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autorstwa Adama Kieniewicza, której tekst najlepiej charakteryzuje klimat malowanych przez nią obrazów: „W prezentowanych […] bardzo smakowitych dla odbiorcy akwarelowych
pracach wyczuwa się zmysłowość i żywotność natury, wobec
której Dorota Chomko nie pozostaje bierna i uległa, a która
intryguje ją nie tylko swoją urodą, ale też narzuconymi nastrojami. Jest to natura smutna, bezludna, opuszczona, a przy
tym jasna, bardzo kolorowa, pełna światła i zaznaczonych
cieni. Artystka przy użyciu nasyconej palety kolorów przenosi na papier rozległe pejzaże, na jakie natrafia w okolicach
Krakowa. Ekspresję przedstawionych pejzaży synchronizuje
z ekspresyjną formą opartą na mocnych, szerokich, czasem
ciemnych kontrastach żywiołów z rozmachem kładzionej farby oraz lekkiej deformacji”. ■

Spotkanie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
ze świętym Mikołajem
tekst: Irena Szlachta
zdjęcia: Jerzy Snopiński

Zwyczaj dawania prezentów w dniu
6 grudnia wiąże się z życiorysem i kultem
św. Mikołaja, biskupa Miry w Azji Mniejszej, którego cechowała duża wrażliwość
na potrzeby innych. Według średniowiecznych przekazów żył on na przełomie III i IV wieku. Wsławił się cudami
oraz pomocą ludziom żyjącym w niedostatku. Przez wieki był jednym z najbardziej czczonych świętych na Zachodzie
i Wschodzie. Świętego biskupa cechowała głęboka wiara i pobożność oraz miłość
do ludzi, zwłaszcza będących w potrzebie. W połowie XIII wieku w niektórych
krajach powstał zwyczaj obdarowywania
się upominkami w dzień wspomnienia
tego świętego, czyli 6 grudnia. W Polsce tradycja ta rozpowszechniła się do-

piero w pierwszej połowie XVIII wieku.
Zwyczaj dawania podarunków przetrwał
do dnia dzisiejszego, przynosząc radość
dzieciom i dorosłym.
3 grudnia 2015 słuchacze UTW zebrali się w kaplicy przy ul Bernardyńskiej 3, aby uczcić dzień św. Mikołaja. Przybyli również zaproszeni goście
z Fundacji im. Świętej Królowej Jadwigi
dla UPJPII: prezes zarządu ks. Andrzej
Lichosyt i wiceprezes Monika Wiertek.
Spotkanie rozpoczęła Eucharystia
koncelebrowana przez ks. Andrzeja
Lichosyta oraz ks. dr. hab. Jana Dziedzica,
prof. UPJPII, kierownika ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który wygłosił również homilię. Na zakończenie mszy świętej ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII

podziękował gościom z Fundacji za przyjęcie zaproszenia, podkreślając wsparcie, jakiego udziela ona Uniwersytetowi
Trzeciego Wieku. Słowa podziękowania
skierował również do ks. dr. Krzysztofa Kurnika za piękną oprawę muzyczną
uroczystości oraz do słuchaczy UTW zaangażowanych w organizację spotkania.
Zwracając się do słuchaczy, podkreślił, że studia na UTW to wielka szansa rozwoju. Człowiek ma wrodzone siły
i potencjał do ciągłego stawania się. Dowodem tego są ludzie, którzy byli bardzo twórczy w latach podeszłych, jak Michał Anioł czy Giuseppe Verdi. Nic jednak nie jest w życiu dane raz na zawsze,
stąd potrzeba ustawicznego kształcenia
realizowana przez UTW zgodnie z de-
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wizą: „Przez całe życie należy uczyć się
żyć”. Równocześnie jeszcze raz przypomniał, że UTW na UPJPII funkcjonuje już piąty rok i wychodząc naprzeciw
potrzebom seniorów, stara się obok swej
podstawowej działalności dydaktycznej,
jaką są wykłady, realizować nowe propozycje w ramach zajęć dodatkowych, jak
na przykład program Erasmus dla senio-

rów czy zorganizowany w tym roku akademickim chór. Również oferty wycieczkowa i kulturalna są systematycznie poszerzane.
Po mszy świętej, do wypełnionej
przez słuchaczy kaplicy, wkroczył oczekiwany Mikołaj z prezentami, którymi
obdarował wszystkich zebranych. W rozdawaniu prezentów pomagali mu obecni

na spotkaniu księża i pani Monika Wiertek. Następnie zebrani udali się do refektarza, gdzie czekał na nich poczęstunek. Ożywione rozmowy przy stołach
i uśmiechnięte twarze świadczyły, że pomysł zorganizowania mikołajowego spotkania był udany i przyczynił się do integracji słuchaczy, będącej jednym z głównych celów działalności każdego UTW. ■

Spotkanie opłatkowe Uniwersytetu Trzeciego Wieku
tekst: Irena Szlachta
zdjęcia: Stanisław Balon, Jolanta Bielewska
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Grudzień i styczeń to okres, kiedy w Polsce odbywają się spotkania wpisujące się w tradycję świąt Bożego Narodzenia.
Również studenci UTW starają się te zwyczaje kultywować.
W grudniu 2015 roku zorganizowano spotkanie ze św. Mikołajem, natomiast 14 stycznia 2016 roku słuchacze zgromadzili
się w kaplicy przy ul. Bernardyńskiej 3, aby uczestniczyć w spotkaniu opłatkowym. Było to już ich piąte spotkanie opłatkowe,
ponieważ Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie
Papieskim Jana Pawła II w Krakowie funkcjonuje już piąty rok.
Spotkanie rozpoczęła Eucharystia, której przewodniczył
rektor ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak. W koncelebrze uczestniczyli: ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII – prodziekan Wydziału Teologicznego, a równocześnie kierownik ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz ks. Wojciech Pal. Ksiądz Pal wygłosił
również homilię. Ksiądz rektor oraz ksiądz Jan Dziedzic złożyli
zebranym życzenia, równocześnie dziękując wszystkim, którzy
przyczynili się do zorganizowania uroczystości.
W świąteczny nastrój wprowadziły uczestników spotkania kolędy śpiewane przez zespół ze Skawiny związany z naszym UTW. Do śpiewu kolęd chętnie włączali się obecni w ka-

plicy. Kolejnym punktem programu było spotkanie w auli. Tu
obecni składali sobie wzajemnie życzenia, łamiąc się opłatkiem.
Na uczestników uroczystości czekał również poczęstunek.
Serdeczne życzenia, uśmiechnięte twarze i ożywione rozmowy świadczyły o tym, że spotkanie opłatkowe spełniło swój
duchowy i integracyjny cel. ■

