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Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!                    
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!
Post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem,
nos habebit humus, nos habebit humus.

Ubi sunt, qui ante nos, in mundo fuere?
Ubi sunt, qui ante nos, in mundo fuere?
Vadite ad superos, transite ad inferos.
Ubi? Iam fuere. Ubi? Iam fuere!

Vita nostra brevis est, brevi finietur.
Vita nostra brevis est, brevi finietur.
Venit mors velociter, rapit nos atrociter,
nemini parcetur, nemini parcetur!

Vivat Academia, vivant professores!
Vivat Academia, vivant professores!
Vivat membrum quodlibet, vivant membra quælibet,
semper sint in flore, semper sint in flore!

Vivant omnes virgines, faciles, formosæ.
Vivant omnes virgines, faciles, formosæ.
Vivant et mulieres, teneræ, amabiles,
bonæ, laboriosæ, bonæ, laboriosæ!

Gaudeames Igitur

Vivat et res publica et qui, illam regit.
Vivat et res publica et qui, illam regit.
Vivat nostra civitas, mæcenatum caritas.
Quæ nos hic protegit, quæ nos hic protegit.

Pereat tristitia, Pereant osores.
Pereat tristitia, Pereant osores.
Pereat diabolus, Quivis antiburschius
Atque irrisores, Atque irrisores.



Radujmy się więc, dopókiśmy młodzi.
Radujmy się więc, dopókiśmy młodzi!
Po przyjemnej młodości,
po kłopotliwej starości,
posiędzie nas ziemia,
posiędzie nas ziemia.

Gdzież są ci, którzy byli na świecie przed nami?
Gdzież są ci, którzy byli na świecie przed nami?
Kroczcie ku niebu, przejdźcie ku piekłu.
Gdzież są? Już byli
Gdzież są? Już byli

Życie nasze krótko trwa, szybko się skończy.
Życie nasze krótko trwa, szybko się skończy.
Śmierć nadchodzi szybko, porywa nas okrutnie,
nikomu to nie będzie oszczędzone,
nikomu to nie będzie oszczędzone! 

Niechaj żyje Akademia, niech żyją profesorowie,
Niechaj żyje Akademia, niech żyją profesorowie,
niech żyje każdy członek [naszej społeczności]
niech żyją wszyscy [członkowie] z osobna,
niechaj kwitną zawsze, niechaj kwitną zawsze!

Radujmy się więc

Niechaj żyją wszystkie dziewczyny, przystępne, piękne. 
(lub wdzięczne, piękne)
Niechaj żyją wszystkie dziewczyny, przystępne, piękne. 
Niechaj żyją i mężatki, delikatne, miłe,
dobre, pracowite.
dobre, pracowite!

Niechaj żyje i rzecz pospolita i ten, kto nią rządzi,
Niechaj żyje i państwo i ten, kto nim rządzi.
Niech żyje nasze miasto, mecenasów łaskawość,
która nas tu chroni, która nas tu chroni!

Niech przepadną smutki,
I zginą wrogowie, 
Niech przepadnie diabeł,
I anty-burschowie,
A także szydercy!



SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY STUDENCI 
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU!

Po latach pracy i aktywnego życia zawodowego i za-
biegania o dostatnie życie naszych rodzin przecho-
dzimy na upragnioną emeryturę. Przestajemy z dnia 
na dzień pełnić role, które przez całe dotychczasowe 
życie były jego fundamentem. Wielu z nas przestaje 
niestety żyć aktywnie, czujemy się osamotnieni i od-
rzuceni, stan taki ma niewątpliwie wpływ na jakość 
naszego życia i zdrowie.

Rolą Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest aktywizacja 
Seniorów. Pomysł powołania Uniwersytetów Trzecie-
go Wieku powstał przed 45-laty w Tuluzie, a pomy-
słodawcą był profesor Wydziału Prawa i Nauk Eko-
nomicznych tego Uniwersytetu prof. Pierre Vellas. Po 
dwóch latach, w 1975 roku powstał pierwszy polski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku z inicjatywy prof. Haliny 
Szwarc przy Centrum Medycznego Kształcenia Pody-
plomowego w Warszawie.

Uniwersytety Trzeciego Wieku pełnią dwojaką role: 
społeczną i indywidualną dla każdego uczestnika. 
Rola społeczna to współpraca międzypokoleniowa, 
zmiana wizerunku starości i przyczynianie się do usu-
nięcia negatywnych stereotypów człowieka starego, 
udzielania pomocy potrzebującym i wreszcie tworze-
nie archiwów życia codziennego.



