z życia uczelni

Uniwersytet
Trzeciego Wieku
tekst: Maria Kowalik, Jadwiga Krzaklewska
zdjęcia: Monika Winiarska
Obecnie na świecie funkcjonuje ponad 2 tys. uniwersytetów trzeciego wieku. W Europie najwięcej jest ich w Wielkiej Brytanii − 257, Francji – 304, Włoszech – 282. Pierwszy taki uniwersytet został założony przez
Pierre’a Vellasa we francuskiej Tuluzie w 1973 roku. W Polsce obecnie działa ponad 100 takich jednostek. Pierwsza powstała w 1975 roku przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Założycielem i prezesem tej struktury była prof. Halina Szwarc. Warszawski Uniwersytet Trzeciego Wieku zapoczątkował w Polsce rozwój ruchu uniwersyteckiego w tej formie. Początkowo powstawały one w dużych miastach
akademickich i funkcjonowały pod patronatem wyższych uczelni, dziś organizowane są przez różne ośrodki kulturalne i parafie, także w małych
miejscowościach. Każdy taki uniwersytet jest inny i działa według własnych, wypracowanych założeń organizacyjnych.
Do działających już uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce dołączył
w roku akademickim 2011/2012 jeszcze jeden. Działa on przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie i przeznaczony jest dla emerytów
i rencistów oraz osób, które ukończyły 50. rok życia. Uniwersytet Papieski
utworzył UTW, gdyż chciał wyjść naprzeciw potrzebom osób starszych,
które pragną się uczyć przez całe życie, zapewnić im możliwości dalszego
rozwoju, pokazać nowe sposoby twórczego wykorzystania czasu i umożliwić im poznanie nowych znajomych o podobnych zainteresowaniach,
a przez to zapobiegać ich osamotnieniu.
10 października 2011 roku miała miejsce uroczysta inauguracja UTW
w sali przy ul. Franciszkańskiej 1. Pierwszych słuchaczy serdecznie powitał
rektor UPJPII ks. dr hab. Władysław Zuziak, prof. UPJPII. Następnie głos
zabrał ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski, pełnomocnik rektora ds. UTW,
nakreślając jego cele, a kierownik UTW ks. dr hab. Jan Dziedzic przedstawił jego program i organizację.
Chociaż w Krakowie działa już kilka podobnych uniwersytetów trzeciego wieku, na Uniwersytet Papieski zgłosiło się ponad 220 osób, dlatego też utworzono 2 grupy wykładowe. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i dotyczą tematyki z zakresu: filozofii, teologii, historii oraz nauk społecznych. W programie przewidziane są także dni skupienia, konferencje formacyjne, pielgrzymki, imprezy kulturalne oraz zwiedzanie
zabytków kultury chrześcijańskiej. Wszyscy mamy wielką nadzieję na
wzrost duchowy i intelektualny, a także na poznanie nowych ludzi, ciekawych świata.

12

VitaAcademica

nr

5 (65) 2011

