszawskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej

24.10.2018 Posiedzenie Rady Parafialnej

25.10.2018 Udział proboszcza w posiedzeniu Rady ETO

27.10.2018 Obchody Diecezji Warszawskiej w kościele Świętej Trójcy z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości

31.10.2018 Święto Reformacji 

31.10.-4.11.2018 Kwesta na Cmentarzu ewangelickim przy ul. Młynarskiej

10.11.2018 Centralne nabożeństwo ekumeniczne w kościele Świętej Trójcy z okazji 100-lecia odzyskania 
Niepodległości organizowane przez Komisję ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polską 
Radę Ekumeniczną

13.10.2018 Udział proboszcza w koncercie organizowanym w CHAT przez EUTW z okazji 100-lecia 
odzyskania niepodległości

15.10.2018 Udział proboszcza w posiedzeniu Rady ETO

15.10.2018 Posiedzenie Rady Parafialnej

19.11.2018 Konferencja Duchownych Diecezji Warszawskiej przy ul. Puławskiej w Warszawie

23.11.2018 Konferencja naukowa w ChAT: „Biskup Juliusz Bursche w 100-lecie niepodległej Rzeczypospolitej”

24.11.2018 Nabożeństwo wspomnieniowe – śp. ks. bp Juliusza Burschego, złożenie urny w grobie symbolu na 
Cmentarzu ewangelickim przy ul. Młynarskiej w Warszawie

27.11.2018 Montaż krzyża na kopule kościoła

2.12.2018 Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

5.12.2018 Grupa z Niemiec pracująca w Diakonii

8.12.2018 Pieczenie pierniczków w Parafii, kiermasz ETO przy ul. Rosoła

10.12.2018 Spotkanie adwentowe w Ośrodku TABITA organizowane przez LUX MED TABITA Sp. z o.o.

11.12.2018 Posiedzenie Prezydium Rady

12.12.2018 Nabożeństwo ekumeniczne - zbór niemieckojęzyczny

15.12.2018 Spotkanie adwentowe przy ul. Kredytowej 4 dla całego Zboru

16.12.2018 Uroczystość gwiazdkowa dla dzieci w kościele Świętej Trójcy

17.10.2018 Konferencja Duchownych Diecezji Warszawskiej w Radomiu

17.12.2018 Wykłady varsavianistyczne w kościele Świętej Trójcy „Wieczór z historią i muzyką” koncert Chóru 
Semper Cantamus

20.12.2018 Udział proboszcza w posiedzeniu Rady ETO

20.12.2018 Posiedzenie Rady Parafialnej
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21.01.2018 r. Nabożeństwo ekumeniczne w kościele Świętej Trójcy 18.02.2018 r. dystrybucja Komunii

2.04.2018 r. Złożenie wieńców pod tablicą upamiętniającą   
Szpital Ewangelicki w 75. rocznicę jego zburzenia

27.05.2018 r. Konfirmacja

31.05.2018 r. Piknik w Tabicie 1.10.2018 r. Spotkanie kobiet z gościem  
z Kościoła luterańskiego Oregonu
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27.10.2018 r. Procesjonalne wejście duchownych podczas 
nabożeństwa w ramach diecezjalnych obchodów 100. rocznicy 

niepodległości Polski

Uroczystość wstąpienia do Kościoła ewangelickiego w trakcie nabożeństwa w kościele Świętej Trójcy

1.11.2018 r. Kwesta na cmentarzu

24.11.2018 r. Złożenie urny w grobie symbolu śp. Juliusza Burschego 
na Cmentarzu ewangelickim przy ul. Młynarskiej w Warszawie
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27.11.2018 r. Montaż nowego krzyża

Podpisanie przedłużenia umowy o partnerstwie  
Parafii E-A Świętej Trójcy w Warszawie i Parafii 

Katedralnej w Uppsali

W sierpniu 2018 r. rozpoczęłam pracę na sta-
nowisku koordynatora projektów. Moje 

obowiązki obejmują zarówno zadania z zakre-
su Public Relations, jak i organizację koncertów, 
wystaw, spotkań parafialnych. Poza tym do mo-
ich zadań należy pomoc przy organizacji szcze-
gólnych dla naszej parafii wydarzeń połączonych 
z nabożeństwami oraz podtrzymywanie dobrych 
relacji z naszymi Partnerami i Instytucjami Part-
nerskimi bądź współpracującymi w kraju i za  
granicą. 

W marcu 2018 roku odbył się koncert orga-
nowy, a w maju koncert w ramach Międzynarodo-
wego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”. 
Tradycyjnie już otworzyliśmy nasz kościół dla 
zwiedzających podczas Nocy Muzeów. W maju 
mieliśmy przyjemność i zaszczyt gościć członków 
Kapituły Katedry w Uppsali.

Informacja koordynatora projektów Parafii

Justyna Stanisławska, koordynator projektów parafialnych
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W okresie wakacyjnym gościliśmy wspania-
łych wykonawców w ramach Międzynarodowego 
Festiwalu Pianistycznego „Chopin w sercu War-
szawy” oraz Festiwalu „Krzyżowa Music. Muzyka 
dla Europy”. Od lipca do sierpnia dostępna była 
też dla zwiedzających wystawa fotografii Tomka 
Sikory. 

Na jesieni włączyliśmy się w akcję Ringing the 
Bells Across Europe w ramach Światowego Dnia 
Pokoju oraz obchody Europejskich Dni Dziedzi-
ctwa – odbyły się oprowadzania po kościele Świę-
tej Trójcy i cmentarzu przy ul. Młynarskiej oraz 
wykład dotyczący historii wspólnoty ewangelickiej 
poprowadzony przez dra Aleksandra Łupienkę. 
Wznowione zostały również Ewangelickie Spot-
kania Kobiet, w których uczestniczyły również 
Panie z parafii reformowanej i metodystki.

Podejmowaliśmy też gości z Kościoła 
Ewangelickiego Hesji i Nassau, duszpasterzy 
młodzieżowych z Nadrenii, praktykantów z Ba-
warii, grupy seniorów z parafii Fredericka Adol-
fa w Sztokholmie oraz przedstawicielkę zboru 
w Oregonie (USA) w ramach Ogólnopolskiego 
Forum Kobiet Luterańskich.

W listopadzie odbyło się Centralne Nabo-
żeństwo Ekumeniczne transmitowane przez 
Program 2 TVP, a także uroczystości związane 
z Nabożeństwem Pamięci Ks. Biskupa Juliusza 
Burschego i symbolicznym pochowaniem urny, 
zawierającej ziemię z niedawno ustalonego miej-
sca pochówku Księdza Biskupa.

W grudniu w ramach wykładów dla studen-
tów varsawianistyki odbył się Wieczór z historią 
i muzyką, podczas którego niezwykle ciekawe 
prelekcje wygłosili: dr Marek Ostrowski, prof. Ju-
liusz Gardawski oraz zespół naukowy prof. Joan-
ny Szpor, a koncertował Chór Semper Cantamus.

W 2018 r kościół zwiedziło 21 grup szkol-
nych oraz 5 grup zagranicznych. Wszystkie te 
wydarzenia przyciągnęły do naszego kościoła ok. 
18 622 osoby.

Osobną grupę obowiązków stanowią zadania 
związane z działalnością medialną parafii. Od 

grudnia 2018 r pracuję nad projektami nowej 
strony internetowej oraz rewitalizacją innych 
powiązanych z nią kanałów medialnych i stron. 
Liczba użytkowników strony internetowej utrzy-
muje się na poziomie podobnym do lat po-
przednich, czyli ok. 25,5 tys osób. Rośnie za to 
liczba osób obserwujących parafię na Facebooku 
i Instagramie. Łączna liczba osób obserwujących 
naszą stronę na FB wzrosła do 846 (w roku ubie-
głym było to 607 osób), a na Instagramie mamy 
już 196 obserwujących (115 osób w 2017r.). Po-
dobnie wzrosła liczba obserwujących nasz pro-
fil na Twitterze – ze 135 do 170 obserwujących. 
Niezmiennie największą popularnością cieszą 
się wydarzenia i relacje z uroczystości oraz ży-
cia Parafian, a także zdjęcia udostępniane przez 
Instagram autorstwa naszych zborowników oraz 
osoby zwiedzające kościół.

Od września do końca listopada 2018 r. zajmo-
wałam się także planowaniem promocji projektu 
remontu kościoła w ramach wsparcia Europej-
skich Funduszy Rozwoju Regionalnego. W ra-
mach tej promocji zlecone zostały: projekt 
i wykonanie nowoczesnego spaceru wirtualnego 
po budynku kościoła połączonego z usługą Go-
ogle StreetView, zakup i montaż multimedialne-
go infokiosku wewnętrznego dostosowanego do 
użytku przez osoby niepełnosprawne, porusza-
jące się na wózku inwalidzkim oraz dwóch to-
temów informacyjnych zewnętrznych, które 
docelowo zastąpią stare gabloty przed budynkiem 
kościoła, nowe tablice pamiątkowe, które pozwo-
liły nam na usunięcie dotychczasowych napisów 
z drzwi wejściowych do kościoła, a także broszu-
ry informujące o pracach wykonanych podczas 
remontu i najważniejszych elementach architektu-
ry i wystroju kościoła. 

W ramach mojej pracy wspieram także część 
projektów związanych z remontem budynku koś-
cioła i pomieszczeń parafialnych, dotyczących 
prac konserwatorskich, wyposażenia i prac po-
rządkowych. Do tej pory udało nam się:
•	 złożyć wnioski o zalecenia konserwatorskie do-
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tyczące renowacji cennych obrazów olejnych 
znajdujących się w zbiorach parafii;

•	 wyposażyć Salę Malucha nad zakrystią w nową 
wykładzinę, zabawki i pomoce dydaktyczne 
(książeczki, kolorowanki itp.) dla najmłodszych;

•	 zakupić nowy system wycieraczek do głównego 
wejścia budynku kościoła;

•	 wyposażyć toalety w budynku kościoła i sali nr 
1 w nowe, wygodne w użyciu dozowniki mydła, 
ręczników i papieru toaletowego.

Ostatnim obszarem mojej działalności jest pa-
rafialny wolontariat. W roku ubiegłym trwały 

przygotowania do stworzenia prężnie działające-
go systemu wolontariackiego. Posiadamy już nie 
tylko grupę osób stale angażujących się w życie 
naszego zboru oraz wzory niezbędnych doku-
mentów, w tym zaświadczeń o wolontariacie, ale 
także plan pozyskiwania nowych osób. O szcze-
gółach związanych z wolontariatem będziemy 
informować sukcesywnie wszystkich parafian już 
od marca 2019 r.

Justyna Stanisławska
Koordynator projektów

diakon Małgorzata Gaś

Nie lubię przywiązywać zbyt dużej wagi do 
przeczytanych lub usłyszanych danych sta-

tystycznych, ponieważ wiem nie od dziś, że staty-
styki nieraz mogą fałszować rzeczywistość. Moim 
zdaniem podawanie dokładnej liczby osób biorą-
cych udział w jakimś wydarzeniu lub szczegółowe 
wyliczanie liczby spotkań i różnorodnych okazji, 
w trakcie których można realizować wyznaczone 
z góry cele, da się nagiąć do celów sprawozdaw-
czych. Oczywiście nie twierdzę, że na przykład 
w moim Kościele statystyki są nieco ubarwiane, 
ale twierdzę, że nie do końca odzwierciedlają jakże 
zróżnicowaną rzeczywistość. Są w Polsce parafie 
kilkutysięczne, ale i parafie kilkunastoosobowe. 
Duchowny, który podaje liczbę dzieci w swojej 
parafii może albo szczycić się dużą frekwencją na 
lekcjach religii czy szkółkach niedzielnych, albo ze 
smutkiem informować, że jest ich bardzo mało. 
Czy to jednak oznacza, że w tej małej liczebnie 
parafii niewiele się dzieje? Tak wcale nie musi być 
i często nie jest, a czas, jaki ów duchowny poświę-
ca na nauczanie dzieci i młodzieży jest porówny-
walna do czasu pracy księdza w dużej parafii.

W lipcu rozpoczął się dwunasty rok mojej 
służby w naszej Parafii. My nie musimy narzekać 
na brak dzieci, my raczej narzekamy na niedosta-
tek katechetów po odejściu diakon Doroty Fen-

Refleksje  Diakona

ger (teraz Obracaj). Dlatego już w roku szkolnym 
2017/18 rozpoczęłam prowadzenie lekcji reli-
gii w Szkole Podstawowej im Samuela Lindego 
w trzech grupach wiekowych. W roku szkolnym 
2018/19 prowadzę zajęcia w czterech grupach 
w każdy wtorek od godz. 15:20 do godz. 18:45. 
Są to małe liczebnie grupy, ale sądzę, że warto 
proponować naszym parafianom (i nie tylko) ka-
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meralne spotkania z ich dziećmi, bo jest wtedy 
większa szansa na poznanie uczniów i dostosowa-
nie się do ich potrzeb.

Praca z dziećmi i z młodymi ludźmi nadal 
sprawia mi wiele radości i uczy pokory, ponieważ 
dzisiaj nawet małe dzieci na skutek zupełnie inne-
go wychowywania niż działo się to w przeszłości, 
nie mają żadnych oporów, by nieraz wprost sta-
wiać bardzo trudne pytania. Dlatego współcześni 
katecheci nie mogą spocząć na przysłowiowych 
laurach lub opierać się jedynie na własnej rutynie 
zawodowej, ale muszą stale dokształcać się, a prze-
de wszystkim analizować swoje pedagogiczne po-
rażki. Nie jest ważne moje dobre samopoczucie, 
lecz uczniowie powierzeni mi przez rodziców 
w kolejnym roku szkolnym. Zawsze zdawałam 
sobie sprawę, jak wielka odpowiedzialność ciąży 
na osobach prowadzących zajęcia w przedszkolu 
niedzielnym, na szkółkach niedzielnych i wreszcie 
na lekcjach religii ewangelickiej (taka nazwa funk-
cjonuje w Kuratorium Oświaty). Małe dziecko 
chłonie wiedzę niczym gąbka, a katecheta albo 
skutecznie je do Boga przybliży, albo skutecznie 
zniechęci. Nie mam na myśli przekazywanych tre-
ści, ale raczej sposób bycia, czyli wiarygodność ka-
techety i metody, jakie stosuje na swoich lekcjach 
religii. 

W szkole przy ul. Rosoła 10 mam ogółem tyl-
ko i aż 10 uczniów! Cieszy mnie możliwość spot-
kań z tak młodymi ludźmi i daje wiele satysfakcji. 
Mam nadzieję, że moi uczniowie po latach będą 
mile wspominać lekcje religii prowadzone dla 
nich, a nie z powodu ich obecności w tej szkole 
i w tym rejonie Warszawy. Serdecznie zachęcam 
rodziców mieszkających w pobliżu Kabat do roz-
ważenia w przyszłym roku szkolnym, czy nie by-
łoby dla nich korzystniej przyprowadzać dzieci na 
lekcje religii do szkoły prowadzonej przez Ewan-
gelickie Towarzystwo Oświatowe.

W Parafii mamy też osoby wcześniej urodzo-
ne, którzy chętnie biorą udział w Kole Seniora czy 
w Kole Pań. W minionym okresie starałam się 
aktywnie uczestniczyć w tych spotkaniach i mię-
dzy innymi przekazywać innym starszym oso-

bom informacje na temat tego, co dzieje się na 
spotkaniach, w których oni – ze względu na wiek 
i nieco gorszy stan zdrowia – nie mogą już uczest-
niczyć. Przekazałam relację z pobytu w Pradze, 
gdzie w czerwcu odbył się czterodniowy polsko-
-niemiecko-czeski zjazd zaprzyjaźnionych kobiet, 
które od lat pielęgnują partnerskie kontakty i raz 
do roku spotykają się, by omówić jakiś temat i le-
piej się poznać. Ostatnio zajęłyśmy się tematem: 
„Czas. Czas! Czas? „

We wrześniu 2018 roku w Centrum Luterań-
skim w Warszawie XXVII odbyło się Ogólno-
polskie Forum Kobiet Luterańskich, w trakcie 
którego brałam aktywny udział prowadząc jedną 
z grup dyskusyjnych. Tematem Forum, w któ-
rym uczestniczyło także kilka pań z naszej Parafii, 
a przede wszystkim pani Aldona Karska, która 
jest członkinią Synodalnej Komisji Kobiet orga-
nizującej z powodzeniem od wielu lat te kobiece 
spotkania, było: „Kobiety niepodległości”.

Na Kole Pań, a wcześniej na Ewangelickich 
Spotkaniach Kobiet miałam okazję przedstawić 
tematykę Forum i opowiedzieć nieco o atmo-
sferze tych ogólnopolskich spotkań z nadzieją, 
że może w przyszłym roku więcej pań z naszej 
Parafii znajdzie czas, by jeden z wrześniowych 
weekendów spędzić na Miodowej, a w niedzielę 
w naszym kościele, gdzie zawsze Forum Kobiet 
kończymy.

