
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

EKUMENICZNEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU w 2017 

  

Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w 
Warszawie rok 2017 rozpoczął  kontynuacją roku akademickiego 2016/2017 i był bogaty w różnego rodzaju 
wydarzenia okolicznościowe. Szczególnie jego pierwsza połowa obfitowała w jubileusze uniwersytetu i 
kościołów protestanckich w Polsce. Nasz Uniwersytet obchodził 5-lecie swojej działalności, a kościoły 
powstałe z nurtu Reformacji zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej - 500-lecie.  Uniwersytet jest 
czynnie zaangażowany w działalność ruchu senioralnego na szczeblu ogólnopolskim w Obywatelskim 
Parlamencie Seniorów i ma swojego delegata, a także jest członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku i lokalnie działa w  Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów 
Trzeciego  Wieku m. st. Warszawy. 

 

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 

Przyjęta misja „Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku kształci, integruje w różnorodności i zmienia 
negatywne stereotypy” była w roku sprawozdawczym 2017 realizowana poprzez: 

1) wykłady i seminaria; 
2) zajęcia plenarne, w tym spotkania integracyjne; 
3) naukę języków obcych; 
4) kursy informatyczne; 
5) zajęcia usprawniająco-relaksacyjne, w tym: gimnastyka na sali i na pływalni oraz taniec w kręgu; 
6) zajęcia w zespołach twórczych i samokształceniowych jak: 

 zespół plastyczny, w tym grupa decoupage i grupa malarska; 

 zespół literacki; 

 zespół wokalno-muzyczny, w tym chór EUTW; 

 zespół turystyczno-krajoznawczy i wypoczynku w tym ekumeniczne wyjazdy studyjne. 

Podstawową formę kształcenia w roku akademickim stanowiły wykłady (we wtorki), zajęcia plenarne i 
seminaria (w piątki) każdego tygodnia. Cieszyły się one największym zainteresowaniem wśród słuchaczy i 
różnie rozkładały się akcenty, co do zainteresowania poszczególnymi tematami, prowadzącymi zajęcia, 
formą ich prowadzenia, itp. Łącznie na zajęciach stałych odbyło się 30 wykładów, w tym 10 społecznie oraz  
26 seminariów, w tym 6 społecznie.  

Pierwszy wykład po przerwie semestralnej w dniu 28 lutego br. poprowadziła p. prof. dr hab. Kalina 
Wojciechowska – przewodnicząca Rady Programowej naszego Uniwersytetu. Temat wykładu: „Grzeszne i 
pobożne tańce w Biblii” pozwolił nam zorientować się, w jaki sposób do kultury Izraelitów przeniknęły 
tradycje śpiewu, tańców i gry na instrumentach wywodzące się z Mezopotamii oraz Egiptu i jak były one 
postrzegane na przestrzeni wieków począwszy od 2 tysiąclecia p.n.e. do czasów panowania królów – na 
podstawie opisów w Starym Testamencie. 
 
Wykładem prof. dr hab. Karola Karskiego o współczesnych problemach ekumenizmu w dniu 17 
października 2017 r. rozpoczęły się zajęcia w nowym roku akademickim 2017/2018 na EUTW. Temat 
bardzo aktualny, przybliżający ideę ekumenizmu – zwłaszcza dla nowych słuchaczy naszego Uniwersytetu.  
 
Pakiet zajęć fakultatywnych obejmował: 

1) Naukę języka  angielskiego kontynuowaną w  jednej grupie w każdy wtorek w sali seminaryjnej  
2) Kursy informatyczne, odbywały się w formie warsztatów w sali 23, w każdą środę. 
3) Zajęcia usprawniająco – relaksacyjne na sali gimnastycznej, taniec w kręgu w każdą środę, a we wtorki i 

piątki gimnastyka, natomiast gimnastyka w wodzie w czwartki na pływalni Pingwin na Bemowie.  



 

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

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

Zespół ten również organizował różnego rodzaju wydarzenia kulturalne na naszym Uniwersytecie i 
spotkania okolicznościowe, stanowiąc oprawę artystyczną naszych wewnętrznych uroczystości. Zespół 
wokalno-muzyczny jest najbardziej aktywnym zespołem twórczym naszego uniwersytetu, promującym jego 
działalność i utrzymującym na odpowiednim poziomie „image” EUTW.  

