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SŁOWA POZDROWIENIA

Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku działający pod patronatem Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Warszawie został powołany w 2012 roku i jest niezwykłą 
inicjatywą nie tylko na skalę polską. Patronat Polskiej Rady Ekumenicznej oraz ChAT 

najlepiej oddają charakter EUTW, który ekumenicznie łączy świat nauki i praktycznego 
życia. W 2017 roku EUTW świętuje pięć lat istnienia i jest to powód do radości dla wszystkich 
zaangażowanych w jego działanie.

Historia powstania EUTW ma szczególny charakter i dlatego warto ją przypomnieć. 
EUTW narodził się z marzeń grupy osób zainteresowanych zarówno stwarzaniem szans 
seniorom do aktywnego spędzania czasu i rozwijania horyzontów poznawczych, jak i prak-
tyczną realizacją postulatów ekumenicznego współistnienia członków różnych Kościołów. 
Przypomnienie początków EUTW wydaje mi się szczególnie ważne, ponieważ stanowi jedną 
z odpowiedzi na coraz częściej stawiany zarzut pod adresem ekumenistów, jakoby inicjatywy 
ekumeniczne kończyły się na pięknych i uroczystych wspólnych spotkaniach, a nie dotykały 
sfery życia codziennego. Otóż pomysł na stworzenie EUTW dzięki zaangażowaniu obecnego 
prezesa, p. Romana Michalaka, zataczał coraz szersze kręgi – począwszy od parafii ewan-
gelicko-augsburskiej św. Trójcy w Warszawie, przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną 
po Warszawski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej i patronat Polskiej Rady Ekumenicz-
nej. Tym samym EUTW stanowi znakomity przykład tego, jak ważne jest zaangażowanie 
i inicjatywa pojedynczych osób, które dostrzegają konkretne potrzeby ekumeniczne i mają 
pomysł na to, jak na nie odpowiedzieć. Wtedy przychodzi czas na wsparcie inicjatyw przez 
organizacje, mające doświadczenie we współpracy ekumenicznej – w tym przypadku ChAT 
i PRE, szczególnie pomocne w pozyskiwaniu kompetentnych wykładowców z dziedziny 
teologii i religioznawstwa, strukturyzacji procesów nauczania i pomocy w pielęgnowaniu 
dobrych praktyk ekumenicznej otwartości i gościnności.

Spośród polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku to właśnie profil ekumeniczny wyróż-
nia EUTW i stanowi o jego atrakcyjności pośród licznej oferty tego typu placówek usta-
wicznego kształcenia. Należy podkreślić również całościowy charakter oferty kształcenia 
w EUTW, która obejmuje zarówno wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, 
ścisłych, jak i rozwój zdolności artystycznych w ramach warsztatów i ćwiczeń, czy też naukę 
języków obcych i kursy informatyczne. Istotną rolę odgrywają również zajęcia z dziedziny 
rekreacji ruchowej i terapeutycznej oraz wyjazdy turystyczne. Znaczna część zajęć odbywa 

SŁOWO OD PREZESA POLSKIEJ RADY EKUMENICZNEJ, KS. BP. JERZEGO SAMCA



3

się w ramach zespołów twórczych i samokształceniowych, co odpowiada współczesnym 
trendom edukacyjnym. Szczególną rolę odgrywają zajęcia z szeroko rozumianej teologii 
i religioznawstwa, które przyczyniają się zarówno do zdobywania wiedzy w omawianym 
zakresie, jak i kształtowania postaw tolerancji religijnej. Dzięki takiemu programowi 
studenci i studentki EUTW są motywowani do reprezentowania pozytywnego modelu 
seniora jako człowieka samodzielnego i nowoczesnego, któremu aktywne uczestnictwo 
we współczesnym świecie nie sprawia trudności.

Dzięki ekumenicznemu charakterowi, EUTW przekazuje polskiemu społeczeństwu 
ważny sygnał – wiara i religijność człowieka stanowią ważny aspekt w procesie świado-
mego przeżywania życia po okresie aktywności zawodowej. Ta wiara i religijność mogą 
być nacechowane postawą otwartości na innych i inność, postawą tolerancji i ciekawości 
świata, które tchną powiew świeżości w codzienność. Apostoł Narodów w drugim Liście do 
Koryntian napisał słowa, które wydają się najlepiej podsumowywać działalność EUTW: „(…)  
jeśli nawet nasz człowiek zewnętrzny ulega zniszczeniu, to jednak ten, który jest wewnątrz, 
odnawia się z dnia na dzień” (2 Kor 4,16, Przekład Ekumeniczny, Warszawa 2001).

Z okazji piątego roku istnienia EUTW z perspektywy patronatu PRE należałoby tylko 
życzyć, aby treść pierwszej zwrotki hymnu EUTW udawało się wprowadzać w życie i pro-
mować postawę ekumeniczną w coraz szerszych kręgach seniorów.

Niechaj hymn podniośle brzmi 
 niosąc myśl ekumeniczną 
 jedność w różnorodności zaś 
 dla słuchaczy EUTW 
 będzie myślą spontaniczną!

Bp Jerzy Samiec
Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej
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SŁOWA POZDROWIENIA

SŁOWO OD JEGO MAGNIFICENCJI REKTORA CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII  
TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE, KS. PROF. BOGUSŁAWA MILERSKIEGO

W pochwale nowej szkoły

Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku działający pod patronatem Chrześci-
jańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie świętuje 5. rocznicę swojego istnie-
nia. 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 uniwersyte-
tów 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 zaczerp-
nąłem 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 uniwersytec-
kiego, 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. 
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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”). Czy-
tamy tam m.in.: „Dla miast najpewniejszym murem obronnym nie są twierdze czy zapory, 
lecz obywatele wyróżniający się wykształceniem, mądrością i innymi dobrymi właściwo-
ściami. 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, roztrop-
ności 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 poszczegól-
nych osób, lecz również jego kulturowej i społecznej roli na rzecz budowania społeczeń-
stwa 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!

Ks. prof. Bogusław Milerski
Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
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REFLEKSJE I WSPOMNIENIA

KS. PIOTR GAŚ, PROBOSZCZ PARAFII 
EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ ŚWIĘTEJ TRÓJCY W WARSZAWIE

W roku 2008 Parafia Ewangelicko Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie 
obchodziła 230. rocznicę położenia kamienia węgielnego pod budowę swojego 
kościoła. W tym roku Parafia wspominała także z wdzięcznością 50. rocznicę 

poświęcenia kościoła Świętej Trójcy po jego odbudowie ze zniszczeń wywołanych hitle-
rowskim bombardowaniem we wrześniu 1939 roku. Parafia nie zapomniała też o innych 
dwóch jubileuszach, które są ważne dla budowania i kontynuowania życia wspólnoty – 80. 
rocznica położenia kamienia węgielnego pod budowę domu macierzystego Diakonatu War-
szawskiego „Tabita”, którego diakonijną tradycję kontynuuje Ewangelicki Ośrodek Diakonii 
Tabita, oraz 10. rocznica poświęcenia organów w kościele Świętej Trójcy, które były darem 
pojednania niemieckich ewangelików dla naszej Parafii. Nie sądziłem wówczas, że rozmowa 
z panem Romanem Michalakiem będzie początkiem pasjonującej, ekumenicznej drogi. 
Wtedy – w 2008 roku – pan Roman Michalak opowiedział mi o doświadczeniach zebra-
nych przez lata jego zaangażowania w pracach Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Haliny 
Szwarc. Powiedział też, że marzy o takim uniwersytecie, w którym byłaby urzeczywistniana 
idea ekumenizmu. Pomysł był piękny, ale wtedy trudny do zrealizowania z wielu różnych 
powodów. Jeśli dobrze pamiętam, chyba tą refleksją podzieliłem się z panem Romanem 
Michalakiem i poprosiłem o cierpliwość. Nasza Parafia nie mogła się wtedy zaangażować 
w tworzenie tego ciekawego, pionierskiego i ekumenicznego projektu. Odniosłem też wów-
czas wrażenie, że pan Roman nie oczekiwał wtedy deklaracji, ani tym bardziej decyzji. Nie 
padło z mojej strony zniechęcające „nie” i wtedy chyba o to chodziło.

