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„Piękno naukowej przygody polega na tym, że nigdy nie
zabraknie dalszych znaków zapytania” – te słowa ks. prof.
dr. hab. Michała Hellera wskazują na potrzebę nieustającej
aktywności licznej grupy osób nieczynnych zawodowo,
ale szukających dla siebie odpowiednich form samorealizacji. Miejscami, w których mogą spełniać się w tej mierze, są uniwersytety trzeciego wieku, rozwijające się dynamicznie na świecie od wielu lat. Wśród starzejących się
społeczeństw Europy stanowią swoisty signum temporis.

Czy można intelektualnie zakochać się w Panu Bogu?
Oczywiście, że tak. Wachlarz poruszanych w czasie zajęć zagadnień jest bardzo szeroki i nie sposób przywołać
tu wszystkich. Piękno naukowej przygody, o której mówi
ks. prof. Michał Heller, to nie tylko stawianie pytań i próby poszukiwania nań odpowiedzi, ale też poznawanie nowych miejsc i potęgowanie emocji podczas takich form
edukacji, jak: wycieczki autokarowe, wycieczki piesze,
uczestnictwo w koncertach czy spektaklach teatralnych.
Wielką wartość, przede wszystkim duchową oraz integracyjną, mają dla słuchaczy UTW spotkania o charakterze
stricte religijnym, jak np. opłatek, a także dzień skupienia
w okresie wielkanocnym. Uświetnieniem jest zawsze krzepiąca homilia, której często towarzyszą wykłady.
Wszystko to sprawia, że Uniwersytet Trzeciego Wieku przy UPJPII jest wspaniałą propozycją dla ludzi po 50.
roku życia, nieaktywnych zawodowo, ale wciąż głodnych
wiedzy, otwartych ma świat kultury i nauki oraz chcących
spędzać czas w interesującym towarzystwie.

ks. Jan Józef Janicki,
Święci chwałą Krakowa

Naszą działalność wspierają: rektor ks. dr hab. Władysław Zuziak, prof. UPJPII oraz prorektor ks. prof. dr
hab. Maciej Ostrowski. Opiekunem od początku istnienia naszego UTW jest nieoceniony ks. dr hab. Jan Dziedzic − człowiek o wielkim sercu i kulturze osobistej, oddany bez reszty sprawom naszej społeczności.

Jest to drugie wydanie monografii, wzbogacone o szkic
Święty Michał Archanioł
− patron miasta i gminy
Słomniki, skąd pochodzi autor książki. W herbie tego
miasta przedstawiony jest
Michał Archanioł w zbroi
Święci
jako dowódca wojsk niebiańchwałą Krakowa
skich walczących z szatanem.
Autor prezentuje źródłosłów
imienia archanioła, miejsca, gdzie wymieniany jest
w liturgii mszy świętej i liturgii godzin oraz jego przedstawienia na kartach Pisma Świętego. Biblia ukazuje św.
Michała Archanioła jako zwycięzcę w walce z szatanem, orędownika Kościoła przed Bogiem, przewodnika dusz opuszczających ten świat. Renata Dulian
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O wyjątkowości UTW prowadzonego przez naszą
uczelnię stanowi nietuzinkowa oferta tematyczna z zakresu filozofii, etyki, teologii, historii, historii sztuki, psychologii i medycyny. Uniwersytet zainaugurował swoją działalność w październiku 2011 roku. Przewidziano wówczas
120 miejsc dla zainteresowanych. Szybko jednak okazało
się, że oferta jest na tyle atrakcyjna, że zgłosiło się ponad
200 kandydatów, dlatego też zorganizowano dodatkową
grupę liczącą 120 osób. Obecnie na Uniwersytet Trzeciego
Wieku uczęszcza 350 słuchaczy. Bardzo ciekawy wybór tematyki wykładów jest równie trafny jak dobór wykładowców – ludzi eminentnych, olbrzymiej wiedzy, kompetentnych, obdarzonych charyzmą.
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