Rola indywidualna to rozbudzanie nowych zainte-
resowań uczestników i integracja rówieśnicza oraz 
szerzenie kontaktów społecznych; szerzenie wiedzy, 
rekreacja, rozrywka – co sprzyja zmniejszeniu stre-
su i wypełnia czas wolny; lepsza samoocena i pozy-
cja w rodzinie, pomaganie i uczenie innych, bycie 
przydatnym dla rówieśników i młodszych pokoleń, 
poprawa kondycji fizycznej oraz promocja zdrowe-
go stylu życia, wreszcie kompensacja utraconych ról 
społecznych.

Powyższe role to niezwykłe wyzwania nie tylko dla 
organizatorów Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ale 
także dla jego uczestników.

Drodzy Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

inaugurujemy trzeci rok akademicki, oby był on 
owocny i wypełnił Państwa oczekiwania 

QUOD FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT!

Pełnomocnik Rektora ds. UTW

prof. dr hab. Michał Jeleń Prof. dr hab. Michał Jeleń, Pełnomocnik Rektora ds. UTW



SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY STUDENCI 
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU!

Przed nami trzeci rok funkcjonowania Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku przy naszej Uczelni. Czas szybko upły-
wa, ale sprzyja jednocześnie rozwojowi oferty progra-
mowej, co niezmiernie cieszy, gdyż wzmacnia to mery-
torycznie i organizacyjnie tę strukturę uczelnianą.

W ubiegłym roku akademickim aplikowaliśmy do Gmi-
ny Wrocław o sfinansowanie projektu „Uczyć się, aby 
współdziałać z innymi” – wzbogacenie oferty eduka-
cyjnej dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Tytuł 
tego projektu to jeden z filarów edukacji dla XXI wie-
ku, a jednocześnie wyzwanie cywilizacyjne, któremu 
chcemy sprostać. Wniosek został rozpatrzony pozy-
tywnie, stąd mogły odbyć się warsztaty z udzielania 
pierwszej pomocy, uczestniczyliście Państwo w lek-
toratach języków obcych oraz w wycieczce rekreacyj-
no-turystycznej do arboretum w Wojsławicach oraz 
miejscowości uzdrowiskowej Polanica-Zdrój. Wyjazd 
ten korespondował z tematyką wykładów kursowych, 
gdyż oprócz problematyki dotyczącej zdrowia i choro-
by, szeroko pojętej profilaktyki, preferujecie Państwo 
wykłady z medycyny uzdrowiskowej czy kosmetolo-
gii naturalnej. To pozytywny sygnał, potwierdzający, 
iż uczestnictwo w oferowanych przez nas wykładach 
zmienia Wasze zachowania na zachowania prozdro-
wotne (37 % z ogółu badanej populacji – 140 osób). 

Cieszymy się także, iż na poziomie dobrym i bardzo 
dobrym (87 %) oceniacie Państwo naszą ofertę pro-
gramową, ale i organizacyjną. Wymaga to wiele pracy, 
codziennych starań, a wręcz poświęceń.

Istotą funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku jest aktywizacja seniorów, stąd oczekujemy jej od 
Państwa, choćby w postaci aktywnego uczestnictwa 
w działalności kół i sekcji zainteresowań. Powracając 
do aplikowanego projektu „Uczyć się , aby współdzia-
łać z innymi” – wzbogacenie oferty edukacyjnej dla 
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwer-
sytecie Medycznym we Wrocławiu, zaproponowana 
została w nim Państwu oferta pracy w następujących 
sekcjach tematycznych:

• Twoje zdrowie w Twoich rękach – koło zaintereso-
wań związane z poszukiwaniem ciekawostek me-
dycznych w literaturze

• Medicus, czyli medycyna dawniej i dziś – koło za-
interesowań związane z wycieczkami po muzeach 
Uniwersytetu Medycznego

• Przyroda i medycyna – koło zainteresowań zwią-
zane ze zwiedzaniem Ogrodu Botanicznych Roślin 
Leczniczych



• Uczmy się od siebie nawzajem – koło zaintereso-
wań w zakresie współpracy międzypokoleniowej.

Apeluję zatem o aktywność, gdyż tylko taka synchro-
nia jest gwarantem dalszego sukcesu. Propozycje po-
szerzenia oferty programowej na przyszłość to m.in. 
włączenie służb samorządowych w realizację progra-
mu w zakresie bezpieczeństwa osobistego, ale i uwa-
runkowań strukturalnych służb społecznych, zwiedza-
nie wrocławskich muzeów oraz uczestnictwo w życiu 
kulturowym Wrocławia.

Pozdrawiam Państwa serdecznie, licząc na aktywizację 
całego środowiska.