W lutym 2009 odbyłem kolejną rozmowę z panem Romanem Michalakiem. W części 
była to bardzo osobista, duszpasterska rozmowa. W drugiej części pan Roman opowiedział 
mi o swoim kościelnym i społecznym zaangażowaniu, a potem wrócił do idei powołania 
uniwersytetu trzeciego wieku, który krzewiłby idee tradycji ewangelickiej oraz idee eku-
meniczne, bo – jak wówczas podkreślił – tradycja ewangelicka w swej istocie jest ekume-
niczna. Chyba wtedy pan Roman wspomniał też o zwróceniu się do Rektora Chrześcijań-
skiej Akademii Teologicznej (ChAT) z prośbą o objęcie naukowym patronatem przyszłego 
Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (EUTW). Zupełnie mnie to nie zaskoczyło i 
nie zdziwiło, zwłaszcza, że jestem absolwentem tej ekumenicznej uczelni i zdobyte w niej 
doświadczenie w istotny sposób mnie ukształtowało. Miałem wrażenie, że idea dojrzewa w 
sferze naszych przemyśleń, a współpraca z ChAT, w przypadku jej podjęcia, daje poważne 
szanse na powodzenie całego przedsięwzięcia. 

Warszawa, 15 maja 2017 r.  
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Z podziwem i radością słuchałem pana Romana, kiedy dzielił się swoimi refleksjami 
pod wpływem lektury artykułów ówczesnego prorektora ChAT ks. prof. Bogusława 
Milerskiego, opublikowanych w Kalendarzu Ewangelickim w roku 2008 pt.: „Wychowanie 
chrześcijańskie jako obszar odpowiedzialności Kościoła ewangelickiego”, oraz w roku 2009 
pt.: „Chrześcijańska Akademia Teologiczna o dylematach specyficznej uczelni”. Pan Roman 
Michalak spotkał się z prorektorem ks. prof. Bogusławem Milerskim 17 listopada 2009 r., żeby 
rozmawiać o powołaniu EUTW i patronacie ChAT. Ze swojej strony rozpocząłem rozmowy 
o EUTW w naszej Parafii. 

Już 18 listopada 2009 r. odbyłem kolejną rozmowę z panem Romanem. W jej trakcie 
usłyszałem o sugestii ks. prof. Bogusława Milerskiego, żeby pomyśleć o założeniu EUTW 
przy naszej ewangelickiej Parafii. Umówiliśmy się więc na zreferowanie idei i wstępnych 
dokumentów działalności EUTW na posiedzeniu Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej Świętej Trójcy, co rzeczywiście nastąpiło 3 grudnia 2009 r. Rada Parafialna 
pozytywnie odniosła się do pomysłu. Do marca 2011 r. sprawy toczyły się wolno. Przyczyną 
były przede wszystkim trudności finansowe Parafii, potrzeba restrukturyzacji istotnych 
obszarów życia Parafii i prawne zmagania Parafii w celu uratowania majątku Parafii, który 
był zagrożony z powodu przestępstwa popełnionego na szkodę Parafii, co później potwier-
dził Sąd Okręgowy w Warszawie. Nie marnowaliśmy jednak czasu i robiliśmy to, co było 
wówczas możliwe. Odbywały się różne spotkania i rozmowy istotne dla powołania EUTW.  

Rada Parafialna naszej Parafii podjęła 30 marca 2011 roku uchwałę o rozpoczęciu prac nad 
materiałami założycielskimi EUTW. Następnie 30 września 2011 r. o godz. 18:00 odbyło się 
Zebranie Założycielskie EUTW pod patronatem ChAT. Przy końcu spotkania zostały posta-
wione dwa wnioski: 1. O założeniu i zarejestrowaniu Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej jako stowarzyszenia; 2. 
O wstrzymaniu rejestracji do momentu decyzji Polskiej Rady Ekumenicznej o objęciu przez 
PRE honorowego patronatu EUTW. Postawiłem ten drugi wniosek i przyznam, że nie było 
mi łatwo ten wniosek zgłosić. Narastało zniecierpliwienie. Nie brakowało głosów, że prace 
nad powołaniem EUTW trwają zbyt długo. Uważałem jednak, że choć idea powstania EUTW 
za sprawą pana Romana Michalaka jest niejako „ewangelicką” ideą, ale jeśli ma się powieść 
jako „ekumeniczna droga”, to od początku musi być ta idea realizowana z maksymalnie 
szerokim zaangażowaniem różnych wspólnot chrześcijańskich w Warszawie. Trzeba było 
więc podjąć jeszcze rozmowy z Warszawskim Oddziałem Polskiej Rady Ekumenicznej oraz 
różnymi przedstawicielami Kościoła rzymskokatolickiego zaangażowanymi w ruch ekume-
niczny i utrzymującymi kontakt z Warszawskim Oddziałem PRE. Takie rozmowy odbyliśmy 
w ekumenicznym, szerokim kręgu 3 października 2011 r. Spotkanie odbyło się w naszej Parafii. 
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REFLEKSJE I WSPOMNIENIA

Pan Roman Michalak najpierw przedstawił ideę powołania EUTW, a następnie zrefe-
rował przygotowane projekty dokumentów niezbędnych do powołania EUTW. Wyraźnie 
zasygnalizowałem, że nie chcemy jako ewangelickie środowisko powoływać Ekumenicznego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku i zapraszać do udziału w jego pracach innych. Pragniemy 
bowiem, żeby idea EUTW została przyjęta przez jak najszersze kręgi ekumeniczne różnych 
chrześcijańskich tradycji i aby dzięki temu od początku jego istnienia był on widzialnym 
znakiem jedności i wspólnym zadaniem, w którym chcemy szukać jedności w pojednanej 
różnorodności. Przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego zwrócili uwagę na wielorakie 
proceduralne uwarunkowania, które nie pozwalają im wprost wypowiedzieć się i poprzeć 
ideę powołania EUTW. Nie mają takiego mandatu, natomiast zapewnili o swoim osobistym 
pełnym poparciu sprawy. Kościoły członkowskie Warszawskiego Oddziału Polskiej Rady 
Ekumenicznej poparły jednomyślnie inicjatywę powołania EUTW.

Pan Roman Michalak i ja poprosiliśmy jeszcze o rozmowę ks. bp. Jerzego Samca. Doszło 
do niej 9 lutego 2012 r. Przedstawiliśmy podjęte działania, prosząc Biskupa Kościoła o bło-
gosławieństwo dla tej ekumenicznej inicjatywy i wspieranie jej na forum Polskiej Rady 
Ekumenicznej. Otrzymaliśmy takie błogosławieństwo i wsparcie.

Do kolejnego ważnego spotkania doszło 3 kwietnia 2012 r. w Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej. Przewodniczył mu ks. prof. Bogusław Milerski. Wzięli w nim udział: dyrektor 
Biura Polskiej Rady Ekumenicznej ks. dr Ireneusz Lukas, przedstawiciele Warszawskiego 
Oddziału PRE, pani Danuta Baszkowska reprezentująca Stowarzyszenie EFFATA, prof. Karol 
Karski, prezbiter Konstanty Wiazowski, Roman Michalak i ja. Ksiądz Prorektor wyraził na 
tym spotkaniu swoje poparcie dla powołania EUTW, natomiast działając w imieniu Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie wyraziłem zgodę na utworzenie 
siedziby EUTW na terenie naszej Parafii. To pozwoliło na finalizowanie pracy nad doku-
mentami niezbędnymi do rejestracji EUTW.

W Lutheraneum kościoła ewangelickiego Świętej Trójcy w Warszawie 14 maja 2012 r. 
o godz. 18:00 odbyło się historyczne zebranie założycielskie Ekumenicznego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku z siedzibą w Warszawie przy ul. Kredytowej 4.

Pięć lat wspólnej drogi to dużo. Jednocześnie to niewiele, kiedy zważymy na to, że dobre 
sprawy wymagają czasu, wiele zaangażowania, odwagi, rozwagi i wzajemnego zaufania. Cieszę 
się, że kolejnych pięć lat to przedłużenie ewangelickiej i ekumenicznej drogi zasygnalizowanej 
i de facto rozpoczętej przez pana Romana Michalaka w trakcie rozmowy w 2008 roku. Cieszę 
się, że to, co wtedy wydawało się tak odległe, stało się tak bliskie wielu osobom. Soli Deo gloria! 

ks. Piotr Gaś  
Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie
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GRZEGORZ POLAK, DZIENNIKARZ I PUBLICYSTA KATOLICKI, EKUMENISTA

Dlaczego popieram EUTW? 
Na tak postawione pytanie odpowiem najpierw najkrócej: ze względów osobistych, ide-
owych i społecznych. 

Mój ukochany wujek, śp. prof. Mieczysław Marczuk, był inicjatorem i współzałożycielem 
Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wujek, specjalista od andragogiki, czyli peda-
gogiki dorosłych, włożył wiele serca w propagowanie idei uniwersytetów trzeciego wieku 
i za to bardzo go ceniłem. Mało tego, byłem z niego dumny. To powód osobisty. 

