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I N F O R M A T O R  EUTW 

na rok akademicki 2019/2020 

 

Ideą powstania Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod patronatem  
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie jest umożliwienie osobom starszym w tzw. 
„trzecim wieku” z różnych środowisk wyznaniowych, a także wątpiących i poszukujących 
swojego miejsca w sferze duchowej, integracji w pojednanej różnorodności poprzez dialog i 
tolerancję. Organizowanie permanentnego kształcenia i prowadzenia aktywnego trybu życia 
poprzez stały kontakt z nauką, kulturą i sztuką, ale także poprzez rekreacje i uprawianie 
zdrowego trybu życia, przy jednoczesnym zwracaniu uwagi w każdym z tych działań, na ich 
artystyczny i duchowy wymiar. 

Zasady ogólne 

1.  Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie zwany dalej EUTW ma formułę uniwersytetu otwartego, w którym 
zajęcia dydaktyczne podstawowe i fakultatywne, a także inne w zespołach twórczych i 
samokształceniowych w tym spotkania integracyjne i ekumeniczne wyjazdy studyjne dostępne 
są,  zarówno dla członków EUTW, jak również dla członków innych organizacji społecznych i 
środowiskowych, z którymi EUTW zawarło porozumienie.  
EUTW skupia osoby w wieku starszym, emerytalnym, na rencie lub innym świadczeniu 
socjalnym, zainteresowane możliwością ustawicznego kształcenia, bez określania horyzontu 
czasowego. 
Podstawą przynależności do EUTW jest wpisanie na listę słuchaczy w każdym roku akademickim 
i posiadanie ważnej legitymacji słuchacza. 
Zakres działalności EUTW, prawa i obowiązki słuchaczy, sposób finansowania działalności, 
organa władzy EUTW i sposób ich wyboru określa statut EUTW. Patrz: www.eutw.edu.pl 
2. Członkowie EUTW uczestniczą w zajęciach na podstawie okazanej legitymacji po uiszczeniu 
składki członkowskiej. 
3.  Inne osoby, nie będące członkami EUTW uczestniczą w zajęciach na zasadach ustalonych 
przez Zarząd w porozumieniu z organizacjami, które ich delegowały i na zaproszenia. 
4.  Dłuższa nieobecność na zajęciach może być usprawiedliwiona i tym samym przysługuje 
Słuchaczowi prawo wznowienia członkostwa w każdym czasie, ale wniesiona opłata za czas, w 
którym Słuchacz nie uczestniczył nie podlega zwrotowi. 
5.  W czasie przerwy, o której mowa w ust. 4 Słuchaczowi przysługują wszystkie prawa członka 
zwyczajnego EUTW, jeśli uiścił składkę członkowską. 

Prawa i obowiązki słuchacza EUTW 

Podstawowe prawa i obowiązki członka EUTW określone są w Statucie EUTW, w regulaminie 
zajęć i niniejszym Informatorze oraz w porozumieniach zawartych przez Zarząd. 
1. Członkowie zwyczajni Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają prawo do: 

1) korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego, 
2) brania udziału we wszystkich formach działalności EUTW, 
3) wnioskowania w sprawach dotyczących celów i środków działania EUTW,    
4) korzystania z lokalu EUTW, 
5) posiadania legitymacji EUTW. 
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2.  Członkowie honorowi Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku korzystają ze   
    wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym, a ponadto zwolnieni są z   
    płacenia składki członkowskiej. 
3.  Członkowie wspierający Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku korzystają z praw   
    przysługujących członkom zwyczajnym z wyjątkiem prawa wyborczego. 
4.  Członkowie Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zobowiązani są: 

1) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów EUTW, 
2) popierać działania EUTW, zmierzające do wzrostu i znaczenia roli EUTW i jego 

środowiska, 
3) przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu, regulaminów i 

uchwał  organów EUTW, 
4) regularnie opłacać składki i wywiązywać się z podjętych zobowiązań. 

Każdy Słuchacz powinien w miarę swoich możliwości uczestniczyć w pracach na rzecz EUTW w 
ramach wolontariatu. 
Zarząd, Komisja Rewizyjna, kierownicy zespołów, koordynatorzy zajęć i starostowie pracują 
społecznie. 