W październiku wspólnie z panią Justyną Sta-
nisławską wznowiłyśmy comiesięczne, tym razem 
środowe Ewangelickie Spotkania Kobiet. Może 
niektórych ta nazwa dziwi, ale chcę przypomnieć, 
że zapraszamy nasze siostry ze wszystkich czte-
rech stołecznych ewangelickich parafii! Wcześniej 
organizowałyśmy te spotkania wspólnie z paniami 
z Parafii Ewangelicko-Reformowanej, natomiast 
teraz obie z panią Justyną Stanisławską która jest 
naszym parafialnym koordynatorem projektów, 
postanowiłyśmy nieco zmienić formułę tych spot-
kań i zaproponować wszystkim paniom bardziej 
czynny udział, bo przecież zależy nam na coraz 
większej aktywności chrześcijanek, bez względu 
na ich wyznanie.
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W listopadzie zaproponowałyśmy paniom 
spotkanie i rozmowę z dietetyczką, a w grudniu, 
żeby nie mówić tak często o jedzeniu, zakupach 
i przedświątecznym sprzątaniu naszych mieszkań, 
miałyśmy temat: „Poezja adwentowo-świąteczna. 
Wiersze własne i cudze.”

Z mojej dotychczasowej relacji wynika, że 
skupiam się tylko na pracy wśród kobiet, ale tak 
nie jest, bo przecież prowadzę co jakiś czas stu-
dia biblijne w piątkowy wieczór, w których przede 
wszystkim biorą udział mężczyźni, co jest rzadko 
spotykane, bo w innych parafiach frekwencję na 
tego typu spotkaniach zapewniają kobiety.

Nabożeństwa prowadzone przeze mnie regu-
larnie w każdą niedzielę, ale i rozmowy duszpa-
sterskie dotyczą zarówno kobiet, jak i mężczyzn. 
Staram się zauważać tych, którzy mają chęć do 
rozmowy i odpowiadam na prośby osób, które 
kontaktują się ze mną za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. 

Uczestnicząc w spotkaniach naszej komisji 
diakonijnej pozyskuję aktualną wiedzę na temat 
sytuacji niektórych naszych parafian, którzy po-
trzebują pomocy ze względu na stan zdrowia czy 
zaawansowany wiek. W miarę możliwości czaso-
wych odwiedzam takie osoby w ich domach lub 
w szpitalu czy w domu opieki.

Mam też kontakt z młodzieżą szkolną, która 
przyprowadzana jest przez nauczycieli do nasze-

go kościoła po to, by zaznajomić się z nowym dla 
nich wyznaniem chrześcijańskim. W minionych 
latach już o tym pisałam, ale jeszcze raz powtó-
rzę, że moim zdaniem to są bardzo ważne spot-
kania z młodymi ludźmi, którzy najczęściej po raz 
pierwszy są w kościele luterańskim i mają okazję 
pokrótce poznać historię luteranizmu, a przede 
wszystkim naukę naszego Kościoła. Zadają sporo 
pytań i słuchają odpowiedzi, co pozwala mieć na-
dzieję, że może przy innej okazji do naszego koś-
cioła jeszcze wrócą.

Oprócz wymienionych powyżej aktywno-
ści nadal mam stały kontakt z zewnętrzną firmą 
księgową Dossier, dla której przygotowuję doku-
menty i dwa razy w tygodniu spotykam się z jej 
pracownikiem, aby podpisane faktury na czas mo-
gły być opłacone i zaksięgowane.

Nie potrafię wymienić wszystkich zajęć, które 
wypełniam w tygodniu, ale na pewno moja pra-
ca w kancelarii parafialnej, w domu i w terenie, 
ma znaczenie dla funkcjonowania naszej Parafii. 
Oczywiście zawsze można robić coś lepiej, dlate-
go mam nadzieję, że w roku 2019 uda mi się jesz-
cze więcej osób odwiedzić, jeszcze więcej rozmów 
przeprowadzić, a przede wszystkim promować 
Parafię i nasz Kościół wśród ludzi, którzy szukają 
dla siebie nowego miejsca, by przeżywać wspól-
notę z innymi wierzącymi i zbliżać się do Boga.

Małgorzata Gaś
Diakon

W niniejszej informacji krótko przedstawiam 
najważniejsze aktywności, którymi zajmu-

ję się na co dzień. Mam nadzieję, że wykonywana 
przeze mnie służba przynosi dobry owoc.

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

kaplica EOD Tabita w Konstancinie-Jeziornie, 
kościół w Warszawie-Włochach);

Informacja Księdza wikariusza PEA Św. Trójcy

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

•	 pracę z młodzieżą w Grupie Młodzieżowej;
•	 pracę ze studentami i młodzieżą pracującą ra-

zem ze studentką teologii Pauliną Pacholak 
w Grupie 19+;

•	 nauczanie religii (włącznie z indywidualnym 
przygotowaniem do Konformacji);

•	 prowadzenie rozmów duszpasterskich;
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Ks. Łukasz Zieliński, wikariusz parafii

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

niach ekumenicznych;
•	 udział w posiedzeniach Rady Parafialnej.

Służba wikariusza w Konstancinie-Jeziornie obej-
muje:
•	 prowadzenie rozmów duszpasterskich;
•	 odwiedziny domowe (wraz z Sakramentem Ko-

munii Świętej) lub w pokojach pensjonariuszy;
•	 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.);

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

W 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 teologii Kamilę Zieliń-
ską;

•	 Modlitwy Poranne we wtorki, czwartki, piątki 
i 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 ośrodku Tabicie odbyły się również:
•	 Piknik Parafialny;
•	 ognisko integracyjne połączone z nocnym ma-

ratonem filmowym na zakończenie roku szkol-
nego/akademickiego dla Grup Młodzieżowej 
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 naj-
rozmaitszy sposób (spacery, karmienie, robie-
nie zakupów, czynności pielęgnacyjne) nie tylko 
pensjonariuszom wyznania ewangelicko-augs-
burskiego, lecz także reprezentantom innych  
wyznań.

Podkreślę, że większość działań w Tabicie 
nie odbyłoby się bez pomocy i współpracy wielu 
osób z zewnątrz (w szczególności wolontariuszy) 
oraz poszczególnych parafian i sympatyków Pa-
rafii, którzy angażują swoje siły i czas. Za to ser-
decznie dziękuję w imieniu swoim oraz tych osób, 
które korzystają z pomocy, a także zachęcam do 
dalszego aktywnego włączania się w wolontariat 
i tworzenia silnej społeczności wokół konstanciń-
skiej Kaplicy.

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

chownych Diecezji Warszawskiej (protokolant) 
oraz w Synodach Diecezji Warszawskiej (proto-
kolant);

•	 udział w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześ-
cijan;

•	 udział w zjazdach Instytutu Pastoralnego;
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•	 czynny udział w Diecezjalnym Zjeździe Mło-
dzieży Ewangelickiej w Łodzi;

•	 prowadzenie nabożeństwa ewangelickiego dla 
Polaków w Utrechcie (Holandia);

•	 prowadzenie Rekolekcji Pasyjnych dla Dzieci 
i Młodzieży z naszej Parafii;

•	 czynny udział w  Ogólnopolskim Zjeździe Mło-
dzieży Ewangelickiej w Świdnicy;

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

•	 udział w Ogólnopolskiej Konferencji Duchow-
nych w Mikołajkach;

•	 aktywizowanie i animacja grupy GRYdytow4 
w piątki o godz. 18:00. Te zapoczątkowane 
w 2014 roku spotkania skupiają ludzi w każ-
dym wieku, parafian oraz osoby spoza Parafii. 
Inicjatywa ta kładzie nacisk m.in. na otwartość 
PEA Św. Trójcy na każdego człowieka, któ-
ry lubi spędzać twórczy czas w towarzystwie  

dobrych ludzi (rozmowy, gry bez prądu, dys-
kusja i aktywne spędzanie czasu poza murami 
parafii itp.);

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

•	 towarzyszenie i opieka nad pensjonariuszem 
Tabity podczas wizyt lekarskich w Warszawie;

•	 udział w szkoleniu RODO;
•	 udzielenie ślubu w PEA w Pszczynie;
•	 zdanie egzaminu „pro ministerio”;
•	 udział w konferencji upamiętniającej postać 

ks. bpa Juliusza Burschego oraz czynny udział 
w uroczystości złożenia urny z ziemią z miejsca 
pochówku w jego symbolicznym grobie;

•	 udział w spotkaniu adwentowym dla parafial-
nych grup – Grupy Młodzieżowej, Grupy 19+ 
oraz Grupy Młodzieżowej PEA Wniebowstą-
pienia w Warszawie.

ks. Łukasz Zieliński
Wikariusz PEA św. Trójcy w Warszawie

Nasze spotkania odbywają się w sali parafial-
nej nr 1 (od września 2018r.) w każdy wto-

rek o godz. 17:30. Podejmujemy tematy związane 
z różnymi płaszczyznami naszego życia, takimi 
jak duchowość, religijność i kościelność. Oczywi-
ście, wspólny czas służy też rozmowom o naszej 
codzienności i problemach, jakie ona ze sobą 
niesie.

Grupa ma charakter kameralny (od paź-
dziernika 2018 r. liczy około piętnastu osób), ale 
wszyscy zaangażowani regularnie pojawiają się na 
spotkaniach. Czasem odwiedza nas ktoś z Grupy 
19+ (z której członkami chętnie współpracuje-
my!) i/lub z Grupy Młodzieżowej PEA Wniebo-
wstąpienia w Warszawie i/lub z innych parafii 
ewangelickich w Polsce…

Poniżej lista naszych niektórych aktywności 
w roku 2018:

Informacja Grupy Młodzieżowej PEA

•	 Od 5 do 7 lutego braliśmy udział w Diecezjal-
nym Zjeździe Młodzieży Ewangelickiej, który 
odbywał się w Łodzi;

•	 31 czerwca braliśmy czynny udział (przygoto-
wanie zaplecza, praca z dziećmi itp.) w Pikniku 
w EOD Tabita w Konstancinie-Jeziornie;

•	 10 czerwca braliśmy aktywny udział w między-
parafialnym dniu dziecka w PEA Wniebowstą-
pienia Pańskiego w Warszawie;

•	 Od 21 do 23 września braliśmy udział w Ogól-
nopolskim Zjeździe Młodzieży Ewangelickiej, 
który odbywał się w Świdnicy;

•	 Jak co roku, nasi przedstawiciele pomagali przy 
kweście oraz sprzedaży literatury na naszym 
Cmentarzu na ul. Młynarskiej (31 października 
– 3 listopada);

•	 Czynna pomoc przy akcji „Prezent pod Choin-
kę”;
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•	 Zaproszeni przez Grupę Młodzieżową z PEA 
Wniebowstąpienia w Warszawie wspólnie zor-
ganizowaliśmy spotkanie adwentowe, w którym 
uczestniczyła młodzież w każdym wieku, re-
prezentująca różne konfesje ewangelickie. Inte-
growaliśmy się podczas wspólnego gotowania, 
jedzenia, kolędowania oraz wspólnych rozmów.

Spotkania Grupy Młodzieżowej zawsze mają ot-
warty charakter, dlatego serdecznie zapraszamy 

do dołączenia do nas! 
Razem z Grupą 19+ i wszystkimi chętnymi 

w piątki o godz. 18:00 w sali nr 1 współtworzy-
my integracyjną grupę „GRYdytow4” (gry bez 
prądu, filmy, rozmowy i co tylko… ) .

Jeśli szukasz informacji i/lub chcesz się 
z nami porozumieć – znajdziesz nas na Facebo-
oku.

ks. Łukasz Zieliński
Opiekun Grupy Młodzieżowej

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 i/lub każdy, kto czuje 
się wystarczająco młody. Nieraz wpadają do nas 
członkowie Grupy Młodzieżowej naszej Parafii! 
 Staramy się też o dobre relacje z Grupą z PEA 
Wniebowstąpienia 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 tematy oparte o Pismo 
Święte i/lub aktualne problemy Kościoła i spo-
łeczeństwa. Nigdy nie rezygnujemy z charakteru 
towarzyskiego spotkania. Spora część tematów, 
nad którymi się pochylamy, prowadzona jest 
przez ochotników spośród członków Grupy.

Chęci nam nie brak, a gdy dopisze pogoda, 
wychodzimy w plener, bliżej lub dalej. W naszych 
planach jest m.in. wizyta u ks. dr Karola Niedoby, 
byłego wikariusza naszej Parafii, i spędzenie do-
brego czasu w PEA w Grudziądzu i jej okolicach 
(może w tym roku W KOŃCU się uda! ).

W reakcji na zaproszenie Grupy Młodzie-
żowej z PEA Wniebowstąpienia w Warszawie 

Informacja Grupy 19+

wspólnie z Grupą Młodzieżową zorganizowali-
śmy spotkanie adwentowe, w którym udział wzię-
ła młodzież w każdym wieku reprezentująca 
różne konfesje ewangelickie. Podczas spotkania 
przeżywaliśmy prawdziwie świąteczny czas, inte-
grując się m.in. przez wspólne gotowanie, rozmo-
wy 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. Pikniku Parafialnym w EOD Ta-
bita oraz międzyparafialnym dniu dziecka w PEA 
Wniebowstąpienia Pańskiego, pomagaliśmy 
w prowadzeniu szkółek niedzielnych, rekolekcji 
i półkolonii parafialnych). 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, w piątki o godz. 18:00 w sali nr 1. współ-
tworzymy integracyjną grupę „GRYdytow4” (gry 
bez prądu, rozmowy i co ino… ).

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

stud. teol. Paulina Pacholak i ks. Łukasz Zieliński
Opiekunowie Grupy 19+
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Wśród rusztowań…

LEKCJE RELIGII odbywają się w ramach 
Międzyszkolnego Punku Katechetycznego za-
rejestrowanego w Biurze Edukacji m.st. Warsza-
wa, przy CLVII Liceum Ogólnokształcącym im.  
M. Skłodowskiej-Curie:
- ks. proboszcz Piotr Gaś prowadzi lekcje dla 
uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej, tj. 
konfirmantów (I i II grupa); 
- ks. Łukasz Zieliński prowadzi lekcje dla mło-
dzieży pokonfirmacyjnej oraz uczniów dojeżdża-
jących (Konstancin-Jeziorna):
- diakon Małgorzata Gaś prowadzi lekcje dla ucz-
niów dojeżdżających w Szkole ETO im. S. B. Lin-
dego;
- mgr teol. Elżbieta Byrtek prowadzi lekcje dla 
uczniów klas 0, I, II, III, IV, V, VI Szkoły Podsta-
wowej oraz dla dwóch grup uczniów dojeżdżają-
cych;
- mgr Zuzanna Kuźniak prowadzi jeden raz 
w miesiącu tzw. śpiewające lekcje religii dla ucz-
niów klas I, II, III, IV, V, VI oraz grup uczniów 
dojeżdżających.

SZKÓŁKA NIEDZIELNA (3 grupy) odbywa 
się podczas nabożeństwa przedpołudniowego 
w 2 grupach. Zajęcia te koordynowane są przez 
mgr teol. Elżbietę Byrtek, zaś prowadzone przy 
wsparciu 10 wolontariuszy. Zajęcia szkółki nie-

Informacja o działalności katechetycznej  
w roku 2018

dzielnej oraz niedzielnego przedszkola odbywały 
się regularnie, zdarzało się, że w czasie świąt czy 
ferii obie grupy łączono. 

Szkółki niedzielne prowadzone są również 
podczas nabożeństwa w Konstancinie-Jeziornie, 
w kaplicy Tabita, zajęcia te prowadzi mgr teol. 
Kamila Zielińska.

W szkoleniu z zakresu pracy z dziećmi (II 
część), organizowanym przez Centrum Misji 
i Ewangelizacji, wzięły udział i tym samym ukoń-
czyły z sukcesem cały kurs dwie wolontariuszki 
z naszej parafii. ().

10 czerwca 2018 zorganizowane zostało spot-
kanie grupy wolontariuszy z ks. proboszczem 
Piotrem Gasiem, podczas którego podsumowane 
zostały dotychczasowe działania i zaplanowane 
kolejne, a także wolontariusze w ramach podzię-
kowania otrzymali Biblie Ekumeniczne.

REKOLEKCJE PASYJNE odbyły się 24 marca 
w Konstancinie-Jeziornie w kaplicy Tabita. Reko-
lekcje prowadzone były w 3 grupach wiekowych, 

Elżbieta Byrtek – katechetka w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
Świętej Trójcy w Warszawie

Niedzielne nabożeństwo
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prowadzącymi byli duchowni i katechetka Parafii, 
zaś w sprawy organizacyjne włączyło się kilkoro 
nowych wolontariuszy.