Przewodnicząca Rady 
Naukowo-Programowej UTW

 
 

prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska

Prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska, 
Przewodnicząca Rady Naukowo-Programowej UTW



Jego Magnificencja Rektor 
Prof. dr hab. Marek Ziętek 

Prorektor ds. Rozwoju Uczelni 
Prof. dr hab. Jacek Szepietowski

Pełnomocnik Rektora ds. UTW 
Prof. dr hab. Michał Jeleń

RADA NAUKOWO-PROGRAMOWA UTW NA OKRES 2016-2020

• Prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska, Przewodnicząca Rady Naukowo-Programowej, Wydział Lekarski

• Dr Żanetta Kaczmarek, Z-ca Przewodniczącej Rady Naukowo-Programowej, Wydział Lekarski

• Mgr Iwona Janus, Kanclerz UMW

• Prof. dr hab. Michał Jeleń, Pełnomocnik Rektora ds. UTW

• Dr hab. Maria Bujnowska-Fedak, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

• Dr Dagmara Gaweł-Dąbrowska, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

• Dr hab. Oktawia Mazanowska prof. nadzw., Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

• Dr hab. Danuta Nowakowska, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

• Prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska, Wydział Farmaceutyczny

• Dr hab. Izabela Fecka prof. nadzw., Wydział Farmaceutyczny

• Dr Piotr Karniej, Wydział Nauk o Zdrowiu

• Dr Iwona Mazur, Wydział Nauk o Zdrowiu

• Dr Anna Sladek, Katedra Pedagogiki

• Mgr Danuta Wiśniewska, Katedra Pedagogiki

• Anna Kuruluk, Przedstawiciel Samorządu Słuchaczy UTW

• Mgr Zbigniew Mizio, Przedstawiciel Samorządu Słuchaczy UTW



(§2 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku przy Uniwersytecie Medycznym we Wro-
cławiu)

1. UTW prowadzi działalność dotyczącą rozwo-
ju osobowego i aktywizacji społeczno-kulturalnej na 
rzecz dobrowolnie zrzeszonych ludzi starszych (eme-
rytów i rencistów) poprzez profilaktykę gerontolo-
giczną oraz działalność edukacyjną, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień związanych z profilakty-
ką i promocją zdrowia.

2. Do zadań UTW należy w szczególności:

• edukacja ustawiczna seniorów, zwłaszcza w za-
kresie zdrowia, jego profilaktyki i promocji zdro-
wego stylu życia poprzez prowadzenie wykła-
dów z różnych dziedzin nauki

• dbałość o rozwijanie sprawności intelektualnej, 
psychicznej i fizycznej seniorów poprzez organi-
zowane zajęcia edukacyjne, artystyczne, rekre-
acyjne, sportowe

• promowanie rozwoju osobistego seniorów po-

przez tworzenie kół zainteresowań z różnych 
dziedzin i zakresów, prowadzonych przez samych 
studentów lub specjalistów z różnych dziedzin

• aktywizacja społeczna seniorów poprzez współ-
pracę z innymi UTW oraz organizacjami zajmu-
jącymi się działalnością na rzecz osób starszych, 
a także poprzez budowanie relacji międzypoko-
leniowych oraz promowanie pozytywnego sta-
rzenia się i postaw prozdrowotnych w środowi-
sku lokalnym

• rozwijanie samorządności wśród studentów 
seniorów wspomagającej doskonalenie oferty 
usług edukacyjnych w ramach UTW Uniwersyte-
tu Medycznego we Wrocławiu

• promowanie postaw prozdrowotnych poprzez 
działania podejmowane przez studentów senio-
rów w środowisku lokalnym

• tworzenie płaszczyzny współpracy i budowania 
relacji międzypokoleniowych poprzez wspólne 
działania podejmowane przez studentów róż-
nych pokoleń

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE



Rok akademicki 2018/2019 rozpoczyna się 1 
października 2018 r. i kończy się 30 września 
2019 r.

semestr zimowy trwa:
• od 01.10.2018 do 27.01.2019, w tym: ferie 

zimowe: 22.12.2018 – 02.01.2019
przerwa międzysemestralna: 11.02.2019 – 
17.02.2019

semestr letni trwa:
• od 18.02.2019 do 16.06.2019, w tym: ferie 

wiosenne: 18.04.2019 – 24.04.2019
przerwa wakacyjna: 08.07.2019 – 30.09.2019

Inauguracja roku akademickiego: 05.10.2018 
sala wykładowa Centrum Naukowej Informacji Me-
dycznej, ul. Marcinkowskiego 2-6

