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Kiedy w październiku 2016 roku dowiedzieliśmy się 
o ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego konkursie zatytułowanym „Wsparcie Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku”, najbardziej zainteresował nas punkt 4 ce-
lów, mianowicie: „wykorzystanie potencjału intelektualnego 
i społecznego słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku”. 
Uznaliśmy, że wiedza i doświadczenie Seniorów nie może zostać 
zaprzepaszczone, zwłaszcza w kontekście dziejów regional-
nych. Stąd też nazwaliśmy nasz projekt: ”Nasza mała ojczyzna 
– w poszukiwaniu utraconego czasu” (jestem pewien, że au-
tor znanego arcydzieła literackiego wybaczy nam owo nawią-
zanie).

Ku naszemu i – jak sądzimy poszczególnych Uniwersyte-
tów również – zaskoczeniu projekt zyskał akceptację Mini-
stra oraz dofinansowanie. Przedstawiany specjalny biuletyn 
w skrócie ukazuje to, co Wy, Szanowni Państwo – Słuchacze 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Bełchatowie, Opocznie, 
Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku i Tomaszowie Mazo-
wieckim – dokonaliście i za co należą Wam się wielkie i wspa-
niałe gratulacje.

Dziękujemy i miłej lektury życzymy!

Wydział Filologiczno-Historyczny UJK
Filii w Piotrkowie Trybunalskim
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Piotrków-Lublin,

czarcia łapa

W okresie wakacyjnym seniorzy z Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku w Bełchatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunal-
skim, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim uczestniczyli 
w wycieczkach do Lublina. Wyjazd umożliwił uczestnikom 
zapoznanie się z dziejami bliźniaczego dla piotrkowskiego 
Trybunału Koronnego, najważniejszego sądu I Rzeczypospo-
litej.

Seniorzy rozpoczęli zwiedzanie od Muzeum Lubelskiego, 
gdzie zapoznali się z historią miasta, poznali legendy dotyczą-
ce Trybunału i mogli zobaczyć stół z odciskiem czarciej łapy 
(o którą legendę toczy się odwieczny spór z piotrkowskim 
grodem). Następnie udali się do Lubelskiej Trasy Podziem-
nej, gdzie mogli zobaczyć makiety miasta z różnych okresów 
historycznych. Punktem kulminacyjnym była ruchoma ma-
kieta Wielkiego Pożaru Lublina z 1719 roku. Strawa dla du-
cha została wzmocniona też strawą dla ciała, czyli obiadami 
w miejscu nazwą nawiązującym i do Trybunału, i do Piotr-
kowa – w restauracji Trybunalskiej. Ostatnim punktem wy-
cieczki był spacer z przewodnikiem, który na zasadzie porów-
nawczej (Lublin-Piotrków) przedstawił kolejne losy i miejsca 
związane z Trybunałem Koronnym. Bez wątpienia wycieczki 
pozwoliły ukazać bogactwo historii ziem polskich, a zarazem 
udowodnić, że zdobywanie wiedzy może być ciekawe.

PT, JB
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W gościnie u marszałka Trybunału
Koronnego Pawła Piotra Sapiehy

Kolejnym etapem projektu (jak okazało się wyczerpują-
cym siły fizyczne studentów!) był udział w grze miejskiej. 
W tym celu we wrześniu i październiku seniorzy przybyli do 
Piotrkowa Trybunalskiego, aby zgłębić bogatą historię ośmiu 
wieków miasta.

Uczestników gry powitał przedstawiciel imć Pawła Sapiehy 
i przedstawił tragiczne okoliczności napadu na kapelę dwor-
ską na Trakcie Wolborskim. Następnie studenci podzieleni 
na grupy otrzymywali kolejne wskazówki, które ułatwiały 
(bądź wprost przeciwnie) dalszy spacer po mieście. W trakcie 
gry uczestnicy mieli okazję spotkać średniowiecznych ryce-
rzy, legionistów oraz mieszczki piotrkowskie i każde takie 
spotkanie było okazją do wykonania dodatkowych zadań. 
Głównym celem gry było jednak ćwiczenie umysłu – dzięki 
kolejnym wskazówkom udało się zebrać wszystkie utracone 
instrumenty i bal organizowany przez marszałka Trybunału 
mógł się odbyć. Szkoda jedynie, że marszałek uczestników 
na sam bal nie zaprosił… W zamian zwieńczeniem gry był 
słodki poczęstunek w formie marcepanów, które jednakże 
uczestnicy musieli sami przygotować!

JB, PT
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Dojrzałość to mądrość
Siwy włos ozdobną koroną; Prz 16:31

W epoce staropolskiej siwizna wzbudzała szacunek. Czło-
wiek stary był cennym i szanowanym źródłem wiedzy opartej 
przede wszystkim na doświadczeniu. Był świadkiem przeszło-
ści, a ta – dla żyjących w średniowieczu i w epoce nowożytnej 
– była fundamentem, na którym budowano teraźniejszość. 
W przeciwieństwie do naszych czasów to, co było ongiś (czyli 
kiedyś lub dawno), było ważniejsze i pewniejsze, niż to co 
nowe. Stąd też powszechny i niekwestionowany prestiż sta-
rości.

