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W pochwale nowej szkoły 

 

Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku działający pod patronatem Chrześcijańskiej 

Akademii Teologicznej w Warszawie świętuje 5 rocznicę swojego istnienia. W tym czasie 

Uniwersytet zorganizował liczne wykłady, zajęcia i spotkania, wpisując się na trwałe w ruch 

edukacyjny i kulturalny środowisk senioralnych w Polsce. Szczególne uznanie dla pozycji 

EUTW wynika zarówno z jakości merytorycznej zajęć, jak i z kulturowej i ekumenicznej 

misji. Wysoki poziom oferty dydaktycznej oraz realizowana misja sprawiają, że EUTW jest 

fenomenem na skalę europejską. Na tle innych uniwersytetów trzeciego wieku wyróżnia się 

profilem kształcenia, łączącego praktyczne umiejętności z misją społeczną wykraczającą poza 

wsparcie osób w wieku senioralnym. Podstawowym wyznacznikiem misji EUTW jest 

bowiem kształcenie kulturowe i ekumeniczne, a więc coś, co stanowi o istocie 

humanistycznej wizji kształcenia ogólnego. W tym sensie EUTW nie tylko wspiera seniorów 

i rozwija ich zainteresowania, lecz również - w duchu edukacji ustawicznej, edukacji przez 

całe życie - jest kolejnym etapem kształtowania osobowości człowieka i integracji społecznej. 

Dlatego też EUTW jest wyróżniającą się szkołą wyższą realizującą humanistyczną ideę 

kształcenia ogólnego. 

Powyższe przekonanie upoważnia mnie do sformułowania laudacji. Jej tytuł zaczerpnąłem od 

Filipa Melanchtona, jednego z najwybitniejszych teologów i humanistów okresu reformacji. 

Melanchton był nie tylko profesorem filologii na uniwersytecie w Wittenberdze i wybitnym 

teologiem, lecz również reformatorem oświaty, nazwanym przez potomnych "Nauczycielem". 

Zaproponował on nie tylko nowe programy kształcenia uniwersyteckiego, lecz również nową 

formułę gimnazjum humanistycznego. Jego głównym celem było oświecenie społeczeństwa, 

rozwój człowieka i społeczeństwa poprzez kształcenie. Realizacji takiego ideału miało służyć 

gimnazjum norymberskie zorganizowane według zaleceń Melanchtona. 23 maja 1526 r. 

(EUTW obchodzi swój jubileusz także w maju, a 2017 rok jest rokiem jubileuszu 500-lecia 

reformacji) Melanchton wygłosił przed rajcami i elitą intelektualną Norymbergii swoją 

mowę: "In laudem novae scholae" ("W pochwale nowej szkoły"). Czytamy tam m.in.: "Dla 

miast najpewniejszym murem obronnym nie są twierdze czy zapory, lecz obywatele 

wyróżniający się wykształceniem, mądrością i innymi dobrymi właściwościami. Spartanie 

mówili, że mury obronne powinny być z żelaza, a nie z kamienia. Jestem przekonany, że 



każde miasto obroni się jednak o wiele bardziej dzięki mądrości, roztropności i pobożności 

obywateli". Tak więc kształtowanie mądrości, roztropności i rozumnej (ekumenicznej) 

pobożności rozwija jednostki, a jednocześnie służy całemu społeczeństwu i buduje jego 

pomyślność.  

Moja pochwała Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku nie dotyczy więc jedynie 

oceny jego działań w zakresie sensownego zagospodarowania czasu i aspiracji 

poszczególnych osób, lecz również jego kulturowej i społecznej roli na rzecz budowania 

społeczeństwa zgody, pokoju i dobrobytu. Silnego i bezpiecznego społeczeństwa nie da się 

bowiem stworzyć bez ekumenicznego kształcenia wszystkich obywateli, a więc nie tylko 

dzieci i młodzieży, lecz również ludzi dorosłych. W obszarze takiego kształcenia 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie i Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego 

Wieku pełnią funkcję symboliczną. Vivat Universitas! Vivat Oikumene! 

 

 

 


