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Wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim 
rok akademicki 2014/15 semestr jesienno/zimowy 

 
Godz. 10:00 – 12:00 

KRS	  0000	  119	  073 
Data Miejsce Przedmiot Temat Wykładowca 

2 października 
(czwartek) godz. 17:00 

Aula Zespołu Szkół 
Licealnych i Technicznych 

Inauguracja 
roku 

akademickiego   

„Filozofia jako klucz do zrozumienia 
współczesnej kultury” 

dr Edward Modzelewski, dziekan wydziału 
Administracji i Politologii ALMAMER Szkoły 
Wyższej 

8  października (środa) Sala widowiskowa Centrum 
Kultury w Grodzisku Maz. muzykologia 

„Ignacy Jan Padarewski – artysta, 
polityk jeden z największych polaków 
w historii” 

mgr Igor  Pogorzelski, muzyk, filmowiec, 
reżyser dźwięku wielu filmów, wykładowca 
akademicki 

16 października 
(czwartek) 

Sala widowiskowa Centrum 
Kultury w Grodz Maz. etnografia 

„Oskar Kolberg – w 200-lecie urodzin. 
Największy badacz kultury etnicznej w 
naszej części Europy. Kolega 
Fryderyka Chopina.” 

mgr Igor  Pogorzelski, muzyk, filmowiec, 
reżyser dźwięku wielu filmów, wykładowca 
akademicki 

23 października 
(czwartek) 

Sala widowiskowa Centrum 
Kultury w Grodzisku Maz. muzykologia „The  Beatles” – legenda lat 60” 

mgr Igor  Pogorzelski, muzyk, filmowiec, 
reżyser dźwięku wielu filmów, wykładowca 
akademicki 

 30 października 
(czwartek) 

Sala widowiskowa centrum 
Kultury w Grodzisku Maz. 

informacje 
samorządowe „CHINY” oraz nowe wieści z ratusza Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska 

Mazowieckiego 

6listopada (czwartek) Sala widowiskowa Centrum 
Kultury w Grodzisku Maz. geografia  „Peru” 

mgr Marek Łasisz, doktorant na Uniwersytecie 
Warszawskim, archeolog, kulturoznawca, 
podróżnik, wykładowca. 

13 listopada (czwartek) 
Sala widowiskowa Centrum 
Kultury w Grodzisku Maz. geografia „Kultura Nesca – łowcy głów i 

zagadkowe linie na pustyni” 

mgr Marek Łasisz, doktorant na Uniwersytecie 
Warszawskim, archeolog, kulturoznawca, 
podróżnik, wykładowca. 

20 listopada (czwartek) Sala widowiskowa Centrum 
Kultury w Grodzisku Maz. filozofia „Wprowadzenie do filozofii czasu” dr Mateusz Kowalski-dr nauk 

humanistycznych w zakresie językoznawstwa 

27 listopada (czwartek) 
Sala widowiskowa Centrum 
Kultury w Grodzisku Maz. historia sztuki 

„Co Polska wniosła do Europy. 
Prezentacja polskich zabytków 
wpisanych na listę światowego 
dziedzictwa narodowego UNESCO” 

mgr Anna Postek, historyk sztuki, przewodnik 
warszawski i terenowy, edukator, bibliotekarz. 

4 grudnia  (czwartek) Sala widowiskowa Centrum 
Kultury w Grodzisku Maz. Historia sztuki 

„Olga Boznańska i Anna Bilińska-
Bohdanowiczowa wielkie damy 
polskiego malarstwa” 

mgr Anna Postek, historyk sztuki, przewodnik 
warszawski i terenowy, edukator, bibliotekarz. 
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11 grudnia (czwartek) Sala widowiskowa Centrum 
Kultury w Grodzisku Maz. Historia sztuki „Boże Narodzenie w malarstwie 

europejskim” 
mgr Anna Postek, historyk sztuki, przewodnik 
warszawski i terenowy, edukator, bibliotekarz. 

18 grudnia (czwartek) Sala widowiskowa Centrum 
Kultury w Grodzisku Maz.  Spotkanie wigilijne – koncert Wszyscy słuchacze UTW 

8 stycznia (czwartek) Sala widowiskowa Centrum 
Kultury w Grodzisku Maz. medycyna „Rola witaminy C w organizmie 

ludzkim” 
mgr dietetyki (Fundacja Ernesta Michalskiego 
Instytut „Polska Róża”) 

15 stycznia(czwartek)   Sala widowiskowa Centrum 
Kultury w Grodzisku Maz.  „Sto lat w aktywności” 

Jolanta Szwalbe. Wydawca i autorka książek, 
ekspert w dziedzinie spraw finansowo-
ubezpieczeniowych. 

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie. 
 
Zajęcia fakultatywne przeznaczone są dla mniejszych grup, szczególnie zainteresowanych daną tematyką i dodatkowo płatne: 

 

• Lektoraty: jęz. angielski, jęz. niemiecki 

• Joga                                           

• Wyjazdy do teatrów 

• Kurs komputerowy                                                                                    

• Wycieczki krajowe i zagraniczne 

• Basen,                                                           

• Zumba        

• Nordic Walking, 

• Warsztaty plastyczne                                  

• Warsztaty Decoupage 

• Chór UTW Fermata                                       