Organizacja zajęć i oferta programowa  EUTW 

1. Rok akademicki na EUTW trwa od października do maja i składa się z dwóch semestrów,  z 
przerwą semestralną pokrywającą się z feriami zimowymi. W roku akademickim występują 
również  przerwy świąteczne Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz świąt okolicznościowych. 
Terminy podawane są w programach wykładów i na stronie internetowej www.eutw.edu.pl 
2. Przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego Zarząd EUTW w uzgodnieniu z Radą 
Programową podaje do wiadomości Słuchaczom szczegółowy program zajęć w Informatorze i 
na stronie internetowej w Planie Zajęć - opracowany przez Zespół dydaktyczno-programowy w 
składzie: 

1) Prof. dr hab. Karol Karski – kierownik zespołu, 
2) Ks. dr Włodzimierz Nast – koordynator zajęć plenarnych, 
3) Pani mgr Janina Choińska – koordynator zajęć fakultatywnych, 
4) Pani inż. Leokadia Szczecińska-Michalak – koordynator zajęć w zespołach twórczych.  

3. Rada Programowa czuwa nad całością procesu dydaktycznego EUTW zatwierdza kierunki 
kształcenia, współpracuje z Zarządem EUTW w sprawie uzyskania jak najwyższego poziomu 
merytorycznego wykładów i innych zajęć oraz zapewnia dobór wykładowców o najwyższych 
kwalifikacjach naukowych i dydaktycznych. 
4. Rada Programowa EUTW jest organem doradczym Uniwersytetu działającym na podstawie 
regulaminu.  
5. Rada Programowa powoływana jest przez rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i 
Prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej i spotyka się z inicjatywy Zarządu EUTW.  

I. PAKIET ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH EUTW 

1. Wykłady  
 
Tematyka wykładów obejmuje: 

• nauki humanistyczne i społeczne (historia, literatura, filozofia, teologia, historia religii, 
etnografia w tym antropologia i etologia, socjologia, prawo i inne), 



3 

 

• najnowsze osiągnięcia nauk  ścisłych i technicznych z dziedziny fizyki, chemii, astronomii,  

informatyki  i innych. 

Wykłady, odbywają się we wtorki  o godz. 12:00 w Sali nr 1 przy ul. Kredytowej 4.  
Szczegółowy program wykładów opracowuje Zespół Dydaktyczny pod kierownictwem prof. dr 
hab. Karola Karskiego – członka Zarządu; Tel. 22 847 77 78.  Po konsultacji z Radą Programową i 
Zarządem Zespół podaje program słuchaczom do wiadomości i zaprasza wykładowców do 
prowadzenia wykładów zgodnie z harmonogramem. 
 
2. Zajęcia plenarne  
 
Zajęcia plenarne prowadzone są w formie:  

• dyskusji plenarnych na tematy światopoglądowe,  

• spotkań integracyjnych z okazji rożnych wydarzeń okolicznościowych, 

• spotkań panelowych grupy dialogu i wsparcia, 

• wykładów i seminariów z nauk medycznych i przyrodniczych (biologia, psychologia, 
gerontologia,  i inne), 

 
Zajęcia plenarne odbywają się w piątki o godz. 12:00 w Sali nr 1 przy ul. Kredytowej 4.  
Szczegółowy program zajęć opracowuje i sposób jego prowadzenia określa Zespół Dydaktyczny 
pod kierownictwem członka tego zespołu ks. dr Włodzimierza Nasta – członka Zarządu; Tel. 22  
827 39 56. 
Terminy wykładów i zajęć plenarnych podawane są do wiadomości słuchaczom wcześniej w 
planie zajęć na stronie internetowej i indywidualnie na wydruku programu wykładów. 
 