Uroczyste zakończenie roku akademickiego: 
07.06.2019: sala wykładowa Centrum Naukowej 
Informacji Medycznej, ul. Marcinkowskiego 2-6

KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO



HARMONOGRAM WYKŁADÓW
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

W semestrze zimowym:

• 19.10.2018

• 09.11.2018

• 23.11.2018

• 07.12.2018

• 14.12.2018

• 11.01.2019

• 25.01.2019

W semestrze letnim:

• 22.02.2019

• 08.03.2019

• 22.03.2019

• 05.04.2019

• 26.04.2019

• 10.05.2019

• 24.05.2019

Zajęcia odbywać się będą w sali wykładowej Centrum Naukowej Informacji Medycznej (CNIM), 
ul. Marcinkowskiego 2-6. W przypadku zmiany sali informacje zostaną zamieszczone na stronie UTW: 
www.utw.umed.wroc.pl w aktualnościach. 

Wykłady:

Wykłady odbywają się co drugi piątek w godz.13.00-14.30 i 15.00-16.30 w sali wykładowej Centrum Naukowej 
Informacji Medycznej, ul. Marcinkowskiego 2-6 w podanych poniżej terminach.



5.10.2018 SALA WYKŁADOWA CNIM

14.00-16.00  Inauguracja roku akademickiego 
2018/2019

Wykład inauguracyjny: Czy współczesna 
chirurgia małoinwazyjna przedłuża ludz-
kie życie? prof. dr hab. Dariusz Janczak, 
Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, 
Zakład Specjalności Zabiegowych

19.10.2018 SALA WYKŁADOWA CNIM

MODUŁ ŻYWIENIE
13.00-14.30 Zdrowe zasady żywienia w różnych cho-

robach przewlekłych, dr Urszula Grata-
-Borkowska, Katedra i Zakład Medycyny 
Rodzinnej

MODUŁ CIAŁO
15.00-16.30  Sarkopenia – co to jest i jak jej uniknąć?, 

lek. med. Krzysztof Pachołek, Katedra 
i Klinika Geriatrii

15.00-16.30  Spotkanie organizacyjne, prof. dr 
hab. Michał Jeleń, Pełnomocnik Rek-
tora ds. UTW

SEMESTR ZIMOWY
9.11.2018 SALA WYKŁADOWA CNIM

MODUŁ DUSZA
13.00-14.30  Ogólnoustrojowa rola zdrowia jamy ust-

nej. Wpływ stanu jamy ustnej na rozwój 
i przebieg chorób cywilizacyjnych. Wielo-
kierunkowe zależności między zdrowiem 
psychicznym, dobrym samopoczuciem 
a estetycznym i zdrowym uśmiechem, 
prof. dr hab. Andrzej Kiejna, lek. dent. 
Artur Pitułaj, Katedra i Zakład Chirurgii 
Stomatologicznej

MODUŁ ŻYWIENIE
15.00-16.30  Zasady żywienia w prewencji i leczeniu 

chorób neurodegeneracyjnych, dr Maria 
Drzewicka, Katedra i Zakład Bromatolo-
gii i Dietetyki

23.11.2018 SALA WYKŁADOWA CNIM

MODUŁ HARMONIA
13.00-14.30  Wykład okolicznościowy z okazji 100 

rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości,  
Pt. Drogi Polaków do Niepodległości. 
Płk. dr Adam Szymanowicz

15.00-16.30  Dzień życzliwości – zajęcia edukacyj-
no-rekreacyjne poza Uniwersytetem, 
Samorząd Słuchaczy UTW



7.12.2018 SALA WYKŁADOWA CNIM

MODUŁ RUCH
13.00-14.30  Urazy w wieku podeszłym, profilak-

tyka urazów i rehabilitacja seniorów, 
dr Jadwiga Kuciel-Lewandowska, 
Katedra Fizjoterapii, Zakład Lecznictwa 
Uzdrowiskowego, Historii Medycyny 
Fizykalnej i Balneologii

MODUŁ CIAŁO
15.00-16.30  Nadwrażliwości pokarmowe – przyczy-

ny, leczenie i profilaktyka, mgr Mateusz 
Witkowski, Katedra i Zakład Bromatolo-
gii i Dietetyki

14.12.2018 SALA WYKŁADOWA CNIM

MODUŁ HARMONIA
13.00-14.30  Spotkanie wigilijne, Samorząd Słu-

chaczy UTW

11.01.2019 SALA WYKŁADOWA CNIM

MODUŁ ŻYWIENIE
13.00-14.30  Czy poziom witaminy D jest ważny w le-

czeniu stomatologicznym?, prof. dr hab. 
Marzena Dominiak, dr Anna Leszczy-
szyn, lek. dent. Maciej Krawiec, Katedra 
i Zakład Chirurgii Stomatologicznej

