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Drogie Studentki i Studenci Uniwersytetu III Wieku,

Mam zaszczyt i przyjemność powitać Państwa w ko-
lejnym roku akademickim. Zwracam się do Państwa 
z ogromną nadzieją na powrót do tego co zabrały nam 
ostatnie lata pandemii. Do bezpośrednich kontaktów, 
wspólnej nauki, wymiany poglądów i doświadczeń, 
spotkań za którymi wszyscy tak bardzo tęskniliśmy. 
Liczę na to, że przez cały rok akademicki 2022/2023 
będzie nam towarzyszyła możliwość stacjonarnej 
formy prowadzenia zajęć.

Wydaje mi się jednak, że część naszego życia uległa 
bezpowrotnym zmianom. Nauczyliśmy się, że maseczki 
(które zapewne cyklicznie w różnych okolicznościach 
będziemy zobowiązani nosić) są użytecznym narzę-
dziem. Stanowią one kluczową prewencję infekcji 
COVID-19, ponieważ zapewniają barierę, która może 
zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa na drodze 

Szanowni Państwo,



Prorektor ds. Budowania Relacji i Współpracy  
z Otoczeniem Uniwersytetu Medycznego  

we Wrocławiu
      
    

dr hab. n. med. Tomasz Zatoński, prof. UMW

kropelkowej. Nauczyliśmy się, że telemedycyna także 
w postaci telewizyt może rozwiązać część proble-
mów bez potrzeby osobistego kontaktu z lekarzem 
w przychodni. Zrozumieliśmy, że szczepionki mogą 
nas zabezpieczyć także przeciw nowo pojawiającymi 
się infekcjami, są bezpieczne i ogólnodostępne. 
Dowiedzieliśmy się jak niezbędne są badania nauko-
we i technologie pozwalające na wyprodukowanie 
i dystrybucję szczepionki już w kilka miesięcy po 
rozpoczęciu się pandemii.

"Robiliśmy wszystko, co w naszej mocy z wiedzą, 
którą mamy, w czasie, w którym ją mamy. Myślę, że 
większość z nas musiała mieć pokorę, by czasem 

powiedzieć: „Nie wiem. Uczymy się w miarę upływu 
czasu” prof. Manisha Juthani. Epidemiolog z Yale 
School of Medicine

Życzę Państwu udanego roku akademickiego 
2022/2023



Przygotowując się do napisania kliku słów wstępu do 
niniejszego informatora natknąłem się w internecie 
na stronę seniorhub.pl do odwiedzenia, której ser-
decznie zachęcam.

Odnalazłem tam raport z badań opinii społecznej na 
temat oceny potrzeb w zakresie wsparcia dla seniorów 
w Polsce. W słowie wstępnym do raportu Autorzy za-
mieścili takie o to zdanie: „Pragniemy widzieć Świat, 
jako miejsce, w którym wszyscy sobie pomagamy 
i wzajemnie się szanujemy.”

 Nie wiem czy to przeżycia ostatnich kilku miesię-
cy spowodowały moje pesymistyczne spojrzenie na 
otaczający mnie świat, czy też jest on taki jak go w tej 
chwili postrzegam. 

Z jednej strony wojna w Ukrainie wyzwoliła w nas em-
patię, Polacy jako społeczeństwo dali przykład całemu 

 Drodzy Studenci Uniwersytetu III Wieku, światu jak należy pomagać, ale z drugiej strony obser-
wując jak odnosimy się do siebie nawzajem widzę, jak 
mało mamy szacunku do drugiego człowieka, ile w nas 
nienawiści, w tym co bardzo przykre, dla seniorów. 