3. Seminaria 
 
Zajęcia seminaryjne dają szanse pogłębiania i poszerzenia wiedzy i wymiany myśli w zakresie 
wybranych tematów z określonych dziedzin nauki, literatury, kultury i sztuki. Forma, ilość i 
jakość zajęć, zależne są od zainteresowań i inwencji słuchaczy.  
Forma, terminy i miejsca zajęć ustalane są przez koordynatorów zajęć fakultatywnych i 
zespołów twórczych po konsultacji z Zespołem Dydaktycznym i Zarządem przekazywane są do 
wiadomości słuchaczom w planie zajęć na stronie internetowej i w ogłoszeniach przed i po 
zajęciach stałych na Sali wykładowej. 
Zajęcia seminaryjne odbywają się w Sali nr 1 i w Sali seminaryjnej w lokalu 23 na II piętrze, III kl. 
przy ul. Kredytowej 4,  w muzeach Literatury, Narodowym, na Zamku Królewskim lub w innych 
miejscach na terenie Warszawy.  

II. PAKIET ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH EUTW 

Słuchacze zainteresowani zajęciami fakultatywnymi, zgłaszają swój udział w zajęciach na 
zebraniu informacyjnym po inauguracji nowego roku akademickiego i podczas dyżurów w 
godzinach akademickich we wtorki i piątki od  11:00 do 14:00 w Sali nr 1.  
Koordynatorem zajęć fakultatywnych jest Pani mgr Janina Choińska; Tel. 534 920 320 
 
1. Lektoraty  
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Nauka  języków obcych ma na celu przede wszystkim przypomnienie języka znanego z młodości 
lub okresu pracy zawodowej. Lektoraty odbywają się na poziomach w zależności od stopnia 
zaawansowania słuchaczy 
Poziom kursu: średni (dla średnio zaawansowanych) 
Lektoraty język angielski 

Lektor 
Poziom 
Kursu 

Dzień 
Godzina 

Starosta 

Paweł Madej Średni 
Piątek 
10:30 – 12:00 

Janina Choińska 
tel. 534 920 320 

 
Zajęcia odbywają się w sali seminaryjnej w lokalu 23 na II piętrze, III kl. przy ul. Kredytowej 4 
Nauka języków obcych jest częściowo odpłatna 20,00 zł/miesiąc. Szczegółowe informacje u 
starosty.  

 
2. Kursy Informatyczne  
 
Zakres kursów obejmuje podstawy informatyki, obsługę Microsoft Office i Internetu oraz 
korzystania z telefonów komórkowych, a także związanych z nimi innych współczesnych form 
komunikacji elektronicznej.   
 
Kursy informatyczne 

Prowadzący 
Poziom  
Kursu 

Dzień 
Godzina 

Starosta 

Kamil Ołdakowski Średni 
Środa 
13:45 – 15:15 

Janina Choińska 
tel. 534 920 320 

 
Zajęcia odbywają się w Sali seminaryjnej w lok. 23 na II piętrze, III kl. przy ul. Kredytowej 4. 
Kursy informatyczne są częściowo odpłatne: 20,00 zł./miesiąc. Szczegółowe informacje u 
starosty. 
 