SZCZEGÓLNE NABOŻEŃSTWA, SPOT-
KANIA i PUBLIKACJE
•	 spotkania redakcyjne czasopisma „NOWI-

NA” odbywały się regularnie w drugą sobotę 
miesiąca (w czasie nauki szkolnej). 14 kwiet-
nia młodzi redaktorzy wzięli udział w Targach 
Książki Katolickiej. , Na prośbę duchownego 
KEA w RP przesłano zestaw wydanych nume-
rów „Nowin” dla potrzeb pisanej przez niego 
pracy doktorskiej;

•	 31 maja odbył się Piknik Parafialny w Tabi-
cie, zorganizowano zajęcia oraz gry i zabawy 
dla dzieci, , dzieci obdarowane zostały drob-

nymi prezentami dzięki wsparciu finansowemu 
Komisji Diakonii Parafialnej;

•	 10 czerwca odbył się Międzyparafialny Dzień 
Dziecka w Parafii Wniebowstąpienia Pańskie-
go. Uczestniczyły w nim dzieci, młodzież i do-
rośli z 4 parafii ewangelickich, zorganizowano 
dla nich zabawy i piknik. W akcji pomagali licz-
ni wolontariusze z naszej Parafii;

•	 17 czerwca podczas nabożeństwa przedpo-
łudniowego podziękowano za rok szkolny 
2017/2018, uczniowie otrzymali świadectwa 
i nagrody;

•	 7 sierpnia na zaproszenie Biskupa Kościoła kil-
koro dzieci z naszej Parafii z katechetką uczest-

niczyło w akcji posadzeniu drzewa partner-
stwa z ewangelickimi kościołami Hessen 
i Nassau oraz Westfalii (oficjalnymi kościo-
łami partnerskimi). To kolejne drzewo w war-
szawskim ogrodzie polsko-niemieckim http://
ogrody-polsko-niemieckie.pl/

•	 9 września podczas przedpołudniowego nabo-
żeństwa przy aktywnym udziale uczniów i wo-
lontariuszy uroczyście rozpoczęto rok szkolny 
2018/2019;

• Gwiazdka 16 grudnia - po nabożeństwie po-
rannym w kościele wystąpiły dzieci, przed-
stawiając scenki pt. ”Cztery świece” i „Szewc  
Ignacy” oraz śpiewając wspólnie z chórem Vox 
Gaudii. Po występie zostały obdarowane przez 
„aniołki” prezentami.

KONKURSY, AKCJE CHARYTATYWNE, 
INICJATYWY
• Ogólnopolski Konkurs Biblijny SOLA 

SCRIPTURA składa się z III etapów: parafial-
nego, diecezjalnego oraz finału ogólnopolskie-
go. Tegoroczny zakres wiadomości obejmował 
Księgę Estery, Daniela oraz Ezechiela. Udział 
w konkursie poprzedzony jest spotkaniami 
w małych grupach, podczas których odbywa się 
intensywna praca przy tworzeniu materiałów do 
nauki oraz powtarzanie wiadomości z zakresu 
wyznaczonego tekstu biblijnego. Etap diecezjal-
ny odbył się 13 stycznia w Parafii św. Mateusza 
w Łodzi, zaś finał ogólnopolski odbył się 17 
marca w Bielsku-Białej,. Z naszej Parafii w fina-
le uczestniczyło sześcioro  uczniów. 

• Prezent pod choinkę to akcja organizowana 
przez Centrum Misji i Ewangelizacji oraz Dia-
konię Kościoła EA w RP, w której dorośli i ucz-
niowie naszej Parafii uczestniczą już od kilku 
lat. W tym roku Marysia, Madzia i Zosia zorga-
nizowały dodatkowo zbiórkę prezentów w swo-
ich szkołach, w sumie w naszej Parafii zebrano 
ponad 160 paczek, które zostały przekazane dla 
dzieci na Ukrainie, Białorusi i w Rumunii oraz 
do obozu dla uchodźców. W sumie w Polsce ze-
brano prawie 6 tysięcy prezentów. 

Piknik parafialny w „Tabicie”
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•	 29 listopada na zaproszenie Diakonii KEA 
w RP grupa uczniów wzięła udział w inaugu-
racji jubileuszowej 25. edycji akcji Wigilijne 
Dzieło Pomocy Dzieciom 2018. Wcześniej 
na prośbę Diakonii KEA dzieci przygotowały 
teksty życzeń wpisane w szablony serc, które 
miały stanowić krótką odpowiedź na pytanie: 
czego dzieci życzą innym dzieciom? W każdą 
niedzielę Adwentu (przed i po nabożeństwie) 
dzieci wraz z rodzicami pomagały w rozpro-
wadzaniu świec WDzPdz zgodnie z ustaloną 
listą.

•	 w zorganizowanym przez Wydawnictwo Augu-
stana Reformacyjnym Konkursie Plastycznym 
z naszej Parafii uczestniczyło piętnaścioro ucz-
niów, zaś dwie z nich zajęły 3 i 4 miejsce (Zwia-
stun Ewangelicki 3/2018 i 4/2018).

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

ków 8 grudnia, już po raz piąty, w tym roku 
udało się przygotować bardzo dużo piernicz-
ków, które parafianie mogli nabyć w niedzielę, 
a z zebranych pieniędzy wsparte zostały cztery  
rodziny;

• Szafing czyli wymiana ubrań, zabawek i ksią-
żek – spotkania te w roku 2018 odbyły się 
wielokrotnie, połączone zostały z warsztatami 
szydełkowania i robienia gwiazdek, wspomina-
niem czasu imowiska Rodzinnego, zaś młodsi 
uczestnicy mieli czas na gry planszowe. Jak co 
roku część ubrań została przekazana osobom 
potrzebującym.

WYPOCZYNEK
• Zimowisko Rodzinne odbyło się w terminie 

od 20-28 stycznia 2018 roku w Wiśle-Jaworniku 
i uczestniczyło w nim 56 osób (luteranie, re-
formowani, rzymsko-katolicy). Każdy dzień 
rozpoczynało czytanie i rozważanie tekstów 
biblijnych z książeczki „Z Biblią na co dzień”, 
śpiew i modlitwa. Był czas na jazdę na nartach, 
snowboardzie czy sankach, zawody sportowe, 
kulig, ciekawe prezentacje, zabawy i warsztaty.

• Obóz Letni dla Dzieci z luterańskich parafii 
warszawskich (i nie tylko) odbył się w Domu 
Gościnnym PEA w Mrągowie, w terminie: 5-15 
lipca 2018 r. Bardzo serdeczne przyjęcie, wspa-
niali gospodarze, piękna pogoda, atrakcje kra-
jobrazowe i historyczne, wspólne gry i zabawy, 
dużo wolnego czasu, a także udział w biblijnym 
kursie „Wielkie Igrzyska – życie proroka Elia-
sza” – oto co charakteryzowało ten czas.

INNE
Inne działania poza wyżej wymienionymi (w Pa-
rafii i poza nią):
•	 odwiedzanie chorych dzieci;
•	 udział w Targach Służb wśród Dzieci, ul. Wali-

ców 25 (7 kwietnia);
•	 organizacja i udział w prowadzeniu diecezjalne-

go szkolenia dla osób pracujących z dziećmi (2 
grudnia, PEA w Łodzi);

•	 spotkanie z przedstawicielami ELCA (Evangeli-
cal Lutheran Church in America) i przedstawie-
nie edukacji religijnej w Polsce na przykładzie 
Parafii EA Św. Trójcy (31.01.2018);

W kościele w Mrągowie

Na koloniach w Mrągowie
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Chór Semper Cantamus
Chór obecnie liczy 23 osoby, jego członkami są 
nie tylko parafianie, ale również osoby innych 
wyznań i różnych narodowości. W minionym 
roku dołączyło sześć osób: trzy soprany, dwa alty 
i jeden bas. Dwie osoby ze względów osobistych 
i zawodowych wzięły urlop.

Podczas cotygodniowych spotkań, które od-
bywają się w każdy poniedziałek w godz. 17:00-
19:00, chór pracuje nad wspólnym brzmieniem 
i emisją głosu oraz przygotowuje i poszerza swój 
repertuar. Organizowane są również dodatkowe 
próby przygotowujące zespół do ważnych wyda-
rzeń i koncertów. W roku 2018 chór wzbogacił 
swój repertuar o 9 utworów. Oprócz pracy nad 
wspólnym brzmieniem, dołożono również starań 
nad wizerunkiem zespołu. W tym roku zakupili-
śmy muszki i poszetki dla panów. 

Rok 2018 był bogaty w różne wydarzenia. 
W marcu chór wziął udział w XII Pomorskim Fe-
stiwalu Pieśni Wielkopostnej w Kielnie. W maju, 
jak co roku, chór uczestniczył w Diecezjalnym 
Zjeździe Chórów, który odbył się w Tomaszo-
wie Mazowieckim, podczas których warsztaty dla 
wszystkich chórów z diecezji prowadziła Zuzan-

Informacja dotycząca działalności chórów 
parafialnych w 2018 r.

na Kuźniak. W dniu 6 czerwca chór koncertował 
na Dniach Wielokulturowej Łomży „Pod Wspól-
nym Niebem”. Kolejnym znaczącym dla chóru 
wydarzeniem był udział w XIII Warszawskim 
Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Var-
sovia Cantat”, gdzie zdobył pierwszą nagrodę 
w swojej kategorii.

•	 organizacja specjalnego pokazu filmu „Storm. 
Opowieść o odwadze” (współpraca ze Stowa-
rzyszeniem Nowe Horyzonty Edukacji Filmo-
wej) w dniu 24 lutego w kinie MURANÓW. 
Film obejrzało ok. 100 osób;

•	 spotkanie z grupą osób pracujących z młodzie-
żą i dziećmi w kościele krajowym Nadrenii, 
podczas której zaprezentowano  pracę kateche-
tyczną w Parafii (19 września);

•	 współorganizowanie diecezjalnych Śniadań dla 
Kobiet; 

•	 nabożeństwa w okresie wakacyjnym w kościele 
Objawienia Pańskiego w Warszawie Włochach 

i kaplicy „Tabita” w Konstancinie Jeziornie, 
okazyjna pomoc podczas nabożeństw w koście-
le Św. Trójcy;

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

•	 udział w naradach Mazowieckiego Kuratorium 
Oświaty.

Poza tym została zweryfikowana baza kontaktów 
e-mailowych i telefonicznych rodziców uczniów 
uczęszczających na lekcje religii w naszej Parafii 
z uwzględnieniem zaleceń RODO/KODO. 

Elżbieta Byrtek

Dyplom dla chóru Semper Cantamus za I miejsce w swojej kategorii 
podczas Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu  Chóralnego 

Varsovia Cantata
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Kalendarz nabożeństw oraz innych uroczy-
stości z oprawą muzyczną chóru Semper Canta-
mus:

•	 06/01 sobota, Święto Objawienia Pańskiego 
nabożeństwo oraz koncert kolęd;

•	 16/02 niedziela, nabożeństwo;
•	 11/03 niedziela, nabożeństwo;
•	 16-18/03 Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopost-

nej w Kielnie
•	 30/03 Wielki Piątek, nabożeństwo;
•	 13/05 niedziela, nabożeństwo;
•	 19/05 Diecezjalny Zjazd Chórów w Tomaszo-

wie Mazowieckim;
•	 06/06 koncert w Łomży;
•	 23/06 niedziela, nabożeństwo;
•	 30/09 niedziela, nabożeństwo;
•	 27/10 sobota, nabożeństwo Diecezji Warszaw-

skiej na 100-lecie Niepodległości Rzeczpospo-
litej;

•	 31/10 środa, nabożeństwo Święto Reformacji;
•	 10/11 sobota, Centralne Dziękczynne Nabo-

żeństwo Ekumeniczne z okazji 100-lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości;

•	 17-18/11 Warszawski Międzynarodowy Festi-
wal Chóralny Varsovia Cantata;

•		17/12 poniedziałek, koncert świą-
teczny w ramach wykładu Varsavia-
nistów.

Chór Vox Gaudii
Chór liczy 16 członków, którzy są 
w 90% parafianami. W tym roku 
dołączyły dwie osoby: sopran i bas. 
Trzy osoby ze względu na naukę 
wzięły urlop. Trzy osoby przeszły 
do chóru Semper Cantamus. Spot-
kania odbywają się w każdą śro-
dę w godz. 18:45 – 20:45 oraz na 
dodatkowych próbach w głosach. 
Ćwiczymy intensywnie popraw-
ną impostację i emisję głosu oraz 

pracujemy nad wspólnym brzmieniem zespołu, 
poszerzając repertuar i podwyższając poziom 
wykonawczy. W roku 2018 chór wzbogacił swój 
repertuar o 9 utworów. Chór występuje z chó-
rem dziecięcym oraz wspólnie z chórem Semper  
Cantamus.

Kalendarz występów chóru Vox Gaudii:
•	  07/01 niedziela, nabożeństwo oraz koncert ko-

lęd;
•	 25/03 niedziela, nabożeństwo;
•	 19/05 Diecezjalny Zjazd Chórów w Tomaszo-

wie Mazowieckim;
•	 27/05 niedziela, nabożeństwo konfirmacyjne;
•	 17/06 niedziela, nabożeństwo na zakończenie 

roku szkolnego;
•	 27/10 sobota, nabożeństwo Diecezji Warszaw-

skiej na 100-lecie Niepodległości Rzeczpospolitej;

Występ chóru Semper Cantamus podczas Festiwalu

Chór Vox Gaudii
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•	 10/11 sobota, Centralne 
Dziękczynne Nabożeń-
stwo Ekumeniczne z okazji 
100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości;

•	 24/11 sobota, nabożeństwo 
pamięci ks. bpa Juliusza 
Burschego;

•	 16/12 niedziela, gwiazdka 
dla dzieci.

Chór dziecięcy
Chór liczy 10 członków, dzie-
ci w różnym wieku: od 5 do 
13 lat. Spotyka się w każdą niedzielę w godz. 
12:15-13:45. Pracujemy nad emisją głosu poprzez 
zabawę z muzyką. Rozwijamy percepcję i wrażli-
wość muzyczną poprzez ćwiczenie swoich umie-
jętności i poszerzanie wiedzy muzycznej. Zajęcia 
umuzykalniające mają na celu kształcenie dyscy-
pliny rytmicznej oraz wrażliwości na elementy 
muzyki, rozwijanie twórczej inwencji dziecka, 
improwizacje ruchowe, śpiewanie i granie na 

Chór Vox Gaudii i chór dziecięcy

prostych instrumentach muzycznych. W ramach 
pracy wprowadzamy pieśni dostosowane do roku 
liturgicznego. Chór dziecięcy występował wspól-
nie z chórem Vox Gaudii podczas nabożeństw: 
17.06.2018, 24.11.2018 oraz podczas Gwiazdki 
dla dzieci 16.12.2018 r.

Zuzanna Kuźniak

Połączone chóry parafii E-A Świętej Trójcy w Warszawie  
podczas Zjazdu chórów Diecezji Warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim
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Adda Hasiuk

W skład Parafialnej KD wchodzi 9 para-
fianek. Niestety w ostatnim czasie nasze 

grono nie powiększyło się, ale nie tracimy jednak 
nadziei – może w nowym roku dołączą do nas 
nowe osoby.

Spotykamy się w pierwszą środę miesiąca, 
by ustalić plan pracy na najbliższy miesiąc. Naj-
ważniejszym celem naszej działalności jest praca 
na rzecz bliźniego, opieka nad seniorami parafii, 
szczególnie osobami samotnymi, chorymi, ale tak-
że tymi, które zgłaszają się do nas po pomoc. Sta-
ramy się również wspierać pracę wśród naszych 
parafialnych dzieci. 
Nasza służba ma różne formy, m. in.:
1. Współpracujemy z Kołem Pań, Kołem Se-

niorów, Ośrodkiem Diakonii Tabita, Diakonią 
Kościoła i ośrodkami pomocy społecznej, jeśli 
zajdzie taka potrzeba.

2. Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wiel-
kanocy odwiedzamy stałych pensjonariu-
szy Tabity, składając im świąteczne życzenia 
w formie drobnego upominku i kartki oko-
licznościowej.

3. Seniorom parafii wysyłamy jubileuszowe ży- 
czenia urodzinowe, a także życzenia świą- 
teczne.

4. Odwiedzamy osoby samotne, chore w ich 
domach, w domach opieki, czy szpitalach. 
Z wieloma mamy stały kontakt telefoniczny. 
W odwiedzinach domowych pomagają nam 
duszpasterze parafialni. 

5. W rozmowach indywidualnych udzielamy in-
formacji na temat domów opieki, domów se-
niora, możliwości pomocy materialnej z OPS 
lub stałej opieki.

6. Niekiedy próbujemy uwrażliwić młodych lu-
dzi na obecność i potrzebę wsparcia seniorów 
w ich własnych rodzinach, zachęcić do rozwa-
żenia zatrudnienia stałej opieki. 

Informacja o działalności Parafialnej Komisji 
Diakonii w 2018 roku

7. Członkinie Komisji Diakonii mają też pod 
swoją opieką osoby, którym załatwiają wizyty 
lekarskie, wykupują leki, towarzyszą w drodze 
do lekarza, robią zakupy.

