
Wykłady UTW PWSZ w Koszalinie w roku akademickim 2014/2015 

 

 

 

Wykład Rektora PWSZ dr. Jana Kuriaty pt. "Wina Francji", połączony z degustacją win 
francuskich, spotkał się z dużym zainteresowaniem Słuchaczy UTW.  Wina Francji,  

winifikacja i przechowywanie wina są już o wiele bliższe naszym Słuchaczom.  

   

Wykład dnia 02.06.2015r. z Panem Jarosławem Rochowiczem był okazją 
do "przeniesienia" się choć na chwilę w egzotyczny świat Tajlandii i Kambodży. 

     

27 maja 2015r. odbył się wykład z mgr Heleną Skarbek pt. Gorzki smak cukru  

  
 

Spotkanie dn. 20.05.2015r. z Panią Komisarz Urszulą Tartas w ramach ogólnopolskiej akcji 
"Bezpieczny Senior" było okazją to wysłuchania praktycznych wskazówek jak uchronić się przed 

przebiegłością oszustów. Pamiętajmy! - zasada ograniczonego zaufania jest podstawą Naszego 
bezpieczeństwa 
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W środę 13.05.2015r. wysłuchaliśmy  wykładu mgr inż. Jana Lipskiego, pt.: Wpływ działalności 
lodowca na ukształtowanie terenu, glebę oraz szatę roślinną na przykładzie 

Nadleśnictwa Manowo. Pan J. Lipski zaprosił Słuchaczy do wspólnych wycieczek szlakiem 
ścieżek edukacyjnych  Nadleśnictwa Manowo. 

  

 

Dnia  6.05.2015r. po raz kolejny mieliśmy przyjemność spotkać się z o.  Markiem Kiedrowiczem. 
Wykład stanowił  kontynuacją tematu:  Rycerze wolnej Polski - generałowie Maczek, 

Sosabowski, Sosnkowski. IV Rajd Motocyklowy Szlakiem Pierwszej Pancernej.  

 

 

 

28.04.2015r. - wykład lek. med. Monika Gudajczyk "Zdrowie i higiena jamy ustnej –
 edukacja i promocja". Pani doktor wskazywała, że zdrowy  uśmiech to  nie tylko ładny wygląd 

ale przede wszystkim warunek zdrowia dla całego organizmu. 

 

 

Dnia 21.04.2015r. Pani Katarzyna Blejch  poprowadziła wykład nt. Kreowanie wizerunku 
osoby dojrzałej – pielęgnacja, maskowanie niedoskonałości, podkreślanie atutów 

urody  -  wysłuchaliśmy praktycznych wskazówek jak dbać o urodę w każdym wieku.  
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Dnia 14.04.2015r. mieliśmy przyjemność wysłuchać wykładu mgr Andrzeja Zborowskiego. I 
choć tytuł wykładu brzmiał „Wielki choć nieco zapomniany Stanisław Moniuszko” dla 

Wszystkich obecnych Słuchaczy na pewno już odtąd muzyka Moniuszki nie będzie zapomniana …  

  

     

 

Wykład "Z wilkiem pod jednym dachem czyli historia udomowienia psa", 30.03.2015r. 
był doprawdy niecodzienny -  gościliśmy „dwie” przemiłe Panie  - Panią Katarzynę Jęczkowską z 

Indią rasy flat retriever – psim terapeutą. 

     

 

Dnia 23.03.2015r. Słuchacze UTW mogli wysłuchać o historii, ale także o planach rozbudowy 
„koszalińskiej wąskotorówki”- chcesz wspomóc rozwój Naszej kolejki wąskotorowej – jest na to 

przyjemny sposób - kup bilet. Pan mgr Andrzej Kisiel zaprasza wszystkich do podróżowania – 
wsiądź do pociągu … nie byle jakiego! 

