
Uniwersytet 
Każdego Wieku
zostań słuchaczem UKW

pierwszy w Polsce rok 
akademicki 
2022/2023

ciesz się nowymi znajomościami i miło spędzaj czas

Zapisy 
1.09–4.10.2022 r.
budynek CP, ul. Ratajczaka 5/7 (pok. B, parter, wejście przez bibliotekę)
Godziny otwarcia:
poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 9.00-15.00, środa w godz. 11.00-16.00
Sekretariat Uniwersytetu Każdego Wieku
ul. Ratajczaka 5/7 (budynek CP, pok. 303, II piętro)
Godziny otwarcia:
wtorki w godz. 09.00-11.00, czwartki w godz. 13.00-15.00
UWAGA:
w środy (tylko te, w które odbywają się wykłady) sekretariat będzie czynny 
w godz. 16:00-18:00 w budynku BR, ul. Powstańców Wlkp. 2A, pok. 210A, II piętro

Rekrutacja
Termin rozpoczęcia rekrutacji: 1.09.2022 r.
Wymagane dokumenty:
•  deklaracja udziału w zajęciach,
•   kserokopia dowodu wpłaty za wykłady 

(w dwóch ratach po 75 zł lub całość jednorazowo w kwocie 130 zł).
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).

Więcej informacji znajdziesz na stronie www: wsb.pl/poznan w zakładce 
„Studia i szkolenia”, a następnie „Uniwersytet Każdego Wieku”.

Kontakt:

Rozwĳaj się i poszerzaj horyzonty dzięki:

www.wsb.plwww.wsb.pl

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

•   spotkaniom 
z ciekawymi ludźmi

•   wydarzeniom kulturalnym 
(koncerty, recitale)

•   praktycznym 
warsztatom

Marta Sadzka 
kierownik Uniwersytetu Każdego Wieku 
marta.sadzka@wsb.poznan.pl 
ukw@wsb.poznan.pl
tel. 61 655 33 54 lub 61 655 33 46

Iga Plura 
koordynator SP i UKW
ukw@wsb.poznan.pl



Wykłady UKW na rok akademicki 2022/2023

I SEMESTR

II SEMESTR

DATA PROWADZĄCY TEMAT

5.10.2022
środa 

godz. 17:00

Jerzy Kryszak 
Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023
 z  gościnnym występem Jerzego Kryszaka

„Och co to będzie, 
gdy Jerzy na scenie będzie...”

19.10.2022
środa 

godz. 17:00

dr Jarosław Janowski
polski wioślarz, wykładowca, działacz społeczny, 

trener, olimpĳ czyk z Barcelony 1992
„Sport XXI wieku, trening czy tresura”

26.10.2022
środa 

godz. 17:00

dr Izabela Kozłowska
dr nauk humanistycznych, literaturoznawczyni, polonistka

„Dom pełen magicznych przedmiotów. 
Świat rzeczy w literaturze i sztuce”

9.11.2022
środa 

godz. 17:00

dr inż. Jakub Glura
wykładowca UP, Wydział Leśny „Wietnam w oczach leśnika”

16.11.2022
środa 

godz. 17:00

prof. UAM dr hab. Paweł Stachowiak
historyk, politolog, wykładowca

„Nie tylko Wołyń... Z dziejów sojuszu 
polsko-ukraińskiego 1920–1921”

23.11.2022
środa 

godz. 17:00

Jakub Głaz
architekt, krytyk architektury, publicysta, 

animator działań przestrzennych

„Przyszłość już była? Nowoczesność kontra 
tradycja w tworzeniu miast i architektury 

(na przykładzie Poznania, z uwzględnieniem 
innych miast i krajów)”

7.12.2022
środa 

godz. 17:00

Magdalena Pomorska
wykładowca, aranżer wnętrz, pośrednik w obrocie 

nieruchomościami

„Duży efekt małym kosztem – dekoratorskie 
sposoby na odświeżenie wnętrza”

14.12.2022
środa 

godz. 17:00

Roman Bielecki OP
dominikanin, redaktor naczelny, współautor książek 

„Smaki życia” i „Po co światu mnich?”