8. Kilka pań regularnie odwiedza pensjonariuszy 
w Tabicie i innych domach opieki, świadcząc 
drobne usługi opiekuńcze.

9. Dla seniorów parafii organizujemy świąteczne 
śniadania: Wielkanocne i Bożonarodzeniowe, 
w których uczestniczy zwykle od 40 do 50 
osób. 

10. Również wyjątkowymi wydarzeniami są 
Dziękczynne Święto Żniw oraz parafialne 
spotkanie adwentowe, w czasie których para-
fianie dzielą się darami na stół, a stroną orga-
nizacyjną zajmują się panie z KD. 

11. W minionym roku odbył się także nasz do-
roczny piknik wiosenny w Tabicie, połączony 
z Dniem Dziecka. Jak zawsze była to okazja, 
która zgromadziła dzieci, pensjonariuszy Tabi-
ty, parafian i sympatyków parafii. W pięknym 
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otoczeniu spędziliśmy wolny od pracy dzień, 
ciesząc się wspólnymi rozmowami, śpiewem 
i przyniesionymi smakołykami. 

12. Parafialna Komisja Diakonii prowadzi ka-
wiarenkę niedzielną po przedpołudniowym 
nabożeństwie. Ofiary za ciasto, kawę i herba-

Spotkania Koła odbywały się tradycyjnie w trzeci 
czwartek miesiąca:
18 stycznia Alicja Sadomska miała prelekcję 
o Janie Bogumile (Gottlibie) Langnerze we-
dług książki „Pamiętnik dorożkarza warszawskie-
go”, wydanej w 1864 r. na 50-lecie tego warszaw-
skiego przedsiębiorcy transportowego, później 
właściciela hoteli, pochowanego na Młynarskiej 
(al. 9 nr 17).
14 lutego Elżbieta Chmiel wystąpiła z ga-
wędą o kuchni żydowskiej, wg książek „Kuch-
nia koszerna” Rebeki Wolf  (reprint z 1904 r.) 
i „W kuchni mamy Soni” Janusza Tencera (War-
szawa 2005 r.)
15 marca odbyło się wspólne Koło Pań z czte-
rech warszawskich parafii ewangelickich. Doktor 
Paweł Matwiejczuk wygłosił na nim prelekcję 
pt. „Kod Cranacha” o najsłynniejszym chyba ma-
larzu czasów Reformacji. Wystąpienie, ilustrowa-
ne znakomitymi przezroczami, wywołało wielkie 
zainteresowanie zgromadzonych Pań.

Informacja na temat spotkań Koła Pań w 2018 r.

19 kwietnia diakon Małgorzata Gaś w związku 
ze świętami wielkanocnymi wygłosiła rozważa-
nia związane również ze Zmartwychwstaniem: 
o wskrzeszeniu córki Jaira oraz wskrzeszeniu 
młodzieńca z Naim.

Maria Chmiel

31.05.2018 r. Piknik parafialny w Tabicie

tę przeznaczamy na działalności charytatyw-
ną, m.in. przekazujemy pieniądze na paczki 
dla dzieci (160 paczek w minionym roku), 
dofinansowujemy transport dzieci na letnie 
kolonie, współfinansujemy produkty na świą-
teczne śniadania dla seniorów, jeśli możemy 
- pomagamy finansowo najbardziej potrzebu-
jącym seniorom. 

13. Bierzemy udział w dorocznych akcjach: „Wi-
gilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” – sprzedaż 
świec, „Prezent pod Choinkę” oraz „Skarbon-
ka Wielkanocna”.

Ponownie zwracamy się z prośbą o włączanie się 
do prac Komisji Diakonii i jednocześnie dzięku-
jemy tym, którzy – choć nie mogą przyjąć stałych 
zobowiązań – wspierają nas ciastem i pomocą 
w kawiarence w miarę swoich możliwości. 

Adda Hasiuk
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Grupa anglojęzyczna spotykała się przez 
cały rok w drugi oraz w czwarty czwartek 

w miesiącu o godzinie 18:30 w Sali Parafialnej nr 
1 na ulicy Kredytowej 4 (domofon: „1”). Uczest-
nikami tych spotkań były zarówno osoby z naszej 
parafii, jak i cudzoziemcy z innych kościołów 
z dziesięciu narodowości. Spotkania odbywa-

Anglojęzyczne spotkania przy muzyce i Słowie Bożym

ją się w atmosferze luzu. Jest wśród nas jedność 
w Chrystusie, niezależnie od narodowości, koloru 
skóry czy wyznania. Grupa się rozwija – obecnie 
na każde spotkanie przychodzi około 15 osób. 

Na typowym spotkaniu na początku śpiewa-
my kilka pieśni, potem czytamy i dyskutujemy nad 
tekstem z Pisma Świętego. Zdarza się, że ktoś ma 

17 maja doktor Lilla Haman miała wykład 
o funkcjonowaniu organizmu człowieka i zasa-
dach żywienia.
7 czerwca wspólne Koło Pań odbyło się w parafii 
Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Puławskiej. 
Zaproszona prelegentka miała wykład o ekologii 
i o… bocianach , ilustrowany przezroczami. Do-
wiedzieliśmy się wiele o życiu i obyczajach tych 
ptaków, tak popularnych i lubianych w Polsce.
21 czerwca Koło Pań wraz z Kołem Seniorów 
wysłuchało gawędy Elżbiety Chmiel pt. „Naj-
bardziej znana warszawianka – najmniej znana 
ewangeliczka” – o Lucynie Ćwierczakiewiczo-
wej, autorce znakomitych i popularnych do dziś 
książek kucharskich i właściwie jednej z pierw-
szych bizneswoman, której dochody pozwalały na 
utrzymanie rodziny, przewyższając dochody męża.
W lipcu i sierpniu trwała przerwa wakacyjna.
20 września, po powrocie z wakacji Panie urzą-
dziły sobie wcześniejsze „Święto Żniw” wraz 
ze stosownymi dekoracjami z płodów rolnych 
i obrazów o podobnej tematyce. Spotkanie zdo-
minowały śpiew i opowieści o wakacjach.
4 października miało miejsce wspólne spotkanie 
Koła Pań w Parafii Ewangelicko-Reformowanej 
na Lesznie. Występowali przedstawiciele kwa-
krów, którzy opowiadali o historii i obecnej sytu-
acji tego wyznania na świecie oraz w kraju.
18 października członkinie Koła wysłuchały in-
formacji o pobycie przedstawicielek naszej parafii 
na spotkaniu kobiet z Niemiec, Czech i Polski, 
które w tym roku odbyło się w Pradze czeskiej, 

a także o Forum Kobiet Luterańskich. Cieka-
wostką był album z haftami, wykonanymi z okazji 
500-lecia Reformacji ofiarowany przewodniczącej 
Koła. Duże obrazy (50x70cm), dzieła słowackich 
luteranek, przedstawiały najbardziej istotne , nie-
rzadko tragiczne, momenty historii tego wyznania 
oraz najwybitniejsze postaci luterańskich działa-
czy i duchownych.
15 listopada spotkanie zdominował wspól-
ny śpiew oraz rozmowy przy kawie i herbacie. 
Ksiądz doktor Włodzimierz Nast w ramach „bie-
siady literackiej” odczytał kilka wierszy Leopolda 
Staffa, poety znanego z eleganckiej i nieco trady-
cyjnej formy przekazu poetyckiego.
6 grudnia tradycyjne adwentowe spotkanie Kół 
Pań z czterech warszawskich parafii ewange-
lickich odbyło się w parafii Dobrego Pasterza 
u metodystów. Początek adwentu sprawia, że 
spotkania u naszych sióstr mają zawsze bardzo 
szczególny, uduchowiony charakter. W pięknie 
przystrojonej sali spotkań mogłyśmy wysłuchać 
historii adwentu, rozważań księży Zbigniewa Ka-
mińskiego oraz Andrzeja Malickiego, a także z ra-
dością sławić Pana pięknymi pieśniami. 
13 grudnia ze względu na okres świąteczny od-
było się wspólne Koło Pań i Koło Seniorów. 
Częścią spotkania były jak co roku „mikołajki” . 
Panie obdarowały się nawzajem drobnymi upo-
minkami, mogły tez wysłuchać stosownych roz-
ważań ks. proboszcza Piotra Gasia oraz ks. dok-
tora Włodzimierza Nasta.

Maria Chmiel
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Począwszy od Wielkanocy 2018 roku nasza 
Parafia dołączyła do grona parafii regularnie 

transmitujących swoje nabożeństwa przez inter-
net. Aktualnie transmisje prowadzi osiem para-
fii naszego Kościoła: Cieszyn, Jaworze, Kraków, 
Pszczyna, Skoczów, Wisław Czarne, Wisła Czar-
ne, Wisła Malina oraz Warszawa Św. Trójcy. 

W kościele umieszonych zostało pięć kamer, 
w tym dwie obrotowe, a studio zlokalizowane na 
II piętrze ryzalitu południowego wyposażone zo-

jakiś problem lub pytania, a wtedy zajmujemy się 
tą sprawą/osobą. Spotkanie kończymy modlitwą, 
często w obcych językach, ale potem jest jeszcze 
czas na rozmowę przy herbacie i ciasteczkach. 

Dziękuję wszystkim naszym Uczestnikom, 
a Księdzu Proboszczowi, Pani Pastor i Radzie 
Parafialnej za wsparcie. Serdecznie zapraszam na 
nasze spotkania wszystkich tych, którzy znają an-
gielski.

„My wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, 
a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich” (Rzymian 
12,5).

Harry Irrgang
Organizator spotkań

31.05.2018 r. 
Harry Irrgang  
z gościem

Informacja o działalności medialnej

stało w specjalistyczny sprzęt i opro-
gramowanie. W obsługę transmisji 
włączonych jest kilkoro wolontariuszy 
parafialnych, do tych zadań przyucza 
się także kilka kolejnych osób, w tym 
z grona młodzieży. 

Transmisje skierowane są zarów-
no do parafian, którzy ze względu na 
wiek, stan zdrowia, wyjazdy lub inne 
okoliczności nie mogą uczestniczyć 
w nabożeństwach, jak i do osób zain-
teresowanych naszą liturgią lub poszu-
kujących dobrego zwiastowania Słowa 
Bożego. Transmisje te są zamieszcza-
ne na parafialnym profilu na kanale  
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YouTube: Luteranie w Warszawie pod adre-
sem: www.youtube.com/peawarszawa

Nabożeństwa on-line („na żywo”) oglą-
da regularnie kilkadziesiąt osób i w większości 
nie są to przypadkowe i krótkotrwałe wejścia. 
Ponieważ nagrania nabożeństw (tak samo jak 
i inne filmy) są stale dostępne na naszym kanale,  
liczba wejść sukcesywnie wzrasta do poziomu 
300-500 wyświetleń każdego z nich. Największe 
zainteresowanie spośród nabożeństw wzbudziło 
nabożeństwo Polskiej Rady Ekumenicznej i Ko-
misji Episkopatu Polski z okazji 100-lecia odzy-
skania niepodległości transmitowane 10 listopada 
2018 r. (ponad 1300 wyświetleń). 

Dzięki komunikacji z widzami na czacie, wie-
my że w ten sposób łączą się z nam ludzie z róż-
nych miejsc Polski, ale także z innych krajów 
świata (Niemiec, Włoch, Stanów Zjednoczonych, 
Wielkiej Brytanii i innych). Transmisje nabo-
żeństw z naszego kościoła wyświetlono łącznie 
ponad 4700 razy! Na parafialnym profilu Luteranie 
w Warszawie oprócz coniedzielnych nabożeństw 
publikowane są także nagrania koncertów (w tym 
np. w ramach zeszłorocznego festiwalu Chopin 
w sercu Warszawy) oraz filmowe rejestracje waż-
niejszych wydarzeń parafialnych (także w ramach 
cyklu SOLA PICTURA). Co ciekawe, największą 
liczbą wyświetleń (aktualnie ponad 70 tys.!) cieszy 
się jeden z krótkich filmów z 2015 r. prezentujący 

dzwony ufundowane przez parafian z okazji Jubi-
leuszu Reformacji. Kolejnym najpopularniejszym 
filmem (ponad 50 tys. wyświetleń) jest 10 minu-
towy skrót nabożeństwa, zalecany do obejrzenia 
studentom teologii różnych uczelni w Polsce. 
Wśród filmów nakręconych w roku 2018 naj-
większym zainteresowaniem cieszy się 8. odcinek 
cyklu Sola Pictura, będący syntetyczną prezenta-
cją Nocy Muzeów w naszym kościele. 

Liczba subskrybentów naszego kanału You- 
Tube Luteranie w Warszawie przekroczyła 
w ostatnich dniach liczbę 500 osób! Przy okazji 
zachęcamy wszystkich parafian i przyjaciół naszej 
parafii do takiej subskrypcji, dzięki czemu będzie 
możliwość otrzymywania powiadomień o nowych 
nagraniach. 

W bieżącym roku planujemy rozszerzyć dzia-
łalność naszego studia telewizyjnego i już teraz 
zapraszamy do współpracy zainteresowane osoby 
– prosimy je o kontakt z kancelarią parafialną.

Andrzej Weigle i Jarosław Błaszkowski
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W 2018 roku na naszym Cmentarzu pocho-
wano 124 osoby: 41 osób wyznania ewan-

gelicko-augsburskiego, 72 rzymskich katolików 
oraz 11 osób nie deklarujących żadnego wyzna-
nia. Odbyły się również 3 nabożeństwa w Kaplicy 
Halpertów z pogrzebami na innych cmentarzach: 
1 ewangelicko-augsburskie, 2 rzymsko-katoli-
ckie. Łączny przychód z tego tytułu wyniósł: 
427.653,50 złotych.

W 2018 roku wydano 53 konsensy: na pla-
ce nowe wydano 2 konsensy, oba dla naszych 
współwyznawców, w tym 1 w części historycznej. 
W ramach dziedziczenia prawa do grobu wyda-
no w roku minionym 51 konsensów: 13 dla lute-
ran (w tym 9 w części historycznej) oraz 1 kon-
sens w części historycznej dla członka kościoła 
ewangelicko-reformowanego; 32 konsensy dla 
rzymskich katolików (w tym 9 na groby w części 
historycznej) oraz 5 dla osób nie deklarujących 
żadnego wyznania (w tym 1 w części historycz-
nej). Łączny przychód z tego tytułu wyniósł: 
172.571,28 złotych.

W 2018 roku wydano 71 zgód na nowe na-
grobki. Odnośnie prac kamieniarskich plano-
wanych na grobach w części historycznej, zgód 
takich udziela się w ścisłej współpracy z Mazo-
wieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków. Łączny przychód z tego tytułu wyniósł: 
34.311,70 złotych. 

Informacja o działalności Cmentarza w 2018 roku

W minionym roku wniesiono na konto Para-
fii 1.056 wpłat za użytkowanie części wspólnych 
cmentarza oraz możliwość korzystania z wody 
i wywozu śmieci. Łączny przychód z tego tytu-
łu wyniósł: 104.365,82 złotych. 

Kwesta działa się w dniach 31 października do 
3 listopada, wzięło w niej udział około 100 osób 
łącznie z uczniami z byłego gimnazjum. Kwesto-
wali głównie nasi parafianie, ale były też osoby 
z Puławskiej, a także kilka osób nie związanych 
z żadną naszą parafią. Wyjątkowo licznie w tym 
roku kwestowała „prawie” młodzież w wieku 4-10 
lat. Mieliśmy – dzięki uprzejmości Lucjana Wojto-
wicza, realizującego projekt Kotwice Pamięci - wy-
stawę fotograficzną w Kaplicy Halpertów, poświę-
coną dagerotypom z naszego cmentarza. Możliwe 
także było zwiedzanie Kaplicy Hermana Junga.

Ryszard Grażyński, Intendent Cmentarza 
Magda Welman

Magda Welman Ryszard Grażyński

Przy grobach diakonis Diakonatu 
Warszawskiego „TABITA”

Symboliczny grób  
bp Juliusza Burschego
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Statutowymi Organami Fundacji Ewangeli-
ckie Towarzystwo Oświatowe (ETO) są Rada 

Fundacji i Zarząd Fundacji. W skład Zarządu 
wchodzą trzy osoby: Agnieszka Bednarkiewicz-
-Sowińska, Małgorzata Kwiatkowska oraz Sylwia 
Małkowska. W skład Rady Fundacji wchodzą: 
Igor Chalupec, ks. Piotr Gaś, mecenas Olga Sztej-
nert-Roszak, ks. Dariusz Chwastek, Katarzyna 
Bursche.