MODUŁ ŚRODOWISKO
15.00-16.30  Zanieczyszczenie powietrza jako problem 

zdrowia publicznego. Czy warto nosić 
maski przeciwsmogowe?, dr Piotr Karniej, 
Katedra Zdrowia Publicznego, Zakład 
Organizacji i Zarządzania

25.01.2019 SALA WYKŁADOWA CNIM

MODUŁ CIAŁO
13.00-14.30  Najczęstsze zmiany skórne u osób po 50 

roku życia, dr Małgorzata Tupikowska, 
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenero-
logii i Alergologii

MODUŁ ŚRODOWISKO
15.00-16.30  Proces uczenia się na gruncie teorii psy-

chologicznych oraz praktyki edukacyjnej, 
dr Żanetta Kaczmarek, Katedra Pedago-
giki, Zakład Dydaktyki Szkoły Wyższej

16.30-17.30  Podsumowanie semestru,
 prof. dr hab. Michał Jeleń, Pełnomoc-

nik Rektora ds. UTW



22.02.2019 SALA WYKŁADOWA CNIM

MODUŁ ŚRODOWISKO 
13.00-14.30 Co to są aplikacje i usługi m-zdrowia i jak 

z nich korzystać celem poprawy swojego 
zdrowia?, dr hab. Maria Magdalena 
Bujnowska-Fedak, Katedra i Zakład 
Medycyny Rodzinnej

MODUŁ CIAŁO
15.00-16.30 Zmniejszyć opóźnienie 

w rozpoznawaniu nowotworów obszaru 
głowy i szyi, prof. nadzw. dr hab. Hanna 
Gerber, Katedra i Klinika Chirurgii 
Szczękowo-Twarzowej 

8.03.2019 SALA WYKŁADOWA CNIM

MODUŁ RUCH
13.00-14.30 Czy aktywność fizyczna może usprawniać 

funkcjonowanie mózgu u osób starszych?, 
dr Anna Rohan-Fugiel, Katedra Morfologii 
i Embriologii Człowieka, Zakład Anatomii 
Prawidłowej

MODUŁ DUSZA
15.00-16.30 Lecznictwo uzdrowiskowe w leczeniu 

i profilaktyce chorób przewlekłych 
– aspekty psychiczne i somatyczne, 
prof. dr. hab. Bożena Płonka-Syroka, 
Zakład Humanistycznych Nauk 
Wydziału Farmaceutycznego

SEMESTR LETNI
22.03.2019 SALA WYKŁADOWA CNIM

MODUŁ CIAŁO
13.00-14.30 Udzielanie pierwszej pomocy 

przedmedycznej w warunkach 
domowych, dr Michał Czapla, 
Katedra Zdrowia Publicznego, Zakład 
Organizacji i Zarzadzania

MODUŁ DUSZA
15.00-16.30 Smutek czy depresja? Kiedy szukać 

pomocy?, dr Elżbieta Trypka, Katedra 
i Klinika Psychiatrii

5.04.2019 SALA WYKŁADOWA CNIM

MODUŁ CIAŁO
13.00-14.30 Sekrety zdrowej długowieczności są 

ukryte w nerkach, prof. dr hab. Marian 
Klinger, Katedra i Klinika Nefrologii 
i Medycyny Transplantacyjnej

MODUŁ ŻYWIENIE
15.00-16.30 Prawie wszystko o enzymach, 

prof. nadzw. dr hab. Irena Kustrzeba-
Wójcicka, Katedra i Zakład Biochemii 
Lekarskiej



26.04.2019 SALA WYKŁADOWA CNIM

MODUŁ ŚRODOWISKO
13.00-14.30 Czynniki środowiskowe wpływające 

na zdrowie człowieka, dr Mariola 
Śliwińska-Mossoń, Katedra 
i Zakład Biomedycznych Analiz 
Środowiskowych

MODUŁ ŻYWIENIE 
15.00-16.30 Żywienie seniorów. Dostosowanie 

diety do określonych 
schorzeń wieku podeszłego, 
prof. nadzw. dr hab. Bożena Regulska-
Ilow, Zakład Dietetyki

10.05.2019 SALA WYKŁADOWA CNIM

MODUŁ DUSZA
13.00-14.30 Choroba Alzheimera jako 

problem medyczny i społeczny, 
prof. dr hab. Jerzy Leszek, Katedra 
i Klinika Psychiatrii

