
       

 Harmonogram wykładów i zajęć 
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 WYKŁADY 

AULA Zespołu Szkół nr 3 

 05.10.2021 r. 

godz. 17:00 

 

 

Wykład inauguracyjny: „Pandemie w historii” 

Wykładowca: prof. dr hab. Krzysztof Wronecki, honorowy Rektor UTW w 

Szamotułach, absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Szamotułach, 

kardiolog, kardiochirurg dziecięcy, historyk medycyny, w przeszłości 

pracownik Akademii Medycznej we Wrocławiu, AWF we Wrocławiu i 

Politechniki w Opolu 

 

  

12.10.2021 r.  

godz. 17:00 

   

 

Wykład: „Ssaki wokół nas – świat, który nie może zaginąć” 

Wykładowca: dr Paweł Czapczyk, polonista, historyk i krytyk literacki, 

fotografik i miłośnik przyrody, autor kilku książek 

  

  19.10.2021 r. 

  godz. 17:00 

 

Wykład: „Dobre obyczaje – w życiu codziennym i w Internecie” 

Wykładowca: dr Marcin Hermanowski, socjolog i psychoterapeuta, Wydział 

Socjologii UAM 

 

  26.10.2021 r. 

  godz. 17:00 

 

 

Wykład: „Czy drzewa będą z nami zawsze? Drzewa w krajobrazie, kulturze i 

życiu człowieka”  

Wykładowca: dr Joanna Bykowska, dendrolog i hortiterapeuta, Katedra 

Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Poznaniu 

 

 

ZAJĘCIA PŁATNE 

poniedziałki 

godz. 09:00 

Warsztaty plastyczne. Prowadzi mgr Małgorzata Rynarzewska 

Muzeum Zamek Górków 

Pierwsze zajęcia 11.10.2021 r. 

poniedziałki 

godz. 19:30 

 

Aqua aerobik. Prowadzi mgr Magdalena Proch. 

Pływalnia w Szamotułach 

Zajęcia już się odbywają. 

środy 

godz. 19:00 

Joga. Prowadzi mgr Teresa Michalska. 

Sala gimnastyczna mała, Liceum 

Pierwsze zajęcia 13.10.2021 r. 

środy 

godz. 16:30 

Język angielski. Prowadzi mgr Joanna Jędrzejczak 

Pierwsze zajęcia 13.10 2021 r. 

czwartki 

Gimnastyka rehabilitacyjna. Prowadzi mgr Monika Fidor. 

Sala gimnastyczna duża, Liceum 

Zajęcia już się odbywają. 

  

poniedziałki 

godz. 19:00 

Język angielski. Prowadzi mgr Marcin Serba 

Pierwsze zajęcia 11.10.2021 r.- grupa początkująca 
  



 

środy 

godz. 16:30 

Język angielski. Prowadzi mgr Joanna Jędrzejczak 

Pierwsze zajęcia 13.10 2021 r. 

środy 

godz. 16:30 

Język angielski. Prowadzi mgr Joanna Jędrzejczak 

Pierwsze zajęcia 13.10 2021 r. 

czwartki 

godz. 17:00 

Język angielski. Prowadzi mgr Marcin Serba 

Pierwsze zajęcia 14.10.2021 r. – grupa zaawansowana 

 

 
 

 

 

WARSZTATY, KONCERTY I WYCIECZKI 

 

9.10.2021r. (sobota), godz. 16:00, Spacer z Historią – Kościół św. Krzyża, klasztor 

oo. reformatów oraz krypty, zapraszają Agnieszka Krygier-Łączkowska i Łukasz 

Bernady (Stowarzyszenie Wolna Grupa Twórcza i portal Region Szamotulski), zbiórka 

przed wejściem do kościoła, ul. Dworcowa w Szamotułach. 

 

16.10.2021 r. (sobota), godz. 9.00, Wycieczka w nieznane, prowadzi Paweł Mordal, 

wyjazd autokarem, koszt 30 zł, wyjazd autokarem, zbiórka przy ul. Mickiewicza, bez 

obiadu. Zapisy u p. Oli Olejnickiej – wtorek (12.10) i czwartek (14.10) (do 48 osób). 

 

21.10.2021 r. (czwartek), godz. 17.00, Warsztaty z pierwszej pomocy, prowadzi 

Bogdan Araszkiewicz, bezpłatne, budynek liceum, zapisy u p. Oli Olejnickiej do 

19.10. Trzeba zabrać strój sportowy. 

 

22.10. 2021 r. (piątek), godz. 11.45, KinoSzkoła, „Borg/McEnroe. Między odwagą a 

szaleństwem”, temat zajęć: Stres i presja – o umiejętności radzenia sobie z trudnymi 

emocjami. Cena 10 zł. 

 

23.10.2021 r. (sobota), godz. 9.00 – wyjazd, powrót ok. 14.00, Rajd turystyczny, 

start w Kamionnej, zwiedzanie kościoła, trasa do Mniszek (5 km), cena uczestnictwa 

12 zł + cena dojazdu, zapisy u p. Oli Olejnickiej do czwartku – 21.10.   

 

23.10.2021 r. (sobota), godz. 16.00, Spacer z Historią – Cmentarz parafialny, 

zapraszają Agnieszka Krygier-Łączkowska, Piotr Nowak i Łukasz Bernady 

(Stowarzyszenie Wolna Grupa Twórcza i portal Region Szamotulski), zbiórka przy 

bramie głównej, wstęp wolny, bez zapisów. 

 

Warsztaty z pisania ikon rozpoczną się w na początku listopada, przyjmujemy już 

zapisy. 

 
 

KOMUNIKATY 

 

1. Sprawy studenckie prosimy załatwiać podczas dyżurów w bursie osobiście 

lub telefonicznie albo drogą mailową. 

2. Uprzejmie przypominamy Studentom o opłatach za czesne i zajęcia. W 

pierwszym semestrze opłaty zostają na dotychczasowym poziomie. W miarę 

możliwości prosimy o dokonywanie opłat przelewem. 
 

 



 
SEKRETARIAT   UTW 

 

e-mail   kontakt@stow-utw.szamotuly.pl, strona www.stow-utw.szamotuly.pl 

Dyżury w Bursie w październiku - wtorki  i czwartki od 15.00 do 17.00. 

 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szamotułach prowadzony jest przez 

Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach. 

Działalność UTW jest dofinansowana przez Miasto i Gminę Szamotuły oraz Powiat Szamotulski. 
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