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Biuletyn informacyjny UR 6/ 2013: Konferencje Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. 

 
 

 

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech – kierownik UTW w trakcie wystąpienia 

 

 

PIERWSZA PRÓBA – PIERWSZY SUKCES 

Pierwsza z konferencji dotyczyła ochrony bioróżnorodności roślinnej i zwierzęcej oraz 

zagrożeń wynikających z działalności człowieka, a referaty wprowadzające wygłosili wybitni 

naukowcy: prof. Bogdan Zemanek– dyrektor Ogrodu Botanicznego UJ oraz prof. Janusz 

Miczyński (UR), uznany specjalista z zakresu klimatologii i ochrony środowisk przyrodniczego. 

Licznie zebrana publiczność wysłuchała pięciu referatów przygotowanych przez słuchaczy. 

Prezentacje były bogato ilustrowane zdjęciami przedstawiającymi różnorodność świata przyrody. 

Wygłosili je słuchacze V semestru studiów UTW: Anna Pinter, Kinga Szablewska, Grażyna Śliwa, 

Grażyna Tworek, Zdzisława Błaszczak, Izabela Kusiak, Antoni Rostropowicz oraz Adam 

Uznański.  

Uniwersytet Trzeciego Wieku wkroczył w czwarty rok działalności, a jego program staje się coraz 

bardziej urozmaicony – i co wymaga szczególnego podkreślenia – za sprawą samych słuchaczy. 

W ciągu roku studenci UTW zorganizowali cztery konferencje naukowe poświęcone zarówno 

zagadnieniom związanym z przyrodą jak i rocznicami: 150. Wybuchu powstania styczniowego 

oraz 170. Urodzin i 120. śmierci Jana Matejki. Wszystkie konferencje przygotowała liczna grupa 

słuchaczy, której przewodniczyły Anna Pinter i Grażyna Tworek. Wszystkie konferencje zostały 

zorganizowane w sposób godny naśladowania, a słuchacze oprócz referatów i prezentacji 

samodzielnie przygotowywali barwną oprawę spotkań. Konferencjom patronował JM Rektor UR 

prof. dr hab. Włodzimierz Sady, natomiast nad stroną merytoryczną czuwał prof. dr hab. inż. 

Kazimierz Wiech – kierownik UTW. 

 

 



W ROKU JUBILEUSZOWYM 

W tym historycznym roku, słuchacze zorganizowali dwie konferencje „rocznicowe”,z których 

pierwsza dotyczyła 150 rocznicy powstania styczniowego. Studenci UTW –prelegenci, w 

szczegółowy sposób przedstawili przebieg powstania na terenie Galicji, rozszerzając tematykę 

styczniowego zrywu o zagadnienia związane z zapisem powstania w dziełach XIX-wiecznych 

malarzy, ciekawie przedstawione przez Teresę Kędrę oraz prezentacją przygotowaną przez prof. 

Kazimierza Wiecha, dotyczącą legendarnych postaci, bohaterów – uczestników powstania, 

pochowanych na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. 

          

Konferencje UTW gromadzą zawsze dużą liczbę słuchaczy. 

Konferencji towarzyszyła wystawa reprodukcji dzieł Artura Grottgera o tematyce powstańczej, 

przygotowana przez Adama Uznańskiego. Irena Wójcik-Dobrowolska zaprezentowała referat Tło 

historyczne i przebieg powstania styczniowego, natomiast Kinga Szablewska omówiła zagadnienia 

związane z Postawą Europy wobec powstania oraz następstwami i znaczeniem powstania 

styczniowego. 