Zespół Turystyczno-Krajoznawczy organizował wycieczki, w tym ekumeniczne wyjazdy studyjne. Działalność 

tego zespołu jest również omówiona i pokazana w dalszej części chronologicznie według dat realizacji. 

Zespół Plastyczny skupiał głównie miłośników i twórców, różnych technik artystycznych, w którym działają: 

Grupa Malarska i Rysunku oraz Grupa Decoupage. Tematy były różnorodne w zależności od zainteresowań 

i ustaleń  w grupie. Zespół uczestniczył w  wystawach amatorskich i uznanych artystów. W porze wiosenno-

letniej odbywały się również zajęcia plenerowe. W czasie obchodów jubileuszowych 5-lecia EUTW 

zorganizował wernisaż swojego 5-letniego dorobku. Oprócz twórczości własnej zespół organizował 

spotkania i seminaria z dziedziny sztuki. 

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

 

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

11 stycznia 2017 r. Chór EUTW wystąpił w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym TABITA w Konstancinie-
Jeziornej. Śpiewał dla pensjonariuszy kolędy, najpierw w kaplicy na terenie ośrodka, z akompaniamentem 
pani Karoliny Trusiewicz – a następnie na korytarzach, przy otwartych drzwiach do pokojów, dla tych, 
którzy nie mogli wyjść o własnych siłach. Wspólne kolędowanie bardzo się podobało starszym, 
schorowanym ludziom i wielu z nich towarzyszyło swoimi głosami. Piękna, zimowa pogoda sprzyjała 
dobrym nastrojom. 

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

29 stycznia 2017 r. Chór EUTW wystąpił gościnnie w Kościele Ewangelicko-Augsburskim 
Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Puławskiej 2A. w czasie niedzielnego nabożeństwa. 

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



 

 
17 marca 2017 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Ekumenicznego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe było ilustrowane pokazem medialnym, 
zawierającym najważniejsze wydarzenia i działania minionego roku. Zatwierdzono sprawozdanie Zarządu 
oraz przyjęto bilans i rachunek wyników za rok 2016. Kolejnym punktem było przyjęcie programu działania 
EUTW na 2017 r. i preliminarza wpływów i wydatków EUTW na rok 2017. Z okazji 5-lecia działalności 
naszego Uniwersytetu na wniosek Zarządu Walne Zebranie podjęło uchwałę nadania członkostwa 
honorowego osobom szczególnie zasłużonym dla działalności EUTW: byłemu prezesowi PRE, abp 
Jeremiaszowi, rektorowi ChAT, ks. prof. Bogusławowi Milerskiemu i proboszczowi Parafii Św. Trójcy, ks. 
Piotrowi Gasiowi.   
 
W dniu 7 kwietnia 2017 r. odbyło się tradycyjne „Jajeczko” czyli  uroczyste spotkanie integracyjne z okazji 
zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Ze względu na remont kościoła św. Trójcy, gościnności udzielił nam 
Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie przy ul. Waliców 25.Spotkanie uświetnił Chór naszego 
Uniwersytetu pod kierownictwem Karoliny Trusiewicz, który zaśpiewał pieśni „Przy Twym krzyżu” i „Per 
Crucem”, a pastor Dariusz Górski wykonał dwie pieśni mówiące o cierpieniu i śmierci naszego Pana „Skało 
wieczna” i „O głowo pełna cierpień”. Pozdrowienia i świąteczne życzenia składali: rektor ChAT prof. B. 
Milerski, dyrektor biura PRE ks. G. Giemza, prezb. M. Budziński.  
 
9 maja 2017 r. odbyło się spotkanie integracyjne słuchaczy EUTW z okazji święta Konstytucji 3 Maja 
połączone ze zwiedzaniem Warszawy i okolic. Miało ono miejsce w Ośrodku Kościoła Chrześcijan 
Baptystów w Radości.  Naszym głównym prelegentem był prof. Jerzy Kruszewski. Już w czasie podróży 
obszernie wyjaśniał znaczenie i symbolikę polskiej flagi z okazji obchodzonego Święta Flagi, oraz wydarzeń 
związanych z przyjęciem Konstytucji Trzeciego Maja. Uroczystości tej towarzyszył nasz Chór pod dyrekcja 
Karoliny Trusiewicz. Spotkanie urozmaiciły też swoim śpiewem, przybyłe razem z nami na tę uroczystość, 
dwie Ukrainki, które wystąpiły w ludowych strojach. Zaśpiewały kilka ludowych pieśni ukraińskich. 
 