     

 

Dnia 16.03. 2015r. odbył się wykład pt. Zabytki Koszalina. Słuchacze UTW mogli podziwiać 
Koszalin na starych fotografiach i wysłuchać opowieści Pani Krystyny Rypniewskiej o „perełkach” 

Naszego miasta. 
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Dura lex, sed lex – twarde prawo, ale prawo - głosi rzymska zasada prawnicza. 
Dnia 09.03.2015r. wysłuchaliśmy wykładu radcy prawnego Pana Eugeniusza Wichera 

na temat przepisów prawa spadkowego. 

  

 

Dnia o2.03.2015r. wysłuchaliśmy wykładu o.  Marka Kiedrowicza  Rycerze wolnej Polski - 
generałowie Maczek, Sosabowski, Sosnkowski. IV Rajd Motocyklowy Szlakiem 
Pierwszej Pancernej.  Historia losów wojennych polskich żołnierzy poruszyła Słuchaczy. 

    

 

Dnia 27.02.2015r. wysłuchaliśmy wykładu Pani dr Joanny Łoś Jakość życia 
z perspektywy biomedycznej. Pani doktor szczególną uwagę poświęciła aspektom uczenia się i 

sprawności naszego umysłu. 

   

  

Dnia 20.02.2015r. odbył się wykład Pani mgr Krystyny Rypniewskiej  "Skarby koszalińskiej 
Katedry". Pani Kustosz zebranym Słuchaczom opowiedziała o prawdziwych "perełkach" sztuki 

witrażowej, które znajdują się w naszej Katedrze.  

Z niecierpliwością czekamy na kolejny wykład nt. zabytków Koszalina.    
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Dnia 29.01.2015r. wykład przeprowadził Pan Aleksander Smulski - lek. specjalista 
ginekolog, położnik. Pan Doktor w trosce o zdrowie kobiet i mężczyzn zwracał szczególną uwagę 

na profilaktykę i przeciwdziałanie chorobom onkologicznym.   

     

Dnia 22.01.2015r. odbył się wykład dr Moniki Pawłowskiej "Oblicza kultury - subkultury i 
sekty". Słuchacze mieli możliwość wysłuchania charakterystyk zadziwiających  subkultur i sekt, 
które  działają w Polsce i na świecie, a także odpowiedzieć sobie na pytanie o ich miejsce w naszej 

kulturze.   

   

Dnia 15.01.2015r. odbył się  niebywale intrygujący wykład mgr Luizy Bonieckiej "Grafologia i 
psychografologia-tajniki pisma. Kryminalistyczne badania pismoznawcze."  Słuchacze 

nie tylko wysłuchali wykładu o grafologii i psycholografologii ale także mogli spróbować 
samodzielnie, na podstawie własnego pisma odkrywać "tajemnice osobowości zapisane w słowie 

pisanym ...". 

      

Wykład "Współczesne możliowści leczenia w kardiologii" - lek. med. Włodzimierz 
Stawski  

Dnia 08.01.2015r. pierwszy wykład w Nowym Roku 2015 przeprowadził doktor „od serca dla serca i 
z wielkim sercem” - specjalista kardiolog Włodzimierz  Stawski.  Pan doktor niezwykle ciekawie i z 

humorem opowiedział o współczesnych możliwościach medycyny 
w kardiologii. 
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Wykład pt."Choroby naczyniowe układu nerwowego" - dr Bogusław Zawalich  

    

  Wykład dr Renaty Kaczmarek   

pt. "Współczesna technologia jako korelat jakości życia seniorów"  

 

 Wykład "Jak dbać o swój głos" laryngolog spec. foniatra - Arkadiusz Mikulski  

  

 Wykład "Aktywność fizyczna seniorów w kształtowaniu zdrowia"  

z wicemistrzem świata i mistrzem Polski Mirosławem Bierkusem z praktyką 
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Wykład prof. Ewy Ryś pt. "Poszukiwanie sensu istnienia w biegu życia":) 

   

Wykład  inauguracyjny  pt. Sery w kulturze francuskiej - dr Jan Kuriata połączony 
był z degustacją francuskich  serów - było pysznie :) 
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