Rok 2018 był kolejnym rokiem, kiedy konty-
nuowaliśmy rozpoczętą we wrześniu w 2013 roku 
naszą działalność oświatową. Prowadzimy Szkołę 
Podstawową im. Samuela Bogumiła Lindego i nie-
publiczne przedszkole „Szkrabki”. Od początku 
funkcjonowania przedszkola realizowaliśmy kon-
cepcję pracy zakładającą wszechstronny rozwój 
dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem wczes-
nego przekazywania wartości, a także kształtowa-
nia umiejętności matematycznych, muzycznych, 
ruchowych i językowych. Koncepcja ta stała się 
podstawą do stworzenia i realizacji autorskiego 
programu, opisującego wszystkie podejmowane 
przez nas działania, rozbudowane o nowe pomy-
sły. W Szkole program autorski jest kontynuacją 
programu Przedszkola. Pracujemy Metodą Linde-
go, jak od nazwiska Patrona naszej szkoły nazwa-
liśmy nasz Program, metody nauczania i sposób 
przekazywania wartości.

Nasze placówki istnieją od 2013 roku – 
przedszkole, i od 2014 roku – szkoła. Od samego 
początku istnienia aktywnie uczestniczymy w róż-
nych akcjach, projektach i konkursach, jesteśmy 
też sami inicjatorami wielu działań i przedsię-
wzięć. Szkoła, choć młoda, ma już na swoim kon-
cie sukcesy swoich uczniów i nauczycieli.

Informacja o działalności Fundacji EWANGELICKIE 
TOWARZYSTWO OŚWIATOWE w roku 2018

Uczniowie klas trzecich poznawali w ubie-
głym roku najważniejsze informacje i ciekawost-
ki na temat Szwecji. 13 grudnia obchodzone jest 
tam święto światła, którego patronką jest święta 
Łucja. Jej kult przywędrował na północ najpraw-
dopodobniej z Niemiec i choć Szwecja to kraj 
protestancki, miał ścisły związek z naturalnym 
rytmem pór roku oraz obecnością (lub brakiem) 
światła słonecznego, który to temat jest Szwe-
dom szczególnie bliski. Dzień, w który przypada 
święto Łucji, jest jednocześnie oficjalnym rozpo-
częciem wielkich przygotowań do Bożego Naro-
dzenia.

Sukcesy wśród uczniów odnieśli: w zawo-
dach rangi warszawskiej:
•	 Janek z klasy 4a – 3 miejsce w konkurencji 

snowboard, 2 miejsce w narciarstwie,
•	 Alicja z klasy 0b – 3 miejsce w narciarstwie,

Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska
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w społecznościach lokalnych. „Pola Nadziei” 
to coroczna kampania edukacyjno-charytatywna 
na rzecz opieki paliatywnej nad ciężko chorymi 
i ich rodzinami. Udział w akcji rozpoczęliśmy od 
finansowej zbiórki jeszcze w 2017 roku na po-
zyskanie cebulek żonkili, które razem z dziećmi 
zasadziliśmy na terenie Zespołu Placówek Oświa-
towych Fundacji ETO. Dochód ze sprzedanych 
kwiatów został przekazany do Hospicjum. Przez 
cały rok szkolny 2017/2018 prowadziliśmy szereg 
akcji, z których dochody były przekazywane na 
Fundację Hospicjum Onkologiczne. 

W lutym dla najstarszych grup przedszkol-
nych zostały zorganizowane warsztaty w ramach 
Dnia Bezpiecznego Internetu.

W marcu kadra przedszkolna przygotowała 
dla Szkrabków niespodziankę – przedstawienie 
„Calineczka”, które premierę miało w pierwszy 
dzień wiosny. Spektakl cieszył się tak dużą popu-
larnością, że został wystawiony jeszcze dwa razy, 
a na widowni zasiedli goście z zaproszonych ursy-
nowskich przedszkoli. Zebraliśmy również środ-
ki, które przekazane zostały Fundacji Hospicjum 
Onkologiczne.

W kwietniu zrealizowany został „Tydzień 
Języka Angielskiego”, podczas którego każda 
z grup wiekowych poznawała inny kraj angloję-
zyczny. 

Na przełomie kwietnia i maja przedszkole 
wzięło udział w akcji „Zaczytani”. Zebrane przez 
nas książki stworzyły biblioteki dla małych i du-
żych pacjentów w szpitalach i oddziałach szpital-
nych w całej Polsce.

•	 Pola z klasy 2a – 3 miejsce w narciarstwie, 
•	 Wiktoria z klasy 2a – 3 miejsce w Polsce w za-

wodach Flyspot (latanie w tunelu aerody-
namicznym) Polish Open 2017 w kategorii: 
Flyspot Playground Kids).

•	 W ramach ubiegłorocznej sesji wiosennej olim-
piady Olimpusek z języka angielskiego wśród 
klas pierwszych aż czworo dzieci z naszej szko-
ły zdobyło tytuł laureata. Kacper z klasy 1a za-
jął 1 miejsce!!!!

Pani Olga Simsak – nauczyciel matematyki 
w Szkole Lindego została Certyfikowanym Tre-
nerem Kart Grabowskiego.

Kadra wzięła udział w szkoleniu Design For 
Change, a zainspirowani przez nauczycielkę ucz-
niowie klasy 3a zbudowali dom dla owadów. 
Realizację swojego projektu zaprezentowali na 
międzynarodowej konferencji organizowanej 
przez Design For Change w Warszawie.

W czerwcu 2018 roku odbył się Piknik spor-
towy, który stanowił uwieńczenie organizowane-
go corocznie tygodnia sportu. 

W kwietniu odbył się Tydzień języków ob-
cych, a także Zielony Targ z ekologicznymi sma-
kołykami z okazji Dnia Ziemi. 

W roku 2018 zakończyliśmy również udział 
w akcji „Pola nadziei”, organizowanej przez Fun-
dację Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysz-
tofa. Ma ona na celu szerzenie idei hospicyjnej 
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Zakończyliśmy projekt „Senior w Przedszko-
lu” organizowany we współpracy z Fundacją 
PROJAN. Projekt miał na celu zaktywizowanie 
osób starszych i uwrażliwienie dzieci na ich po-
trzeby, a także wspólne branie udziału w różnych 
aktywnościach: czytaniu książek, tworzeniu prac 
plastycznych i uczestniczeniu w zabawach.

W szkole realizowany jest autorski program 
skierowany do dzieci w klasach 1-5, mający na 
celu wykształcić u dzieci umiejętność bycia uważ-
nym. Chcemy uczyć jak żyć bez uporczywego 
powracania do przeszłości i ciągłego myślenia 
o przyszłości. Praktykowanie uważności nie jest 
zarezerwowane wyłącznie dla dorosłych i przy-
nosi zaskakujące efekty w pracy z dziećmi i mło-
dzieżą. Dzieci są bardziej skupione, wyciszone, 
troskliwe, bardziej kreatywne, a podejmowanie 
decyzji przychodzi im z mniejszym trudem. Pro-
wadząc zajęcia od września 2017 obserwujemy 
jak pozytywny wpływ ma na naszych uczniów 
trening uważności. 

Pedagodzy i metodycy obydwu placówek 
w 2018 roku prowadzili wieczorne warsztaty dla 
rodziców dotyczące wyzwań wychowawczych 
i przybliżające metody, które stosujemy w naszym 
Zespole. Warsztaty te cieszyły się ogromną popu-
larnością. 

W lutym 2018 roku, w naszych placówkach 
po raz pierwszy zorganizowaliśmy Dzień Otwarty 
z Radiem Kolor. Współpraca okazała się bardzo 
owocna. 

We wrześniu otwarte zostały 3 klasy pierw-
sze oraz trzy klasy 0. Na koniec roku 2018 do 
naszych placówek uczęszczało ponad 380 dzieci, 
a od zeszłego roku przybyło ponad 70-ro dzieci.

Wiemy jak ważna jest znajomość języków ob-
cych w dzisiejszych czasach. Wszyscy uczniowie 
w naszej szkole mają tygodniowo 7 godzin języka 
angielskiego (5 godzin z lektorem jęz. angielskiego 
plus 2 godziny warsztatów z native speakerem). 
Od klasy 4 wprowadziliśmy drugi język obcy – do 
wyboru – niemiecki, francuski, hiszpański. 

Fundacja w ciągu 2018 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-
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 zwycięzcą został Hugo 
z klasy 2a.

Jak co roku, w grudniu 2018 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 operację rocznej 
Zosi. W ciągu 3 godzin Kiermaszu udało nam się 
zebrać ponad 43 tys. zł - kwotę która wystarczy 
na pokrycie kosztów 2 operacji w Hamburgu ma-
leńkiej Zosi. Kiermasz został objęty Patronatem 
Honorowym Burmistrza Dzielnicy Ursynów Mia-
sta St. Warszawy. Wydarzenie otrzymało również 
patronat medialny Ursynów.tv, portalu Haloursy-
nów i Radia Kolor.

Od samego początku w placówkach jest 
prowadzony dodatkowy przedmiot „Opowieści 
biblijne”. W przedszkolu, do grupy pięciolat-
ków włącznie, realizowany jest na zasadzie do-
browolnego wyboru rodziców jako przedmiot 
dodatkowy, od klasy zero oraz w szkole - jako 
obowiązkowy. Program nauczania oraz rozkład 
tematów na te zajęcia opracowała Kamila Zieliń-
ska. Od września 2016 roku przedmiot ten jest 
prowadzony przez dwie nauczycielki Elżbietę 
Byrtek oraz Kamilę Zielińską. 

W szkole Lindego, jako jedynej szkole 
w Warszawie w ramach przedmiotu religia, na-
uczana jest oprócz innych, religia ewangelicko-
-augsburska. Lekcje są prowadzone według planu 
nauczania zatwierdzonego przez Kościoły ewan-
gelickie w Polsce. Podczas lekcji za pomocą opo-
wiadań, rozmów, pieśni, prac manualnych oraz 
różnorakich łamigłówek dzieci mają możliwość 
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poznawać historie biblijne oraz podstawowe wia-
domości z historii Kościoła. Podstawą zajęć jest 
podręcznik do lekcji religii, który jest uzupeł-
niany poprzez szereg pomocy katechetycznych. 
Szkoła udostępnia również swoje sale lekcyjne po 
zajęciach na lekcje nauczania kościelnego religii 
ewangelicko-augsburskiej. 

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

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

Zapraszamy
Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska

Prezes Zarządu Fundacji ETO

Warszawski Oddział PTEw pod koniec roku 
2018 liczył 44 członków, w tym 27 kobiet 

i 17 mężczyzn, 12 osób pracujących i 32 emery-
tów. Do końca roku składkę uregulowało 21 osób. 
W otwartych spotkaniach, których w minionym 
roku odbyło się 10, uczestniczyło przeciętnie 24 
osoby (maksimum 42, minimum 11). Podobnie 
jak w latach ubiegłych w miesiącach letnich lipcu 
i sierpniu spotkań nie było.

20 kwietnia na zebraniu zarządu warszawskie-
go oddziału PTEw z funkcji skarbnika zrezyg-
nowała dr Mirosława Weremiejewicz, funkcję te 
objął członek zarządu Marek Kwiatkowski. Dr 
Mirosława Weremiejewicz pozostała członkiem 
zarządu. 

Oto terminy i dane osób prowadzących zaję-
cia oraz tematyka spotkań:

Informacja o działalności Warszawskiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w 2018 r.

•	 15 stycznia: dr Ewa Jóźwiak, prezes Synodu 
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, 
red. naczelny „Jednoty” wygłosiła prelekcję: 
„Polacy z wyboru - o procesie polonizacji na 
przykładzie czterech pokoleń pastorów w ro-

Aldona Karska, prezes warszawskiego oddziału PTEw
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dzinie Sachsów”, na podstawie dysertacji dok-
torskiej obronionej w ChAT w Warszawie. 
W spotkaniu uczestniczył dr Zdzisław Włodar-
czyk, prezes Wieluńskiego Towarzystwa Nauko-
wego, wydawcy wymienionej pracy. (Frekwencja 
na spotkaniu: 30 osób);19 lutego dr Agnieszka 
Kasprzak wygłosiła prelekcję „Stefan Norblin 
i jego dzieło < Luter na Sejmie w Wormacji >” 
(Frekwencja na spotkaniu: 27 osób);

•	 19 marca dr hab. Janusz Gaworski wygłosił 
prelekcję: „Co nam mówią kazania pogrzebowe 
o historii niemieckiego protestantyzmu” (Fre-
kwencja na spotkaniu: 18 osób);

•	 16 kwietnia ks. Zbigniew Kamiński wygłosił 
prelekcję: „Historia warszawskiego zboru me-
todystycznego”; spotkanie odbyło się w sali 
Parafii Ewangelicko-Metodystycznej Dobre-
go Pasterza w Warszawie, ul. Mokotowska 12. 
(Frekwencja na spotkaniu: 26 osób);

•	 21 maja dr hab. Piotr Kociumbas wygłosił pre-
lekcję: „Śpiewnik Ewangelicki, czyli - co dzisiaj 
pozostało z kancjonałów używanych w pierw-
szych stuleciach Reformacji”. (Frekwencja na 
spotkaniu: 26 osób);

•	 18 czerwca dyr. Małgorzata Platajs wygłosiła 
prelekcję: „Biblia ekumeniczna w kontekście 
działalności Towarzystwa Biblijnego w Polsce” 
.(Frekwencja na spotkaniu: 19 osób);

•	 17 września dr Grzegorz Michalak wygłosił 
prelekcję: „Ewangelicy reformowani wileń-

scy i warszawscy w okresie międzywojennym. 
Doświadczenia z kwerendy naukowej” na 
spotkaniu w siedzibie Parafii Ewangelicko-Re-
formowanej w Warszawie. al. Solidarności 76a. 
(Frekwencja na spotkaniu: 42 osoby);

•	 15 października prof. dr hab. Karol Karski 
wygłosił prelekcję: „Ewangelicy polscy wobec 
odzysania niepodległości w 1918 roku” .(Fre-
kwencja na spotkaniu: 17 osób);

•	 19 listopada Joanna Kamińska, przewodnicząca 
Dnia Modlitwy w Polsce wygłosiła prelekcję: 
„Światowy Dzień Modlitwy Kobiet, historia, 
cel, obchody w Polsce”. (Frekwencja na spot-
kaniu: 22 osoby);

•	 17 grudnia Maria Kaucz wygłosiła prelek-
cję: „Ślady luterańskiej przeszłości w Nowym 
Dworze Mazowieckim”. (Frekwencja na spot-
kaniu: 11 osób);

Zebrania Warszawskiego Oddziału PTEw 
mają charakter otwarty i odbywają się w trzeci 
poniedziałek miesiąca o godz. 17:30, najczęś-
ciej w sali parafialnej nr 1 Parafii Świętej Trójcy 
w Warszawie, ul. Kredytowa 4.

 
Aldona Karska

Prezes Warszawskiego Oddziału PTEw

ks. dr Włodzimierz Nast
sekretarz Oddziału

Podczas spotkania PTEw w Warszawie
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Podczas spotkania PTEw w Warszawie

wśród słuchaczy, choć różnie rozkładały się ak-
centy, co do zainteresowania poszczególnymi te-
matami, prowadzącymi zajęci i formą ich prowa-
dzenia. Łącznie w ramach zajęć stałych odbyło się 
35 wykładów, w tym 13 społecznie oraz 22 seminaria, 
w tym 4 społecznie. 

Zajęcia w nowym roku 2018 r. po przerwie 
świątecznej rozpoczął ks. dr Włodzimierz Nast, 
członek zespołu dydaktyczno-programowego, 
który w ramach seminarium przeprowadził wy-
kład na temat „Reminiscencje jubileuszowego 
roku 500-lecia Reformacji – Ewangelickie ulice 
Warszawy”. Natomiast w I semestrze nowego 
roku akademickiego 2018/2019 wykłady rozpo-
częła profesor Ewa Łętowska tematem „Opera 
i prawo w jednym stali domu (o podobieństwach 
opery i prawa)”. Wykład wprowadzający w te-
matykę ekumeniczną – szczególnie dla nowych 

Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego 
Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej 

Akademii Teologicznej w Warszawie rok 2018 
rozpoczął kontynuacją drugiego semestru roku 
akademickiego 2017/2018 i zakończył pierwszym 
semestrem 2018/2019. Uniwersytet jest czynnie 
zaangażowany w działalność ruchu senioralnego 
na szczeblu ogólnopolskim w Obywatelskim Par-
lamencie Seniorów i ma swojego delegata, a także 
jest członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku i lokalnie działa 
w Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersyte-
tów 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 
2018 realizowana poprzez:
1) wykłady i seminaria,
2) zajęcia plenarne, w tym spotkania integracyj-

ne,
3) naukę języków obcych,
4) kursy informatyczne,
5) zajęcia usprawniająco-relaksacyjne w tym: 

gimnastyka 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 i Rysunku,

•	 zespół literacki,
•	 zespół wokalno-muzyczny, w tym chór EUTW,
•	 zespół turystyczno-krajoznawczy i wypoczynku 

w tym ekumeniczne wyjazdy studyjne.
Podstawową formę w kształceniu w roku aka-

demickim stanowiły wykłady (we wtorki), zajęcia 
plenarne i seminaria (w piątki) każdego tygodnia. 
Cieszyły się one największym zainteresowaniem 

Informacja o działalności EUTW  
za rok 2018

Roman Michalak

Profesor Ewa Łętowska na wykładzie
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słuchaczy naszego Uniwersytetu – wygłosił prof. 
Karol Karski – kierownik zespołu dydaktyczno-
-programowego. Wymienione wyżej wykłady zo-
stały opracowane i wygłoszone przez wykładow-
ców społecznie. 

