nie tylko nauka

Spotkanie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku z Żor
tekst: Jolanta Bielewska, Jadwiga Krzaklewska, Zofia Szymula
zdjęcia: Ewa Tobiasz

26 lutego br. w bufecie przy ul. Bernardyńskiej 3 odbyło się spotkanie
studentów Uniwersytetu Trzeciego
Wieku UPJPII z grupą 20 studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku
z miejscowości Żory na Śląsku. Studenci UTW z Żor przybyli na zaproszenie Spółdzielni Socjalnej Równość, działającej na naszej uczelni.
Po przywitaniu gości i przedstawieniu planu spotkania przez
przedstawiciela spółdzielni Jacka Misinę głos zabrał kierownik UTW na naszej uczelni
ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof.
UPJPII. Przedstawił on aspekty działalności UTW: tworzenie
klubów seniora przy parafiach,
misję ewangelizacji, pogłębienie wiedzy religijnej i zaangażowanie w życie kościoła. Bardzo ważną wartością jest integracja seniorów, która dokonuje
się między innymi przez wykłady, sympozja, wspólne pielgrzymki, spotkania w małych grupach. Ks. dr hab. Jan Dziedzic stwierdził, że UTW to wielki kapitał ludzki, który ceni
sobie formację indywidualną, religijną, a także wspólnotową.
Charakterystykę i cele działalności Stowarzyszenia UTW
w Żorach przedstawiła prezes Helena Karwot. UTW w Żorach, które powstał w 2008 roku z inicjatywy Urzędu Miasta,
jest wspierany przez gminę miejską Żory. Prowadzi działalność
informacyjno-edukacyjną – głównie w zakresie medycyny niekonwencjonalnej i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycz-

nych, społecznych i ekonomicznych
– poprzez organizację wykładów,
seminariów, konkursów, wystaw,
spotkań i koncertów. Celem stowarzyszenia jest także upowszechnianie wiedzy o Śląsku i ziemi żorskiej.
Służy temu organizowanie spotkań
ze znanymi osobami zasłużonymi
dla regionu i Polski. Studenci tamtejszego UTW biorą także udział
w kursach języków obcych oraz kursie komputerowym. Stowarzyszenie to propaguje dodatkowo
różnorodne formy aktywności
fizycznej i rekreacji, takie jak
np. pilates, joga, nordic walking,
taniec country, wycieczki turystyczne i krajoznawcze. W przerwie spotkania przy ciastku i kawie studenci obu UTW mieli
czas na rozmowę oraz wspólne
pamiątkowe zdjęcie. Nie obyło
się także bez ofiarowania upominków. Słuchacze UTW na UPJPII obiecali odwiedzić Żory. Na koniec miała miejsce prezentacja Spółdzielni Socjalnej
Równość, która zatrudnia osoby niepełnosprawne. Po spotkaniu grupa z Żor wybrała się na zwiedzanie Wawelu.
Podsumowując, warto dodać, że jest to już trzecie spotkanie z innym UTW. W zeszłym roku mieliśmy okazję gościć
w naszym mieście UTW z Wrocławia i z Bari we Włoszech.
Wydarzenia takie dają możliwość wymiany doświadczeń
i nawiązania współpracy pomiędzy uniwersytetami trzeciego
wieku działającymi w Polsce i za granicą.

Dzień skupienia słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
tekst: Irena Szlachta
zdjęcia: Ewa Tobiasz
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Okres Wielkiego Postu sprzyja wyciszeniu i refleksji nad własnym życiem. Do
dobrego przeżycia Triduum Paschalnego
przygotowują między innymi rekolekcje
czy dni skupienia. Wielkopostny dzień
skupienia dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku na UPJPII odbył się
12 marca 2015 roku w kaplicy budynku
naszej uczelni przy ul. Bernardyńskiej 3.
Mszę świętą koncelebrowali: ks. dr
hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII – prodziekan Wydziału Teologicznego, a równocześnie kierownik ds. Uniwersytetu

Trzeciego Wieku oraz ks. dr Dariusz Guziak – opiekun duchowy kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. On również wygłosił homilię. Nawiązał w niej do wcześniej
przeczytanych słów Ewangelii św. Łukasza (11, 14–23), stwierdzając, że Chrystus był atakowany i prowokowany przez
tych, którzy nie chcieli się nawrócić. Takie prowokacje towarzyszyły Jezusowi
przez całe życie, aż do ostatniej, zwanej
„próbą krzyża” (experimentum crucis),
kiedy był namawiany do zejścia

z krzyża na Golgocie. Taka decyzja Jezusa podważyłaby całkowicie wiarygodność głoszonej przez
Niego nauki. Homileta podał także pięć powodów, dla których człowiek nie chce się nawrócić: skamieniałość serca, przyzwyczajenie do
życia w grzechu, twierdzenie, że to
inni powinni się nawracać, przekonanie, że warunki w których się żyje, uniemożliwiają zmianę na lepsze
oraz domaganie się jakiegoś szczególnego znaku z nieba.

Na zakończenie mszy świętej
ks. dr hab. Jan Dziedzic podziękował ks. dr. Dariuszowi Guziakowi za przyjęcie zaproszenia i wygłoszenie słów o nawracaniu, będących równocześnie wezwaniem
do świętości. „A świętość to nic
szczególnego, to mój i twój obowiązek” – dodał. Zauważył również, że wiek dojrzały, jaki osiągnęła większość słuchaczy UTW, stwarza wielką szansę na dalszy rozwój
i osiągnięcie świętości.
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