Kto to jest „senior”? – najstarszy wiekiem członek ro-
dziny, grupy społecznej, zespołu, najstarszy pracow-
nik, a więc człowiek o największym doświadczeniu 
z rad którego potrafili korzystać już starożytni tworząc 
rady starszych, czy tzw. starszyzny: „grupa mężczyzn 
w sędziwym wieku (gwarantującym doświadczenie 
i mądrość), stojąca na czele plemienia lub rodu bądź 
udzielająca porad i aprobaty wodzowi takiej wspól-
noty; powszechna u ludów pierwotnych jako forma 
hierarchizacji społeczeństwa; istniała także w staroż. 
państwach, np. w Sparcie i w Rzymie” Rada starszych 
istniała także we francuskim parlamencie jako Conseil 
des Anciens, izba wyższa tego parlamentu , której prze-
wodniczącym był między innymi Jean Rousseau. Rady 
Starszych funkcjonują także w dzisiejszym świecie, np. 
przewodniczącym Rady Starszych w Inicjatywie Firm 



Rodzinnych jest prof. dr hab. Andrzej J. Blikle. Istnieje też 
Rada Starszych Badaczy w Międzynarodowym Instytucie 
Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Słowa te kieruję do seniorów by uwierzyli, że bez względu 
na wiek jesteśmy społeczeństwu potrzebni, kieruję je 
przede wszystkim do młodych by zrozumieli, że może 
w tym zwariowanym, pędzącym świecie czasem nie 
nadążamy ale z całą pewnością przeważamy życiową 
mądrością i doświadczeniem, które warto wykorzystać.

Drodzy Studenci Uniwersytetu III Wieku,
życzę Wam wielu dobrych wrażeń na wykładach, radości 
życia, dużo zdrowia

Pełnomocnik Rektora ds. UTW

Prof. dr hab. Michał Jeleń

QUOD FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT!



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

Wydział Lekarski:
prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska,
prof. dr hab. Andrzej Hendrich, 
prof. dr hab. Andrzej Szuba.

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny:
dr hab. Zdzisław Bogucki,

Wydział Farmaceutyczny:
prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska,
dr hab. Iwona Bil – Lula, prof. Uczelni

Wydział Nauk o Zdrowiu:
dr hab. Aleksandra Królikowska, 
dr hab. Magdalena Wawrzyńska

RADA NAUKOWO-PROGRAMOWA UTW NA KADENCJĘ 2020–2024
mgr Patryk Hebrowski
Zastępca Dyrektora Generalnego  
ds. Organizacyjnych

Studium Nauk Humanistycznych  
i Społecznych:
dr hab. Jarosław Barański,
dr Żanetta Kaczmarek,
mgr Danuta Wiśniewska.

Samorząd Słuchaczy UTW:
Anna Kuruluk,
Wiesława Górnicka.

Przewodniczący Samorządu UTW:
Ryszard Kretschmer

Prorektor ds. Budowania Relacji 
i Współpracy z Otoczeniem
prof. dr hab. Tomasz Zatoński



UROCZYSTOŚCI

KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO
Rok akademicki 2022/2023  
rozpoczyna się 1 października 2022 r., 
a kończy się 30 września 2023 r.

SEMESTR ZIMOWY
 » trwa od 01.10.2022 do 26.02.2023

w tym:
 » ferie zimowe:
23.12.2022–06.01.2023

 » przerwa międzysemestralna:
20.02.2023–26.02.2023

SEMESTR LETNI
 » trwa od 27.02.2023 do 30.09.2023

w tym:
 » ferie wiosenne:
06.04.2023–12.04.2023

 » przerwa wakacyjna:
09.07.2023–30.09.2023 

• Inauguracja roku akademickiego  
11.10.2022 (wtorek) 12.00‒13.30  
sala wykładowa Centrum Naukowej Informacji 
Medycznej, ul. Marcinkowskiego 2‒6. 

• Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień 
18.11.2022 (piątek) 14.00‒17.30  
sala wykładowa Centrum Naukowej Informacji 
Medycznej, ul. Marcinkowskiego 2‒6. 

• Spotkanie wigilijne 
20.12.2022 (wtorek) 12.00‒13.30  
sala wykładowa Centrum Naukowej Informacji 
Medycznej, ul. Marcinkowskiego 2‒6. 

• Zakończenie roku akademickiego 
13.06.2023 (wtorek) 12.00‒13.30  
sala wykładowa Centrum Naukowej Informacji 
Medycznej, ul. Marcinkowskiego 2‒6.