MODUŁ CIAŁO
15.00-16.30 Zespół bezdechu śródsennego, 

lek. dent. Klaudia Kazubowska, Katedra 
i Zakład Chirurgii Stomatologicznej

24.05.2019 SALA WYKŁADOWA CNIM

MODUŁ RUCH
13.00-14.30 Programy aktywizacji osób 

niepełnosprawnych i starszych, 
ich rola w poprawie stanu zdrowia 
i jakości życia – na przykładzie 
programu „Saksonia bez barier”, 
prof. dr. hab. Bożena Płonka-Syroka, 
Zakład Humanistycznych Nauk 
Wydziału Farmaceutycznego

MODUŁ CIAŁO
15.00-16.30 Wielolekowość – zagrożenia i zasady 

farmakoterapii u osób starszych, 
dr Edyta Karasek, Przychodnia „Vita”

7.06.2018 SALA WYKŁADOWA CNIM

13.00-15.00  Uroczystość zakończenia roku aka-
demickiego 2018/2019



Wycieczki po muzeach Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu

• Muzeum Farmacji – ul. Kurzy Targ 4, 50-103 
Wrocław – listopad 2018

• Ogród Botaniczny Roślin Leczniczych – al. 
J. Kochanowskiego 10-12,  51-601 Wrocław; 
Opiekun – Dr Anna Jezierska Domaradzka  

Proponowane tematy: 

Lecznicze dary jesieni – październik 2018 

Wiosenna flora lecznicza – maj 2019

• Muzeum Anatomii Prawidłowej – Collegium 
Anatimicum– ul. Chałubińskiego 6a – marzec 
2019 

• Muzeum Katedry Medycyny Sądowej – ul. 
Mikulicza-Radeckiego 4 – termin do ustalenia

Terminy zwiedzania przez poszczególne grupy zostaną 
ustalone po rozpoczęciu roku akademickiego.

Oferta Biblioteki, historia medycyny ukryta 
w zbiorach specjalnych.
Biblioteka Główna UMW, obok najnowszej literatury 
z zakresu nauk medycznych i pokrewnych, 
gromadzi również cenne obiekty wspierające 
badania w zakresie historii medycyny. W Oddziale 
Zbiorów Specjalnych znajdują się m.in.: stare druki, 
dokumenty ikonograficzne (ekslibrisy, grafiki, 
pocztówki), dokumenty życia społecznego, rękopisy, 
medale. Wśród starych druków wyróżnić można 
m.in. dzieło Franciszka Kurcyusza (Curtiusa) „Opis 
chorob prędkiego ratunku potrzebuiących..." z 1783 
r., czy „Zielnik herbarzem z ięzyka łacinskiego 
zowią..." wydany w 1613 r., którego autorem jest 
Szymon Syreński (Syreniusz) (ok. 1540-1611) - znany 
polski przyrodnik, lekarz i botanik. Ikonografia to 
przede wszystkim bogaty i ciekawy zbiór ekslibrisów, 
liczący ponad 4.500 egzemplarzy z XIX-XXI wieku, 
wykonanych w różnych technikach, wśród nich 
m.in. ekslibris Walthera Brucka (1872-1937) - 
profesora stomatologii we Wrocławiu, prof. Tadeusza 
Owińskiego (1904-1995) - twórcy uniwersyteckiej 
stomatologii w powojennym Wrocławiu. Liczny 
zasób tworzą pocztówki z uzdrowisk na Dolnym 
Śląsku i dawnych ziemiach polskich. Od ubiegłego 
roku trwa komputerowe opracowanie dokumentów 
życia społecznego (zaproszenia, ulotki i broszury 
reklamowe, materiały konferencyjne, foldery, 

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH, 
POZAPROGRAMOWYCH



nekrologi, plakaty, kalendarze), dzięki czemu 
informacja o nich będzie dostępna szerszemu 
gronu odbiorców. Zbiór rękopisów to przede 
wszystkim dokumenty z lat 1925-1939, związane 
z Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie, pozwalające poznać dzieje 
tego wydziału, profesorów oraz studentów.  
Prowadzący: dr Jan Dąbrowski

Szkolenie biblioteczne.
Uczestnicy zajęć będą mieli okazję zapoznać się z or-
ganizacją księgozbioru i funkcjonowaniem Bibliote-
ki Głównej UMW. Zdobędą umiejętność korzystania 
z elektronicznego katalogu Biblioteki OPAC WWW 
oraz budowania strategii wyszukiwawczych. Omó-
wione zostaną zasady rejestracji on-line do Biblio-
teki i dostępne zasoby elektroniczne. Zajęcia będą 
okazją do przyjrzenia się rozwiązaniom architekto-
nicznym we współczesnej bibliotece i zastosowa-
nym rozwiązaniom technologicznym ułatwiającym 
samodzielne korzystanie ze zbiorów bibliotecznych, 
takich jak: self-check (wypożyczanie książek), "in-
teligentna półka" oraz wrzutnia z sorterem (zwroty 
książek), centrum wydruku z wpłatomatem (kopio-
wanie, skanowanie, wydruki), infokioski. Prowadzą-
cy: Aneta Cybulska, Daniel Czeszek

