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KUJAWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 

GRUPA PIERWSZA - CZERWONA 
 

Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego odbędzie się we środę 18.09.2019 o godz. 16:00  

w Kinoteatrze Klubu Pomorskiego Okręgu Wojskowego przy ul. Generała Józefa Dwernickiego 

w Bydgoszczy. Uroczystość uświetni występ Chóru Męskiego Copernicus z Torunia oraz 

Kabaretu Szczęśliwa 60 z Warszawy, zdobywcy GRAND PRIX im. Tytusa Frelichowskiego  

18. Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” 2018 we Włocławku.  
 

 Kinoteatr będzie czynny dla Państwa od godz. 15:00. Przed godz. 15:00 obiekt będzie 

zamkniemy dla Gości ze względu na próby części artystycznej oraz prace organizacyjne. 

 W godz. 15:00-16:00 będą czekały na Państwa w holu stoiska promocyjne i informacyjne. 

 Wstęp za okazaniem indeksu słuchacza z podbitą pieczęcią opłaty semestralnej za semestr 

zimowy roku akademickiego 2019/20. 

 Przed Inauguracją i w jej trakcie nie przyjmujemy opłat semestralnych i nie podbijamy 

indeksów. Prosimy dokonywać opłat semestralnych w KPCK najpóźniej do 17 września 2019. 
 

SEMESTR PIERWSZY – ZIMOWY 

Wszystkie wykłady odbywają się w Salonie Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury 

w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 6 o godz. 13:00. Prosimy o zgłaszanie obecności na liście. 

 

 25.09.2019, wykład 1,  

 dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński, „Tajemnice Leonarda da Vinci” 
 

 09.10.2019, wykład 2,  

 dr hab. Adam Sudoł, „Dyplomacja od kuchni” 
 

 23.10.2019, wykład 3,  

 dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński, „Starożytna Magia” 
 

 06.11.2019, wykład 4,  

 prof. dr hab. Andrzej Dyszak, „O ludzkim fenomenie języka i mowy” 
 

 20.11.2019, wykład 5,  

 dr Piotr Siuda, „Internet - między miłością bliźniego a powszechnym hejtem” 
 

 11.12.2019, wykład 6,  

 prof. dr hab. Oleksandr Shyichuk, „Chemia w żywności. Czym są emulgatory  

i w jakim celu są stosowane?” 
 

 08.01.2020, wykład 7,  

 dr inż. Zofia Stypczyńska, „Konsumpcja ekologiczna” 
 

 22.01.2020, wykład 8,  

 dr Renata Tomaszewska-Lipiec, „Zawody zanikające i profesje przyszłości” 
 

 05.02.2020, wykład 9,  

 dr Marta Kładź-Kocot, „Kto się boi fantastyki?” 
 

 19.02.2020, wykład 10,  

 dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński, „Ruder Josip Boścović - największy z zapomnianych” 
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SEMESTR DRUGI – LETNI  

Wszystkie wykłady odbywają się w Salonie Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury 

w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 6 o godz. 13:00. Prosimy o zgłaszanie obecności na liście. 

 

 

 04.03.2020, wykład 11,  

 dr inż. Zofia Skrzyńska, „Kwiat paproci i inne ziela w wierzeniach ludowych” 

 

 18.03.2020, wykład 12,  

 dr Mirosław Gołuński „Obraz mężczyzny we współczesnej kulturze” 

 

 08.04.2020, wykład 13,  

 dr hab. Wojciech Dyngosz, „Rossini mistrz humoru muzycznego” 

 

 22.04.2020, wykład 14,  

 dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński, „Średniowieczna alchemia, kryptologia  

i wiedza tajemna” 

 

 06.05.2020, wykład 15,  

 dr Piotr Siuda, „Telewizja - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość” 

 

 20.05.2020, wykład 16,  

 dr Marta Podhorecka, „Stary człowiek i może - kilka słów o bliskości oraz seksualności” 

 

 03.06.2020, wykład 17,  

 dr hab. Rafał Zimny, „Jak skutecznie negocjować?” 

 

 17.06.2020, wykład 18,  

 dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński, „Pierwsze komputery: od Leibniza do dziś” 

 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO  

Ostatni wykład i wręczenie dyplomów odbędzie się 01.07.2020 o godz. 34:00 w Salonie Hoffman 

Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 6. Wykład 

zamykający rok akademicki 2019/20 pt. „Jak się najeść aby nie najeść się wstydu?” wygłosi  

dr hab. Adam Sudoł 
 

 

 

WAŻNE INFORMACJE! 

 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tytułu wykładu i/lub Wykładowcy z przyczyn od nas 

niezależnych takich jak choroba Wykładowcy, udział w konferencji naukowej oraz inne nagłe 

obowiązki zlecone przez Władze Uczelni. 

 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu wykładu z przyczyn od nas niezależnych. Jeżeli 

taka sytuacja nastąpi, to poinformujemy o tym Państwa i zaproponujemy odrabianie zajęć w 

innym terminie.  

 Przed każdym wykładem sprawdzamy listę obecności, bardzo Państwa prosimy o zgłaszanie 

się do Pracownika KPCK na sali aby odnotował obecność na liście. 


