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Inauguracja i jubileusz na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
tekst: Irena Szlachta
zdjęcia: Stanisław Balon, Jerzy Dominik Snopiński

U

niwersytet Trzeciego Wieku UPJPII rozpoczął piąty rok
swojej działalności. Uroczystość jubileuszowa połączona z inauguracją roku akademickiego odbyła się 27 października 2016 roku. Przybyłych powitał rektor UPJPII ks. prof.
dr hab. Wojciech Zyzak.
Następnie rozpoczęła się Eucharystia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. bp. prof. dr. hab. Romana Pind
la. Koncelebransami byli: były prorektor UPJPII ks. prof.
dr hab. Maciej Ostrowski, prodziekan Wydziału Teologicznego
ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII, prodziekan Wydziału
Teologicznego, a zarazem kierownik UTW ks. dr hab. Jan
Dziedzic, prof. UPJPII, ks. dr hab. Szymon Drzyżdżyk oraz
ks. kanclerz Andrzej Lichosyt.
Podczas mszy świętej homilię wygłosił bp Roman Pindel.
Odnosząc się do czytanego w tym dniu fragmentu Listu do
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Efezjan (6, 10–20) stwierdził, że chrześcijanin to człowiek walki. Życie to walka duchowa z szatanem, grzechem i ze swoimi
słabościami. Modlitwa motywuje do tej walki, a bez przyzywania Boga nie ma zwycięstwa.
Nawiązaniem do jubileuszu było przybliżenie przez słuchaczkę panią Teresę Kubalę pięcioletniej historii UTW.
Wspomniała m.in., że jedną z osób uczęszczających na zajęcia od początku istnienia UTW jest dr Barbara Salomea
Swolkień, która za dwa lata będzie obchodzić setne urodziny. Ksiądz bp Roman Pindel wręczył pani Barbarze dyplom
Honorowego Słuchacza UTW UPJPII, życząc jej dużo zdrowia
i błogosławieństwa Bożego na kolejne lata. Były kwiaty, jubileuszowa publikacja Seniorzy na Uniwersytecie Jana Pawła II
i oczywiście wykonane przez chór i obecnych tradycyjne Sto
lat – z małą korektą, gdyż Honorowej Słuchaczce UTW zaśpiewano „dwieście lat”.
Następnie kierownik UTW ks. Jan Dziedzic podziękował
ks. biskupowi i kapłanom sprawującym Eucharystię, wykładowcom i osobom realizującym program edukacyjny na UTW,
swoim współpracownicom i studentom aktywnym w pracy na
rzecz UTW. Były również podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do powstania wspomnianego już wydawnictwa jubileuszowego. W imieniu słuchaczy słowa wdzięczności
władzom uniwersyteckim, wykładowcom i osobom organizującym działalność na UTW przekazała słuchaczka, pani Zofia
Szymula. Po błogosławieństwie nastąpiła swoista immatrykulacja, czyli rozdanie indeksów słuchaczom pierwszego roku. Na
zakończenie ks. Jan Dziedzic, dziękując obecnym za przybycie,
zaprosił wszystkich na mały poczęstunek i zachęcił do zakupu
książki Seniorzy na Uniwersytecie Jana Pawła II. ■

O Uniwersytecie Trzeciego Wieku z okazji jubileuszu
tekst: Irena Szlachta
zdjęcie: Jerzy Dominik Snopiński

W

bieżącym roku Uniwersytet Trze
ciego Wieku na Uniwersytecie Pa
pieskim Jana Pawła II w Krakowie obchodzi pięciolecie swego istnienia. Jubileusz
jest okazją do podsumowań i ocen.
Decyzja o powołaniu UTW zapadła
w roku 2011. Oferta została skierowana do osób w wieku 50+, które zakończyły działalność zawodową, ale czują
potrzebę dalszego rozwoju intelektualnego i duchowego. Zadanie zorganizowania UTW powierzono aktualnemu
prodziekanowi Wydziału Teologicz
nego ks. dr. hab. Janowi Dziedzicowi,
prof. UPJPII. Pełnomocnikiem rektora ds. UTW został ówczesny prorektor
UPJPII, ks. prof. dr hab. Maciej Ostrow
ski. Propozycję realizacji obsługi administracyjnej słuchaczy otrzymała
mgr Małgorzata Szewczyk. W wyniku przeprowadzonej pierwszej rekrutacji przyjęto 241 studentów i już dziesiątego października 2011 roku odbyła
się inauguracja roku akademickiego dla
studentów UTW. W kolejnych latach
zainteresowanie UTW rosło, o czym
świadczy stale zwiększająca się liczba
słuchaczy. Początkowo UTW miał swą
siedzibę przy ul. Franciszkańskiej 1.
Potem był również gmach Biblioteki
Głównej przy ul. Bobrzyńskiego 10.
Aktualnie zajęcia odbywają się przy
ul. Bernardyńskiej 3.
Obecnie Uniwersytetem nadal kieruje ks. dr hab. Jan Dziedzic, prof. UPJPII.
W zapewnieniu dobrego funkcjonowania UTW pomaga obecna sekretarka
mgr Marta Obrok, która podobnie jak
jej poprzedniczka stara się jak najlepiej
zaspokajać potrzeby stale rosnącej liczby słuchaczy.
Uniwersytet Trzeciego Wieku na
UPJPII jest placówką dydaktyczną i jednym z głównych celów jej działalności
jej włączanie osób starszych do systemu
kształcenia ustawicznego.
Podstawową formą działalności edukacyjnej na UTW są wykłady z dziedziny
filozofii, teologii, nauk społecznych i historii. Podejmowane są również problemy współczesności. Wykładowcami są