Powód ideowy wiąże się z moim zaangażowaniem ekumenicznym. Bliskie mojemu sercu 
są wszelkie inicjatywy, które łączą ludzi i mają wymiar ponadkonfesyjny. Toteż kibicowałem 
serdecznie panu Romanowi Michalakowi, który z podziwu godnym uporem i mozołem tworzył 
zręby pod pierwszy w świecie Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku. Przyznam, że czasami 
byłem człowiekiem małej wiary, bo zdawałem sobie sprawę jak trudne to, wielowymiarowe 
jest to przedsięwzięcie. Tym większy szacunek dla pana Romana, że temu wyzwaniu podołał.   

Wreszcie – last but not least – idea EUTW i w ogóle uniwersytetów trzeciego wieku jest mi 
bliska ze względów społecznych. Lepiej to rozumiem, bo sam wszedłem w wiek emerytalny. 
A jeszcze – wydaje mi się tak niedawno – pamiętam jak rechotałem na lekcji polskiego w swoim 
liceum, kiedy kolega Jacek K. interpretując „Odę do młodości” Adama Mickiewicza stwierdził: 
„Poeta sugeruje, że wszystkich starych należy spisać na straty”. Pamiętam też stanowczą 
reakcję na te słowa naszej wspaniałej polonistki, która miała wówczas ponad 40 lat i wyda-
wała się nam bardzo stara.  Jej słowa oburzenia jeszcze bardziej spotęgowały mój śmiech. 

Dziś się tego wstydzę, bo sam na przedprożu starości wiem, że może być ona twórcza 
i fascynująca i że nikogo absolutnie nie można spisywać na straty, dopóki mu mózg pracuje. 
A przecież tego nie wymyślił mój kolega. Jeszcze do niedawna pokutowało przekonanie: 
po co starym wiedza. Jakby zapomniano, że wiedza nadaje większy sens życiu, rozwija 
człowieka intelektualnie i pozwala lepiej zrozumieć świat. Dotyczy to także ludzi starych.  

Dostrzegam błogosławione owoce tej inicjatywy i serce mi rośnie, gdy widzę  jak ludzie 
starzy zamiast kwękać na swoje zdrowie, narzekać na polityków i na ciężkie czasy, garną 
się do wiedzy, młodnieją duchem, nabierają wigoru, pod wpływem studiów rozbudzają 
w sobie ciekawość świata.  

Dlatego, parafrazując przywoływanego już Wieszcza, zawołam:    
„Starości! tobie nektar żywota Natenczas słodki, gdy z innymi dzielę”. 
I jeszcze jedno: „Razem, starzy przyjaciele!”
Grzegorz Polak
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REFLEKSJE I WSPOMNIENIA

EKUMENICZNA NORMALNOŚĆ JEST NASZĄ SIŁĄ
ROZMOWA Z ROMANEM MICHALAKIEM, PREZESEM ZARZĄDU 
EKUMENICZNEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

W pierwszą rocznicę powstania Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
(EUTW) mówił pan1, że ekumenizm nie jest dla EUTW teorią czy wycieczkowym epizodem. 
Powtórzyłby pan dziś te słowa z jubileuszowej perspektywy pięciu lat?

Zazwyczaj tak bywa, że życie weryfikuje nasze deklaracje i marzenia, nieraz powstaje 
konieczność zrewidowania oczekiwań po zderzeniu z rzeczywistością, ale akurat w przypadku 
EUTW nie nastąpiło rozczarowanie ekumenizmem, a o wiele bardziej jego urealnienie. 
Ekumenizm jest właściwie motorem naszych działań, siłą wewnętrzną, czy mówiąc nieco 
patetycznie, ideą założycielską, więc co najmniej nieczytelna byłaby sytuacja, w której 
ekumenizm opatrzyłby się. Niemniej muszę przyznać, że wówczas nie byłem do końca 
świadomy wszystkich aspektów ekumenicznych działań. Myślę, że siłą i częścią naszej misji 
było nie tyle kreowanie ekumenizmu oficjalnego opartego na doniosłych dokumentach, 
o których też opowiadamy naszym słuchaczom, co zadbanie o to, by ekumenizm nie stał 
się kolejnym –izmem i po prostu spłynął jak najniżej.

I udało się?
Myślę, że w znacznej mierze tak i wciąż pracujemy nad tym, żeby było lepiej. Pamiętajmy, 

że ekumeniczna wiosna w Polsce i początki ruchu ekumenicznego to dziś ludzie, którzy 
w naturalny sposób są adresatami uniwersytetów trzeciego wieku. Chcemy korzystać z ich 
doświadczeń, wspomnień, ale jednocześnie inspirować nimi innych. Ekumenizm nie ma 
w Polsce aż tak szerokiej bazy. Zawsze był zadaniem mniejszości i nie zdołał się przedrzeć do 
ogólnospołecznej świadomości poza wielkimi uroczystościami z udziałem postaci z pierw-
szych stron gazet. Dzisiejsi seniorzy mają zatem do spełnienia wielką rolę – wychowawczą.

Brzmi dość uroczyście i ambitnie.
Nie chodzi bynajmniej o strzelanie z fajerwerków i używania okrągłych, wielkich słów 

dla jakiejś wąsko rozumianej autopromocji, ale o rzeczywistą pracę u podstaw. Seniorzy 
często przejmują rolę wychowawcze na miejsce zabieganych rodziców. Funkcjonują też 
w różnych kontekstach społecznych – część jest wciąż aktywna zawodowo choć w ograni-
czonym wymiarze, a część stara się najlepiej jak to jest możliwe korzystać z czasu. Seniorzy 
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mogą i powinni być na podstawie swoich doświadczeń wiarygodnymi komunikatorami 
ekumenicznej idei tolerancji i zrozumienia. Sami posiadając wiedzę, mogą ją przekazywać 
dalej – w swoim środowisku, dzieciom i wnukom. Mimo wszystko ich wpływ w życiu naszego 
społeczeństwa jest wciąż nie do przecenienia. I warto to docenić i umiejętnie wykorzystać. 
Jest to szczególnie ważne w czasach, w których tak bardzo potrzebujemy zrozumienia religii 
w jej różnych kontekstach. Bez wiedzy, czy jak to mądrze nazywają naukowcy, kompetencji 
religijnej trudno jest kształtować, zmieniać i naprawiać rzeczywistość. Myślę, że możemy 
wnieść swój wkład, choćby byłby on mały, choćby była nas garstka.

A czym dla pana jest ekumenizm wpisany w nazwę EUTW?
Docenieniem różnorodności w jej różnych koncepcjach, ale też zauważaniem i zro-

zumieniem różnic, podziałów oraz pogłębianiem porozumienia. Nie chodzi o to, by 
sztucznie podziały zasypywać, budować coś jednolitego, zamazanego, ale w szacunku 
wobec odmiennych tożsamości i tradycji dostrzec ich potencjał. Jestem przekonany, że 
różnorodność wzbogaca, uczy pokory i lepszego zrozumienia, także nas samych. Dzięki 
ekumenizmowi uczymy się zgody, kultury dyskusji, ale przede wszystkim krok po kroku 
demontujemy uprzedzenia, które gdzieniegdzie wciąż wypływają – w wielkiej polityce, 
ale też w codzienności. Celem EUTW jest ułatwianie kontaktów poprzez ekumenizm, ale 
na pewno nie sprasowanie różnic. Dziś sytuacja, w której ktoś nie chce przestąpić progu 
kościoła innego wyznania, wydaje się groteskowa, ale przecież jeszcze tak niedawno, była 
to norma, a wręcz pielęgnowane zachowanie. To dobrze, że dziś jest zupełnie odwrotnie 
i to ci, którzy promują nieufność i rozbrat spotykają się z szeroką dezaprobatą.  