Brak rejestracji urodzin i zgonów (księgi metrykalne po-
jawiły się na ziemiach polskich w XVI wieku) sprawiał, że 
powszechnie ludzie mieli problem z podaniem nawet przybli-
żonej daty urodzin, a co za tym idzie z określeniem swojego 
wieku. Przyjąć można, że starość człowieka w Polsce szla-
checkiej zaczynała się tuż po pięćdziesiątych urodzinach. 
Przyjmowano, że okres ten kończy się po ponad dekadzie, 
czyli w wieku 60-65 lat. 

Osoby, które przeżyły więcej niż 65-70 lat, były spostrze-
gane jako bardzo stare, czyli bardzo mądre. Mądrość bu-
dowana na doświadczeniu predysponowała do zajmowania 
najwyższych godności i stanowisk w państwie. Nie przypad-
kiem słowo senator (podobnie jak senior i senat) pochodzi od 
łacińskiego senex czyli starzec.       RJ
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Polski Niepodległej regionu korzenie

Zwieńczeniem ciężkiej, lecz i satysfakcjonującej, pracy 
słuchaczy poszczególnych Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
w ramach projektu Nasza mała Ojczyzna – w poszukiwaniu 
utraconego czasu był cykl konferencji popularnonaukowych 
zatytułowanych Polski niepodległej regionu korzenie. Kon-
ferencje te odbywały się na przełomie listopada i grudnia w 
poszczególnych miastach uniwersyteckich, tj. w Bełchatowie 
(22 XI), Opocznie (29 XI), Piotrkowie Trybunalskim (5 XII), 
Radomsku (30 XI) oraz w Tomaszowie Mazowieckim (24 XI).

Słuchacze oraz uczestnicy konferencji mieli okazję wy-
słuchać ciekawych referatów, których głównym celem było 
przypomnienie o drogach do niepodległości nie tylko Polski, 
ale i naszego regionu. Najlepszym tego dowodem były refe-
raty poświęcone pierwszym dniom Niepodległości w poszcze-
gólnych miastach. Prelegenci mówili także o niepodległości 
w literaturze czy drodze do niepodległości archiwistyki. Referaty 
wygłosili pracownicy Instytutu Historii i Stosunków Międzyna-
rodowych Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim oraz Muzeum 
w Opocznie, Radomsku, Archiwum Państwowego w Piotrko-
wie Trybunalskim i w Tomaszowie Mazowieckim. Szczególnie 
donośnie i znaczącą zabrzmiał głos tych przedstawicieli Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku, którzy zdecydowali się zapre-
zentować swoje cenne badania. Pokłosiem konferencji jest 
publikacja książkowa, która – rzecz oczywista – wzbogaci 
wiedzę o historii regionu.

PT, JB
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Warsztaty, wykłady ….

W ramach projektu Nasza mała ojczyzna – w poszukiwa-
niu utraconego czasu jednym z najważniejszych celów było 
zapoznanie słuchaczy poszczególnych uniwersytetów ze spe-
cyfiką zajęć akademickich To zadanie zostało w pełni zreali-
zowane. Seniorzy aktywnie współpracowali nie tylko z uczel-
nią, ale i z wykładowcami akademickimi! Mamy pewność, 
Prezesi Uniwersytetów Trzeciego Wieku nie raz zaproszą wy-
kładowców, aby znów spotkali się z przesympatycznymi słu-
chaczami na wykładach bądź warsztatach.

Program zajęć dla seniorów obejmował elementy archiwi-
styki (w czasie trwania zajęć mogli na przykład porządkować 
rodzinne archiwum, tworzyć drzewa genealogiczne, a także 
znaleźć odpowiedzi na często nurtujące pytania początku-
jących archiwistów – gdzie szukać informacji?), nauk po-
mocniczych historii oraz językoznawstwa (w tym przypadku 
słuchacze poznawali dzieje swoich nazwisk oraz nazw po-
szczególnych ulic). Jednak największą popularnością cieszy-
ły się spotkania z rekonstruktorem historycznym. Wśród bo-
gatej oferty historii żywej ze szczególnym zainteresowaniem 
słuchaczy spotkały się warsztaty: W zdrowym ciele zdrowy 
duch, przedstawienie historii brudu i higieny połączone 
z wytwarzanie mydełek glicerynowych.

Wartość zajęć podkreśla fakt, że były one relacjonowane 
w specjalnej audycji TV Trwam. Organizatorów zaskoczyła 
z kolei  liczba chętnych, z tego powodu często przekracza-
ny był górny pułap liczebności grup, czyli 20 uczestników. 
Niekiedy zachodziła potrzeba tworzenia dodatkowych grup, 
co najlepiej świadczy, jak bardzo są potrzebne akademic-
kie zajęcia dla Seniorów. Jednakże należy też podkreślić, 
że bogactwo zajęć w poszczególnych Uniwersytetach Trzecie-
go Wieku wymagało niezmiernego kunsztu, by obydwa pro-
gramy harmonijnie połączyć!

PT, JB