Miesiąc maj obfitował w wydarzenia związane z obchodami jubileuszowymi 5-lecia EUTW. O misji i sytuacji 
EUTW po 5 latach istnienia rozmowę z prezesem Romanem Michalakiem prowadził i zarejestrował Dariusz 
Bruncz z portalu ekumenizm.pl. Artykuł nosi tytuł: ”Ekumeniczna normalność jest naszą siłą – rozmowa z 
Romanem Michalakiem z EUTW”.  
 
28 maja 2017 r. Prezes Roman Michalak i sekretarz EUTW prezbiter Konstanty Wiazowski uczestniczyli  w 
audycji z cyklu „Religie” w „Radiu dla Ciebie”, podczas której mówili o założeniu i misji EUTW. 
 

30 maja 2017 r. odbyła się uroczystość poświęcona jubileuszowi 5-lecia założenia Ekumenicznego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 
Uroczystości odbywały się w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przy ul. Miodowej 21C. 
W uroczystości wzięli udział i wystąpili jako goście: 

- Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej ks. bp Jerzy Samiec; 
- Rektor ChAT ks. prof. Bogusław Milerskii, 
- Przedstawiciele Chrześcijańskiej  Akademii Teologicznej oraz Rady programowej EUTW; 
- Przedstawiciele kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i stowarzyszeń 
współpracujących z PRE i EUTW; 
- Dyrektora Departamentu Polityki Senioralnej MR,PiPS – p. Stefana Kołuckiego reprezentował p. 
Michał Szczegielniak; 
- W imieniu Prezydenta m.st. Warszawy  Hanny Gronkiewicz-Waltz – p. Lech Uliasz z Biura Pomocy i 
Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, który odczytał i wręczył list z gratulacjami i życzeniami 
z okazji naszego jubileuszu; 

http://www.ekumenizm.pl/ekumenizm/w-polsce/ekumeniczna-normalnosc-nasza-sila-rozmowa-romanem-michalakiem-prezesem-zarzadu-ekumenicznego-uniwersytetu-trzeciego-wieku/
http://www.ekumenizm.pl/ekumenizm/w-polsce/ekumeniczna-normalnosc-nasza-sila-rozmowa-romanem-michalakiem-prezesem-zarzadu-ekumenicznego-uniwersytetu-trzeciego-wieku/


 

- Przedstawiciele Fundacji Ekumenicznej Tolerancja z p. prof. Karolem Karskim – przewodniczącym 
Fundacji; 
- Przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku p. Krystyna 
Lewkowicz i przedstawiciele warszawskich uniwersytetów trzeciego wieku. 

Nasza ekumeniczna ALMA MATER –– obchodziła swój jubileusz, co prawda skromny - tylko 5-lecie, ale 
przez ten fakt chce podkreślić kontynuację swojej działalności i jako „żywiąca matka” dalej pragnie 
utrzymać swoich studentów „Trzeciego Wieku” przy życiu pełnego radości i spełnienia swoich marzeń, bez 
których trudno żyć. 

Uniwersytet przez te pięć lat swojej działalności wpisał się w historyczne ramy dynamicznego rozwoju 
ruchu senioralnego, a przede wszystkim uniwersytetów trzeciego wieku. Rok 2012 został przez Senat RP 
ogłoszony Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a w marcu tegoż roku w Sali Kongresowej PKiN został 
zwołany I Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku, od którego zaczął się proces tworzenia regionalnych  i 
ogólnopolskich struktur uniwersytetów trzeciego wieku oraz wypracowywania programów dla wszystkich 
seniorów niezależnie od organizacyjnej przynależności. 
14 maja 2012 r. odbyło się zebranie założycielskie Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a 23 
października 2012 r. - pierwsza inauguracja roku akademickiego 2012/2013 w tzw. katedrze ekumenicznej 
– w kościele Św. Trójcy na Pl. Małachowskiego 1 w Warszawie. Wszystkie UTW działają według tych 
samych zasad, stąd też celem naszej aktywności jest edukacja ludzi starszych. Jednak nasza specyfika 
dotyczy niezwykle ważnego, ciekawego i jednocześnie intymnego obszaru, jakim jest religia i religijność 
chrześcijańska. Zależy nam na szerzeniu i urzeczywistnianiu idei ekumenizmu rozumianego jako proces 
poznawania się, zrozumienia inaczej wierzących, aby właśnie w ten sposób promować wiedzę i 
przełamywać stereotypy, które nagromadziły się w ciągu wieków. Uniwersytet zmienia negatywne 
stereotypy dotyczące nie tylko wiedzy i tolerancji religijnej, ale i te dotyczące własnej i cudzej dojrzałości i 
starości. Kreuje nowy model emeryta – człowieka nowoczesnego, samodzielnego, takiego który potrafi 
aktywnie uczestniczyć we współczesnym świecie. 

