tekst: Irena Szlachta
Rozpoczął się czwarty rok działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Oficjalna inauguracja miała miejsce 23
października br. w kościele św. Marka. W świątyni zebrali się słuchacze UTW, aby
prosić Boga o błogosławieństwo, siły duchowe i fizyczne na rozpoczynający się nowy
okres nauki. Mszę świętą odprawił ks. dr hab. Jan Dziedzic − prodziekan Wydziału
Teologicznego, a zarazem kierownik ds. UTW. Wygłosił on również homilię.
Po Eucharystii nastąpiła immatrykulacja studentów I roku, którym wręczono indeksy. Mimo że wielu obecnych w kościele było w swoim życiu uczestnikami uroczystego przyjęcia studentów I roku, może nie tylko na jednej uczelni, moment ten był
dla nich wzruszającym przeżyciem i przywoływał wspomnienia z młodości.
Warto przypomnieć, że Uniwersytet Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Papieskim
Jana Pawła II w Krakowie rozpoczął swoją działalność w roku akademickim 2011/2012.
Był to krok dość ryzykowny wobec faktu, że istniało w owym czasie osiem tego typu uniwersytetów działających przy krakowskich wyższych uczelniach i nie było pewności, że
znajdą się chętni do pogłębiania wiedzy z zakresu tematyki, jaka jest tu oferowana.
Utworzenie UTW przez naszą uczelnię wymagało niemałego wysiłku i zdolności organizacyjnych od osób w to zaangażowanych. Oprócz pomysłodawców i twórców UTW, nie można zapomnieć o wkładzie pracy pierwszej sekretarki UTW mgr
Małgorzaty Szewczyk, od początku przeprowadzającej rekrutację słuchaczy. Tym samym ma ona również swój udział w tegorocznym sukcesie, jakim jest przyjęcie 200
nowych studentów na rok akademicki 2014/2015 (a dodatkowych 40 osób czeka na
liście rezerwowej).
Stale zwiększająca się liczba słuchaczy, aktualnie 460 osób, stawia przed organizatorami coraz większe wymagania, aby tendencja ta utrzymywała się w następnych
latach, a studenci mieli satysfakcję z faktu uczestniczenia w zajęciach.
Słuchaczom UTW życzymy udanego roku akademickiego!

Anna Batko
laureatką Konkursu
im. Majera Bałabana
Miło nam poinformować, że
nasza tegoroczna absolwentka kierunku historia sztuki pani
mgr Anna Batko została laureatką Konkursu im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach
i Izraelu organizowanym przez
Żydowski Instytut Historyczny. Praca pani mgr Anny Batko
pt. Kim jest brat twój, Kain? Polska sztuka współczesna wobec
Zagłady napisana pod kierunkiem pani dr hab. Marty Leśniakowskiej, prof. UPJPII została
nagrodzona drugim miejscem.
Serdecznie gratulujemy!

z życia uczelni

Inauguracja roku akademickiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Jubileusz bp. prof. dr. hab. Tadeusza Pieronka

tekst: Monika Wiertek, zdjęcia: Jacek Stokłosa
W piątek 24 października br. przypadł niezwykły jubileusz: 80 urodziny bp. prof. dr. hab. Tadeusza Pieronka – byłego rektora naszej uczelni. Z tej okazji osoby życzliwe Jubilatowi spotkały się w czwartek 23 października w katedrze na Wawelu,
aby uczestniczyć we mszy świętej w jego intencji. Bp prof. dr hab. Tadeusz Pieronek jest kapłanem archidiecezji krakowskiej
i członkiem kapituły metropolitalnej. Był długoletnim profesorem Wydziału Teologicznego w Krakowie, w latach 1974−1980
prodziekanem tego wydziału, a w latach 1998−2004 rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Wśród licznych
zasług jego kadencji rektorskiej należy zaliczyć rozpoczęcie budowy budynku biblioteki na os. Ruczaj oraz rozpoczęcie organizacji konferencji z cyklu Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej oraz Dni Tischnerowskich. Pełna wdzięczności wspólnota akademicka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie życzy bp. prof. Tadeuszowi Pieronkowi wiele
zdrowia i błogosławieństwa Bożego, zapewniając o życzliwej pamięci.
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