Czyli się udało?
Naprawdę nie chodzi nam o to, aby wygodnie rozsiąść się w fotelu i powiedzieć: wow (jak 

to mówi dziś młodzież) udało się i możemy odcinać kupony. To byłaby pycha. Potrzebna jest 
systematyczna praca, nawet jeśli nie widzimy od razu owoców lub wszystko wydaje się nam 
takie zwyczajne. Naszą siłą jest właśnie normalność. Warto podkreślić, że jesteśmy jedyną, 
regularną i tak liczną inicjatywą ekumeniczną w Warszawie. To naprawdę udany projekt 
ekumeniczny i z pewnością niezakończony. Podczas naszych zajęć i spotkań nikt nikogo nie 
pyta jakiego jest wyznania z chęcią odkrycia jakiejś egzotyki. Jeśli już to z dobrze rozumianej 
ciekawości. Powstać może nawet wrażenie, że w sumie wszyscy jesteśmy jednego, ekume-
nicznego wyznania, co właściwie odpowiada też podstawowemu przekazowi Ewangelii 
i co też wypływa z chrztu – jesteśmy wszyscy chrześcijanami. Chcemy być otwarci i to tak, 
że słuchacze religijnie obojętni, ale zainteresowani ekumenizmem nie czuli się wykluczeni.
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REFLEKSJE I WSPOMNIENIA

Jak to wygląda w praktyce? Czy nie pojawiają się problemy?
Żadna organizacja i idea nie są bez wady. Także my musimy pracować nad sobą i zasta-

nawiać się nad kształtem EUTW, szczególnie gdy początkowy entuzjazm dojrzał jak i my 
dojrzewamy. Nie chcę powiedzieć, że idea EUTW się ‘zestarzała’ – jest po prostu nieco 
dojrzała. Mam wrażenie, że przechodzimy młodzieńczy okres dojrzewania. Są kwestie, nad 
którymi musimy bardziej popracować. Niektóre zajęcia cieszą się mniejszą popularnością. 
Mamy projekt ankiety i bardziej bezpośrednich działań, które pomogą nam ulepszyć ofertę 
i naprawić pojawiające się mankamenty. 

Jakie trudności związane z EUTW utkwiły panu najbardziej w pamięci?
Przede wszystkim kwestie organizacyjne. Początkowa faza budowania EUTW począw-

szy od szczegółowego opracowywania założeń według koncepcji uniwersytetów trzeciego 
wieku, załatwianie spraw prawno-sądowych, a więc cała masa biurokracji, a także zabiega-
nie o patronaty Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) i przede wszystkim o patronat naukowy 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT). Wykładowcy tej uczelni mocno angażują się 
merytorycznie i organizacyjnie w naszą działalność przy wielkim wsparciu JM Rektora, ks. 
prof. Bogusława Milerskiego. Te wszystkie elementy to tylko część żmudnej pracy, czasami 
wyczerpującej. Do tego dochodziły kwestie finansowania – na początku naszej działalności 
wpasowaliśmy się akurat w możliwość współfinansowania przez stołeczny ratusz, który 
przyznaje środki na trzy lata. Dostaliśmy też wsparcie Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej, dziś Ministerstwa Rodziny i Pracy. W 2016 nie dostaliśmy niestety z Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dofinansowania i znaleźliśmy się w trudnej sytuacji. 
Dziś subwencję mamy i jesteśmy w lepszej sytuacji. Dzięki doskonałej współpracy z Parafią 
Ewangelicko-Augsburską Świętej Trójcy, ks. proboszczem Piotrem Gasiem i radą parafialną, 
mogliśmy liczyć na wielką pomoc w rozwiązaniu kwestii lokalowych. Wspomagały nas 
również parafie innych wyznań – m.in. baptyści i mariawici. Także w przyszłości aspekt 
lokalowy przedstawia się optymistycznie, a to w związku z budową nowej siedziby ChAT 
na Bielanach oraz zaplanowanym powstaniem centrum parafialnego przy Kredytowej. Za 
tą przychylność parafii i uczelni jesteśmy jako EUTW niezmiernie wdzięczni. 

Powróćmy jednak do problemów i wyzwań.
Z pewnością powinniśmy jeszcze mocniej zabiegać o słuchaczy. Jest nas 150, z czego 

aktywnych ok. 100. To w porównaniu do innych UTW bardzo dobry wynik, ale mimo 
wszystko potrzebna jest większa aktywizacja. Widzimy, jak zmieniają się zainteresowania 
– dostrzegamy np. mniejsze zainteresowanie kursami językowymi, a większe praktycznymi 
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zajęciami w terenie. Tym istotniejsza jest treść ankiet i szerokich konsultacji, jakie chcemy 
przeprowadzić z okazji jubileuszu pięciolecia. Cenna jest również wymiana doświadczeń 
z innymi placówkami podobnego typu. Myślę również, że warto byłoby poprawić współ-
pracę z Kościołami. Ten aspekt nieco kuleje i musimy znaleźć sposoby na większą aktywi-
zację warszawskiej ekumeny. Nie zmienia to jednak faktu, że bilans pięciu lat, mimo wielu 
wyzwań, a czasami trudności, jest naprawdę pozytywny. Wierzę, że może być jeszcze lepiej 
i zachęcam wszystkich do współpracy.

rozmawiał Dariusz Bruncz, redaktor naczelny ekumenizm.pl

1. Przełamujemy stereotypy i kształcimy – rozmowa z Romanem Michalakiem z 24 kwietnia 2013 r. opublikowana na 
stronie internetowej www.eutw.edu.pl
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Z ŻYCIA EUTW

A. WYKŁADY, SEMINARIA I SPOTKANIA INTEGRACYJNE

Wykłady w EUTW

W bogatej działalności Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ważną 
pozycję stanowią wykłady. Odbywają się one we wtorek o godz. 12.00, trwają 
od 45 do 60 minut, po ich zakończeniu jest jeszcze możliwość stawiania pytań 

wykładowcom. 
Ponieważ w nazwie naszego uniwersytetu umieściliśmy słowo „ekumeniczny”, dlatego 

wiele wykładów jest poświęconych zapoznaniu słuchaczy z różnymi wątkami biblijnymi, 
z historią i doktryną różnych Kościołów chrześcijańskich, a także religii niechrześcijańskich, 
jak judaizm czy islam. Uwzględniamy także aktualny stan dialogu międzywyznaniowego 
i międzyreligijnego. Wykłady na powyższe tematy prowadzą przeważnie reprezentanci 
różnych tradycji chrześcijańskich – prawo-
sławni, protestanci, starokatolicy – będący 
pracownikami naukowymi Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej, która skupia w swym 
gronie tego rodzaju specjalistów.

Grono wykładowców obejmuje także 
naukowców z innych uczelni, takich jak Uniwer-
sytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 
a także z Polskiej Akademii Nauk. Są wśród nich 
specjaliści z zakresu najnowszej historii Polski, 
archeologii, pedagogiki, astronomii, socjologii, 
sinologii i leśnictwa. Planując wykłady kieru-
jemy się zasadą różnorodności, staramy się 
o to, aby w danym roku akademickim liczba 
wykładów przypadająca na jedną osobę nie przekraczała dwóch. Ponieważ słuchacze są 
wprawdzie na ogół ludźmi z wyższym wykształceniem, lecz specjalistami w różnych dzie-
dzinach, przeto prosimy wykładowców, by swoje zajęcia prowadzili w sposób zrozumiały 
dla każdego. 

Prof. Karol Karski – kierownik 
Zespołu dydaktyczno-programowego EUTW 
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Zajęcia plenarne i seminaria

W ramach zajęć plenarnych, które zgodnie z ustaleniami Zarządu odbywają się 
co tydzień w każdy piątek, z wyjątkiem przerw, najczęściej z okazji świąt pań-
stwowych i kościelnych, określona została ich forma w postaci:

-  dyskusji plenarnych na tematy światopoglądowe;
-  seminariów w zakresie nauk medycznych, przyrodniczych, historycznych i in;
-  spotkań integracyjnych z okazji różnych wydarzeń okolicznościowych.
 Przez dwa pierwsze lata, regularnie, pro-

wadził ciekawe spotkania połączone z dyskusją 
na tematy światopoglądowe prof. Jarosław 
Świderski. Zajęcia seminaryjne z dziedziny 
nauk medycznych prowadził lek. med. Kamil 
Chudziński. Informacyjno-dyskusyjne zajęcia 
z dziedziny dietetyki prowadzi mgr Magda-
lena Kawka. Bardzo interesujące spotkania 
o charakterze psychologiczno-terapeutycznym 
prowadzi terapeuta mgr Zuzanna Celmer. 
Obszerny cykl zajęć z dziedziny historii, 
w połączeniu z dziejami religii, sztuki, kultury, 
architektury europejskiej, azjatyckiej, ame-
rykańskiej i afrykańskiej (cywilizacje świata) 
prowadzi prof. Jerzy Kruszewski.

Zajęcia z dziedziny socjologii i religioznawstwa prowadzą okazjonalnie inni zaproszeni 
wykładowcy w ramach seminariów. Z tych dziedzin nauki generalnie prowadzone są wykłady.

Podczas okolicznościowych spotkań o charakterze integracyjnym, najczęściej z udziałem 
zaproszonych gości, w tym „patronów” naszego EUTW, aktywnie uczestniczą członkowie 
zespołów: literackiego, wokalno-muzycznego, a także plastycznego.

