ne przez ojców dominikanów. Po posiłku udajemy się już do
Krakowa. To koniec pięknej wycieczki, zorganizowanej przez

Biuro Usług Edukacyjnych i Turystycznych BUM, prowadzo
ne przez panią Bożenę Maderak. Dziękujemy! ■

Zakończenie roku akademickiego 2015/2016
dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku UPJPII
tekst: Irena Szlachta
zdjęcia: Jerzy Dominik Snopiński

U

roczystość zakończenia piątego roku działalności Uni
wersytetu Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Pa
piesk im Jana Pawła II odbyła się 16 czerwca br. w kapli
cy akademickiej przy ul. Bernardyńskiej 3. Spotkanie roz
poczęła Eucharystia, której przewodniczył rektor UPJPII
ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak. Koncelebransami by
li dziekan Wydziału Teologicznego ks. dr hab. Arkadiusz
Baron, prof. UPJPII, prodziekan Wydziału Teologicznego,
a równocześnie kierownik ds. UTW ks. dr hab. Jan Dziedzic,
prof. UPJPII oraz ks. kanclerz Andrzej Lichosyt. Homilię wy
głosił ksiądz dziekan Arkadiusz Baron. Podczas mszy świętej
wystąpił chór słuchaczy UTW. Powstał on w październiku
2015 roku z inicjatywy mgr Alicji Wolińskiej, która obok za
jęć prowadzonych w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia
w Krakowie, jest również studentką UTW UPJPII.
Po zakończeniu mszy świętej ksiądz rektor wyraził swoje
zadowolenie, że w murach papieskiej uczelni studiują rów
nież seniorzy, których obecność łączy pokolenia, a ich sta
le wzrastająca liczba jest potwierdzeniem słuszności decyzji
z 2011 roku o powołaniu UTW na Uniwersytecie Papieskim.
Ksiądz Jan Dziedzic podziękował wyróżniającym się studen
tom za ich zaangażowanie w pracy na rzecz UTW. Ze swej
strony przedstawiciele słuchaczy wyrazili wdzięczność dla
władz uniwersyteckich za przychylność i życzliwość, z jaką
UTW spotyka się od początku swego istnienia. Były również
podziękowania dla wykładowców, za ubogacające intelektu
alnie i duchowo wykłady oraz dla osób realizujących program
zajęć dodatkowych. Szczególne słowa wdzięczności skiero
wano do kierownika ds. UTW ks. Jana Dziedzica i pozosta
łych osób organizujących działalność UTW, za ich wysiłki
mające na celu coraz lepsze funkcjonowanie UTW. Potem
nastąpiło odczytanie tekstu napisanego przez słuchaczkę
Lucynę Orłowską, w którym w żartobliwej formie starała
się przedstawić krótką historię UTW. Jej słowa, z uwagą wy
słuchane, zostały nagrodzone przez zgromadzonych grom
kimi oklaskami. Kolejnym punktem programu uroczystości
było wręczenie dyplomów słuchaczom uprawnionym do ich
otrzymania. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na
mały poczęstunek.
Aby upamiętnić jubileusz pięciolecia istnienia Uniwersytetu
Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Papieskim, postanowio
no wydać książkę: Seniorzy na Uniwersytecie Papieskim Jana
Pawła II. Publikacja ukaże się we wrześniu 2016 roku, przed
planowaną na październik główną uroczystością jubileuszową.
Starano się w niej przedstawić historię działalności Uni
wersytetu wraz z twórczością własną słuchaczy. Są w niej rów
Vita Academica 2016 nr 3 (88)
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nież zawarte wypowiedzi uczestników zajęć na temat powo
dów podjęcia studiów na UTW UPJPII. Motywy podawane
przez studentów, np. zainteresowanie tematyką wykładów, chęć
pogłębienia wiedzy religijnej, a w konsekwencji i wiary, gdyż
jak powiedział prof. Józef Tischner: „kiepska jest wiara, która
boi się wiedzy”, poznawanie nowych ludzi czy udział w pro
ponowanych zajęciach dodatkowych – często się powtarzają.

W każdej jednak wypowiedzi widać również indywidualny rys
osobowościowy odpowiadającego. Tych, którzy chcą zapoznać
się ze wszystkimi opiniami słuchaczy, zapraszamy do lektury
książki, cytując na zakończenie fragment wypowiedzi studiu
jącej osoby: „wykłady wzmacniają mnie w mojej wierze. Jest to
tak, jak świeże powietrze dla mojej psychiki i słuszności mojej
wiary” (Edward Dubaj – słuchacz UTW). ■

„Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali”
tekst: Klaudia Cymanow‑Sosin
zdjęcia: Jakub Dąbrowski, Szymon Sroka

25

czerwca 2016 roku w auli przy bazylice Miłosierdzia
Bożego w Łagiewnikach kolejny rocznik dziennikar
stwa i komunikacji społecznej na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II uroczyście pożegnał
się z murami swojej Almae Matris. Graduacja poprzedzona
została mszą świętą, która była koncelebrowana w łagiewni
ckim sanktuarium pod przewodnictwem ks. prof. Wojciecha
Zyzaka, rektora UPJPII. Homilię wygłosił dyrektor Instytutu
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej ks. dr hab. Michał
Drożdż, prof. UPJPII. Podkreślił w niej, że prawdziwa mądrość
ujawnia się zawsze w byciu dobrym człowiekiem. Nie ma mą
drości bez dobroci i miłosierdzia.
W części oficjalnej studenci, ich wzruszeni rodzice i wszy
scy zaproszeni goście wysłuchali przemówień najważniej
szych przedstawicieli władz uczelni, wydziału oraz instytutu,
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a następnie opuszczający mury uczelni mieli zaszczyt otrzy
mania świadectwa ukończenia studiów wyższych. Hasłem
tegorocznej graduacji były słowa, które nasz wielki patron –
Jan Paweł II skierował do młodych Polaków na Jasnej Górze
w 1983 roku i przypomniał na Westerplatte: „Wymagajcie od
siebie, choćby inni od Was nie wymagali”. To jedno z naj
piękniejszych i najważniejszych przesłań, z którym papież
Polak zwrócił się do rodaków, jeszcze raz wybrzmiało tego
dnia w szczególny sposób. Odpowiedzialność za swoje czy
ny i odwaga w dążeniu do dobrze obranego celu to moral
na nauka, jaką młodzi ludzie otrzymali od świętego Jana
Pawła II, ale i apel, który niejednokrotnie powtarzany jest
w murach tej uczelni przyszłym dziennikarzom, specjali
stom od komunikacji społecznej, edukacji medialnej czy
public relations. ▶