3. Zajęcia z dziedziny rekreacji ruchowej i terapeutycznej.  
 
Aktywizacja fizyczna obok pracy umysłowej jest ważnym czynnikiem promującym zdrowie i 
zapobiegającym przedwczesnemu starzeniu.   
1. Konsultacje z rehabilitacji geriatrycznej mają na celu stosowanie w lecznictwie ćwiczeń 
fizycznych u osób z dysfunkcjami ze strony różnych układów i narządów, maksymalnie 
usprawniając ich zaburzone funkcje, takich jak; układu oddechowego, krążenia, moczowego, 
ośrodkowego układu nerwowego czy narządu ruchu. Ćwiczenia lecznicze dostosowywane są 
indywidualnie do każdego przypadku. Istnieje możliwość otrzymania zestawu ćwiczeń do 
kontynuowania ich w warunkach domowych. Konsultacje te odbywają się raz w miesiącu. 
Terminy i miejsca zajęć podane są do wiadomości przez prowadzącego zajęcia gimnastyczne. 
2. Zajęcia gimnastyczne na Sali pełnią ważną rolę w utrzymaniu sprawności fizycznej i 
profilaktyczną zapobiegając chorobom reumatycznym, zwyrodnieniowym i osteoporozie Przed 
zajęciami gimnastycznymi należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zezwalającego na 
umiarkowany wysiłek fizyczny. Zakres wykonywanych ćwiczeń opracowuje indywidualnie każdy 
instruktor prowadzący zajęcia. 
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3. Ćwiczenia gimnastyczne w wodzie wykonywane są w odciążeniu (działa wyporność 
wody), co oznacza możliwość ćwiczeń w dużo większym zakresie niż na sali gimnastycznej. 
Dlatego podkreśla się znaczenie ćwiczeń wykonywanych w wodzie dla ludzi starszych. 
Środowisko wodne ma niezwykle korzystny wpływ na organizm zarówno chory jak i zdrowy, u 
osób w podeszłym wieku, szczególnie na układ kostny i mięśniowy. Odpowiednia temperatura 
wody ok. 30˚C działa rozluźniająco na mięśnie i poprawia zakres ruchu i krążenia. Wszelkiego 
rodzaju masaże wodne (leżakowe, boczne gejzery, wodospady itp.) oprócz działania 
zdrowotnego sprawiają ulgę, przyjemność i uczucie lekkości, a ich umiejętne stosowanie działa 
sprzyjająco na narządy wewnętrzne (np. pobudza jelita do pracy). Systematyczne stosowanie 
ćwiczeń w wodzie znacznie poprawia kondycję i pozostawia długotrwały efekt zdrowotny. 
4. Zajęcia "Tańca w Kręgu" pozwalają nam doświadczyć radości i wolności jaką niesie 
taniec. Poprzez taniec można odreagować stres z życia codziennego, poprawić swoją sprawność 
fizyczną i psychiczną. Taniec jest najlepszym sportem dla reumatyków, bo wymaga płynnych, 
kolistych, a jednocześnie różnorodnych ruchów. Z tańca można czerpać radość, poczucia 
jedności i integracji z grupą oraz spędzić miło swój wolny czas.  
 
Zajęcia rekreacji ruchowej  

PROWADZACY 
ZAJĘCIA 

RODZAJ 
ZAJĘĆ 

DZIEŃ 
GODZINA 

STAROSTA 

PŁYWALNIA PINGWIN   
NA BEMOWIE  

Gimnastyka 
relaksacyjna w wodzie  

Czwartek 
14:30 – 15:30 

Maria Szyrle 
Tel. 694 911 731 

PŁYWALNIA OSiR 
NA POLNEJ tylko 
indywidualnie 

Gimnastyka 
relaksacyjna w wodzie 

Sobota 
10:30 – 11:00 

Janina Choińska 
Tel. 692 058 976 

MAŁGORZATA  
BOROWSKA 

Gimnastyka na sali 
gimnastycznej 

Wtorek  
13:30 – 14:15  
Piątek 
10:30 – 11:15 

Maria Szyrle 
Tel. 694 911 731 

JUSTYNA GĘBSKA Taniec w kręgu Piątek 
13:30 – 14:15 

Maria Szyrle 
Tel. 694 911 731 

 
Zajęcia gimnastyczne i Taniec w kręgu odbywają się w Sali gimnastycznej w lokalu 23, piętro II, 
klatka III przy ul. Kredytowej 4.   
Ćwiczenia gimnastyczne w wodzie na basenie, odbywają się na pływalniach:   

• OSiR  Pływalnia „PINGWIN” na Bemowie ul. Oławska 3A,   

• OSiR Pływalnia „POLNA” ul. Polna 7A, - rozliczenia za udział na basenie tylko 
indywidualnie. 

Zajęcia rekreacji ruchowej są częściowo odpłatne: 20,00 zł./miesiąc. Szczegółowe informacje u 
starosty. 