Wymienione zajęcia i spotkania w mijającym pięcioleciu działalności EUTW cieszyły się 
uznaniem uczestników, którzy wyrażali nadzieję na rozszerzenie prezentowanej w nich 
tematyki w następnym okresie działalności naszego Uniwersytetu.

Ks. dr Włodzimierz Nast - koordynator zajęć plenarnych 
Zespołu dydaktyczno-programowego EUTW
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Wizyta delegacji chińskiej w EUTW, fot. H. Mochól
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Inauguracja EUTW u mariawitów 2016-2017

Święto Niepodlegości w EUTW, fot. H. Mochól
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Z ŻYCIA EUTW

Zajęcia fakultatywne

JĘZYKI OBCE

Od początku działalności EUTW uruchomiono lektoraty z języków: niemiec-
kiego, rosyjskiego i angielskiego w dwóch grupach. Początkowo zyskały 
one duże zainteresowanie. Po pięciu latach z tej szerokiej oferty pozostały 

tylko zajęcia z języka angielskiego. Przez trzy lata prowadziła je p. mgr Bożena Wiercińska. 
Obecnie mgr Paweł Madej. 

Lektorzy starali się zawsze uatrakcyjnić sposób nauczania, poprzez dobór odpowied-
nich materiałów, takich jak piosenki, opowiadania, konwersacje na różne tematy. Trzeba 
przyznać, że są to zajęcia wymagające wysiłku i systematyczności w nauce, co niestety 
zniechęca niektórych słuchaczy do uczestnictwa. Spotkania odbywają się raz w tygodniu 
po dwie godziny.  

Janina Choińska
Koordynator zajęć fakultatywnych
Zespołu dydaktyczno-programowego

INFORMATYKA

W ramach programu przeciwdziałania wykluczeniu informatycznemu od samego 
początku istnienia EUTW prowadzony jest kurs komputerowy. Początkowo 
korzystaliśmy z laboratorium informatycznego w Liceum Ogólnokształcącym 

im. M. Reja. Prowadzącym zajęcia był nauczyciel tego liceum mgr Tomasz Fatyga. Nauka 
dotyczyła podstaw obsługi i wykorzystania komputera w życiu codziennym: podstawowa 
obsługa komputera i jego funkcje, korzystanie z klawiatury, programów edytorskich, podłą-
czanie i obsługa urządzeń zewnętrznych, korzystanie z Internetu. Obecnie zajęcia prowadzi 
mgr Kamil Ołdakowski. Uczymy się obsługi poczty elektronicznej, redagowania tekstów, 
zgrywania i porządkowania obrazów, synchronizowania komputera ze smartfonem, korzy-
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stanie z szeregu aplikacji ułatwiających kontakt ze światem i bycie na bieżąco z nowymi 
technologiami itp.  Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny. Doświadczony 
instruktor dostosowuje się do naszego poziomu wiedzy i chętnie wyjaśnia wszystkie problemy. 
Nauka wspomagana jest pokazem multimedialnym, co pozwala nam na bieżąco śledzić 
i wykonywać wszystkie operacje na własnych laptopach, co jest najlepszą, praktyczną nauką 
pozwalającą utrzymać się nam na powierzchni współczesnego informatycznego świata.

Janina Choińska
Koordynator zajęć fakultatywnych
Zespołu dydaktyczno-programowego

GIMNASTYKA NA SALI

Zajęcia prowadzone od 2012 r. przez mgr. Andrzeja Bębnowskiego, doświadczonego 
kinezyterapeutę, specjalistę od masażu leczniczego, trenera judo. Spotkania ogra-
niczały się nie tylko do ćwiczeń. Pan Andrzej udzielał nam różnych rad i wskazówek 

jak zachować sprawność fizyczną. Niekiedy pomagał, dzięki znajomości akupresury łagodzić 
doznawane dolegliwości. Początkowo zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, lecz 
z czasem, głównie z powodów zdrowotnych uczestników liczba osób ograniczyła się do stałej 
aktywnej grupy ćwiczących. Od 2016 r. zajęcia gimnastyczne prowadzi mgr Joanna Wiejacka 
absolwentka AWF, posiadająca kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu 
gimnastyki rehabilitacyjnej i relaksacyjnej z seniorami. Bardzo kontaktowa osoba, znająca 
specyfikę ćwiczeń dla osób starszych i prowadząca zajęcia z dużym zaangażowaniem.

Janina Choińska
Koordynator zajęć fakultatywnych
Zespołu dydaktyczno-programowego
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GIMNASTYKA W WODZIE

Zajęcia prowadzone od 2012 r. na basenie PINGWIN na warszawskim Bemowie 
pomagają utrzymać kondycję fizyczną poprzez ćwiczenia ruchowe w wodzie. 
Prowadzone są zmiennie przez instruktorów-ratowników pracujących na basenie. 

Półgodzinne ćwiczenia w basenie rekreacyjnym w bardzo różnorodny sposób wpływają na 
nasze mięśnie i cały organizm. Po ćwiczeniach mamy możliwość korzystania z ogólnego 
basenu pływackiego lub, jak kto woli, z jacuzzi. W zajęciach uczestniczą słuchacze w dwóch 
grupach po 12-15 osób, głównie osób chcących w ten sposób podtrzymać swoją kondycję 
fizyczną. Środowisko wodne ma niezwykle korzystny wpływ na organizm zarówno chory 
jak i zdrowy, u osób w podeszłym wieku, szczególnie na układ kostny i mięśniowy. Odpo-
wiednia temperatura wody ok. 30̊ 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 umie-
jętne stosowanie działa sprzyjająco na narządy wewnętrzne (np. pobudza jelita do pracy). 

Janina Choińska
Koordynator zajęć fakultatywnych
Zespołu dydaktyczno-programowego
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Zespoły twórcze gromadzą seniorów o różnych zainteresowaniach i uzdolnieniach 
artystycznych. Studenci EUTW przed przejściem w stan spoczynku zawodowego byli 
zbyt zajęci wieloma obowiązkami, aby pogłębiać zainteresowania i realizować swoje 

pasje.  Zgromadzeni w zespołach twórczych reprezentują różne profesje i mogą wzajemnie 
się wzbogacać swoimi umiejętnościami, doświadczeniami i urozmaiconym postrzeganiem 
świata oglądanego przez lata z różnych punktów widzenia. Zadaniem cotygodniowych spotkań 
zespołów twórczych jest inspirowanie słuchaczy do samokształcenia, wymiany myśli i opinii 
na tematy prac uznanych autorytetów oraz własnej twórczości, a zwłaszcza jej warsztatu.  

Na naszym uniwersytecie od pięciu lat działają zespoły twórcze, które koordynuje Pani Leokadia 
Michalak, a bezpośrednio kieruje zespołem literackim, turystycznym i wyjazdów studyjnych.  

Po krótkim wstępie o zespołach twórczych, pragnę przybliżyć obraz i osiągnięcia działal-
ności najliczniejszej, bo ponad dwudziestooso-
bowej grupy twórczej, Zespołu Literackiego.

Jesteśmy osobami wrażliwymi artystycznie, 
dużo czytającymi w swoim ciekawym, trudnym 
życiu i żywo zainteresowanymi szeroko pojętą 
literaturą, co jak powszechnie wiadomo, posze-
rza horyzonty. Swoje spostrzeżenia, przeżycia 
i  żywe emocje  w tym zespole, pod czujnym 
okiem profesjonalistów,  możemy przelać na 
papier w formie wielu  gatunków literackich. 
Podczas spotkań wzajemnie inspirujemy się, 
dyskutujemy na różne tematy, prezentujemy nasza prace i zachęcamy się do pisania. Część 
naszego zespołu angażuje się i tworzy, lub wyciąga z szuflady utwory napisane wcześniej, 
a część z sympatią i zainteresowaniem przygląda się, zbiera siły i odwagę do pisania…  
Niektóre koleżanki szerzej realizują się artystycznie i obok pisarstwa uczestniczą także 
w chórze i zespole plastycznym. Z radością co tydzień spotykamy się na około półtorej 
godziny, w przyjaznej i ciepłej atmosferze przy kawie, herbacie z ciasteczkami (prawie jak 
profesjonalni literaci w kawiarence). Spotkania odbywają się w sali seminaryjnej nr.23 pod 
kierownictwem energicznej i empatycznej Pani Lidki. 