Pakiet zajęć fakultatywnych obejmował:
1) Naukę języka angielskiego kontynuowaną 

w jednej grupie w każdy wtorek w sali semina-
ryjnej;

2) Kursy informatyczne prowadzone w formie 
warsztatów w sali 23 w każdą środę.

3) Zajęcia usprawniająco-relaksacyjne odbywa-
jące się na sali gimnastycznej na II p., taniec 
w kręgu w każdą środę, a we wtorki i piątki – 
gimnastyka oraz gimnastyka w wodzie na pły-
walni Pingwin na Bemowie w czwartki i po-
niedziałki. 

Wielkie znaczenie mają Zespoły Twórcze 
wspierające działalność dydaktyczną Uniwersyte-
tu. W Zespole Literackim na spotkaniach oma-
wiane były biografie sławnych pisarzy i poetów, 
przygotowywane według kalendarza rocznic, ilu-
strowane fragmentami utworów, listów, poezją 
i muzyką, a także omawiane nowości wydawnicze, 
ciekawe spektakle teatralne, koncerty i wystawy. 
Zespół organizował seminaria w Muzeum Litera-
tury i również rozprowadzał bilety do kina, tea-
tru i opery. W ciągu tego roku sprawozdawczego 
prowadzono warsztaty literackie szczególnie pod 
kątem przygotowania utworów własnych do wy-
dania trzeciego z kolei almanachu.

Zespół Wokalno-Muzyczny opracowywał 
szeroki wachlarz pieśni chóralnych z udziałem so-
listów oraz seminaria z muzyki. Natomiast chór 
jest rdzeniem tego zespołu i spotykał się w każdą 
środę ćwicząc opracowany repertuar. Uczestni-
czył w różnego rodzaju koncertach, konkursach, 
o czym szerzej w dalszej części informacji przy 
prezentacji wydarzeń EUTW. Zespół ten również 
organizował różnego rodzaju wydarzenia kultu-
ralne na naszym Uniwersytecie i spotkania oko-
licznościowe, które stanowiły oprawę artystycz-
ną naszych wewnętrznych uroczystości. Zespół 
wokalno-muzyczny jest najbardziej aktywnym 
zespołem twórczym naszego uniwersytetu i pro-
mującym jego działalność i utrzymując na odpo-
wiednim poziomie „image” EUTW. 

Zespół Turystyczno-Krajoznawczy organi-
zował wycieczki, w tym ekumeniczne wyjazdy 
studyjne. Działalność tego zespołu jest również 
omówiona i pokazana bardzo szeroko w dalszej 
części chronologicznie 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 każdej 
grupie. Oprócz twórczości własnej zespół orga-
nizował spotkania i seminaria z dziedziny sztuki.

Należy podkreślić, że wszystkie Zespoły opie-
rały swą działalność na pracy społecznej. Dzięki 
ich zaangażowaniu ponad 130 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 
czy w Zespołach Twórczych EUTW w 2018 roku 
miały miejsce następujące ważne wydarzenia: 

9 stycznia 2018 r. gośćmi Tematu Dnia w Sal-
ve TV byli prof. Kalina Wojciechowska, wykła-
dowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, 
przewodnicząca Rady Programowej Ekumenicz-
nego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, i Grzegorz 

Zajęcia fakultatywne gimnastyka w wodzie
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Polak, dziennikarz, pracownik Muzeum Jana Pa-
wła II i Prymasa Wyszyńskiego, członek Rady 
Programowej Ekumenicznego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, którzy w rozmowie z Ewą Pie-
trzak wyjaśniali o co chodzi w Tygodniu Modlitw 
o Jedność Chrześcijan i jednocześnie podkreślali 
działalność naszego uniwersytetu w realizacji na 
co dzień idei jedności w różnorodności. Zapra-
szali również chętnych w trochę młodszym wie-
ku do korzystania z bogatej oferty programowej. 
Grzegorz Polak podkreślał, że nasz „ekumenicz-
ny” UTW jest bezprecedensowym, niesamowitym 
fenomenem z pośród 600 innych UTW w Polsce, 
że jest tylko jeden na skalę światową. Prof. Kalina 
Wojciechowska, mówiąc o korzyściach jakie niesie 
uczestnictwo w realizacji idei EUTW stwierdziła, 
że poprzez możliwość poznania innych wyzwań 
uczymy się też tolerancji i akceptacji, a poprzez 
poznanie innych, poznajemy też siebie.

23 stycznia 2018 r. odbyło się nabożeństwo 
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2018 r. 
w prawosławnej cerkwi Św. Marii Magdaleny 
w Warszawie, któremu przewodniczył JE Metro-
polita Warszawski i całej Polski Sawa w asyście 
duchowieństwa. Kazanie wygłosił ks. Piotr Ra-
jecki z prawosławnej parafii św. Jana Klimaka na 
Woli. Po nabożeństwie wystąpił nasz Chór EUTW 
pod dyrekcją Karoliny Trusiewicz, który zaśpie-
wał trzy ukraińskie kolędy „Radość dziś nastała”, 
„Bóg przedwieczny”, „Dobry wieczór Tobi” oraz „Cichą 
noc” w języku rosyjskim. Występ spotkał się z ser-
decznym przyjęciem zgromadzonych i nader po-
zytywną oceną JE Metropolity Sawy.

W dniu 31 stycznia 2018 r. w Parafii Św. Trój-
cy w Warszawie miała miejsce wizyta dwuosobo-
wej delegacji z USA z Zarządem EUTW: Mary 
Streufert i Roger Willer, przedstawicieli biskupa 
luterańskiej parafii w Chicago, należącej do Lute-
rańskiego Kościoła w Ameryce ELCA (Evangelical 
Lutheran Church in America). W spotkaniu uczest-
niczyła pani Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, 
rzecznik Kościoła E-A w Polsce, która pełniła 
również rolę tłumacza, jeśli zachodziła potrze-
ba. W imieniu Zarządu gości powitał prof. Karol 

Karski. Poinformował pokrótce o strukturze Uni-
wersytetu, który wkroczył już w szósty rok swojej 
działalności, a działa pod patronatem Chrześci-
jańskiej Akademii Teologicznej i w ścisłej współ-
pracy z Polską Radą Ekumeniczną. Następnie 
zapoznano gości z historią EUTW, którą Ryszard 
Sikorski prezentował na ekranie, a Pani Agniesz-
ka przekazywała w języku angielskim. Goście byli 
zafascynowani działalnością naszego Uniwersyte-
tu, bogactwem jego oferty programowej – którą 
opracowują Zespół dydaktyczno-programowy  
i Rada Programowa EUTW - oraz realizowanymi 
przez nie celami. Bardzo im się podobało hasło 

Spotkanie chóru EUTW w cerkwi z Metropoloitą Sawą
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przewodnie EUTW i czym jest dla nas idea eku-
menizmu. Następnie nasi goście pytali: o liczbę 
słuchaczy, sposób ich rekrutacji, rodzaj finanso-
wania i inne sprawy dotyczące naszego Uniwer-
sytetu. Otrzymali wyczerpujące odpowiedzi na te 
i inne pytania.

Następnie przedstawili swoje funkcje przy 
parafii luterańskiej w Chicago. I tak Mary Streu-
fert jest dyrektorem odpowiedzialnym za prze-
strzeganie zasad sprawiedliwości wobec kobiet, 
doradzanie im w problemach związanych z wiarą, 
w postaci dialogu uczy ich teologii i innych zasad 
społecznego funkcjonowania. Natomiast Roger 
Willer zajmuje się wypracowywaniem oficjalnego 
stanowiska Kościoła wobec różnych problemów 
teologicznych i społecznych tworząc ważne doku-
menty, będące podstawą nauczania i działalności 
swego Kościoła.

Po wyczerpaniu programu spotkania goście 
z członkami Zarządu udali się do pomieszczeń, 
gdzie odbywały się zajęcia Zespołu Literackiego 
oraz Grupy decoupage. Podziwiali tam wspaniałą 
twórczość naszych utalentowanych seniorów. Na 
pamiątkę wizyty otrzymali w prezencie piękne rę-
kodzieła naszych seniorów i Almanach. Spotkanie 
zakończyło się podziękowaniem dostojnym goś-
ciom za wizytę, a goście wyrazili wdzięczność za 
ciepłe przyjęcie i bardzo budujące spotkanie.

W dniu 2 lutego 2018 r. odbyło się semina-
rium w Centrum Pieniądza im. Sławomira S. 
Skrzypka przy siedzibie Narodowego Banku Pol-
skiego przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 w Warsza-
wie. Zwiedzanie Centrum Pieniądza NBP roz-
poczęliśmy od narodzin pieniądza i prezentacji 
pierwszych form, jakie przyjmował w starożytno-
ści olśniewających niesłychanym bogactwem form 
i kształtów. Dalsza podróż to spotkanie z pienią-
dzem monetarnym, a finalnie z wirtualnym.

Bank Centralny to symbol siły i suwerenności 
państwa, dlatego ta część ekspozycji ma wyjątkowo 
symboliczne znaczenie. Prezentuje się skompliko-
wane i burzliwe dzieje polskiego banku centralne-
go – instytucji odpowiadającej za stabilność pienią-
dza i całego systemu finansowego państwa. Można 

obejrzeć pierwsze polskie banknoty wyemitowane 
podczas insurekcji kościuszkowskiej, dowiedzieć 
się, czym zajmował się pracownik banku central-
nego na początku XIX w. i za co odpowiada Naro-
dowy Bank Polski. Spacerując po Ulicy Bankowej, 
znaleźliśmy się XIX i XX wieku – epoce, w której 
rodziła się polska bankowość i rozkwitały insty-
tucje finansowe. „Przedstawia się” nam Leopold 
Kronenberg – warszawski bankier i finansista, 
opowiadający o swoim życiu i działalności.

W skarbcu za potężnymi drzwiami znajdują 
się ukryte w skrytkach złote monety, a w środku 
skarbca spoczywa prawdziwa sztaba złota. Można 
jej dotknąć, a nawet spróbować ją podnieść! Prze-
konujemy się, ile miejsca zajmuje milion złotych 
w 10-złotowych banknotach i jak konwojuje się 
transporty z pieniędzmi.

Rzadko zastanawiamy się nad tym, co mamy 
w portfelu, bardziej interesuje nas to, ile w nim 
mamy. Tymczasem codziennie nosimy w kieszeni 
prawdziwe dzieła sztuki powielone w milionach 
egzemplarzy. W sali stylizowanej na halę produk-
cyjną poznajemy proces powstawania pieniądza, 
wybitnych projektantów monet i banknotów oraz 
ich warsztat pracy. Na końcu zwiedziliśmy impo-
nujący Gabinet Numizmatyka, a w nim pierwszą 
polską monetę – mający ponad 1000 lat denar 
z czasów Bolesława Chrobrego.

W dniu 9 marca 2018 r. odbyło się Walne 
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków 
EUTW. Sprawozdanie merytoryczne z działalno-
ści EUTW za 2017 przedstawił Prezes Roman 
Michalak, było również udostępnione na stronie 
internetowej. Walne Zebranie udzieliło ustępu-
jącemu Zarządowi EUTW absolutorium za rok 
2017, przyjęło sprawozdanie finansowe za 2017 
rok i preliminarz na rok 2018. Walne Zebranie 
zatwierdziło zaproponowane zmiany w składzie 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej EUTW. Informację 
o aktualnych władzach EUTW można znaleźć na 
stronie internetowej www.eutw.edu.pl w zakładce 
„Władze”.

23 marca 2018 r. odbyło się tradycyjnie uro-
czyste spotkanie integracyjne tzw. „jajeczko” 
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z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Ze 
względu na trwający jeszcze remont w podzie-
miach kościoła św. Trójcy, gościny udzielił nam 
Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warsza-
wie przy ul. Waliców 25. Na początku spotkania 
w Sali Kolumnowej Chór EUTW wprowadził 
nas w nastrój pieśnią pasyjną „Przez Twoją mękę”, 
a ks. Michał Jabłoński proboszcz parafii kościo-
ła ewangelicko-reformowanego rozpoczął nasze 
spotkanie krótką refleksją i wstępną modlitwą, 
po której prezbiter Konstanty Wiazowski prze-
czytał tekst z Ewangelii Mateusza 28,1-10, mówiący 
o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

Prezes Roman Michalak powitał wszystkich 
zebranych, a szczególnie dostojnych gości w oso-
bach: ks. prof. Bogusława Milerskiego – rektora 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, ks. Piotra 
Gasia – proboszcza parafii ewangelicko-augsbur-
skiej Św. Trójcy, prezbitera Marka Budzińskiego 
– pastora warszawskiego I Zboru baptystyczne-
go, ks. Michała Jabłońskiego – proboszcza parafii 
ewangelicko-reformowanej oraz posła Michała 
Szczerbę – wiceprzewodniczącego Sejmowej Ko-
misji Polityki Senioralnej. Wszyscy wymienieni 
goście w krótkim wystąpieniu złożyli życzenia, 
a w dalszej części spotkania Chór naszego Uni-
wersytetu pod kierownictwem Karoliny Trusie-

wicz, zaśpiewał pieśni pasyjne „Przy Twym krzy-
żu” i „Via Dolorosa”. Po tej oficjalnej części Prezes 
Zarządu złożył wszystkim życzenia wielkanocne 
i podziękował wolontariuszom za przygotowanie 
tego spotkania podkreślając rolę organizatorów 
tego spotkania.

W dniu 8 maja 2018 r. odbyło się spotkanie 
integracyjne słuchaczy EUTW z okazji świąt 
majowych połączone ze zwiedzaniem Warszawy 
i okolic. Spotkanie rozpoczęliśmy zbiórką o godz. 
10:00 przed Galerią Narodową „Zachęta” na pl. 
Małachowskiego, a następnie autokarem udali-
śmy się na prawy brzeg Wisły mostem Syreny. Na 
wstępie prezes Roman Michalak witając wszyst-
kich poinformował, że spotkanie integracyjne 
z okazji Święta Konstytucji 3 Maja zorganizo-
wane w Radości połączone jest ze zwiedzaniem 
Warszawy i okolic. Po drodze w autokarze prof. 
Jerzy Kruszewski wyjaśniał znaczenie i symbolikę 
polskiej flagi z okazji obchodzonego Święta Flagi, 
historię Święta Pierwszego Maja oraz wydarzeń 
związanych z przyjęciem Konstytucji Trzeciego 
Maja. To wszystko wprowadziło nas w nastrój 
świętowania i refleksji.

Centralna część spotkania odbyła się w bu-
dynku konferencyjnym Ośrodka Kościoła Chrześ-
cijan Baptystów w Radości należącej do dzielnicy 

Solistka Agnieszka Gertner-
Polak na zakończenie roku 
akademickiego
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Wawer w prawobrzeżnej części Warszawy. Po 
przybyciu do Ośrodka Prezes Roman Micha-
lak powitał wszystkich obecnych na sali i życzył, 
by czuli się jak jedna ekumeniczna rodzina. Ale 
mieliśmy i smutną informację z powodu śmierci 
naszej słuchaczki śp. Wandy Dębowskiej, która 
odeszła nagle. Była bardzo aktywną wolontariusz-
ką zaangażowaną w działalność Uniwersytetu. Po 
wspomnieniach o zmarłej koleżance uczciliśmy Jej 
pamięć minutą ciszy. Jak zawsze na takich spotka-
niach towarzyszył Chór EUTW pod dyrekcja Ka-
roliny Trusiewicz. Był również zaplanowany pik-
nik w plenerze i z uwagi na piękną pogodę mógł 
odbyć się bez zakłóceń na łonie natury.

W dniu 29 maja 2018 r. o godz. 12 w Koś-
ciele Ewangelicko-Augsburskim Św. Trójcy przy 
Placu Małachowskiego 1 w Warszawie odbyło 
się zakończenie roku akademickiego 2017/2018 
na Ekumenicznym Uniwersytecie Trzeciego Wie-
ku. Uroczystość rozpoczęła się pieśnią „Ave Ma-
ria” Schuberta zaśpiewaną w oryginale po niemie-
cku przez solistkę Agnieszkę Gertner–Polak, 
której wspaniały głos i mistrzowskie wykonanie 
w połączeniu z doskonałą akustyką wnętrza prze-
pięknie odrestaurowanego kościoła wywarły na 
słuchaczach duże wrażenie. Następnie ks. pro-
boszcz Piotr Gaś jako gospodarz obiektu ser-
decznie powitał zgromadzonych i wygłosił słowo 
wstępne, a zaśpiewana w wykonaniu solisty War-
szawskiej Opery Kameralnej p. Dariusza Gór-
skiego pieśń „Cudowna Boża łaska” dostarczyła 
wielu wzruszeń. Po oficjalnym powitaniu gości, 
artystów i słuchaczy Chór EUTW pod dyrekcją p. 
Karoliny Trusiewicz zaśpiewał „Gaude Mater Polo-
nia”. Wśród zaproszonych gości obecni byli: JM 
ks. dr hab. Bogusław Milerski – Rektor Chrześ-
cijańskiej Akademii Teologicznej oraz przedsta-
wiciele kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie 
Ekumenicznej reprezentowanej przez Dyrektora  
Biura PRE. 