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

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

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

Następnie zwiedziliśmy Muzeum Narodowe w Kielcach, mieszczące się w dawnym pałacu biskupów 
krakowskich na Pl. Zamkowym i w sąsiedztwie pałacu - kościół katedralny z XVII wieku. Po obiedzie i 
krótkim odpoczynku u podnóża Łysej Góry w Górach Świętokrzyskich zwiedzaliśmy klasztor na Świętym 
Krzyżu, będący bazyliką mniejszą pw. Trójcy Świętej i sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. 
Ostatnim etapem naszej wycieczki był Wąchock i opactwo cystersów z pierwszej połowy XIII wieku (zabytek 
klasy zero).  

Świętowanie i przeżywanie dalszych jubileuszy i uczestniczenie w uroczystościach związanych z tymi 
wydarzeniami były Ewangelickie Dni Kościoła 2017 – Ustroń, Wisła, Cieszyn, Czeski Cieszyn, Bielsko-Biała. 
W dniach 15-18 czerwca 2017, w roku jubileuszowym Reformacji, po raz pierwszy w Polsce, odbyły się 
Ewangelickie Dni Kościoła. Były one okazją do spotkania ewangelików z całej Polski, a także spoza jej 
granic. Słuchacze EUTW również brali udział przyłączając się do zorganizowanego przez proboszcza parafii 
Św. Trójcy ks. Piotra Gasia wyjazdu. Na uroczystości i nabożeństwa EDK dojeżdżaliśmy autokarem, które 
rozpoczęły się w pogodny poranek czwartkowy 15.06.2017 r. w leśnym kościele na Równicy. Dalszy 
program realizowany był w Wiśle, gdzie zaliczyliśmy wycieczkę wyciągiem na Skolnity, wystawę o 
uroczystościach konfirmacyjnych i spacer śladami biskupa Juliusza Burschego, a zakończyliśmy koncertem 



 

Jagodziński Trio. Piątek 16.06. 2017 r. spędziliśmy w Cieszynie i to po obu stronach Olzy. W programie 
studia biblijne, zwiedzanie ewangelickiego Cieszyna. Dyskusja na tematy ekumeniczne odbywała się w 
kościele Jezusowym, a wystawa o Kościołach Łaski - w Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Wieczorem odbył się 
koncert Zespołu Pieśni i Tańca ‘Śląsk” w  kościele Jezusowym. W sobotę 17.06.2017 r. program w Bielsku-
Białej rozpoczął się bogato na tzw. „Bielskim Syjonie”, a więc w kościele ewangelickim Zbawiciela i licznych 
obiektach należących do kościoła ewangelickiego. Najważniejszym wydarzeniem tego dnia było Główne 
Nabożeństwo EDK w bielskiej Hali Widowiskowo-Sportowej pod Dębowcem, a po nabożeństwie rozpoczął 
się Wielki Koncert Reformacyjny. Ostatnim dniem naszego uczestnictwa w obchodach jubileuszowych była 
niedziela 18.06.2017 i nabożeństwo w ewangelickim kościele Zbawiciela w Bielsku. Wzięliśmy też udział w 
pikniku parafialnym na zakończenie roku szkolnego w budynku Augustany, podczas którego prezes 
Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Roman Michalak mówił o działalności naszego 
Uniwersytetu i obchodach jubileuszu 5-lecia. 

