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Uniwersytet 
Każdego Wieku
Zostań słuchaczem UKW

Pierwszy w Polsce rok 
akademicki 
2019/2020

ciesz się nowymi znajomościami i miło spędzaj czas

Informacje i zapisy 
Sekretariat Uniwersytetu Każdego Wieku
ul. Powstańców Wlkp. 2A (pok. 210A, II piętro)
tel.: 61 655 33 46 / 61 655 33 54
email: ukw@wsb.poznan.pl
Godziny otwarcia:
wtorki godz. 09.00-11.00,
środy (tylko te, w które odbywają się wykłady) godz. 16.00-19.00
czwartki godz. 13.00-15.00,
W okresie rekrutacji (02.09.2019 - 14.10.2019)
poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 9.00-15.00, środa godz. 11.00-17.00

Rekrutacja
Termin rozpoczęcia rekrutacji: 02 września 2019 r.
Wymagane dokumenty:
•  deklaracja udziału w zajęciach
•   kserokopia dowodu wpłaty za wykłady 

(w dwóch ratach po 50 zł lub całość jednorazowo z 20% zniżką)
Osoby, które nie są słuchaczami UKW, a chcą wziąć udział w pojedynczych zajęciach, 
uiszczają opłatę w wysokości 15 zł za każdy wykład.

Opłaty należy dokonać na konto:
Reiffeisen Bank Polska SA
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Każdego Wieku
ul. Powstańców Wlkp. 5 61-895 Poznań
0417 5010 1900 0000 0001 6118 17
tytułem: „Opłata UKW + imię i nazwisko wpłacającego”

Sekretariat UKW nie przyjmuje opłat w gotówce (wyjątek stanowią 
opłaty za dodatkowe wyjścia uwzględnione w niniejszej ulotce).

Kontakt:

Rozwĳaj się i poszerzaj horyzonty dzięki:

www.wsb.poznan.pl

•   wykładom m.in z zakresu w: 
zdrowia, historii, psychologii, 
rozwoju osobistego 

•   spotkaniom 
z ciekawymi ludźmi

•   wydarzeniom kulturalnym 
(koncerty, recitale)

•   praktycznym 
warsztatom

Marta Sadzka 
marta.sadzka@wsb.poznan.pl

Marta Dankowska 
marta.dankowska@wsb.poznan.pl



Wykłady UKW na rok akademicki 2019/2020

I SEMESTR II SEMESTR

DATA PROWADZĄCY TEMAT

15.10.2019
wtorek 

godz. 17:00

Anna Dereszowska
aktorka teatralna i fi lmowa, piosenkarka

Recital 
„Instrukcja obsługi kobiety” 

(obowiązują bilety w cenie 15 zł)

16.10.2019
środa 

godz. 17:00

prof. dr hab. Grażyna Strand
wykładowca UJ w Krakowie oraz UAM w Poznaniu

„Prawa człowieka 
w Korei Północnej”

30.10.2019
środa 

godz. 17:00

Maciej Nowak
animator kultury, krytyk teatralny i kulinarny, 

publicysta, zastępca dyrektora ds. artystycznych 
w Teatrze Polskim w Poznaniu

„Trzeci Teatr Narodowy. 
Teatr Polski w Poznaniu_1875”

13.11.2019
środa 

godz. 17:00

dr Karolina Dyrla-Mularczyk
psycholog sportu i biznesu, pracownik 

naukowo-dydaktyczny Katedry Psychiatrii 
Dorosłych UMP

„Jak radzić sobie ze stresem 
związanym z chorobą?”

27.11.2019
środa 

godz. 17:00

Teresa Radomska
nauczyciel konsultant w Ośrodku Doskonalenia 

Nauczycieli w Poznaniu, trener, edukator, specjalista 
metodyki wychowania przedszkolnego i edukacji 

wczesnoszkolnej

„Chcesz być dobrą babcią, 
dobrym dziadkiem? Musisz 

być dobry dla siebie”

04.12.2019
środa 

godz. 17:00

Jakub Rybicki
podróżnik, autor książek „Rowerami po zamarzniętym Bajkale”

18.12.2019
środa 

godz. 17:00

Aldona Warszawska
coach, trener, wykładowca

„Fenomen świąt Bożego Narodzenia 
czyli jak przeżyć z rodziną całe 

72 godziny bez wojny i walki o władzę. 
O świętach z przymrużeniem 

oka z uwzględnieniem aspektów 
kulturowych” 

Wspólne kolędowanie 
i spotkanie wigilĳ ne

08.01.2020
środa 

godz. 17:00

Ryszard Ćwirlej
pisarz, autor poznańskich kryminałów, 

dziennikarz telewizyjny i radiowy

„Polski kryminał od czasów PRL-u do 
współczesności”

22.01.2020
środa 

godz. 17:00

dr Izabela Kozłowska
dr nauk humanistycznych, 

literaturoznawczyni, polonistka

„Czy «szarzyzna smętna» 
może cieszyć? Literatura 

i sztuka wobec codzienności”

05.02.2020
środa 

godz. 17:00

Marek Pluto-Prądzyński
pilot wycieczek, przewodnik turystyczny

„Pałace lubelszczyzny 
i ich mieszkańcy”

DATA PROWADZĄCY TEMAT

19.02.2020
środa 

godz. 17:00

Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego „Samorząd i fundusze europejskie”

04.03.2020
środa 

godz. 17:00

Andrzej Surdyk
historyk, wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy 

Kórnik, Sołtys wsi Robakowo - osiedle
„Powstanie Wielkopolskie 1918/1919”

18.03.2020
środa 

godz. 17:00

Marek Durski
radca prawny, były tenisista, społecznik, 

specjalista w sektorze energetycznym
„Zrozumieć kryzys klimatyczny”

01.04.2020
środa 

godz. 17:00

Piotr Bojarski
autor, pisarz, dziennikarz, prowadzący portal 

Poznańskie Archiwum Historii Mówionej

„Historia w reportażu 
i powieści retro…”

15.04.2020
środa 

godz. 17:00

Irena Matuszak
Słuchaczka Uniwersytetu Każdego Wieku, 

wnuczka ofi cera Policji zamordowanego w Miednoje

„Historia Policji II Rzeczypospolitej, 
losy po 1 września 1939 roku 

i martyrologia”

29.04.2020
środa 

godz. 17:00

Magdalena Kisielewska
psycholog „Asertywność”

06.05.2020
środa 

godz. 17:00

Marcin Kostaszuk
Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury 

Urzędu Miasta Poznania

„Tu Się Nic Nie Dzieje, 
czyli kultura w Poznaniu”

20.05.2020
środa 

godz. 17:00

dr hab. Rafał Łubowski
wykładowca, rzeźbiarz i artysta sztuk wizualnych „Akademizm wczoraj i dziś...”

03.06.2020
środa 

godz. 17:00

Anna Fitzgerald
psycholog, psychoterapeuta, trener, coach, wykładowca

„Jak wspierać mózg w każdym 
wieku? Co robić by myślenie, 
uwaga, pamięć nas częściej 

słuchały?”

17.06.2019 
środa 

w godzinach 
przed 

południowych

„Zwiedzanie Zamku Kórnickiego i Arboretum” 
(dodatkowo płatne 10 zł, dojazd we własnym zakresie)


