nie tylko nauka

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2012/2013
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
tekst i zdjęcie: Teresa Partyka

Uroczystość związana z rozpoczęciem roku akademickiego 2012/2013 dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II
w Krakowie odbyła się w dniu 25 października br. w kościele św. Mikołaja w Krakowie przy ul. Kopernika 9.
Na początku ks. dr Tadeusz Nosek, proboszcz parafii św. Mikołaja w Krakowie powitał wszystkich, którzy pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie. Przywitał także rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ks. dr. hab. Władysława Zuziaka, prof.
UPJPII, dyrektora Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii Ignatianum ks. prof. dr. hab. Romana Darowskiego SJ oraz duszpasterzy tej parafii, która na mocy bulli
inkorporacyjnej papieża Piusa II w październiku 1462
roku stała się beneficjum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Słowa przywitania skierował także do innych dostojnych gości. Zaznaczył, że dzisiejsza uroczystość wpisu-

je się także w obchody 550-lecia parafii św. Mikołaja, na
terenie której znajduje się 6 uczelni krakowskich.
Następnie ks. dr Tadeusz Nosek odczytał dwa listy
od rektorów uczelni z terenu parafii: prof. dr. hab. inż.
Kazimierza Furtaka – rektora Politechniki Krakowskiej
oraz prof. dr. hab. Piotra Laidlera – prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum.
Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. med.
Zdzisław Gajda (Collegium Medicum UJ). Uroczystej
mszy świętej inaugurującej rok akademicki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku przewodniczył rektor UPJPII
ks. dr hab. Władysław Zuziak, prof. UPJPII. Homilię
wygłosił ks. dr Tadeusz Nosek.

Uniwersytet Trzeciego Wieku na Uniwersytecie
Papieskim Jana Pawła II w Krakowie działa od
ubiegłego roku akademickiego i cieszy się dużym zainteresowaniem osób po 50. roku życia,
nieaktywnych zawodowo. Tak jak w poprzednim roku została przygotowana bogata oferta
wykładów z różnych dziedzin, spotkań kulturalnych i towarzyskich, dni skupienia. Szczegółowe informacje: ul. Franciszkańska 1, 31–004
Kraków, tel. 12 422 57 85, wew. 725, e-mail:
utw@upjp2.edu.pl, www.utw.upjp2.edu.pl.

Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
w latach 1989−2010 oraz 2010−2012
W dniu rozpoczęcia obrad dorocznej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich – 17 września br. w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie otwarta
została wystawa przedstawiająca jej rozwój w czasach,
gdy funkcję dyrektora pełnił ks. dr hab. Jan Bednarczyk, w latach późniejszych wespół ze swym zastępcą
mgr. Władysławem Szczęchem.
Wystawę przygotowali bibliotekarze będący wieloletnimi i zasłużonymi pracownikami, biorącymi
udział w zachodzących w niej przemianach, a tym samym − współtwórcy ukazanej części historii Biblioteki.
Postery zawierające fotografie i towarzyszące im
opisy ukazują najbardziej istotne aspekty związane
z Biblioteką, poczynając od nieustannie powiększających się zbiorów, poprzez komputeryzację, wieloletnie zaangażowanie w działalność Federacji Bibliotek
Kościelnych Fides, jak i wydawanie Biuletynu Biblio-
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tek Kościelnych Fides. Zaakcentowano również aspekt
budowania wzajemnych więzi między pracownikami
podczas wspólnych wycieczek, których inicjatorem
i gorącym zwolennikiem był także ks. dr hab. Jan Bednarczyk.
Jednak najistotniejsza część wystawy dotyczy zaszczepionej również przez ówczesnego dyrektora Biblioteki idei budowy nowoczesnego gmachu bibliotecznego oraz kolejnych etapów jej realizacji, z punktem
centralnym, czyli wizytą Jana Pawła II, który poświęcił
budynek. Ukazano też przeprowadzkę, związaną z reorganizacją całości zbiorów pod kątem wolnego dostępu do nich według opracowanego w Bibliotece systemu
klasyfikacji.
W Bibliotece została zainicjowana również działalność wystawiennicza, której obecna wystawa jest kolejną odsłoną. Zachęcamy do jej obejrzenia!
Organizatorzy