VIII Dzień Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Torze Wyścigów Konnych Służewiec odbył się w późniejszym 
terminie niż zawsze, bo dopiero w sobotę 17 czerwca 2017 r. i tym akcentem  wszystkie Uniwersytety 
Trzeciego Wieku w Warszawie zakończyły rok akademicki, rozpoczynając indywidualny sposób spędzania 
wolnego czasu w czasie przerwy wakacyjnej do października.  

Pierwszy dzień października jest Międzynarodowym Dniem Seniora. W tym dniu zwykle obradował 
Obywatelski Parlament Seniorów. Tak było i tym razem. Jego pierwsze posiedzenie odbyło się w 2015 roku 
w Sejmie, natomiast drugie i trzecie, w Muzeum Polskich Żydów „POLIN” w Warszawie. Nowe władze 
uznały, że Parlament Seniorów nie może odbywać się w Sejmie, stąd to nowe miejsce. Parlament ten 
gromadzi przedstawicieli różnych organizacji działających na rzecz ludzi starszych. Obrady Parlamentu 
prowadziła Krystyna Lewkowicz, przewodnicząca tego Parlamentu, a uroczystego otwarcia dokonała prof. 
Hanna Gronkiewicz-Walz, prezydent miasta stołecznego Warszawy. Odczytano list gratulacyjny od 
Prezydenta Andrzeja Dudy. Potem głos zabierali: Ewa Kopacz, premier w rządzie poprzedniej kadencji, 
Kidawa-Błońska, marszałek Sejmu poprzedniej kadencji i obecnego wicemarszałek. Kolejnym honorowym 
gościem był marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.  

Drugą część obrad stanowiły wystąpienia programowe. Dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, 
mówił o działalności swego urzędu w dziedzinie wspierania działalności seniorów. Krzysztof Kwiatkowski, 
prezes Najwyższej Izby Kontroli przedstawiał tendencje demograficzne w naszym kraju. Poseł Michał 
Szczerba, Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP, przypomniał zebranym, że weszły w 
życie trzy ustawy: o obniżeniu wieku emerytalnego, o sieci szpitali oraz o rewaloryzacji emerytur. Krystyna 
Lewkowicz, złożyła sprawozdanie roczne z działalności OPS. Zebrani delegaci jednogłośnie przyjęli 
Deklarację Programową Obywatelskiego Parlamentu Seniorów „Seniorzy i przyszłość Polski”. W Deklaracji 
tej zostały wskazane główne kierunki działania OPS na lata 2017-2018. Czytamy w niej: „Obywatelski 
Parlament Seniorów będzie kontynuować kampanię na rzecz poprawy sytuacji materialnej osób starszych, 
w tym zwłaszcza wypracowania zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych uwzględniający realny 
koszyk dóbr i usług dla gospodarstw emeryckich, zapewniający bardziej sprawiedliwy udział seniorów we 
wzroście gospodarczym kraju”. 

 

3 października 2017 r. wzięliśmy udział w wyjeździe studyjnym na trasie Warszawa-Olsztynek-Ostróda-
Kraplewo-Dąbrówno, którego celem było odwiedzenie kościołów metodystycznych na Mazurach. 
Duchowym naszym opiekunem i przewodnikiem na całej trasie był ks. Zbigniew Kamiński – pastor parafii 
Dobrego Pasterza Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Warszawie, który zapoznał nas z historią 
Warmii i Mazur, a w szczególności z trudnymi i skomplikowanymi dziejami kościołów ewangelickich na tym 
terenie. 

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



 

 

Kolejnym miejscem naszego ekumenicznego wyjazdu studyjnego była Ostróda, gdzie pierwsze nasze kroki 
skierowaliśmy do parafii Łaski Bożej, w której proboszcz ks. Waldemar Eggert przyjął nas bardzo serdecznie. 
W programie było też zwiedzanie miasta Ostródy. Pięknie położone nad jeziorem Drwęckim miasto od XIII 
wieku było siedzibą komturii. Tak jak inne miasta warmińskie przechodziło różne koleje, zaczynając od 
początków krzyżackich, a w1946 włączeniem do Polski. Po wyjeździe z Ostródy udaliśmy się do Kraplewa 
odwiedzając kościół z 1848 roku w stylu neogotyku angielskiego zbudowany z tzw. muru pruskiego, który 
jest siedzibą parafii ewangelicko-metodystycznej „Świętej Trójcy”. Po zwiedzeniu kościoła w Kraplewie 
proboszcz ks. Artur Poganiacz przejechał razem z nami do Dąbrówna gdzie jest również proboszczem 
parafii ewangelicko-metodystycznej  w tej miejscowości. Kościół w Dąbrównie – w latach 1325-1530 był 
kościołem katolickim, później unijnym (luterańsko-kalwińskim), obecnie ewangelicko-metodystycznym. 