B. ZESPÓŁ LITERACKI
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Raz w miesiącu spotykamy się ze znanym pisarzem, poetą i krytykiem literackim Andrze-
jem Zaniewskim, który prowadzi warsztaty literackie, po wysłuchaniu naszych utworów 
cierpliwie nam służy swoją wiedzą i doświadczeniem. Nasz mentor, na bazie przygotowanych 
przez siebie własnych i innych pisarzy utworów poetyckich, omawia warsztat tworzenia 
różnych gatunków literackich, głownie poezji.  Zwykle poezję innych autorów poprzedza 
biogram twórcy.

Zespół organizuje seminaria w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza przy Rynku 
Starego Miasta w Warszawie, które są poświęcone znanym pisarzom i poetom, a ponadto 
korzystamy z organizowanych wystaw. Często są to różne jubileusze, benefisy itp.

Zespół, niezależnie od organizowanych wycieczek dla całego uniwersytetu, odwiedzał 
w Warszawie i okolicy muzea znanych pisarzy, między innymi: Muzeum Marii Dąbrowskiej 
przy ul Polnej, Muzeum Zofii Nałkowskiej w „Domu nad Łąkami” w Wołominie, Muzeum 
Tadeusza Boya Żeleńskiego w Warszawie przy ul Smolnej, Muzeum Jarosława Iwaszkie-
wicza w Stawiskach na obrzeżach Podkowy Leśnej, Muzeum Władysława Broniewskiego 
w Warszawie i Muzeum Andrzeja Struga w Warszawie przy Al. Niepodległości.

Możemy poszczycić się jako Zespół Literacki, że pod kierownictwem Pani Lidki i twór-
czej części Koleżanek naszej grupy, w ciągu pięciu lat udało się przygotować i wydać dwa 
almanachy literackie własnej poezji i prozy. W trzecim roku działalności EUTW ukazał się 
zbiór utworów zatytułowany: „Słoneczne Popołudnie”, a w piątym roku: „Z oceanu myśli”. 
Powyższe almanachy opatrzył recenzją wymieniany już wcześniej poeta, pisarz i krytyk 
literacki Andrzej Zaniewski.

Ponadto Zespół Literacki bierze czynny udział w programach artystycznych spotkań 
integracyjnych członków EUTW organizowanych z okazji świąt państwowych i kościelnych 
oraz rozpoczęcia i zakończenia roku akademickiego. Autorzy pomysłowo i ciekawie prezen-
tują swoje wiersze dostosowane treścią do okoliczności.

Lilii Jagodzińska-Hamann
Zespół Literacki
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WIERSZE
PRZYSZEDŁ CZAS NA WYGASZANIE
Irena Grąziewicz

To i owo ludzie myślą, 
To i owo mówią, 
To i owo marzą, 
To i owo robią, 
To i owo polecają, 
To i owo wybierają, 
To i owo zamierzają.

Ale na nic zda się, 
Gdy wybory i zamiary 
Prowadzą do unicestwienia 
Z trudem zdobytego 
Ładu i porządku.

Trudno się godzić, 
By działania garstki 
Zmieniały zdobyte reguły 
Na rzecz własnej idee-fixe.

Wygaszanie – zamierzeń, 
Zapału  -  wygaszanie, 
Trudno się rozstać z normalnością, 
Kiedy nas wrabiają 
W średniowieczne przesądy!

JAKI WNIOSEK
Roman Michalak

Wiersz nie jest wykładnią
malowidłem wyobraźni
może komentarzem
świetlistą magią
wizją.

Wiersz nie jest sumą doświadczeń
koronkowych metafor
może iluzją
mityczną interpretacją
sferą marzeń.

Człowiek nie potrafi 
opanować ciekawości 
i medytuje.

Jak głęboko zanurzyć się
wyobraźnią
w sens życia
jak wysoko frunąć
w transcendentne życie.

Echo w oddali 
w umyśle słyszysz
wiersz przesłanie
dla ciebie
do ciebie.

Czy właściwy wniosek?
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ODA DO SENIORÓW
Leokadia Szczecińska – Michalak

Nie bójmy się jesieni życia.
Pogodna zawsze może być.
Ludzie trzeciego wieku,
Wiedzą jak zdrowo
I radośnie żyć.

Wzburzony ocean za nami.
Na fali życia dryfujemy.
Kapitanowie!
Nie schodźcie z kursu,
Który wytycza EUTW.

Swe serca otwórzcie dla bliźnich. 
Wspierajcie tych, co są w potrzebie.
Samotność niech obca wam będzie.
Wtedy radość zamieszka wszędzie.

EUTW – uskrzydla wasze życie.
Z pobieranych nauk,
Mądrość życiowa płynie.
Sięgnijcie po szczęście seniorzy,
Które w zasięgu Waszych rąk leży.

WSPOMNIENIE
z tomiku „Błogie lato”
Agnieszka Begerok – Mbaga

Roztańczyły się nutki w duszy mej,
Przytupują leciutko na góralską nutę.
Leć muzyko z wiatrem na halę,
Odbij się echem o skaliste góry,

Spłyń potokiem do wartkiej rzeki.
Zawieź rzeko pozdrowienia nizinom.
Ja cichutko pod liściem łopianu
W popołudniowej sjeście,

Dam duszy mej odrobinę snu.
Odpocznie do wieczora.
Wyciszone nutki, uśpione wiatrem
Nabrały sił, do wieczornych tańców,

Przy ognisku na hali wśród gór,
Gdzie grajkowie na skrzypeczkach,
Wygrywać będą skoczne nutki,
Rozbawione fajerwerkami z ognia 
będą grać, grać...
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C. ZESPÓŁ MUZYCZNY

Chór Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod patronatem Chrześci-
jańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie został założony pod koniec 2012 r, 
w chwili obecnej liczy 17 osób i liczba ta w ciągu 5 lat oscyluje około 20 osób. Próby 

odbywają się regularnie raz w tygodniu w pomieszczeniach Parafii Świętej Trójcy bądź 
Kościoła Chrześcijan Baptystów przy ul. Waliców 25. W repertuarze mamy około 50 utwo-
rów, sakralnych i świeckich. Znajdują się wśród nich utwory religijne, pieśni patriotyczne, 
kolędy, pieśni polskie i zagraniczne. 

Od początku istnienia Uniwersytetu, śpiew chóru uświetniał Inauguracje i uroczyste 
zakończenia roku akademickiego, towarzyszył spotkaniom integracyjnym, często przy 
udziale zaprzyjaźnionych solistów – Dariusza Górskiego, Bogdana Kuźmiuka, Hanny Frieske. 
Braliśmy udział w nabożeństwach ekumenicznych w ramach Tygodnia Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan, śpiewając w wielu kościołach warszawskich. Uczestniczyliśmy też w Między-
narodowym Dniu Modlitwy Kobiet, Zjeździe Chórów Ewangelickich Diecezji Warszawskiej 
w Radomiu i Lublinie, czy corocznie – w „Koncercie kolęd z różnych stron świata” w Kościele 
Chrześcijan Baptystów w Warszawie. 

Cieszyliśmy się, że możemy wnieść śpiewem odrobinę radości do domów opieki w Borzę-
cinie i Konstancinie-Jeziornej. Łamaliśmy bariery pokoleniowe śpiewając dla dzieci Chrze-
ścijańskiej Szkoły Podstawowej „Samuel”, braliśmy udział w Senioraliach odbywających 
się w klubie Hybrydy.

Zespół jest najlepszą ilustracją hasła przewodniego EUTW - „Jedność w różnorodności”. 
Pochodzimy z różnych wyznań, więc naturalnym jest, że dyskutujemy i staramy się prze-
łamywać wzajemne stereotypy… Łączy nas wspaniałe poczucie humoru, miłość do Boga, 
muzyki i radość ze wspólnego śpiewu, w myśl słów św. Augustyna „kto śpiewa, dwa razy 
się modli”!

Zespołem kieruje od założenia p. Karolina Trusiewicz, która „życzy sobie mieć na eme-
ryturze chociaż połowę tej energii, którą mają jej Kochani Chórzyści”.

Karolina Trusiewicz
Kierownik Zespołu wokalno-muzycznego
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Chór EUTW wraz z Chórem Ewangelickim im. Oskara Kolberga w Radomiu

Zakończenie roku akademickiego 2015/2016

Wielkanoc u baptystów – 2017 r.
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Chór EUTW – Wigilia 2015

Karolina Trusiewicz – kierownik chóru

Koncert u mariawitów
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D. ZESPÓŁ PLASTYCZNY

DECOUPAGE

Zajęcia plastyczne decoupage lubiane przez Panie owocują licznymi pracami pla-
stycznymi. Reprodukcje obrazów słynnych malarzy, wizerunki Świętych, Madonny, 
Świętej Rodziny, Aniołów, naklejane są i oprawiane w ramki ręcznie malowane. 