Kolejna konferencja poświęcona była najwybitniejszemu malarzowi historii Polski – Janowi 

Matejce. Prelegenci przedstawili m.in. nieznane szczegóły z życia malarza oraz zaprezentowali 

jego malarski dorobek. Józef Pabian – senior wśród słuchaczy UTW scharakteryzował 

młodzieńczy okres życia Jana Matejki, Kinga Szablewska opowiedziała o artyście, jako o 

wybitnym Krakowianinie, świetnym pedagogu i obrońcy zabytków Krakowa. Anna Pinter 

zaprezentowała dorobek malarski Jana Matejki, zaś Grażyna Tworek opisała miejsca związane z 

osobą tego wybitnego malarza. Konferencję urozmaiciły występy młodych śpiewaków oraz 

zespołu Małe Słowianki, założonego w 1975 roku i kierowanego przez prof. Władysławę M. 

Francuz – kierownika UTW w Politechnice Krakowskiej. Warto też dodać, że rozwinięciem 

konferencji była wycieczka zorganizowana dla wszystkich słuchaczy UTW – Śladami Jana Matejki, 

a jej uczestnicy odwiedzili Kopiec Wandy, którego wierzchołek zaprojektował sam Mistrz, Dworek 

w Krzesławicach oraz „Koryznówkę” – dwór rodziny Serafińskich w Nowym Wiśniczu, który bardzo 

często odwiedzał Jan Matejko. W organizację konferencji zaangażowane były także: Jolanta 

Grabska i Barbara Janiszewska. 

Czwarta konferencja zorganizowana dla uczczenia 60. rocznicy powstania Uniwersytetu 

Rolniczego – Nowa szkoła myślenia – przyroda – technika – człowiek odbyła się w listopadzie 

2013 r., a dotyczyła szerokiego wachlarza zagadnień związanych z wykorzystaniem oraz 

możliwościami zastosowania w praktyce rozwiązań stworzonych przez samą Naturę. W referacie 

Wynalazki genialne z natury prelegentka Anna Pinter przedstawiła i opisała szereg przykładów 

takich właśnie „wynalazków”, mających swój pierwowzór w budowie oraz fizjologii zwierząt i roślin. 

Podobnych zagadnień dotyczył referat Grażyny Tworek, a kolejna prelegentka – Grażyna Śliwa 

przedstawiła fascynującą wizję budowy miast na wodzie. Konferencję uświetnił swoją obecnością i 

wygłoszonym referatem, wybitny naukowiec, specjalista w zakresie informatyki, robotyki, 



biocybernetyki oraz inżynierii biomedycznej – prof. Ryszard Tadeusiewicz z AGH, a blok 

wykładów zakończył prof. Kazimierz Wiech prezentacją przedstawiającą osobę św. Franciszka z 

Asyżu jako patrona ekologów. 

Wszystkie konferencje zorganizowane zostały w Centrum Kongresowym UR przy licznym udziale 

słuchaczy UTW oraz wielu zaproszonych gości. Piękne plakaty i zaproszenia zaprojektował były 

pracownik Centrum Kształcenia Ustawicznego mgr Michał Frasiński. Podziwiać należy niezwykłą 

aktywność słuchaczy UTW, ich zaangażowanie w proces dydaktyczny, a także coraz większe 

poczucie związku z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Czekamy na następne inicjatywy! 

Opracowanie: prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech, kierownik UTW UR 

 

.  

Honorowy gość: Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz w czasie wykładu.. 

Polonika 249- Oktober 2015: 

 



 

Studentki i studenci polskiego UTW w Austrii spotkali się 11.09. 2015 r. w Wiedniu z członkami 

UTW działającego przy Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 

Szesnastu słuchaczy UTW w Wiedniu gościło w dniach 13–15 października 2015 roku w Krakowie 

na zaproszenie UTW działającego przy Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie. 

 

 



 

Na zaproszenie Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Austrii w dniu 20 stycznia 2016r. w 

Stacji Naukowej PAN w Wiedniu Boerhaavegasse 25 Anna Pinter słuchaczka Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku UR w Krakowie wygłosiła wykład: „ Tajemnice Przyrody”. Współpraca rozwija się 

pozytywnie na różnych płaszczyznach ku obopólnemu zadowoleniu. 

 