Następnym punktem uroczystości było przed-
stawienie przez Prezesa sprawozdania z działal-
ności Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w mijającym roku akademickim. Po spra-

wozdaniu były wystąpienia Gości, którzy podkre-
ślali wyjątkową ideę, jaka przyświecała powstaniu 
i funkcjonowaniu Uniwersytetu. W trakcie uroczy-
stości nastąpiło też wręczenie listów gratulacyj-
nych naszym wolontariuszom wyróżniającym się 
swoim zaangażowaniem i pracą na rzecz EUTW. 
Kolejne występy solistów i Chóru EUTW spotka-
ły się z ogromnym zainteresowaniem i były swoi-
stą ucztą dla ducha.

Po występach artystycznych Prezes ogło-
sił oficjalnie zakończenie roku akademickiego 
2017/2018 na EUTW i zaprosił zebranych na 
poczęstunek. Na zakończenie uroczystości w koś-
ciele wszyscy zebrani wraz z Chórem zaśpiewali 
„Hymn EUTW”.

W dniach 4-5 czerwca 2018 r. odbyliśmy dwu-
dniowy ekumeniczny wyjazd studyjny do Wroc-
ławia, Świdnicy i Wałbrzycha. Był to nasz ostatni 
wyjazd integracyjny kończący 6-ty rok akademicki 
działalności EUTW.

Wjechaliśmy do Wrocławia przez wiszący 
Most Grunwaldzki, który łączy lewy brzeg Odry 
z Przedmieściem Szczytnickim. Zameldowaliśmy 
się w Kamienicy „Pod Aniołami” przy ul. Kazi-
mierza Wielkiego 29, gdzie mieliśmy zamówiony 
nocleg i posiłki. Kamienica należy do parafii sto-
jącego obok Ewangelicko-Augsburskiego Kościo-
ła Opatrzności Bożej, zbudowanym w 1820 roku 
w klasycznym stylu. Od niedawna proboszczem 
tej parafii jest ks. Marcin Orawski, a wikariuszem 
ks. Paweł Meler. Po krótkim odpoczynku i zje-
dzeniu obiadu oraz zapoznaniu się z panią prze-
wodniczką wyruszyliśmy ul. Kazimierza Wielkie-
go do Rotundy Panoramy Racławickiej w Parku 
im. Juliusza Słowackiego, a po drodze zatrzy-
mywaliśmy się przy ciekawszych obiektach: przy 
Zamku Króla Pruskiego Fryderyka II Wil-
helma (obecnie Muzeum Etnograficzne) i przy 
Kościele Świętego Krzysztofa. Po wejściu do 
Rotundy Panoramy Racławickiej na platformę 
widokową otaczające nas przestrzenne dzieło Jana 
Styki, Wojciecha Kossaka i innych stwarzało iluzję 
naszej obecności w centrum pokazanej akcji. Pa-
norama dawała złudzenie głębi. 
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212 metrów. Został on wytyczony w pierwszej 
połowie XIII wieku. Obeszliśmy jeden z najpięk-
niejszych ratuszy w Polsce. Umiejętnie łączy w so-
bie cechy stylu gotyckiego i renesansowego.

Jeszcze przed kolacją pojechaliśmy autokarem 
w odwiedziny do Pierwszego Zboru Kościoła 
Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu przy 
ulicy Kłodnickiej 2. Spotkaliśmy się tam z szale-
nie miłym, ciepłym powitaniem Pastora Dawida 
Pacyniaka i parafian, głównie seniorów. Pastor 
wygłosił ciekawe okolicznościowe przemówienie, 
wspólnie pomodliliśmy się i śpiewaliśmy. Prezes 
EUTW wyjaśnił istotę EUTW i jego ideę, po-
dziękował za zaproszenie. Mogliśmy też zwiedzić 
Kościół i zadawać pytania. Następnie celowo wy-
mieszani z Gospodarzami wspólnie zasiedliśmy 
do stołów z ciastem i napojami. Wszyscy uczest-
nicy spotkania podkreślali przyjazne i budujące 
więzi spotkanie. Wieczorem podziwialiśmy nocny 
Wrocław spacerując indywidualnie bądź w gru-
pach po jarmarku i okolicach Starego Miasta.

Po wyjściu z Rotundy przewodniczka popro-
wadziła nas na spacer nad Odrą Bulwarem Xawe-
rego Dunikowskiego. Z tej perspektywy mogliśmy 
podziwiać Ostrów Tumski, wyspy, mosty i mostki, 
również przepływające statki i łódki. Następnym 
punktem wycieczki było Ossolineum. Odwiedzi-
liśmy dziedziniec barokowego budynku poklasz-
tornego Zakonu Kawalerów Mieczowych z Czer-
woną Gwiazdą. W pobliżu Ossolineum nad Odrą 
przy placu Uniwersyteckim mieści się Gmach 
Główny Uniwersytetu Wrocławskiego wybu-
dowany na miejscu dawnego zamku książęcego 
w latach 1728-1742. Jest on arcydziełem sztuki 
barokowej . Na szczególną uwagę zasługują: Aula 
Leopoldyna, Oratorium Marianum i Wieża Mate-
matyczna z tarasem widokowym. W skład kom-
pleksu uniwersyteckiego wchodzi również baro-
kowy kościół Najświętszego Imienia Jezus, w któ-
rym znajduje się kopia „Piety” Michała Anioła.

Od strony ulicy Wita Stwosza weszliśmy 
na Rynek Starego Miasta o wymiarach 175 na 

Słuchacze EUTW na ekumenicznym wyjeździe w Świdnicy
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W słoneczny poranek 5 czerwca po śniada-
niu wyruszyliśmy autokarem z przewodniczką 
do Świdnicy i Wałbrzycha, a konkretnie do Za-
mku Książ. Po drodze usłyszeliśmy trochę in-
formacji na temat zmian zachodzących w rozwi-
jającej się stolicy Dolnego Śląska i jej okolicach. 
W Świdnicy wjechaliśmy ulicą Kościelną na Plac 
Pokoju, przy którym znajduje się Kościół Poko-
ju. Przeszliśmy przez bramę obok najmniejszego 
budynku na Placu Pokoju zwanego domem stróża 
(obecnie jest tam kameralna kawiarenka). Następ-
nie idąc alejką minęliśmy najstarszy (1648) zacho-
wany obiekt na placu, tak zwaną pastorówkę obok 
plebanii i doszliśmy do unikatowego kościoła, od 
początku istnienia do teraz konfesji ewangelicko-
-augsburskiej. Kościół Pokoju w Świdnicy jest 
jednym z dwóch (drugi w pobliskim Jaworze), 
zachowanych w Europie tego typu zabytków. Po 
wysłuchaniu nagranej historii kościoła i omó-
wienia jego wnętrza przez proboszcza parafii ks. 

biskupa Waldemara Pytla wyszliśmy z kościoła, 
gdzie powitała nas Pani pastorowa i oprowadziła 
po zewnętrznych obiektach na posesji kościoła. 
Na zakończenie mogliśmy zobaczyć w budyn-
ku Luterheim dawnego Liceum Ewangelickiego 
wystawę, zalążek muzeum parafialnego poświęco-
nego szeroko pojętej tematyce życia mieszkańców 
tamtych terenów. 

Ostatnim miejscem zwiedzania zaplanowa-
nym przez Zespół Turystyczny i Ekumenicznych 
Wyjazdów Studyjnych był Zamek Książ na Po-
górzu Wałbrzyskim. Mieliśmy chwilę czasu, aby 
rozejrzeć się po otoczeniu Zamku, który został 
zbudowany jakby był przyklejony do skały na 
wysokości 395 m. Obecnie jest to teren Książań-
skiego Parku Narodowego. Ostatnim rezydentem 
Książa z linii Piastów był Bolko II, najmłodszy 
syn Hochbergów. W 1941 roku władze hitlerow-
skich Niemiec skonfiskowały Książ niechętnym 
władzy Hochbergom. Zamek ten łączy różne 
style architektoniczne i zdobnicze. Jest on ciągle 
jeszcze remontowany. Dwa najwyższe piętra są 
niedostępne do zwiedzania. Umówiony wcześniej 
przewodnik oprowadził nas po dostępnych częś-
ciach zamku, zwłaszcza mogliśmy rozejrzeć się 
po najstarszej części wielopoziomowej budowli. 
Obejrzeliśmy pomieszczenia przygotowywane 
dla Hitlera i jego drogi ucieczki z całym sztabem. 
Obejrzeliśmy podziemia. Z zamku wyszliśmy na 
godne podziwu tarasy ogrodowe. W drodze po-
wrotnej do domu zajechaliśmy na umówiony 
obiad w Świdnicy i pełni wrażeń dotarliśmy do 
Warszawy przed godziną 23:00.

9 października 2018 r. Ekumeniczny Uni-
wersytet Trzeciego Wieku zainaugurował siódmy 
rok akademicki, ale stało się to po raz pierwszy 
w nowej siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Te-
ologicznej. Na uroczystość – oprócz studentów 
EUTW i ChAT – przybyli przedstawiciele kadry 
naukowej Akademii z JM rektorem ks. prof. Bo-
gusławem Milerskim na czele, a także przedstawi-
ciele różnych Kościołów należących do Polskiej 
Rady Ekumenicznej, z jej prezesem ks. bp Jerzym 
Samcem. Przybyli również wierni i duchowni 

Zamek w Książu
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Kościołów spoza PRE – m.in. z Kościoła Ad-
wentystów Dnia Siódmego. Obecni byli również 
parlamentarzyści, w tym poseł Joanna Fabisiak 
i poseł Michał Szczerba, przewodniczący Parla-
mentarnej Komisji ds. UTW.

Inauguracja nowego roku akademickiego roz-
poczęła się od odśpiewania hymnu państwowego 
oraz pieśni Ojcze nasz wykonanej przez Dariusza 
Górskiego, solisty Warszawskiej Opery Kame-
ralnej. Prezes Zarządu EUTW Roman Michalak 
wygłosił przemówienie inauguracyjne, w którym 
podkreślił znaczenie misji EUTW jako ważnego 
czynnika edukacyjnego współkształtującego idee 
tolerancji i dialogu bez względu na wyznawany 
światopogląd. Wskazał ponadto na znaczenie 
EUTW aktywizacji osób starszych, mówiąc, że 
marzenia nie idą na emeryturę – tym przypominając 
dewizę uniwersytetów trzeciego wieku.

Wykład inauguracyjny pt. „Europa i edukacja 
religijna” poświęcony wyzwaniom europejskim 
wygłosił rektor ChAT ks. prof. Bogusław Miler-
ski. Słowa pozdrowienia w imieniu PRE przeka-
zał ks. bp Jerzy Samiec, dziękując za ekumenicz-
ną misję EUTW. Zwierzchnik polskich luteran 
zaznaczył, że EUTW jest ważnym animatorem 
społeczeństwa obywatelskiego, które nikogo nie 
wyklucza z jakichkolwiek powodów. Z kolei po-
seł M. Szczerba odniósł się do aktywnego udziału 
EUTW w różnych wydarzeniach organizowanych 
z myślą o UTW w Warszawie i poza nią, dzięku-
jąc za intensywną współpracę. O włączenie się 
w szerszy zakres działań także zachęcała Joanna 
Fabisiak posłanka na Sejm RP.

Zgodnie z uchwałą Zarządu EUTW wrę-
czono również dyplomy honorowych członków 
EUTW. Za zasługi dla uczelni wyróżnieni zostali 
prezbiter Konstanty Wiazowski oraz inż. Bohdan 
Sabela. Laudację wygłosili odpowiednio prof. Ka-
rol Karski oraz ks. dr Włodzimierz Nast.

Podczas uroczystości śpiewał Chór EUTW 
pod dyr. Karoliny Trusiewicz, a także soliści – 
wspomniany już Dariusz Górski oraz Bogdan 
Kuźmiuk. Po inauguracji odbyła się tradycyjna 
agapa.

W dniu 18 października 2018 r. ekumenicz-
ny wyjazd studyjny do Nieborowa, Arkadii, Ło-
wicza i Niepokalanowa był pierwszym wyjaz-
dem integracyjnym w nowym roku akademickim 
2018/2019. Jadąc wygodnym autokarem do 
Nieborowa i zachwycając się kolorami mijanego 
krajobrazu słuchaliśmy wykładu Jerzego Kru-
szewskiego zarówno o Nieborowie i Arkadii, jak 
i o Łowiczu. Przedstawił on obszernie historię 
tych miejsc, omawiając ją pod rożnymi aspektami. 
Z kolei swoimi osobistymi uwagami i wrażeniami 
o Nieborowie podzieliła się Małgorzata Manteuffel-
-Cymborowska. Zwiedzanie rozpoczęliśmy z prze-
wodnikiem od Pałacu w Nieborowie, w którym 
szczególną uwagę zwraca słynna rzymska rzeźba 
głowy Niobe. Zachwyciła nas również Bibliote-
ka z zabytkowymi szafami Jacob’a i ich cennym 
księgozbiorem i nie mniej cennymi globusami 
Coronelliego. Spacer po parku, zaprojektowanym 
w stylu francuskim i najlepiej zachowanym ogro-
dzie tego typu w Polsce, dostarczał nam dalszych 
wrażeń. Podziwialiśmy między innymi dwa olbrzy-
mie stare platany, słynne „baby nieborowskie”, 

O. Celestyn w Niepokalanowie
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czy oranżerię zbudowaną przez Zuga, mieszczącą 
w swoim czasie, największy zbiór drzewek poma-
rańczowych i cytrynowych. 

Leżąca w pobliżu Nieborowa Arkadia stwo-
rzona w XVIII w. przez Helenę Radziwiłłową sta-
nowiła kolejny punkt naszego programu. I tu nasz 
przewodnik prowadził nas po rozległym parku 
romantycznym w stylu angielskim, opowiadając 
o księżnej Helenie i kolejnych budowlach przez 
nią stworzonych. Nieco spóźnieni dotarliśmy do 
Łowicza na obiad i pokrzepieni ruszyliśmy do sto-
jącej z drugiej strony Rynku Bazyliki katedralnej. 
Kościół ten, zwany „Mazowieckim Wawelem”, 
będący miejscem spoczynku 12 arcybiskupów 
gnieźnieńskich i prymasów Polski, został wpisany 
na listę Pomników historii. 

Zgodnie z tradycyjnym ekumenicznym cha-
rakterem naszych studyjnych wyjazdów istotnym 
punktem programu była wizyta w klasztorze Nie-
pokalanów. Witał nas tam serdecznie pełen entu-
zjazmu i energii ksiądz Celestyn Napiórkowski, 
franciszkanin, emerytowany profesor, kierownik 
katedry ekumenicznej Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego. Dowiedzieliśmy się nie tylko 
o historii Niepokalanowa i jego założycielu o. 
Maksymilianie Kolbe, późniejszym świętym, ale 
także o drodze życiowej i działalności naukowej 
ks. Celestyna. Mówiąc o swojej specjalności, jaką 
jest ekumenizm, mariologia i dogmatyka pre-
zentował nam swoje prace naukowe, wśród nich 
książkę „Jak uprawiać teologię”, która spotkała się 
z międzynarodowym oddźwiękiem. Z wdzięcz-
nością przyjęliśmy zaproszenie na kawę, do której 
świetnie pasowało przywiezione przez nas ciasto. 
Dzięki temu z gotowością ruszyliśmy by zobaczyć 
kolejno Kaplicę, najstarszy budynek w Klaszto-
rze , figurę Niepokalanej i Bazylikę. Najwytrwalsi 
wśród nas, prowadzeni przez niezmordowanego 
ks. Celestyna, dotarli w zupełnych ciemnościach 
na cmentarz klasztorny, gdzie jest pochowany 
Franciszek Gajowniczek, więzień Auschwitz, za 
którego życie oddal o. Kolbe. Wracaliśmy do War-
szawy zmęczeni, ale zadowoleni i pełni pozytyw-
nych wrażeń.