Z przeznaczeniem na prezenty i wystrój domów. Do parafii kościołów wielu wyznań, przy-
wozimy podarunki swoich prac, które wręczane są w czasie odwiedzin, w ekumenicznych 
wyjazdach studyjnych i na spotkaniach integracyjnych EUTW. 

Czas adwentu i zbliżające się Święta Bożego Narodzenia obfitują w kolorowe, mieniące 
się, radosne bombki i stroiki świąteczne. Święta Wielkanocne nastrajają nas do malowania 
i obklejania jajek plastikowych, styropianowych, drewnianych w barwne wiosenne kwiaty, 
wesołe zajączki, baranki i pełne koszyczki świątecznych rarytasów. Hitem ostatnich trzech 
lat na zajęciach decoupage jest dekorowanie szklanych przeźroczystych talerzy, stają się 
ozdobnymi. Mogą służyć na ciasto deserowe lub wystrój pokoju, kuchni. Każda z Pań ma 
ulubionego artystę malarza z różnych epok, a reprodukcje ich prac są w domu np. Marca 
Chagalla, Rafaela Santi, Petera Rembranta, Andrieja Rublowa, Pablo Picassa, Józefa Cheł-
mońskiego, Augusto Renoira czy Juliusza i Wojciecha Kossaków. Pani Anna, plastyk, pro-
wadząca z nami zajęcia decoupage stara się zawsze mieć kolorowe reprodukcje obrazów 
i służy fachową pomocą. Nauczyła nas malować na szkle i oprawiać w drewniane ramki. 
Witrażowo przedstawione anioły z rogiem obfitości i sypiącymi się pieniążkami są niespo-
tykaną ozdobą. Namalowany na szkle pejzaż jesienny Kazimierza Dolnego nad Wisłą został 
przekazany Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Lublinie. Uciekający przez 
pola strach na wróble goniony i dziobany przez chmarę ptaków, wywołuje u wszystkich 
śmiech. Moja lalka w kapeluszu z czarnym piórkiem, którą zrobiłam z pomocą Pani Ani 
rok temu, bardzo spodobała się chińskiej delegacji na naszej uczelni. Koleżanki mają wiele 
cierpliwości układając mozaiki z drobnych koralików w misterne wzory, pejzaże. Robimy 
ozdobne puzderka, szkatułki, pudełeczka z przeznaczeniem na herbatę w saszetkach, obkle-
jane, malowane, spękane, wysadzane koralikami. Dekorujemy 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 
spędzamy czas i wesołe rozmowy dają nam chwilę odprężenia od codzienności, dlatego 
chętnie w nich uczestniczymy. 

      Agnieszka Begerok-Mbaga
      Grupa Decoupage Zespołu Plastycznego
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EUTW Wigilia 2015

Wielkanoc 2016

Wielkanoc 2017
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MALARSTWO

Zajęcia malarskie prowadzi światowej sławy malarka Pani Urszula Kochanowska, 
absolwentka Warszawskiej ASP-wydział malarstwa. Spotykamy się raz w tygodniu. 
Pierwsza lekcja odbyła się w Lutheraneum (podziemia kościoła ewangelicko-augs-

burskiego Świętej Trójcy). Rysowaliśmy kubek, w którym pijemy rano kawę, mieliśmy opaskę 
na oczach, trudność polegała na tym, że nie które osoby nie mogły trafić na kartkę i kubek 
uwieczniły na stole. Drugi rysunek już bez zakrytych oczu, był to dowolny szkic akwareli na 
papierze czerpanym. Po wstępnej próbie rysunku, malowania akwareli, zaczęła się praca 
nad trudnymi obrazami olejnymi. 

Grupa licząca obecnie kilkanaście osób, jest pod wspaniałą opieką, pracowitej, uroczej, 
taktownej, Pani Urszuli- tłumaczącej arkana sztuki malarskiej z wielką cierpliwością. W trakcie 
roku akademickiego miewamy wystawy obrazów z okazji wielu uroczystości. Stała wystawa 
jest w pracowni, zmienia się kilka razy w czasie roku akademickiego. Obdarowujemy pracami 
odwiedzane kościoły, parafie i instytucje w czasie ekumenicznych wyjazdów studyjnych 
odbywanych po całej Polsce, obraz olejny „Matki Boskiej z Faras” został przekazany do 
Kościoła Polskokatolickiego w Lublinie. Prezenty cieszą obdarowanego, ale również dają 
dużą satysfakcję osobie, która długo pracowała nad obrazem. Organizowane są seminaria 
historii sztuki w Muzeum Narodowym, Zamku Królewskim, Pałacu pod Blachą w czasie, 
których zwiedzamy ciekawe wystawy stałe jak i okresowe. Podziwiając dzieła Józefa 
Chełmońskiego, Jacka Malczewskiego, Władysława Podkowińskiego, Olgi Boznańskiej czy 
mistrza Jana Matejki, uczymy się warsztatu od wybitnych malarzy. 

Mamy pracownie blisko wspaniałego, malowniczego Ogrodu Saskiego i dopiero po 
trzech latach pracy, będziemy malować obraz w plenerze. Jako osoby wrażliwe na piękno 
krajobrazu, mamy powracać do plenerów wielokrotnie. Malujemy portrety, martwą naturę, 
krajobrazy, pejzaże, obrazy fantastyczne i realistyczne. Uczymy się opanować warsztat 
malarski, przynosi nam to wiele radości i satysfakcji, a także daje odskocznię od prozaicz-
nego dnia codziennego. W miłym towarzystwie profesorów i studentów, z pomocą EUTW 
spełniamy swoje marzenia. 

Agnieszka Begerok-Mbaga
Grupa Malarska Zespołu Plastycznego
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E. ZESPÓŁ TURYSTYCZNY I WYJAZDÓW STUDYJNYCH

Ważne miejsce w Zespołach Twórczych EUTW zajmuje Zespół Turystyczny 
i Wyjazdów Studyjnych.
Jedną z cech ekumenizmu jest tolerancja. Między innymi tolerancja wyzna-

niowa.Nowo wstępujących w szeregi EUTW nikt nie pyta o pochodzenie, wyznanie, przy-
należność. Nasi nieco starsi studenci są wyznawcami różnych religii. I właśnie ekumeniczne 
wyjazdy studyjne mają na celu przybliżenie tradycji wyznaniowych różnych Kościołów 
chrześcijańskich, zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, ale i również spoza niej np. 
adwentyści, zielonoświątkowcy.

Z Kościołem Starokatolickim Mariawitów zapoznaliśmy się podczas pobytu w Cegłowie 
i Płocku, który jest kolebką tej tradycji religijnej. Z wyznaniem Kościoła Polskokatolickiego, 
zapoznaliśmy się, odwiedzając parafie na Lubelszczyźnie i w woj. łódzkim.

Z Prawosławiem zetknęliśmy się podczas pobytu na Górze Grabarce, w Bielsku Podlaskim, 
Hajnówce i Białowieży, generalnie na Podlasiu. Byliśmy zauroczeni bogatym wystrojem 
cerkwi, pisanymi ikonami, gdzie dominuje bogaty wpływ kultury bizantyjskiej.

Najczęściej odwiedzanymi parafiami ewangelickimi były kościóły ewangelicko-augs-
burskie na Mazowszu, Warmii i Mazurach. Parafie Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, 
odwiedziliśmy śladami braci czeskich: w Zelowie, Bełchatowie i Kleszczowie.

Kościół Chrześcijan Baptystów poznaliśmy odwiedzając zbory na Warmii i Mazurach, 
gdzie były pierwsze ślady wyznawców baptyzmu oraz na Podlasiu.

Podczas odwiedzania tych różnych kościołów, mieliśmy możliwość zapoznania się 
z regionalną kulturą, zabytkami architektury odwiedzanych miejscowości.

Na szczególną uwagę odwiedzających te wszystkie parafie, zasługuje nadzwyczajna 
gościnność. Byliśmy serdecznie przyjmowani kawą, herbatą i ciastami własnych wypieków, 
ale najważniejsze w tych spotkaniach była wymiana doświadczeń w działalności charyta-
tywnej i wolontariatu.

Głównym przesłaniem naszych wyjazdów studyjnych i wycieczek, jest integracja. Bo 
właśnie integracja to radość ze wspólnego przebywania w różnych warunkach, czy to na sali 
wykładowej, na seminariach, wyjazdach studyjnych, wycieczkach turystycznych, spędzanie 
czasu w plenerze przy grillu np. wycieczka do Żelazowej Woli, miejsca urodzin Chopina. W 
drodze powrotnej, w miejscowości Granica, zwiedziliśmy Muzeum Kampinoskiego Parku 
Narodowego i tam również w plenerze zorganizowaliśmy pieczenie kiełbasek na grillu.       