nauczyciele akademiccy UPJPII i zaproszeni goście. W ciągu pięciu lat 86 wykładowców wygłosiło 352 wykładów.
Uniwersytet oferuje słuchaczom szeroki i stale wzbogacany program zajęć fakultatywnych. Należą do nich:
• realizowane w ramach programu
turystycznego wycieczki, wyjazdy rehabilitacyjne oraz zwiedzanie z przewodnikiem Krakowa i okolic;
• wyjścia na imprezy kulturalne: do
teatru, opery, kina, na koncerty;
• lektoraty języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, a obecnie również hiszpańskiego;
• kursy komputerowe;
• ćwiczenia na siłowni UPJPII i popularne „chodzenie z kijkami”, czyli nordic walking;
• możliwość udziału w warsztatach
artystycznych zarówno seniorów, jak i ich
wnuków;
• chór.
Przewidziano również program
o charakterze religijnym: wspólne msze
święte, dni skupienia, pielgrzymki, spotkania mikołajowe czy opłatkowe.
UTW był jednym z organizatorów
międzynarodowej konferencji naukowej: Starość. Problem czy szansa?, która odbyła się 15 maja 2014 roku. Celem
konferencji było pokazanie, że człowiek
stary ma prawo, jak każdy, być traktowany podmiotowo i może odegrać twórczą rolę w kształtowaniu rzeczywistości.
Postanowiono także uczestniczyć w programie Erasmus. W związku z tym odbyły się już spotkania z organizacjami senioralnymi z Włoch, Chorwacji i Nie
miec.
Wzrasta również liczba słuchaczy
pomagających jako wolontariusze m.in.
w pracach administracyjnych w sekretariacie, jak i podczas wydarzeń organizowanych na UTW.
Studenci uczestniczą w akcjach pomocy dla innych, przeprowadzając m.in.
zbiórki pieniędzy na misje, na rzecz Ho
spicjum św. Łazarza czy zbiórki darów
dla dzieci z krakowskiego Domu Dziec
ka św. Ludwiki.

Więcej informacji na temat UTW
można znaleźć na stronie internetowej:
www.utw.upjp2.edu.pl.
Liczba słuchaczy sukcesywnie wzrasta. Rok akademicki 2016/2017 rozpoczęło 680 osób. Wśród nich jest studentka, która za dwa lata będzie obchodzić
setne urodziny.
Utrzymanie zainteresowania seniorów studiami na naszym UTW wymaga, aby oferta edukacyjna była stale poszerzana o nowe propozycje, tak aby
przyciągała nowych słuchaczy. W bieżącym roku akademickim planowane
jest m.in. wydanie podręcznika z wykładami dla studentów UTW W trosce
o religijną dojrzałość, stworzenie koła biblijnego, prowadzenie seminariów, powołanie grupy teatralnej, sekcji fotograficznej i klubu szachowo‑brydżowego.
Realizacja zamierzeń i bieżąca sprawna
obsługa tak dużej liczby słuchaczy stanowią jednak spore wyzwanie dla kierownika UTW i sekretariatu. Potrzeba wzmocnienia kadrowego oraz przydzielenia dodatkowego pomieszczenia dla potrzeb
UTW staje się sprawą coraz pilniejszą.
Więcej na temat pięcioletniej obecności seniorów w murach papieskiej
uczelni można przeczytać w wydanej
z okazji jubileuszu książce Seniorzy na
Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II
w Krakowie. ■
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