
UKW WYKŁADY 2021/2022 
 

 

I SEMESTR  

LP. DATA PROWADZĄCY TEMAT  

1. 27.10.2021 Kacper Kuszewski 
Reciatal "Album Rodzinny" 

 
(obowiązują bilety w cenie 20 zł) 

 

  środa godz. 17:00 
polski aktor filmowy i 

dubbingowy, wokalista i 
osobowość medialna 

   

         

2. 03.11.2021 Marcin Lutomski "Pyry ich historia i znaczenie w kulturze Europy"  

  środa godz. 17:00 
rekonstruktor inscenizacji 

historycznych 
   

        
 

3. 17.11.2021 Małgorzata Kalicińska 
"Wpływ osobistych podróży ale też literackich na rozwój 

intelektualny i kulturalno - poznawczy człowieka" 
 

  środa godz. 17:00 pisarka    

         

4. 24.11.2021 Marek Pindral "W cieniu minaretów - OMAN"  

  środa godz. 17:00 podróżnik, dziennikarz    

         

5. 01.12.2021 Jacek Kowalski "I co tu począć z sarmatyzmem?"  

  środa godz. 17:00 

pieśniarz, Sarmata, historyk 
sztuki, miłośnik poezji 

staropolskiej, tłumacz poezji 
starofrancuskiej 

   

         

6. 09.12.2021 Sebastian Drobczyński "Historia Białego Domu. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i 
ich rodziny. Ciekawostki, plotki, wspomnienia" 

 

  
czwartek godz. 

17:00 
trener, wykładowca, ekspert 
ds. marketingu politycznego   

 

         

7. 15.12.2021 Karolina Prymas-Jóźwiak 

"Boże Narodzenie w ikonografii. Jak artyści opowiadali o 
Narodzeniu Chrystusa?" 

 
Wspólne kolędowanie i spotkanie wigilijne 

 

  środa godz. 17:00 nauczyciel, wykładowca    

         

8. 12.01.2022 dr inż. Jakub Glura "KENIA w oczach leśnika"  

  środa godz. 17:00 
wykładowca UP, Wydział 

Leśny 
   

         

9. 19.01.2022 Małgorzata Ostrykiewicz "Bogactwo poznańskich bibliotek"   

  środa godz. 17:00 
wykładowca, pracownik 

Publicznej Biblioteki 
Pedagogicznej 

   



         

10. 02.02.2022 
prof. UAM dr hab. Michał 

Pawleta 
"Rola i znaczenie przeszłości we współczesnym 

społeczeństwie" 
 

  środa godz. 17:00 wykładowca, archeolog    

         

11. 09.02.2022 Jarosław Styperek "Peru - w krainie barw i kondorów"  

  środa godz. 17:00 wykładowca, podróżnik    

         

12. 16.02.2022 dr Izabela Kozłowska 
"Dom pełen magicznych przedmiotów. Świat rzeczy w 

literaturze i sztuce" 
 

  środa godz. 17:00 
dr nauk humanistycznych, 

literaturoznawczyni, 
polonistka 

   

         

13. 23.02.2022 Magdalena Pomorska 
"Duży efekt małym kosztem - dekoratorskie sposoby na 

odświeżenie wnętrza" 
 

  środa godz. 17:00 
wykładowca, aranżer 

wnętrz, pośrednik w obrocie 
nieruchomościami 

   

         

14. 02.03.2022 Marzena Bieniasz "Asertywność"  

  środa godz. 17:00 wykładowca, trener    

 
 

SEMESTR II 
  

 

1. 09.03.2022 
prof. dr hab. Roman 

Świetlik "Niezwykły świat niskich temperatur" 
 

  środa godz. 17:00 wykładowca, kierownik    

         

2. 16.03.2022 Marek Durski "Zrozumieć kryzys klimatyczny"  

  środa godz. 17:00 
radca prawny,były tenisista, 

społecznik, specjalista w 
sektorze energetycznym 

   

         

3. 23.03.2022 
prof. dr hab. Piotr 

Tryjanowski 

"Przyroda zdrowia doda: obserwowanie ptaków sprzyja 
naszemu zdrowiu" 

 

  środa godz. 17:00 
dyrektor Instytutu Zoologii, 

wykładowca 
   

         

4. 30.03.2022 Piotr Bojarski "Historia w reportażu i powieści retro…"  

  środa godz. 17:00 

autor, pisarz, dziennikarz, 
prowadzący portal 

Poznańskie Archiwum 
Histrorii Mówionej   

 

         

5. 06.04.2022 Katarzyna Tymek "Poznaniacy na krańcach świata - najsłynniejsi poznańscy 
podróżnicy" 

 

  środa godz. 17:00 
przewodnik, lektor, tłumacz 

języka niemieckiego 
  

 

 

  

         



6. 20.04.2022 Irena Matuszak "Historia Policji II Rzeczypospolitej, losy po 1 września 1939 
roku i martyrologia" 

 

  środa godz. 17:00 

Słuchaczka Uniwersytetu 
Każdego Wieku, wnuczka 

oficera Policji 
zamordowanego w 

Miednoje   

 

         

7. 27.04.2022 Małgorzata Mrug "Jak skutecznie negocjować i bronić się przed manipulacją"  

  środa godz. 17:00 wykładowca, trener    

        
 

8. 11.05.2022 Roman Bielecki OP "Jak żyć w zgodzie z Bogiem i bliźnim"  

  środa godz. 17:00 

dominikanin, redaktor 
naczelny, współautor 

książek "Smaki życia" i "Po 
co światu mnich?"   

 

        
 

8. 18.05.2022 prof. UAM dr hab. Elżbieta 
Lesiewicz 

"U progu I wojny światowej. Europa w latach 1871 - 1914"  

  

środa godz. 17:00 

Kierownik Zakładu 
Najnowszej  Historii 

Politycznej, politolog, 
historyk, wykładowca   

 

         

10. 25.05.2022 Magdalena Stefanowska 
"Dlaczego jemy więcej niż potrzebujemy, czyli 

psychodietetyka dla każdego" 
 

  środa godz. 17:00 psychodietetyk    

         

11. 08.06.2022 dr hab. Rafał Łubowski "Akademizm wczoraj i dziś..."  

  środa godz. 17:00 
wykładowca, rzeźbiarz i 

artysta sztuk wizaualnych 
   

         

12. 15.06.2022 Anna Fitzgerald 
"Jak wspierać mózg w każdym wieku? Co robić by 
myślenie, uwaga, pamięć nas częściej słuchały?" 

 

  środa godz. 17:00 
psycholog, psychoterapeuta, 

wykładowca 
   

         

13. 22.06.2022 Janusz Oleksa „Fotografia – pomysł na obraz”  

  środa godz. 17:00 

fotograf, prowadzący 
warsztaty fotograficzne, od 

1989 związany jest z 
Akademią Sztuk Pięknych w 

Poznaniu   

 

         

14. 

zakończenie roku 
czerwiec/lipiec* 

 
*dokładny termin 
będzie znany na 
początku roku 

kalendarzowego 
2022 

Zwiedzanie Zamku Kórnickiego i Arboretum 
dodatkowo płatne* (dojazd we własnym zakresie) 

*dokładna kwota będzie znana na początku roku kalendarzowego 2022 

 

 