Podobne spotkanie integracyjne już dwukrotnie, mieliśmy w ośrodku Kościoła Chrześcijan 
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Baptystów w Radości, gdzie mieści się również Seminarium Teologiczne.
Każdy przez nas organizowany ekumeniczny wyjazd studyjny, oprócz jego głównego 

celu, zawiera elementy  turystyczne, poznajemy zabytki miast i ciekawostki architektoniczne 
odwiedzanych miejscowości. 

Leokadia Szczecińska – Michalak
Koordynator zespołów twórczych
Zespołu dydaktyczno-programowego

Cerkiew na Podlasiu
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Z ŻYCIA EUTW

Nidzica 2014 Pałac i park w Jabłonnie

Z wizytą w ewangelicko-augsburskim kościele św. Szczepana w Toruniu 
(dawniej kościół ewangelicko-reformowany)

Cerkiew prawosławna w Hajnówce (Podlasie) Żelazowa Wola
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EKUMENICZNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Pod Patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

Szanowny Panie Romanie,

Z radością informuję, że w dniu wczorajszym Rada podjęła następującą uchwałę:
Rada Parafialna wyraża poparcie dla pomysłu utworzenia Ekumenicznego Uniwersytetu 

III Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i deklaruje gotowość udo-
stępnienia, w miarę możliwości, pomieszczeń parafialnych na prowadzenie zajęć. Szczegóły 
współpracy określone zostaną w odrębnym dokumencie. 

Pan Przemysław Florjanowicz-Błachut zwrócił uwagę na fakt, że brał udział w spotkaniu 
z prof. Milerskim, który wyraźnie mówił o patronacie naukowym ChAT, a nie patronacie 
w ogóle. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Tak więc ma Pan zielone światło do rozpoczęcia prac związanych z uruchomieniem 
działalności Uniwersytetu. Proponuję następujący porządek działań:

•	 Opracowanie projektu statutu Stowarzyszenia oraz założeń merytorycznych i orga-

nizacyjnych Uniwersytetu 

•	 Konsultacje opracowanych materiałów z władzami ChAT oraz Radą Parafialną, 

ew. ich korekta lub uzupełnienie 

•	 Ogłoszenie w 4 warszawskich parafiach ewangelickich komunikatu o zamiarze 

powołania Uniwersytetu i spotkaniu grupy inicjatywnej 

•	 Spotkanie grupy inicjatywnej, zebranie co najmniej 15 podpisów założycieli Stowa-

rzyszenia, wybór władz 

•	 Uzyskanie formalnego dokumentu Senatu ChAT dotyczącego patronatu 

•	 Dopracowanie szczegółów dotyczących merytorycznych i organizacyjnych zasad 

funkcjonowania Uniwersytetu, w tym kwestii lokalowych 

•	 Zarejestrowanie Stowarzyszenia 

•	 Rozpoczęcie działalności 

 
Sądzę, że jest szansa na rozpoczęcie zajęć wraz z nowym rokiem akademickim czyli od 

października br., ale to oczywiście wymaga narzucenia ostrego tempa prac i rzeczywistego 
zaangażowania co najmniej kilku osób.

 
Życząc powodzenia, pozostaje z poważaniem
 Andrzej Weigle
Warszawa, 31 marca 2011 r.
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Uchwała nr 1/2012
o założeniu Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 14. 05. 2012 r. w Warszawie 
postanawiają założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa będzie brzmieć: Ekumeniczny 
Uniwersytet Trzeciego Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kredytowej 4 . 

Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
     
 Przewodniczący zebrania                                                          Sekretarz zebrania
 ks. dr Włodzimierz Nast                                                           mgr Mirosława Podlewska

Uchwała 4/2012
o wyborze zarządu Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
 

Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 14. 05. 2012 r. w Warszawie posta-
nawiają wybrać zarząd Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod patronatem 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w składzie:

1/ Roman Michalak – prezes zarządu
2/ Włodzimierz Nast. – wiceprezes zarządu
3/ Zbigniew Andrzej Łazuka – wiceprezes zarządu
4/ Elżbieta Rybak – Wojdylak – sekretarz zarządu
5/ Bohdan Sabela – skarbnik zarządu
6/ Janina Choińska – członek zarządu
7/ Bronisław Cymborowski – członek zarządu
8/ Karol Karski – członek zarządu
9/ Anna Skubis – członek zarządu
10/ Konstanty Wiazowski – członek zarządu.

Przewodniczący zebrania                                                  Sekretarz zebrania
ks. dr Włodzimierz Nast                                                    mgr Mirosława Podlewska
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Uchwała 5/2012
o wyborze komisji rewizyjnej Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 14. 05. 2012 r. w Warszawie 
postanawiają wybrać komisję rewizyjną Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w składzie:

1/ Małgorzata Kleinschmidt – przewodnicząca komisji rewizyjnej
2/ Brunon Sikora – sekretarz komisji rewizyjnej
3/ Jerzy Wojciech Filipp – członek komisji rewizyjnej.

Przewodniczący zebrania                                                  Sekretarz zebrania
ks. dr Włodzimierz Nast                                                    mgr Mirosława Podlewska

UCHWAŁA Nr 4/2017
Walnego Zebrania Członków Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie nadania członkostwa honorowego Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku 

§ 1Walne Zebranie Członków, działając na wniosek Zarządu,  na podstawie § 11 ust. 4 
statutu EUTW, w uznaniu szczególnych zasług dla działalności Uniwersytetu, postanawia 
nadać członkostwo honorowe EUTW  następującym  osobom:

Księdzu Radcy Piotrowi Gasiowi -  proboszczowi parafii Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego  Św. Trójcy w Warszawie,

Księdzu prof. dr hab. Bogusławowi Milerskiemu – Rektorowi Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie,

Arcybiskupowi Jeremiaszowi (prof. dr hab. Janowi Anchimiukowi) - arcybiskupowi diecezji 
wrocławsko-szczecińskiej Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce. 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Przewodniczący Walnego Zebrania                          Sekretarz Walnego Zebrania
Jerzy Kerszke        Anna Wilk-Wiśniewska
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EKUMENICZNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

OBSŁUGA ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNA EUTW
Biuro Zarządu EUTW mieści się w Kancelarii Parafii Świętej Trójcy i w lokalu 23 na II p., III kl. 
przy ul. Kredytowej 4 (tel. 22 556 46 60) bądź w Lutheraneum (podziemie kościoła Świętej 
Trójcy) na Pl. Małachowskiego 1. Również w sali nr 1 przy ul. Kredytowej 4 Biuro Zarządu 
jest dostępne podczas dyżurów. 
Za prowadzenie sekretariatu EUTW odpowiedzialna jest p. Daria Nowak-Tworo.
Kontakt mailowy na nasze adresy poczty internetowej: 
eutw@chat.edu.pl oraz eutw@eutw.edu.pl 

W SKŁAD BIURA ZARZĄDU WCHODZĄ:
a) Osoba prowadząca sekretariat/kancelarię/kasę, od wtorku do piątku w godz. od 9:00 do 
18:00 w Kancelarii Parafii, ul. Kredytowa 4.
b) Wolontariusze obsługujący działalność statutową EUTW, którzy pełnią dyżury we wtorki 
i piątki od godz. 11:00 do 14:00 w Lutheraneum, pl. Małachowskiego 1 i w Sali nr 1 ul. Kredytowa 4.
c) Biurem kieruje Prezydium Zarządu 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. Konstanty Wiazowski – Sekretarz Zarządu; Tel. 22 620 21 50.

Wszystkie regulaminy, plan zajęć, ogłoszenia i informacje dotyczące działalności uniwersytetu 
znajdują się na naszej stronie internetowej www.eutw.edu.pl. Strona internetowa istnieje 
od 2013 r. i jest na bieżąco aktualizowana (administrator: Ryszard Sikorski; tel. 509 293 635). 

Jesteśmy również od 2014 r. na portalu społecznościowym Facebook pod adresem: 
www.facebook.com/EkumenicznyUniwersytetTrzeciegoWieku
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Na tablicach ogłoszeń (w oszklonej gablocie obok wejścia do Lutheraneum, przy Sali nr 1 
oraz na tablicach ruchomych, znajdujących się wewnątrz Lutheraneum, a także w Sali nr 1) 
umieszczane są bieżące informacje lub wprowadzane zmiany w planie zajęć. Wywieszanie 
informacji przez osoby nieupoważnione 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.

Konto bankowe: PKO BANK POLSKI SA, I O/WARSZAWA 
Nr: 29 1020 1156 0000 7302 0123 6488
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