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AKADEMIA SZTUK WSZELAKICH – SEMESTR ZIMOWY 2019/20 
 

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. 16:00. Prosimy o zgłaszanie obecności na liście. 

 

 07.10.2019, wykład 1, dr Tomasz Marcysiak, „Od Kosznajderii do Bielawy Dolnej – socjolog 

na tropie tożsamości regionalnej” 
 

 14.10.2019, wykład 2, dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński, „Filozofia przed filozofią” 
 

 21.10.2019, wykład 3, dr hab. Adam Sudoł, „Wina - historia, rodzaje, sposób podawania, 

przyjęcia z winem w tle” 
 

 04.11.2019, wykład 4, mgr Adam Skowron, „O pięknie i szczęściu” 
 

 18.11.2019, wykład 5, dr hab. Mariusz Guzek, „Bydgoszcz na taśmie filmowej” 
 

 25.11.2019, wykład 6, dr hab. Michał Moch, „Kultura arabska” 
 

 02.12.2019, wykład 7, dr Siuda, „Portret współczesnego internauty” 
 

 09.12.2019, wykład 8, dr Anna Nogaj, „Historia tańca” 
 

 16.12.2019, wykład 9, mgr Kinga Puchowska, „Turystyczny potencjał dziedzictwa 

przemysłowego Bydgoszczy” 
 

 13.01.2020, wykład 10, dr Monika Nawrot-Borowska, „Kołowroty, fabrykantki aniołków, 

mamki. Obrazki z dziejów opieki nad dzieckiem” 
 

 20.01.2020, wykład 11, dr hab. Elżbieta Okońska, „Handel ludźmi” 
 

 27.01.2020, wykład 12, dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński, „Zagadka Manuskryptu 

Wojnicza” 
 

 03.02.2020, wykład 13, dr hab. Violetta Kopińska, „Dlaczego młodzi nie głosują?” 
 

 10.02.2020, wykład 14, dr hab. Adam Sudoł, „Zarządzanie konfliktem w życiu zawodowym  

i prywatnym” 
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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. 16:00. Prosimy o zgłaszanie obecności na liście. 

 

 17.02.2020, wykład 15, dr Katarzyna Marszałek, „Idealne życie w idealnym selfie?” 
 

 02.03.2020, wykład 16, dr Monika Nawrot-Borowska, „Cyrulicy, guślarze i płciownicy,  

czyli jak dawniej leczono i dbano o zdrowie” 
 

 09.03.2020, wykład 17, dr Aleksandra Pauszek, „Seksualność Seniorów” 
 

 16.03.2020, wykład 18, dr hab. Wojciech Dyngosz, „Czego nie widać - czyli opowieści 

zakulisowe o muzykach, kompozytorach, śpiewakach, dyrygentach cz. 2” 
 

 06.04.2020, wykład 19, dr hab. Adam Sudoł, „Wielkanocny savoir-vivre” 
 

 20.04.2020, wykład 20, mgr Adam Skowron, „Średniowieczny obraz wszechświata” 
 

 27.04.2020, wykład 21, dr Piotr Siuda, „Czy warto dzisiaj oglądać telewizję?” 
 

 11.05.2020, wykład 22, dr inż. Zofia Stypczyńska, „Hortiterapia - balsam dla duszy i ciała” 
 

 18.05.2020, wykład 23, dr Monika Nawrot-Borowska, „Z dziejów edukacji na ziemiach 

polskich” 
 

 25.05.2020, wykład 24, dr Katarzyna Marszałek, „Efekt Matyldy” 
 

 08.06.2020, wykład 25, prof. dr hab. Andrzej Dyszak, „Dlaczego człowiek mówi?  

Język a mózg” 
 

 15.06.2020, wykład 26, dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński, „Isaac Newton i jego 

fascynujące tajemnice”  
 

 22.06.2020, wykład 27, dr hab. Rafał Zimny, „Język polski jako przedmiot polityki państwa 

(ochrona, promocja, status międzynarodowy)” 

 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO  

Ostatni wykład i wręczenie dyplomów odbędzie się 29.06.2020 o godz. 16:00 w Salonie Hoffman 

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

zamykający rok akademicki pt. „Wakacje wyzwania na obozach harcerskich” wygłosi  

dr Katarzyna Marszałek. 

 

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. 