III.  ZAJĘCIA W ZESPOŁACH TWÓRCZYCH I SAMOKSZTAŁCENIOWYCH EUTW 

Zespoły twórcze i samokształceniowe zrzeszają różnego rodzaju grupy zainteresowań i grupy 
towarzyskie, które inspirują słuchaczy EUTW do działalności twórczej, do samokształcenia i 
prezentowania w zespołach własnej wiedzy, doświadczeń i osiągnięć. Są oni również 
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animatorami imprez kulturalnych i artystycznych własnych i we współpracy z innymi 
instytucjami kulturalnymi i artystycznymi.  
Koordynatorem zespołów twórczych i samokształceniowych jest Pani inż. Leokadia Szczecińska 
– Michalak, tel. 535 825 875. 

 

1. Zespół literacki 

 
Na spotkaniach Zespołu omawiane są 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 prezentuje również twórczość własną na warsztatach literackich i  organizuje seminaria 
w Muzeum Literatury i w Sali seminaryjnej. Opracowuje scenariusze i uczestniczy wspólnie z 
zespołem wokalno-muzycznym w spotkaniach okolicznościowych EUTW. Rozprowadza bilety do 
kina, teatru i opery. Wydaje własną twórczość w biuletynach, antologiach i almanachach.  
Spotkania zespołu odbywają się w czwartki o godz. 10:00, w sali seminaryjnej w lokalu 23, II 
p. III kl. ul. Kredytowa 4 i raz w miesiącu we wtorki. 
Zespołem kieruje Pani Leokadia Szczecińska-Michalak; tel. 535 825 875, w zastępstwie  Pani 
Małgorzata Borecka, tel. 503 359 054 

 

2. Zespół wokalno-muzyczny: 

 
Zespół wokalno-muzyczny opracowuje szeroki wachlarz pieśni chóralnych z udziałem solistów. 
W swoim repertuarze ma około 50 utworów, sakralnych i świeckich. Znajdują się wśród nich 
utwory religijne, pieśni patriotyczne, kolędy, pieśni polskie i zagraniczne. Występ Chóru 
uświetnia inauguracje i uroczyste zakończenia roku akademickiego, towarzyszy spotkaniom 
integracyjnym, często przy udziale swoich i zaprzyjaźnionych solistów. Wnosi swoim śpiewem 
garstkę radości do domów opieki i dziennego pobytu. Łamie bariery pokoleniowe śpiewając dla 
dzieci w różnych okolicznościach. Bierze udział w przeglądach chórów diecezjalnych, w 
Juwenaliach i Senioraliach i innych. 
Zespół organizuje też wydarzenia kulturalne i spotkania okolicznościowe oraz seminaria z 
muzyki. Rozprowadza także bilety do Filharmonii i Uniwersytetu Muzycznego i na rożnego 
rodzaju koncerty.  
Próby chóru odbywają się w każdą środę o godz. 10:00 w Sali kolumnowej na ul. Waliców 25 
Zespołem kieruje Pani mgr Karolina Trusiewicz; Tel. 602 361 567 
Starosta – Pani Leokadia Szczecińska-Michalak; Tel. 535 825 875 
 

3. Zespół plastyczny 

 

Zespół skupia głównie miłośników i twórców,  różnych technik artystycznych w którym działa:  
a) Grupa malarska i rysunku 
b) Grupa decoupage. 

Tematy też są różnorodne w zależności od zainteresowań i ustaleń  w grupie. Zespół uczestniczy 
w różnych wystawach amatorskich i uznanych artystów. W porze wiosenno-letniej bywają też 
zajęcia plenerowe. Oprócz twórczości własnej zespół organizuje spotkania i seminaria z 
dziedziny sztuki w Muzeum Narodowym, Zamku Królewskim, Pałacu pod Blachą, w czasie 
których zwiedzane są ciekawe wystawy stałe jak i okresowe.   
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a) Grupa Malarska 

Słuchacze malują portrety, martwą naturę, krajobrazy, pejzaże, obrazy fantastyczne i 

realistyczne. Uczą się opanować warsztat malarski, który przynosi wiele radości i satysfakcji, a 

także daje odskocznię od prozaicznego dnia codziennego. W trakcie roku akademickiego 

odbywają się wystawy obrazów z okazji wielu uroczystości. Stała wystawa jest w pracowni, 

zmienia się kilka razy w czasie roku akademickiego. Pracami obdarowywane są odwiedzane 

parafie w Kościołach różnych wyznań i instytucjach w czasie ekumenicznych wyjazdów 

studyjnych i spotkań integracyjnych.  

