nie tylko nauka

Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął trzeci rok działalności
tekst: Jadwiga Krzaklewska
zdjęcia: Ewa Tobiasz
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II
w Krakowie uroczyście rozpoczął trzeci rok działalności. 24 października br.
zgromadziliśmy się tradycyjnie w kościele św. Marka. Mszę świętą odprawili ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski
– pełnomocnik rektora ds. UTW, ks. dr
hab. Jan Dziedzic – kierownik UTW, całym sercem zaangażowany w to przedsięwzięcie i ks. dr Jan Klimek, który wygłosił homilię. Na zakończenie mszy
świętej głos zabrali ks. prof. Ostrowski
i ks. dr hab. Jan Dziedzic; później wręczono indeksy nowym studentom.
W tym roku akademickim zajęcia
rozpoczęło 420 osób: odpowiednio na
poszczególnych latach: 160, 100 i 160

osób. Wykłady odbywają się w budynku przy ul. Bernardyńskiej 3 oraz w auli
Biblioteki UPJPII przy ul. Bobrzyńskiego 10. Najczęściej ze studentami rozmawia telefonicznie i osobiście pani Małgorzata Szewczyk, która będąc zawsze
do dyspozycji słuchaczy, przygotowuje wiele drobnych, ale ważnych rzeczy.
Pomaga także pan Dawid Czaicki. Dla
II roku sprawy organizacyjne prowadzi
pani Marta Obrok. Jej energia i optymizm udzielają się wszystkim.
Przez dwa poprzednie lata podczas
72 spotkań wysłuchaliśmy wielu bardzo interesujących wykładów z filozofii,
teologii, etyki, historii, psychologii i nauk społecznych. Odpowiedziały one na
wiele naszych wątpliwości, ale i nasunęły nowe pytania, na które trzeba wciąż
szukać odpowiedzi.
Życie duchowe wzmacnialiśmy (i mamy nadzieję, że nadal będziemy wzmacniać) na licznych spotkaniach liturgicznych, najczęściej w kościele św. Marka.
Odbywały się także dni skupienia i okolicznościowe nabożeństwa wzmacniające
naszą wiarę.

Wszyscy zainteresowani mogli brać
udział w zwiedzaniu ważnych miejsc
w Krakowie i okolicy pod przewodnictwem pani Janiny Skowrońskiej i pana Romana Tekieli. Poznawaliśmy dzieła sztuki, zwiedzaliśmy kościoły, muzea,
miejsca historyczne, zabytki.
Dużym przeżyciem dla wszystkich
studentów UTW było otrzymanie dyplomu po dwóch latach uczęszczania na wykłady. Dla wielu z nas nie było to jednak
pożegnanie z naszą uczelnią, ponieważ
większość absolwentów podjęła decyzję o dalszej nauce na studiach podyplomowych. Mamy nadzieję, że dynamiczny rozwój prężnie działającego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UPJPII ma
przed sobą same, jeszcze większe sukcesy.

Na ziemi Dantego – wyjazd szkoleniowy delegacji MSJO
tekst: Anna Majdanik, Monika Małecka
zdjęcia: Karolina Kreczko, Maciej Krzanowski
„Uczenie się przez całe życie” – ta dewiza programu LLP Erasmus przyświecała kolejnemu wyjazdowi szkoleniowemu pracowników Międzywydziałowego
Studium Języków Obcych Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Wśród jego uczestników znaleźli się wy-

kładowcy języka łacińskiego i greckiego
(mgr Maria Banach − kierownik MSJO),
angielskiego (dr Anna Majdanik, mgr
Maciej Krzanowski) oraz włoskiego
(mgr Kalina Kreczko, dr Monika Małecka). W dniach od 29 kwietnia do 3 maja
br. nasza delegacja gościła w Centro Lin-

guistico di Ateneo (CLA), autonomicznej jednostce działającej przy Università
degli Studi di Firenze. Centrum to posiada bogate i długoletnie doświadczenie
w nauczaniu języków obcych oraz w administracyjno-technicznym zarządzaniu
tego typu instytucją – stąd nasz wybór.

wymi, wyposażone we wszelki potrzebny sprzęt techniczno-informatyczny,
a pośrodku utworzono dźwiękoszczelne
laboratorium językowe. W kamienicy
obok usytuowano pomieszczenia administracyjne, a także dostępne dla studen-

tów mediatekę oraz bibliotekę podręczników i czasopism w różnych językach.
Natomiast w nowych strukturach na
kampusie znajdują się pokoje lektorów,
sale do zajęć i laboratorium komputerowe do przeprowadzania testów on-line.

go, niemieckiego, hiszpańskiego, portugalskiego, rosyjskiego oraz włoskie-

go dla studentów z zagranicy. Nie brakuje też bardziej egzotycznej oferty, jak

Siedziba
Studium rozlokowane jest w trzech miejscach. Jego siedziba znajduje się Rotundzie Brunelleschiego z XV wieku, w zabytkowym centrum miasta. Zorganizowano w niej niewielkie sale wykładowe,
oddzielone szklanymi ścianami działo-

Oferta językowa
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We florenckim Studium naucza się wielu języków: angielskiego, francuskie-