Wykłady problemowe prowadzone przez 
przedstawicieli:
• Państwowej Straży Pożarnej – październik 2018
• Komendy Miejskiej Policji – listopad 2018
• Inspektoratu Ochrony Środowiska – styczeń 2019
• Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

– marzec 2019

Lektoraty języków obcych.
Lektoraty języków obcych (język angielski i nie-
miecki) – kontynuacja we IX-X. 2018 dla grup, które 
realizowały zajęcia w roku akademickim 2017/2018 
(realizacja zajęć w ramach projektu „Uczyć się aby 
współdziałać z innymi – rozszerzenie oferty zajęć dla 
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uni-
wersytecie Medycznym we Wrocławiu” finansowane-
go przez Gminę Wrocław)

W fazie opracowywania znajduje się  oferta zajęć ru-
chowych.



Samorząd Słuchaczy UTW jest reprezentantem ogółu 
studentów-seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu i wy-
bierany jest co 4 lata podczas Ogólnego Zebrania Słu-
chaczy. Kompetencje organów Samorządu Słuchaczy 
określone są w Regulaminie Samorządu Słuchaczy 
UTW. 

SAMORZĄD SŁUCHACZY

Organami Samorządu Słuchaczy UTW są (§ 2 Regula-
minu Samorządu Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu): 
1. Ogólne Zebranie Słuchaczy, 
2. Prezydium Samorządu,
3. Komisja Rewizyjna, 
4. Sąd Koleżeński.



SAMORZĄD SŁUCHACZY UTW
NA KADENCJĘ 2016-2020

Prezydium:

• Przewodniczący: Ryszard Kretschmer
• Zastępca Przewodniczącego: Anna Kaszczyszyn
• Zastępca Przewodniczącego: Magdalena Orlicz-

Benedycka
• Sekretarz: Ewa Siedlak
• Skarbnik: Grażyna Tadaszak
• Anna Kuruluk
• Zbigniew Mizio

Komisja Rewizyjna:
• Przewodnicząca: Ewa Rapacz
• Sekretarz: Halina Nogaj
• Michał Dębiński

Sąd Koleżeński:
• Przewodnicząca: Krystyna Wota
• Sekretarz: Zofia Kalita
• Bogusława Woźniak

Terminy zebrań Samorządu Słuchaczy UTW: 
• 27.09.2018 (czwartek)
• 13.12.2018 (czwartek)
• 07.03.2019 (czwartek)
• 30.05.2019 (czwartek)

Praca w kołach zainteresowań w roku akademickim:

• Przyroda i medycyna 
• Medicus, czyli medycyna dawniej i dziś 
•  Twoje zdrowie w twoich rękach 
• Uczmy się od siebie 

Dyżury członków Samorządu Słuchaczy:
ul. Parkowa 34, 51-616 Wrocław, pokój 005
wtorek i czwartek co dwa tygodnie w godzinach 
11.00-13.00:
09.10.2018, 25.10.2018, 06.11.2018, 22.11.2018, 
04.12.2018, 10.01.2019, 22.01.2019



DYŻURY I KONSULTACJE

Sekretariat UTW

dr Anna Sladek, mgr Danuta Wiśniewska
ul. Parkowa 34, 51-616 Wrocław, pokój 005 
Tel. (71) 330 77 79      E-mail: utw@umed.wroc.pl

Godziny przyjęć interesantów: piątek 10.00-12.15 
(oprócz 05.10.2018, 02.11.2018, 21.12.2018, 
28.12.2018, 05.01.2019, 08.02.2018, 15.02.2018, 
19.04.2019, 03.05.2019, 07.06.2019)
W okresie wakacyjnym termin dyżuru sekretariatu 
może ulec zmianie. Wszelkie informacje zostaną po-
dane na stronie www.utw.umed.wroc.pl w zakładce 
aktualności.