Zajęcia tej grupy odbywają się w piątki o godz. 14:00 w lokalu 23, II p. III kl. ul. Kredytowa 4.   

Zajęcia w grupie malarskiej prowadzi artysta malarz Urszula Kochanowska; tel. 698 095 237. 

Starostą grupy malarskiej i rysunku jest Pani Anna Wielgosz; tel. 501 046 673 

b) Grupa Decoupage 

Pod okiem artystki-plastyka, na zajęciach decoupage słuchacze opracowują  reprodukcje 

obrazów słynnych malarzy. Umacniają swoją cierpliwość układając mozaiki z drobnych 

koralików w misterne wzory, pejzaże. Dekorują szklane przeźroczyste talerze, które stają się 

ozdobnymi. Mogą służyć na ciasto deserowe lub wystrój pokoju, kuchni. Robią ozdobne 

puzderka, szkatułki, pudełeczka z przeznaczeniem na herbatę w saszetkach, obklejane, 

malowane, spękane, wysadzane koralikami. Dekorują praktyczne przedmioty do użytku 

codziennego jak np. tace na nóżkach, podstawki pod imbryk, butelki na jeden kwiat, wazony, 

patery na owoce, miseczki, pojedyncze świeczniki. Na zajęciach decoupage miło spędzany jest 

czas, a wesołe rozmowy dają chwilę odprężenia od codzienności.  

Zajęcia grupy odbywają się we wtorki o godz. 13:30 w lokalu 23, II p. III kl. ul. Kredytowa 4. 

Zajęcia w grupie decoupage prowadzi Pani Anna Kubicka – artysta plastyk; Tel. 507 135 944. 

Starostą grupy decoupage jest Pani Jadwiga Kublik; tel. 533 324 010 

 

4. Zespół turystyczny i wyjazdów studyjnych 

 

Organizuje wycieczki krajowe i ekumeniczne wizyty studyjne oraz wycieczki po Warszawie i jej 

okolicach. Zespół ten ma na celu integrację słuchaczy EUTW.  Na wyjazdowych spotkaniach i po 

odbytych podróżach prezentowane są  przez uczestników amatorskie filmy i fotografie oraz 

pamiątkowe przedmioty dokumentujące ich podróże. Projekcje uzupełniane są odpowiednim 

komentarzem. W dyskusjach towarzyskich następuje wymiana doświadczeń i wrażeń.  

Wycieczki po Warszawie i jej okolicach oraz spacery do lasów i rezerwatów w okolicach 

Warszawy  mają na celu oprócz integracji bezpośredni kontakt z przyrodą i architekturą. Ruch 

na świeżym powietrzu umożliwia dotlenienie organizmu, i zachowanie sprawności narządów 

ruchu. Trasy wycieczek i tempo spaceru dostosowane do możliwości uczestników. Zespołem 

kieruje Pani Leokadia Szczecińska – Michalak; tel. 535 825 875, w zastępstwie Pani Grażyna 

Ebbig; tel. 606 252 512 
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5. Grupa dialogu i wsparcia 

