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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 czas i rozwijania horyzontów poznawczych, jak i praktyczną 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 ewangelicko-

augsburskiej św. Trójcy w Warszawie, przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną po 

Warszawski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej i patronat Polskiej Rady Ekumenicznej. 

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 wyróżnia 

EUTW i stanowi o jego atrakcyjności pośród licznej oferty tego typu placówek ustawicznego 

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 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 społeczeństwo ważny 

sygnał – wiara i religijność człowieka stanowią ważny aspekt w procesie świadomego 

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 promować 

postawę ekumeniczną w coraz szerszych kręgach seniorów. 

 

Niechaj hymn podniośle brzmi 

niosąc myśl ekumeniczną 

jedność w różnorodności zaś 

dla słuchaczy EUTW 

będzie myślą spontaniczną! 

 

 