11.10.2022

04.11.2022

21.10.2022

Wykład inauguracyjny: 
Wczesne starzenie się naczyń, jako jeden z czynni ‑
ków zwiększających ryzyko sercowo‑naczyniowe  
prof. dr hab. Rafał Poręba  
Katedra i Klinika Kardiologii

Choroby zwyrodnieniowe stawów – problem 
dojrzałych dorosłych,  
dr hab. Szymon Dragan 

Układ wzrokowy – budowa, funkcje, wady wzroku 
i ich korekcja,  
dr Katarzyna Malewicz, Zakład Pielęgniarstwa 
Rodzinnego i Pediatrycznego

2022/2023

O miłości romantycznej – nieromantycznie, 
dr hab. Jarosław Barański,  
Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich

Spotkanie organizacyjne, 
prof. dr hab. Michał Jeleń,  
Pełnomocnik Rektora ds. UTW

Zajęcia odbywać się będą w piątki w sali wykładowej Centrum Naukowej Informacji Medycznej (CNIM), ul. Marcin-
kowskiego 2-6. W przypadku zmiany terminu czy miejsca odbywania się zajęć informacje zostaną zamieszczone 
na stronie UTW: utw.umw.edu.pl w zakładce aktualności.

HARMONOGRAM WYKŁADÓW w roku akademickim 2022/2023

18.11.2022

Z życia samorządu lekarskiego,  
prof. dr hab. Krzysztof Wronecki

Dzielmy się swoimi pasjami – zajęcia  
edukacyjno‑rekreacyjne,  
Samorząd Słuchaczy UTW

sala wykładowa CNIM



Nadciśnienie tętnicze – cichy wróg,  
prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska,  
Katedra i Klinika Geriatrii

Zdrowie psychiczne w starszym wieku  
– okiem naukowca i lekarza praktyka,  
prof. dr hab. Joanna Rymaszewska

Czy leki są (nie)bezpieczne?  
prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska,  
Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej

02.12.2022

13.01.2023

27.01.2023

20.12.2022

Kropla do zdrowia – wielofunkcyjność olejków 
eterycznych,  
dr Ruth Dudek-Wicher, Katedra i Zakład  
Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii

Fizjoprofilaktyka w dysfunkcjach dna miednicy,  
mgr Katarzyna Opalińska, Zakład Fizjoterapii

Przewlekła choroba nerek – jak chronić nerki 
przed przedwczesnym uszkodzeniem i terapią 
nerkozastępczą, 
prof. dr hab. Mirosław Banasik



Jak skutecznie ratować życie?  
Nowe wytyczne resuscytacji ERC 2021,  
prof. dr hab. Jacek Smereka

Czy potrzebna jest odbudowa kości i dziąsła  
w aspekcie funkcjonalności jamy ustnej?  
dr Barbara Sterczała, 
Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej

03.03.2023
31.03.2023

21.04.2023

17.03.2023

Pasożyty – pasażerowie na gapę,  
dr hab. Dorota Wojnicz, Katedra  
i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej

Leczenie stomatologiczne w dobie pandemii,  
lek. stom. Pamela Maslowski

Świąd wieku podeszłego,  
prof. dr hab. Jacek Szepietowski

Ziołolecznictwo ludowe vs. nowoczesne  
metody badania roślin leczniczych,  
czyli ile zostało alchemii we współczesnej  
filozofii przyrody,  
prof. dr hab. Sylwia Zielińska,  
Katedra Biologii i Biotechnologii  
Farmaceutycznej i Medycyny  
Transplantacyjnej Stres jako choroba cywilizacyjna. Sposoby  

radzenia sobie ze skutkami przewlekłego stresu, 
mgr Weronika Bajer, Zakład Fizjoterapii

Konstruowanie rzeczywistości społecznej  
– uniwersalne wymiary poznania, 
dr Żanetta Kaczmarek,  
Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich

Podsumowanie semestru, 
prof. dr hab. Michał Jeleń,  
Pełnomocnik Rektora ds. UTW

17:30–18:00



Obrzęki kończyn dolnych u Seniorów 
 – jak zapobiegać, jak leczyć? ,  
prof. dr hab. Andrzej Szuba,  
Katedra i Klinika Angiologii,  
Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii

Wirus HCV,  
prof. dr hab. Lidia Hirnle,  
I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa

05.05.2023

19.05.2023

02.06.2023

13.06.2023

Cytologia ginekologiczna,  
prof. dr hab. Michał Jeleń,  
Zakład Immunopatologii i Biologii Molekularnej

Uroczystość zakończenia roku  
akademickiego 2022/2023

Zaburzenia wzrokowe u osób  
w wieku podeszłym,  
dr hab. Izabela Wróblewska,  
Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego

Czy jeszcze warto się szczepić? ,  
mgr Jadwiga Staniszewska,  
Zakład Pielęgniarstwa  
Rodzinnego i Pediatrycznego

Schorzenia okresu menopauzy, 
prof. dr hab. Marek Murawski,  
I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa





Z życia samorządu lekarskiego,  
dr hab. Krzysztof Wronecki,   
 

Dwa oblicza samotności, 
Dr Walentyna Wnuk,  
Wrocławskie Centrum Seniora

• Lektoraty języków obcych  
(język angielski i niemiecki) 

• Gimnastyka umysłu (warsztaty)
• Gimnastyka ogólnousprawniająca 
• Nordic walking
• Szkolenie biblioteczne
• Zasady prawidłowego żywienia 

– warsztaty
• Obsługa smartfonów  

– warsztaty w ramach akcji  
„Studenci – studentom”

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH, FAKULTATYWNYCH
w roku akademickim 2021/2022

• Seminaria problemowe  
– spotkania z ciekawymi ludźmi

• Informacje dotyczące terminów realizacji zajęć 
będą zamieszczone na stronie internetowej  
UTW w zakładkach: aktualności oraz zajęcia,  
a także przekazywane słuchaczom na zajęciach.

• Część zajęć realizowanych jest w ramach projektu 
„Wiedza radością, ozdobą, pociechą – rozszerzenie 
oferty zajęć dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocła-
wiu” finansowanego przez Gminę Wrocław w roku 
2022 (lektoraty języków obcych, gimnastyka  
umysłu, gimnastyka ogólnousprawniająca).

• Oferta zajęć dodatkowych może ulec zmianie 
w trakcie roku akademickiego. Rada Naukowo 
-Programowa UTW prowadzi prace nad  
poszerzeniem oferty.



Samorząd Słuchaczy UTW
przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

na kadencję 2020—2024

Koła i sekcje zainteresowań 
W roku akademickim 2022/2023 planuje się kon-
tynuację prac w kołach i sekcjach zainteresowań;
1. Sekcja Turystyki
2. Sekcja Kultury





Opracowanie i realizacja: 
dr Żanetta Kaczmarek, mgr Danuta Wiśniewska

Zdjęcia: 
Michał Dębiński, Adam Zadrzywilski, Paweł Golusik

Pełnomocnik Rektora ds. UTW  
prof. dr hab. Michał Jeleń
Sekretariat UTW, 
ul. Parkowa 34, 
51-616 Wrocław, pokój 005
Terminy i godziny przyjęć interesantów:  
do ustalenia w sekretariacie

dr Żanetta Kaczmarek
Sekretariat UTW, ul. Parkowa 34, 
51-616 Wrocław, pokój 005
Terminy i godziny przyjęć interesantów:  
do ustalenia w sekretariacie

Sekretariat UTW
mgr Danuta Wiśniewska  
ul. Parkowa 34, 
51-616 Wrocław, pokój 005 
tel. 71 330 77 79
e-mail: utw@umed.wroc.pl 
lub utw@umw.edu.pl

Godziny otwarcia: 
piątek 11.00–12.00 
(oprócz 11.11.2022, 
23.12.2022, 30.12.2022, 
06.01.2023, 07.01.2023,  
28.04.2023, 09.06.2023)



Tekst literacki hymnu 
uczelni składa się  
z wybranych fragmentów 
przysięgi Hipokratesa 
oraz wiersza Gerwazego  
Świderskiego, profesora 
Akademii Medycznej 
(obecnie Uniwersytetu 
Medycznego  
we Wrocławiu)