Pełnomocnik Rektora ds. UTW – Prof. dr hab. 
Michał Jeleń
Biuro Pełnomocnika UTW, ul. Parkowa 34, 51-616 
Wrocław, pokój 005
Godziny przyjęć interesantów: w terminach zjazdów, 
godziny do ustalenia przez sekretariat

Dr Żanetta Kaczmarek 
Biuro Pełnomocnika UTW, ul. Parkowa 34, 51-616 
Wrocław, pokój 005
Godziny przyjęć interesantów: w terminach zjazdów, 
godziny do ustalenia przez sekretariat

Biblioteka Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu:

1. Godziny otwarcia biblioteki w roku akademickim 
2018/2019:

• poniedziałek – piątek 8.00-20.00

• sobota 9.00-15.00 

• (w okresie świąt, przerw semestralnych i wakacji 
godziny otwarcia mogą ulec zmianie)

2. Do założenia konta bibliotecznego potrzebne są: 
dowód osobisty oraz LEGITYMACJA STUDENTA 
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU.

3. Konto studenta UTW będzie ważne od momentu 
jego założenia do 30 czerwca 2019 roku. Osoby, 
które kończą studia i założyły konto powinny 
zgłosić się do biblioteki po potwierdzenie, że nie 
zalegają z książkami.

4. Studenci, którzy założyli konto w bibliotece 
i zdecydowali się korzystać z usług Biblioteki 
zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu 
systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwer-
sytetu Medycznego we Wrocławiu, dostępny na 
stronie www.bg.umed.wroc.pl/regulaminy.html 



Opracowanie i realizacja:
Żanetta Kaczmarek
Danuta Wiśniewska 
Anna Sladek

Zdjęcia: Tomasz Walów

www.utw.umed.wroc.pl



Panować nad sobą to najwyższa władza
Seneka Młodszy

Raduj się, Matko-Polsko,
w sławne potomstwo płodna!
Króla królów i najwyższego Pana wielkość
Uwielbiaj chwałą przynależną.
Albowiem z Jego łaskawości
Biskupa Stanisława męki
Niezmierne, jakie on wycierpiał,
Jaśnieją cudownymi znaki.
Potykał się za sprawiedliwość,
Przed gniewem króla nie ustąpił:
I staje żołnierz Chrystusowy
Za krzywdę ludu sam do walki.
Ponieważ stale wypominał
On okrucieństwo tyranowi,
Koronę zdobył męczennika,
Padł posiekany na kawałki.
Niebiosa nowy cud zdziałały,
Bo mocą swą Niebieski Lekarz
Poćwiartowane jego ciało
Przedziwne znowu w jedno złączył.
Tak to Stanisław biskup przeszedł
W przybytki Króla niebieskiego,
Aby u Boga Stworzyciela
Nam wyjednać przebaczenie.

Raduj się, Matko Polsko

Gdy kto dla zasług jego prosi,
Wnet otrzymuje zbawcze dary:
Ci, co pomarli nagłą śmiercią,
Do życia znowu powracają.
Choroby wszelkie pod dotknięciem
Pierścienia jego uciekają,
Przy jego świętym grobie zdrowie
Niemocnych wielu odzyskuje.
Słuch głuchym bywa przywrócony
A chromy kroki stawia raźno,
Niemowom język się rozwiązał,
W popłochu szatan precz ucieka.
A przeto szczęsny ty, Krakowie,
Uposażony świętym ciałem,
Błogosław po wsze czasy Boga,
Który z niczego wszystko stworzył.
Niech Trójcy Przenajświętszej zabrzmi
Cześć, chwała, sława, uwielbienie,
A nam tryumfy męczennika
Niech wyjednają radość wieczną.

Amen



Gaude, mater Polonia,
prole fecunda nobili.
Summi Regis magnalia
laude frequenta vigili.
Cuius benigna gratia
Stanislai Pontificis
passionis insignia
signis fulgent mirificis.
Hic certans pro iustitia,
Regis non cedit furiae:
Stat pro plebis iniuria
Christi miles in acie.
Tyranni truculentiam,
Qui dum constanter arguit,
Martyrii victoriam
Membratim caesus meruit.
Novum pandit miraculum
Splendor in sancto ceritus,
Redintegrat corpusculum
Sparsum caelestis medicus.
Sic Stanislaus pontifex
Transit ad caeli curiam,
Ut apud Deum opifex
Nobis imploret veniam.

Imperare sibi maximum est imperium

Gaude, mater Polonia

Poscentes eius merita,
Salutis dona referunt:
Morte praeventi subita
Ad vitae potum redeunt.
Cuius ad tactum anuli
Morbi fugantur turgidi:
Ad locum sancti tumuli
Multi curantur languidi.
Surdis auditus redditur,
Claudis gressus officum,
Mutorum lingua solvitur
Et fugatur daemonium.
Ergo, felix Cracovia,
Sacro dotata corpore
Deum, qui fecit omnia,
Benedic omni tempore.
Sit Trinitati gloria,
Laus, honor, iubilatio:
De Martyris victoria
Sit nobis exsultatio.

Amen
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