„Bóg się rodzi, i co z tego” 
oraz kolędowanie z Chórem „Pasjonaci”

11.01.2023
środa 

godz. 17:00

prof. dr hab. Roman Świetlik
wykładowca, kierownik „Niezwykły świat niskich temperatur”

18.01.2023
środa 

godz. 17:00

prof. UAM, dr hab. Michał Pawleta
wykładowca, archeolog

„Rola i znaczenie przeszłości 
we współczesnym społeczeństwie”

1.02.2023
środa 

godz. 17:00

Katarzyna Tymek
przewodnik, lektor, tłumacz języka niemieckiego

„Na prawo Rzym, na lewo Paryż, 
czyli jak zwiedzić pół Europy, nie ruszając się 

z Poznania” oraz dokończenie tematu 
o poznańskich podróżnikach

8.02.2023
środa 

godz. 17:00

dr Klaudia Bączyk-Lesiuk
pełnomocnik dziekana, wykładowca, dziennikarka, 

literaturoznawca

„Kreacje Judasza w prozie polskiej XX 
i początku XXI wieku”

15.02.2023
środa 

godz. 17:00

dr Adam Zemełka
wykładowca, szkoleniowiec „Mózg w każdym wieku”

DATA PROWADZĄCY TEMAT

1.03.2023
środa 

godz. 17:00

Marzena Bieniasz
wykładowca, trener „Asertywność”

15.03.2023
środa 

godz. 17:00

Marek Durski
radca prawny, były tenisista, społecznik, 

specjalista w sektorze energetycznym
„Zrozumieć kryzys klimatyczny”

22.03.2023
środa 

godz. 17:00

prof. UAM dr hab. Elżbieta Lesiewicz
kierownik Zakładu Najnowszej Historii Politycznej, 

politolog, historyk, wykładowca

„Dążenia emancypacyjne kobiet 
XIX i XX wieku”

29.03.2023
środa 

godz. 17:00

Bohdan Głębocki
pisarz, autor, wykładowca

„Odtwarzanie minionego. Międzywojenny 
Poznań jako tło powieści sensacyjnych 

na przykładzie cyklu „Musza Góra”

12.04.2023
środa 

godz. 17:00

Zbigniew Górny
polski aranżer, kompozytor, dyrygent „Opowiem o sobie...”

19.04.2023
środa 

godz. 17:00

Małgorzata Kalicińska
pisarka

„Listy pisane atramentem” 
i II część „Dwoje na kwarantannie”

26.04.2023
środa 

godz. 17:00

dr. inż. Marta Bełka
wykładowca „Nie wszystkie grzyby noszą kapelusze...”

10.05.2023
środa 

godz. 17:00

dr Wojciech Laskowski
wykładowca, szkoleniowiec

„Samoświadomość i autoregulacja 
somatyczna (odczuwanie własnego ciała 

i wykorzystywanie tych „informacji” 
do autoregulacji swojego stanu 

psychofi zycznego)”

17.05.2023
środa 

godz. 17:00

dr Klaudia Bączyk-Lesiuk
pełnomocnik dziekana, wykładowca, 

dziennikarka, literaturoznawca

„Co nas łączy, co nas dzieli? Ukraińska 
kultura z bliska”

24.05.2023
środa 

godz. 17:00

Anna Pezacka-Gumna
psycholog, psychoterapeuta, wykładowca, trener

„Odporność psychiczna jako sposób 
na utrzymanie radości życia”

14.06.2023
środa 

godz. 17:00

prof. dr hab. Piotr Tryjanowski
dyrektor Instytutu Zoologii, wykładowca

„Przyroda zdrowia doda: obserwowanie 
ptaków sprzyja naszemu zdrowiu”

21.06.2023
środa 

cały dzień

Zakończenie roku! Wycieczka do Gniezna
(w programie zwiedzanie: Muzeum Początków Państwa Polskiego, Drzwi Gnieźnieńskie, katedra, pomnik Bole-

sława Chrobrego, rynek, Dolina Pojednania), dodatkowo płatna 20-25 zł

wykłady niezrealizowane w czasie pandemii zostały uwzględnione 
w powyższym harmonogramie i zaznaczone kolorem żółtym

www.wsb.pl
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