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Szanowni Państwo, Drodzy Słuchacze 

 

10 marca minie rok jak spotkaliśmy się licznie na Walnym Zebraniu 
i wydarzenie to przejdzie do historii naszego Uniwersytetu jako ostatnie 

spotkanie plenarne słuchaczy w warunkach przed pandemicznych. Dwa dni 
po naszym zebraniu została ogłoszona pandemia i wszystko zaczęło się 

inaczej. I jest inaczej, bo do chwili obecnej nie doszło jeszcze do 
plenarnego spotkania na Uniwersytecie i trudno w tym momencie 

przewidzieć, kiedy będzie to możliwe. Byliśmy już blisko zorganizowania 
16 października ub. r. inauguracji nowego roku akademickiego 2020/2021, 

niestety, w ostatniej chwili musieliśmy ją odwołać po ogłoszeniu przez rząd 
następnej fali zakażeń COVID–19. Mimo tego, nie przestaliśmy 

funkcjonować. Działamy w warunkach reżimu sanitarnego z dużym 

ograniczeniem bezpośredniego spotykania się. W większości są to działania 
zdalne za pośrednictwem mediów internetowych i spotkań w małych 

grupach. Przekonaliśmy się, że rzeczywistość, którą znamy i styl życia, 
który lubimy, nie jest czymś niezmiennym. Musimy sobie uświadomić, że 

będzie już inaczej, gdyż zmieniły się uwarunkowania naszej działalności z 
przyczyn zewnętrznych, od nas niezależnych, tym bardziej, że zmieniamy 

miejsce naszej działalności. I o tych wydarzeniach i przyszłych zamiarach 
chcemy Państwa poinformować. Dla części słuchaczy, którzy odwiedzali 

nasze strony internetowe, będzie to tylko przypomnieniem lub 

uzupełnieniem informacji, dla pozostałych ważną i potrzebną informacją.  

17 września 2020 r. odbyło się Zebranie Zarządu z udziałem 
gospodarza obecnej siedziby naszego Uniwersytetu ks. Piotra Gasia - 

proboszcza parafii Św. Trójcy i prorektora ks. prof. Bogusława Milerskiego 
- naszego nowego opiekuna z ramienia Chrześcijańskiej Akademii 

Teologicznej. Po dyskusji i wysłuchaniu propozycji ks. Prorektora o 

możliwości prowadzenia naszych zajęć na uczelni ChAT oraz 
przedstawionych przez ks. Proboszcza warunków na terenie Parafii, które 

uniemożliwiają realizację działalności w obecnych warunkach 
epidemiologicznych i planowanego remontu kamienicy, Zarząd EUTW 

podjął jednogłośnie decyzję, przeniesienia naszej działalności w nowym 
roku akademickim EUTW 2020/2021, do Chrześcijańskiej Akademii 

Teologicznej w Warszawie przy ul. Broniewskiego 48.  

Zaproszeni przez Prorektora ChAT na wizję lokalną i omówienie 

naszych potrzeb, ustaliliśmy, że otrzymamy dwie sale wyłącznie do naszej 

dyspozycji dla zespołów twórczych i biura Zarządu.  

Sale na zajęcia fakultatywne z nowoczesnym wyposażeniem w tym 
sala gimnastyczna i siłownia oraz sale komputerowa i lektoratów z 

wyposażeniem audiowizualnym pozostają do naszej dyspozycji w 
uzgodnionych terminach. Aula na 240 miejsc na wykłady, seminaria i 

spotkania plenarne jest do naszej dyspozycji w dotychczasowych 

terminach, dwa razy w tygodniu tj. wtorki i piątki w tzw. godzinach 

akademickich od 11:00 do 14:00.  



           
 

 

Przyzwyczajeni do bycia ze sobą na co dzień, odczuwamy brak 

koleżeńskich kontaktów, a chyba najbardziej uniwersyteckiej atmosfery i 
spotkań integracyjnych w ekumenicznej rodzinie EUTW, na których 

emanowaliśmy pozytywnym myśleniem. Oprócz tęsknoty, która powstała 
na skutek rocznej nienormalności, pozostała nam nadzieja na szybki 

powrót na łono naszej Alma Mater.  

Ażeby tak się stało, zacznijmy od spotkań online na 

wykładach i seminariach na szerszą skalę jak dotychczas oraz 
częstszych spotkań w grupach do 5 osób na zajęciach 

fakultatywnych i w zespołach twórczych. 

Uzbrojeni w cierpliwość i pełni nadziei przetrwamy ten trudny okres 

w oczekiwaniu na powrót do normalności, mimo, że może być już inaczej 

jak było dotychczas, ale zróbmy tak, aby było dobrze, nawet lepiej. 

Wszystkie sprawy wprowadzane lub uruchamiane będą ogłaszane na 

stronie internetowej lub e-mailem, a o sprawy bieżące dotyczące zajęć 

prosimy zwracać się do niżej podanych osób. 

Sprawy związane z organizowaniem zajęć online prowadzi Kol. Ryszard Sikorski – 

tel. 509 293 635, e-mail: eutw@eutw.edu.pl. Organizowanie zajęć fakultatywnych 

w małych grupach prowadzi Kol. Janina Choińska – tel. 692 058 976, e-mail: 

jancho2@o2.pl, a zajęcia relaksacyjno-usprawniające Kol. Maria Szyrle – tel. 

694 911 731, natomiast zajęcia w zespołach twórczych prowadzi Kol. Lidia 

Michalak – tel. 535 825 875.   

Drodzy Słuchacze, prosimy o odwiedzanie naszej strony 

Internetowej: www.eutw.edu.pl oraz Facebook-a i jednocześnie 
uprzejmie prosimy o przekazanie tych informacji słuchaczkom i 

słuchaczom, którzy nie korzystają z Internetu i z poczty elektronicznej, a 

macie państwo z nimi kontakt osobisty lub telefoniczny.  

Jednocześnie, uprzejmie prosimy, w związku z koniecznością 

rozliczenia się z dotacji Urzędu m. st. Warszawy i rozliczenia finansowego 
za rok 2020 o uregulowanie ewentualnych zaległości w zapłaceniu składek 

członkowskich EUTW z możliwością rozłożenia ich na raty po 75,00 zł. 
Wpłaty można dokonać na konto bankowe nr 29 1020 1156 0000 7302 

0123 6488 lub w Kancelarii przy ul. Kredytowej 4.  

           Liczymy na zrozumienie i czynne włączenie się do 

współuczestnictwa w życie EUTW i realizację naszego sztandarowego 
programu „Edukacja, integracja, ekumenizm i aktywność społeczna osób 

starszych na EUTW”. Życzymy zdrowia, cierpliwości i wytrwania w tym 
trudnym okresie oraz wszelkiej pomyślności i mimo wszystko, radosnego 

wspólnego spędzania czasu w ekumenicznej społeczności. 

 

W imieniu Zarządu EUTW       

Prezes Roman Michalak  
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