 

W dniu 10 października 2017 r. w Kaplicy Dobrego Pasterza Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego przy Pl. 
Zbawiciela, odbyła się uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego 2017/2018 na Ekumenicznym 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Warszawie. Uroczystość prowadził ks. Zbigniew Kamiński, pastor 
tutejszej parafii Dobrego Pasterza. Kilka razy występował chór EUTW pod dyrekcją Karoliny Trusiewicz. Na 
początku wykonał on pieśń „Cudowna Boża łaska”, później Hymn EUTW oraz „GaudeMater 
Polonia” i „Gaudeamus Igitur”. Trzy pieśni wykonała solistka Agnieszka Gertner-Polak, absolwentka 
Akademii Muzycznej i Studium Operowego w Wiedniu. 

Prezes EUTW Roman Michalak w swoim wystąpieniu przedstawił charakter tego uniwersytetu oraz 
program jego działania. Poinformował zebranych, że jest to już szósta inauguracja roku akademickiego tego 
uniwersytetu. Aby podkreślić jego ekumeniczny wymiar, każda inauguracja odbywa się w innym kościele. 
Później głos zabierali goście. Biskup Kościoła Mariawitów ks. Karol Babi – zastępca prezesa Polskiej Rady 
Ekumenicznej, ze względu na nieobecność ks. bp Jerzego Samca, przekazał w jego imieniu pozdrowienia i 
życzenia. W imieniu nieobecnego Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, prorektor prof. Tadeusz 
Zieliński przekazał życzenia i wyraził przekonanie, że EUTW przedłuża kształcenie Akademii, obejmując 
swoim zasięgiem tych, którzy już oficjalnie zakończyli swoje kształcenie.  Głos zabrał też 
przedstawiciel  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pan Michał Szczegielniak. Dyrektor Towarzystwa 
Biblijnego w Polsce Małgorzata Platajs zaprosiła na wystawę „Chrześcijaństwo, Biblia, Reformacja wczoraj i 
dziś”, zaś poseł Michał Szczerba złożył życzenia uczestnikom i zaprosił na „Warszawską Olimpiadę 
Seniorów”. Wykład inauguracyjny pod tytułem  „Teologia metodyzmu w dobie ekumenizmu” wygłosił ks. dr 
Edward Puślecki. Na zakończenie głos zabrał ks. bp Andrzej Malicki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-
Metodystycznego. Podziękował za inicjatywę organizacji tej uroczystości w kościele metodystycznym, a 
następnie odczytał tekst z Księgi Izajasza 40,28-31, złożył życzenia i wraz z innymi biskupami udzielił 
wszystkim błogosławieństwa. 

 

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

W dniu 10 listopada 2017 r. w przededniu Narodowego Święta Niepodległości uczestnicy Ekumenicznego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku udali się do Ośrodka Chrześcijan Baptystów w Radości, by uroczyście 
świętować ten dzień. Wyjazdowe spotkanie integracyjne połączono ze zwiedzaniem po drodze Warszawy z 
prelekcją. Wyjazdy takie integrują naszą ekumeniczną społeczność, pozwalają lepiej się wzajemnie poznać i 
zwiedzić nowe miejsca naszego pięknego kraju. Otwierając nasze uroczyste spotkanie, Chór pod dyrekcją 
Karoliny Trusiewicz wykonał pieśń „My, pierwsza brygada”. Prof. Jerzy Kruszewski podzielił się z nami 
swoimi przemyśleniami o patriotyzmie. Patriotyzm lokalny przez rodzinę i szkołę przeradza się w 



 

patriotyzm globalny – umiłowanie całego kraju, tolerancji dla innych i poszanowania godności innych 
narodów różniąc się tym od nacjonalizmu. 

 

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

 

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

 

Roman Michalak 

Prezes Zarządu EUTW 