Osoby, które pragną zmieniać negatywne stereotypy, dotyczące wiedzy i tolerancji religijnej, 
miejsca i ról społecznych ludzi starszych, stosunku do własnej i cudzej dojrzałości i starości i 
chcą budować szeroką płaszczyznę dialogu i niwelowania barier, mogą to robić na naszym 
uniwersytecie organizując się w grupę dialogu i wsparcia. To wszystko realizuje się w ramach 
upowszechniania idei ekumenizmu. 
Ta grupa słuchaczy ma za zadanie skupiać nie tylko osoby wierzące, którym bliska jest 
duchowość, ale również wątpiące, poszukujące, a nawet niewierzące, którzy będą gromadzić się 
i organizować w grupy miłośników dialogu międzywyznaniowego i międzyreligijnego, a także, w 
grupy biblijne.  
Bardzo cenną inicjatywą tej grupy będzie organizowanie porad psychologicznych, doraźnych 
porad lekarskich, porad prawno-finansowych i udzielanie wzajemnej pomocy słuchaczom 
bardzo potrzebującym (niepełnosprawnym, chorym, samotnym). Pokonywać bariery 
pokoleniowe poprzez kontakty z dziećmi i młodzieżą i budowanie zaufania swoją wrażliwością,  
a nade wszystko ma stwarzać ekumeniczną rodzinną atmosferę na EUTW.  
Stałe spotkania grupy odbywają się raz w semestrze i dwa w piątki o godz. 12:00 w Sali nr 1, a 
spotkania robocze w podgrupach w uzgodnionych terminach w sali seminaryjnej w lokalu 23, II 
p. III kl. ul. Kredytowa 4. i w kościołach zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (jeśli będzie 
ich taka wola) lub w innych miejscach zależnie od potrzeb. Terminy i miejsce są ogłaszane w 
planie zajęć na stronie internetowej oraz w wydrukach programu wykładów.  
Grupą dialogu i wsparcia kieruje Prezydium Zarządu, tel. 665 005 945, a w podgrupach wybrani 
starostowie.  

IV. OBSŁUGA ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNO-SOCJALNA EUTW 

1. Biuro Zarządu EUTW 

Biuro mieści się: 

a) w Parafii Św. Trójcy przy ul. Kredytowej 4 w lok. 23, II p. III kl.; tel. 22 556 46 60;  e-mail: 
eutw@chat.edu.pl;  www.eutw.edu.pl             

b) w sali nr 1 przy ul. Kredytowej 4 - (D Y Ż U R Y) 

Biuro prowadzi: 

a) przekazywanie do Biura Rachunkowego dokumentów EUTW, powstających w wyniku     
działalności statutowej, 

b) kasę EUTW i obsługę operacji bankowych, 
c) sprawy organizacyjne Zarządu EUTW, 
d) obsługę kancelaryjną, obsługę kserograficzną i komputerową, 
e) archiwum dokumentacji prawnej, finansowej, organizacyjnej,   
f) bieżący nadzór nad zaopatrzeniem pracowników i wolontariuszy EUTW w materiały 

biurowe i gospodarcze oraz nadzór nad rozprowadzaniem materiałów informacyjnych 
EUTW,       

g) obsługę interesantów Zarządu EUTW. 

W skład Biura Zarządu wchodzą : 

a) Osoba prowadząca kasę, we wtorki i piątki od godz.11:00 do 14:00 w Sali nr 1 i w lok. 23, 
II p. III kl.  ul. Kredytowa 4. 

mailto:eutw@chat.edu.pl
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b) Wolontariusze obsługujący działalność statutową EUTW, którzy pełnią dyżury we wtorki 
i piątki od godz.11:00 do 14:00 w Sali nr 1 ul. Kredytowa 4. 

c) Prezydium Zarządu, które kieruje również Biurem według podziału kompetencji i pełni   
dyżury we wtorki i piątki   od godz. 11:00 do 14:00 w lok. 23, II p. III kl. ul. Kredytowa 4 

Członkowie Prezydium Zarządu: 

1. Roman Michalak – Prezes Zarządu; Tel. 669 009 945 
2. Maria Szyrle – Wiceprezes ds. Słuchaczy i Ewidencji; Tel. 694 911 731 
3. Janina Choińska – Wiceprezes ds. Administracyjnych; Tel. 534920320 
4. Janina Maraszkiewicz – Skarbnik EUTW; Tel. 605 283 122 
5. Małgorzata Osińska – Sekretarz Zarządu; Tel. 503 790 274 