W dniu 29 października 2018 r. z inicjatywy 
Krystyny Lewkowicz – Prezes Fundacji „Ogól-
nopolskie Porozumienie UTW”, Przewodniczącej 
Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku – odbyło się spotka-
nie poświęcone polityce senioralnej. W spotkaniu 
udział wzięli przedstawiciele głównych instytucji 
odpowiedzialnych za politykę senioralną: poseł 
Michał Szczerba – zastępca przewodniczącego 
Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, Tomasz 
Pactwa – dyrektor Biura Promocji Projektów Spo-
łecznych U.M. oraz przedstawiciele warszawskich 
UTW. Honorowym gościem była ustępująca Pre-
zydent Warszawy p. Hanna Gronkiewicz- Waltz, 
której serdecznie podziękowano za zasługi dla 
warszawskich seniorów i obdarowano pięknym 
bukietem róż. Pani Prezydent powiedziała, że 
miasto starało się dbać o wszystkie pokolenia 
swoich mieszkańców, ale ona sama darzyła se-
niorów szczególną atencją ze względów osobi-
stych i doświadczeń rodzinnych. Podziękowała za 
współpracę i wsparcie ze strony seniorów wska-
zując, że ten ruch potrzebuje wsparcia finansowe-
go i entuzjastów takich jak poseł M. Szczerba. Nie 
obyło się bez wspólnego, ale chyba nie pożegnal-
nego zdjęcia. Dalsze obrady prowadziła Krystyna 
Lewkowicz, podsumowując politykę senioralną 
Miasta za ostatnie 10 lat i podkreślając rolę Ogól-
nopolskiego Porozumienia UTW (obecnie zrze-
sza 160 UTW) w integrowaniu innych organizacji 
senioralnych. Omówiła przygotowania do spot-
kania z nowym Prezydentem Warszawy Rafałem  
Trzaskowskim. 

Kierunki działań na rzecz seniorów w najbliż-
szej kadencji warszawskiego samorządu omówił 
dyr. Tomasz Pactwa. Biuro Promocji i Projektów 
Społecznych U.M. kończy czwartą edycję konkur-
su na inicjatywy i programy UTW. Dotychczasowe 
edycje obejmowały okresy trzyletnie. Rozpatruje 
się możliwość wprowadzenia cyklu pięcioletnie-
go na zawieranie umów. UTW powinny przystą-
pić do opracowania nowych projektów. W każdej 
następnej edycji uczestniczy więcej UTW, tym sa-
mym U.M. zwiększa środki finansowe na obsługę 
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tych konkursów. Krystyna Lewkowicz przypo-
mniała, że nadchodzący rok 2019 będzie wyjątko-
wym w historii ruchu senioralnego. Będą okrągłe 
rocznice takich zdarzeń jak:
•	 10. Rocznica inauguracji Dnia Warszawskich 

UTW na Torze Wyścigów Konnych na Służew-
cu. Wydarzenie planowane jest na koniec maja 
2019 r.;

•	 10. Rocznica utworzenia Ogólnopolskiego Po-
rozumienia UTW;

•	 Trzeci Kongres Seniorów, do którego rozpo-
częto wstępne przygotowania. Jest to duże 
przedsięwzięcie logistyczne i finansowe, także 
programowe. (W I Kongresie w 2012 r. uczest-
niczyło 3000 delegatów.) Wstępnie określa 
się koszty na ok. 500 tys. zł. Nie jest możli-
wa realizacja tego wydarzenia bez znacznego 
wsparcia Urzędu Miasta. Poseł M. Szczerba 
poinformował i jednocześnie zaprosił na spot-
kanie świąteczne wszystkich chętnych seniorów. 
Spotkanie odbędzie się 17 grudnia o g. 17.00. 
w Muzeum Polin. 

W dniu 13 listopada 2018 r. w siedzibie 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej odby-
ło się spotkanie integracyjne i koncert z okazji 
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Organizatorami spotkania byli: JM Rektor 
ChAT i Zarząd EUTW. Zaproszenie skierowano 
do wszystkich pragnących uczcić tę wyjątkową 
rocznicę i spędzić miłe chwile przy muzyce, poe-
zji i śpiewie. Scenariusz koncertu przygotował 
Dariusz Górski, akompaniament i prowadzenie 
chórów zapewniała Karolina Trusiewicz. Prowa-
dzenie koncertu powierzono ks. dr. Grzegorzo-
wi Giemzie – Dyrektorowi Biura Polskiej Rady 
Ekumenicznej. Po powitaniu zebranych wygłosił 
on krótkie wprowadzenie w historyczne tło wy-
darzeń, które doprowadziły do odzyskania 100 
lat temu niepodległości przez Polskę. JM Rektor 
ChAT prof. dr hab. Bogusław Milerski, nie kryjąc 
wzruszenia na widok zróżnicowanego pokolenio-
wo audytorium: dzieci szkolnych, studentów, pra-
cowników Akademii i słuchaczy EUTW wyraził 
swoje zadowolenie z pomysłu uświetnienia tej do-

niosłej rocznicy i urządzenia koncertu w nowym 
gmachu Uczelni.

Koncert rozpoczął Chór Ekumenicznego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku pieśnią „Marsz 
Pierwszej Kadrowej”, znanej jako: Raduje się Serce, ra-
duje się dusza… Solista Bogdan Kuźmiuk (tenor) 
wykonał „Pieśń o wodzu miłym” (Jedzie, jedzie na kasz-
tance…). Urocze dzieciaki z Chrześcijańskiej Szko-
ły Podstawowej Samuel wykonały pieśń: „Nie no-
szą lampasów”. Następną część koncertu wypełniły 
występy solistów. Agnieszka Gertner-Polak (so-
pran) zaśpiewała pieśni: „Tam na błoniu” (w duecie 
z Dariuszem Górskim) i „Rozkwitały pąki białych 
róż”. Dariusz Górski (basbaryton) wykonał pieśń: 
„O mój rozmarynie”. Przepiękną pieśń: „Zapamię-
taj tamten wrzesień” wykonali: D. Górski i B. Kuź-
miuk wraz z Chórem EUTW, następnie B. Kuź-
miuk wykonał pieśń: „Polska rogatywka”. Koncert 
wzbogacił muzycznie Zespół Bardów wykonując 
z akompaniamentem gitar kilka pieśni o mądrej, 
refleksyjnej treści opisującej naszą ludzką egzy-
stencję. Autorem i wykonawcą pieśni był Dariusz 
Rączka absolwent ChAT, członek grupy literackiej 
„Terra Poetica”. Jakże bliską naszym seniorskim 
doświadczeniom jest pieśń z lat niedostatków au-
torstwa E. Brylla i W. Trzcińskiego „Psalm stojących 
w kolejce” (Za czym kolejka ta stoi?). Wykonał ją chór 
EUTW (aplauz!). Zaskakująco w głosach naszych 
dzieci ze szkoły Samuel brzmiała pieśń: „Wolność 
kocham i rozumiem”. Oby nigdy nie musiały do-
świadczyć jej utraty! Następnie wiersze C. K. Nor-
wida i W. Szymborskiej recytował D. Górski. Po-
tem piękną, o dużym ładunku patriotyzmu pieśń: 
„Póki Polska żyje w nas” wykonał z towarzyszeniem 
Chóru EUTW B. Kuźmiuk. Na zakończenie kon-
certu Chór EUTW zaprosił audytorium do wspól-
nego odśpiewania pieśni „My pierwsza brygada”. Na 
zakończenie Prezes EUTW p. Roman Michalak 
podziękował wykonawcom i zgromadzonym goś-
ciom za uczestnictwo w koncercie i zaprosił na 
przysłowiową kawę i herbatę.

Kolejny raz stało się zadość tradycji naszych 
uniwersyteckich spotkań integracyjnych, tym ra-
zem z okazji zbliżających się Świąt Bożego Na-
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zamknięcia dwóch oddziałów (rehabilitacja ogól-
noustrojowa stacjonarna i rehabilitacja lecznicza 
w ramach działań prewencyjnych ZUS) nadal 
utrzymuje się tendencja wzrostowa w liczbie pa-
cjentów komercyjnych.

Pracownicy
W 2018 liczba zatrudnionych osób nie zmieniła 
się w porównaniu do ubiegłego roku. Na uwagę 
zasługuje fakt, że pracownicy LUX MED Tabi-
ta Sp. z o.o. nieustannie rozwijają się i zdobywa-
ją wiedzę podczas wielu szkoleń wewnętrznych 
i zewnętrznych, m.in. w Akademii Ratownictwa 
Lux Med. 

W dniu 15 września 2018 roku podczas Aka-
demii Pielęgniarek i Położnych organizowanej 
przez Lux Med. sp. z o.o, wyróżnienia w posta-
ci statuetek otrzymały dwie nasze pielęgniarki – 
Dorota Sekuła oraz Hanna Bojar.

Pracownicy niezmiennie od kilku lat mają 
możliwość wypowiedzi w ogól noświatowym 

Działalność ośrodka LUX MED Tabita 
Sp. z o.o. w 2018 r. była kontynuacją lat 

ubiegłych i opierała się na świadczeniu usług me-
dycznych finansowanych zarówno ze środków 
Narodowego Funduszu Zdrowia (zakład opie-
kuńczo - leczniczy, rehabilitacja ogólnoustrojowa 
dzienna oraz neurologiczna), jak i usług komer-
cyjnych, finansowanych przez pacjenta. 

Na początku kwietnia 2018r. na skutek prze-
prowadzonego przez NFZ konkursu, utracony 
został kontrakt na rehabilitację ogólnoustrojo-
wą stacjonarną. Dodatkowo rozwiązany został 
nierentowny kontrakt z Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych. Jako rozszerzenie zakresu świad-
czonych usług Spółka podjęła decyzję o otwarciu 
nowego oddziału dla osób z chorobami otępien-
nymi.
 
Pacjenci
Liczba pacjentów na poszczególnych oddziałach 
wynosiła średnio 110,3 w roku 2018. Pomimo 

Informacja o działalności  
ośrodka LUX MED Tabita

rodzenia i Nowego Roku 2019. Ponownie przy-
jął nas gościnny Kościół Chrześcijan Baptystów, 
udzielając wszelkiej pomocy w zorganizowaniu 
spotkania. Na spotkanie przybyli szanowni goście: 
Poseł na Sejm RP Michał Szczerba, JM Rektor 
ChAT ks. prof. Bogusław Milerski, kapłani Koś-
cioła Starokatolickiego Mariawitów. Spotkanie 
uświetnili artyści: Dariusz Górski i Bogdan Kuź-
miuk, którzy wykonali solo i w duecie kilka kolęd 
i recytacji utworów poetyckich. Stałym punktem 
spotkań integracyjnych jest występ naszego Chó-
ru EUTW, który tym razem zaśpiewał kilka kolęd. 
Usłyszeliśmy też kolędy w wykonaniu sympatycz-
nego duetu, naszych koleżanek sopranistek Mał-
gorzaty i Teresy. Przyjemną nowością było zapro-
szenie Chóru Ukraińskiego. Zaprezentowali się 

wspaniale w swoich barwnych ludowych strojach 
i zaśpiewali w ojczystym języku kilka kolęd i pieś-
ni, które jak wiemy mają szczególny urok. Wszyst-
kim artystom akompaniowała nasza pianistka i dy-
rygent Karolina Trusewicz.

W takcie spotkania składane były życzenia 
świąteczne i noworoczne: przez Prezesa EUTW 
Romana Michalaka oraz posła M. Szczerbę i Rek-
tora ks. prof. B. Milerskiego. Na zakończenie, jak 
w piosence: „wszyscy wszystkim ślą życzenia”, jako 
chrześcijanie przełamaliśmy się opłatkiem, życząc 
sobie wszystkiego najlepszego i nieustającej Bożej 
Opieki.

Roman Michalak
Prezes Zarządu EUTW
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badaniu opinii pracowników pod nazwą People 
Pulse.

Wydarzenia roku 2018
Ważnym wydarzeniem minionego roku dla 
Ośrodka było otwarcie nowego oddziału dla 
osób z chorobami otępiennymi i zaburzenia-
mi pamięci. Oddział dostosowany jest do osób 
w różnych fazach rozwoju choroby. Pacjenci 
w ramach terapii uczestniczą w zajęciach muzy-
koterapii, arteterapii, treningach funkcji poznaw-
czych, fizjoterapii. Celem interdyscyplinarnego 
podejścia i opieki prowadzonej na oddziale jest 
aktywizacja Pacjenta, podtrzymanie poziomu jego 
codziennego funkcjonowania, a także stymulo-
wanie funkcji poznawczych i zachowań społecz-
nych. Wzmacnia to u pacjenta poczucie „bycia 

przydatnym”, poprawia jego nastrój i samopo-
czucie. 

W 2018 roku nasi Pacjenci mieli możliwość 
uczestniczenia w wielu wydarzeniach. Gościli-
śmy artystów, którzy prezentowali swoją twór-
czość (m.in. zespół Czerwona Jarzębina). Jak co 
roku spotkaliśmy się z Pacjentami, ich rodzinami, 
przedstawicielami Parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej oraz Lux Med na Kolacji Adwentowej, pod-
czas której mieliśmy okazję wspólnie kolędować. 
Wspólne kolędowanie spotkało się z dużym zain-
teresowaniem naszych Pensjonariuszy i specjalnie 
dla nich pracownicy Tabity zorganizowali wspól-
ne kolędowanie przy akompaniamencie własnym.

LUX MED Tabita Sp. z o.o.
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Dane statystyczne z 2018 roku

Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy  
w Warszawie

Lp Wyszczególnienie 2017 2018 Różnica

1 Liczba	zarejestrowanych	na	początku	
roku

1792 1820 28

W tym	liczba	parafian	ewangelicko-
augsburskiego

1792 1820 28

W tym	liczba	parafian	ewangelicko-
reformowanego

0 0 0

2 Liczba	osób	wpisanych	-	
zarejestrowanych	w roku,	w tym:

61 56 -5

a).	Liczba	wstąpień	do	Kościoła 30 21 -9

b).	Liczba	chrztów 14 (+3)* 20 6

c).	Liczba	osób	przybyłych	-	zarejestrowanych	
zmiana		miejsca	zamieszkania

17 15 -2

3 Liczba	wyrejestrowanych-wypisanych	
w ciągu	roku,	w tym:

33 42 9

a).		Liczba	osób,	które	wystąpiły	z Kościoła 1 3 2

b).	Liczba	zgonów 24 26 2

c).	Liczba	osób	wyrejestrowanych	skutkiem	
zmiany	miejsca	zamieszkania

8 13 5

4 Aktualna	liczba	parafian	(1+2-3) 1820 1834 14

w tym	liczba	parafian	wyznania	ewangelicko-	
augsburskiego

1820 1834 14

w tym	liczba	parafian	wyznania	ewangelicko-
reformowanego

0 0 0

5 Liczba	osób	przystępujących	do	Sakramentu	
Ołtarza

6815 6840 25

6 Liczba	osób	płacących	składki 616 609 -7

7 Średnia	ofiarność	na	osobę 256,-zł 279,80 zł 23,80 zł
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8 Liczba	pogrzebów	parafian 24 26 2

9 Liczba	pogrzebów	z zewnątrz 107 99 -8

10 Liczba	konfirmantów 20 11 -9

11 Liczba	ślubów: 3 10 7

w tym	liczba	ślubów	o różnej	przynależności	
wyznaniowej

2 10 8

12 Liczba	punktów	katechetycznych	w obiektach	
kościelnych

1 1 0

13 Liczna	dzieci	uczęszczających	do	kościelnych	
punktów.	katechetycznych

147 137 -10

14 Liczna	punktów	katechetycznych	w szkołach 0 0 0

15 Liczba	dzieci	uczęszczających	do	punktów	
katechetycznych	w szkołach

0 0 0

16 Liczba	szkółek	niedzielnych 3 3 0

17 Liczba	dzieci	uczęszczających	na	szkółki	
niedzielne

99 90 -9

18 Liczba	pracowników	świeckich	na	pełnym	
etacie

8 10 2

19 Liczba	pracowników	św.	zatrudnionych	na	
niepełnym	etacie

6 4 -2

20 Liczba	kościołów 2 2 0

21 Liczba	kaplic	wolnostojących 1 1 0

22 Liczba	kaplic	w budynkach 1 1 0

23 Liczba	plebani 0 0 0

24 Liczba	domów 9 9 0

25 Liczba	ziemi	niezabudowanej	w ha 3,7164 3,7164 0

26 Liczba	cmentarzy	czynnych 1 1 0

27 Liczba	cmentarzy	nieczynnych 1 1 0

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

konto bankowe: Nr 48 1020 1156 0000 7802 0056 1654 

kancelaria parafialna czynna:  
wtorek-czwartek w godz. 900-1800, piątek w godz. 900-1600 

w niedziele: w godz. 1000-1300 

 (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@luxmed.pl 

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

 

Kościół Objawienia Pańskiego Warszawa-Włochy: 
ul. Cietrzewia 22, 02-492 Warszawa,  (22) 863-77-86 

Nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 1000 

 

 
 

Parafia Ewangelicko-Augsburska 
Wniebowstąpienia Pańskiego 

ul. Puławska 2A; 02-566 Warszawa; /fax 22-849-77-05 
Adres internetowy: www.luteranie.pl/warszawa-pulawska 

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

 
 

Zespół redakcyjny: Aldona Karska, ks. Piotr Gaś, Katarzyna Kulińska, skład: Piotr Berezowski 
Zdjęcie na okładce: Procesjonalne wejście duchownych podczas ekumenicznego nabożeństwa 

z okazji rocznicy niepodległości Polski,  
fot. Aldona Karska, 2018

 
Do użytku wewnętrznego 
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