 
2. Sekcja Ewidencji Słuchaczy EUTW  

Sekcja przyjmuje do 15 listopada opłaty za bieżący rok akademicki i poświadcza legitymacje – 
dowód przynależności do Uniwersytetu. Składka członkowska za rok akademicki wynosi 150,00 
zł. Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 50,00 zł. i przeznaczona jest na materiały 
organizacyjne, informacyjne i legitymacje członkowskie. Istnieje możliwość w wyjątkowych 
przypadkach, po złożeniu wniosku do zarządu ,opłacenia składki w dwóch ratach, po 75.00 zł. w 
każdym semestrze. Opłacenie składki za II semestr należy dokonać do 15 lutego. 
Brak wniesienia składki członkowskiej lub opłat uniemożliwia Słuchaczowi udział w zajęciach 
Uniwersytetu, a ponadto powoduje sankcje przewidziane w Statucie. 
Po zakończeniu rejestracji słuchaczy, Sekcja przygotowuje sprawozdanie, zawierające dane 
statystyczne.  
Sekcja czynna we wtorki i piątki w godz. 11:00 – 14:00. Dyżury pełnią: Pani Maria Szyrle; Tel. 
694 911 731, i Pan Janusz Daab tel. 780 571 268.  
Sekcją kieruje Pani Maria Szyrle – tel. 694 911 731, w zastępstwie Pani Grażyna Ebbig; tel. 
606 252 512. 
 
3. Sekcja Administracyjno – Porządkowa  

Sekcja organizuje w zakresie logistyki spotkania integracyjne i zebrania słuchaczy EUTW. 
Uczestniczy w przygotowaniach uroczystego otwarcia i zakończenia roku akademickiego.  
Do Sekcji należą wszystkie sprawy gospodarcze i zaopatrzenie EUTW w materiały i sprzęt. 
Sekcja dba o ład i porządek na zajęciach i w pomieszczeniach użytkowanych przez EUTW. Gdy 
zajdzie potrzeba przed wykładami i wydarzeniami kulturalnymi sprawdza ważność legitymacji 
EUTW naszych słuchaczy, rezerwuje miejsca w sali dla zaproszonych gości i dla słuchaczy 
pracujących społecznie.  
Sekcją kieruje Pan Janusz Daab – członek zarządu – tel. 780 571 268, w zastępstwie Pan 
Władysław Madera; tel. 600 644 694.  
 
4. Informacje 

Informacje o programach zajęć, regulaminach i ogłoszeniach EUTW koordynuje Pani Maria 
Szyrle – wiceprezes Zarządu ds. Słuchaczy i Ewidencji Tel. 694 911 731, ponadto prowadzi: 

1. Listy obecności słuchaczy na zajęciach, 
2. Dba o przygotowanie Sali na wykłady i zajęcia plenarne, 
3. Ogłaszanie pilnych informacji przez mikrofon na Sali przed lub po wykładach i zajęciach 

plenarnych. 
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Wszystkie regulaminy i plan zajęć oraz ogłoszenia i informacje dotyczące działalności 

Uniwersytetu znajdują się na naszej stronie internetowej www.eutw.edu.pl  
 

Na tablicach ogłoszeń: w oszklonej gablocie obok wejścia przy Sali nr 1 oraz na tablicach 
ruchomych, znajdujących się w Sali nr 1, umieszczane są bieżące informacje lub ich zmiany. 

 
Wywieszanie informacji przez osoby do tego nie upoważnione wymaga zgody członka 
Prezydium Zarządu EUTW.  

 
W sprawach spornych, skarg i wniosków, Prezydium Zarządu EUTW przyjmuje słuchaczy we 
wtorki i piątki w godz. 11:00 – 14:00  

 
 

 

GODZINY UNIWERSYTECKIE w EUTW; od 11:00 do 14:00 w każdy wtorek i piątek 
 
 
 

Adres: 
EKUMENICZNY  UNIWERSYTET  TRZECIEGO  WIEKU 

pod patronatem 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

00-062 Warszawa, ul. Kredytowa 4, 
Telefon:  22 556-46-60; 669 009 945 i fax: 22 827-86-37 

e-mail: eutw@chat.edu.pl ;  strona internetowa: www.eutw.edu.pl 
NIP 5252535364 ;  REGON 146241845 

konto bankowe: PKO Bank Polski SA, 15 Oddział Warszawa 
Nr konta: 29 1020 1156 0000 7302 0123 6488 

 
 

                                                                                     

http://www.eutw.edu.pl/
mailto:eutw@chat.edu.pl

