Wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim
rok akademicki 2018/2019 semestr wiosenno-letni
Sala kinowa Centrum Kultury w Grodzisk Maz., godz. 10:00 – 12:00

KRS 0000 119 073

Data

Temat

Wykładowca

Ubezwłasnowolnienie i inne formy
zabezpieczeń prawnych. Osoby z
problemami psychicznymi

Dr Małgorzata Szeroczyńska – doktor nauk prawnych, psycholog, prokurator
Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie

8 lutego
(czwartek)

Wojciech Młynarski i piosenki
związane z jego twórczością

Krzysztof Kietczer – założyciel Kramu Kramarskich z piosenkami XX wieku, autor
scenariuszy, konferansjer, menadżer piosenkarki estradowej Tresy Kuna-Kramarskiej

15 lutego
(czwartek)

Psychosomatyczne uwarunkowania
kondycji intelektualnej

Dr hab. prof. nadzw. Zdzisław Ples – Rektor Podkowiańskiej Wyższej Szkoły
Medycznej im. Zofii i Jonasza Łyko

22 lutego
(czwartek)

Dlaczego historia literatury jest nam
potrzebna?

Prof. dr hab. Anna Nasiłowska – pisarka, poetka, krytyk literacki, historyk literatury
współczesnej. Pracownik Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk,
prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

1 marca
(czwartek)

Filozoficznie o nadziei

Dr Piotr Lichacz – adiunkt w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej
Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Specjalista filozofii średniowiecznej i jej
współczesnych interpretacji. Autor wielu książek i artykułów.

8 marca
(czwartek)

„Miłości blask” – miłość pisana operą,

Anna Maria Ostrowska – muzykolog, mezzosopran. Tomasz Ostrowski
– muzykolog, baryton, fortepian. Impresariat artystyczny „Słowo i muzyka”

15 marca
(czwartek)

Dubaj – złoto szejków

Mgr Anna Katarzyna Kłosowska, pisarka, dziennikarka, autorka przewodników
turystycznych i reportaży do „National Geografic” i „Podróżnika”.

23 marca
(piątek)

Wspaniałe Stulecie – Sulejman Wielki
Spotkanie świąteczne

2 lutego
(piątek)

operetką i musicalem

Dr Bogdan Dębowski – geograf, Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie.
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5 kwietnia
(czwartek)

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Prof. dr hab. Anna Nasiłowska – pisarka, poetka, krytyk literacki, historyk literatury
współczesnej. Pracownik Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk,
prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

12 kwietnia
(czwartek)

Od Toulouse-Lautreca do Młodożeńca
– plakat, piękno użyteczne

Dr Ewa Zawadzka-Kowalska – wykładowca akademicki w Wyższej Szkole
Ekonomicznej Almamer

19 kwietnia
(czwartek)

Dziesięciolecie chóru UTW „Fermata”

Występy artystyczne: Chór UTW „Fermata”, Justyna Reczeniedi, Dorothy Porawsky

26 kwietnia
(czwartek)

Należne odszkodowania
z zawartych polis

Mgr Grażyna Zielińska – broker ubezpieczeniowy Mazowieckiej Kancelarii
Brokerskiej w Żyrardowie, pisarka, autorka książki „Gorzki dar” oraz tomiku poezji
„Bali, ten urok: (wiersze z podróży)”

10 maja
(czwartek)

Saga rodu Wedlów

Tadeusz Świątek – znany varsavianista, autor wielu książek, znawca dziejów
miasta i warszawskich rodów ewangelickich oraz warszawskiego przemysłu.
Dziennikarz i publicysta, działacz społeczny, pedagog, historyk

17 maja
(czwartek)

Coco Chanel – ikona mody

Mgr Anna Postek – historyk sztuki, przewodnik warszawski i terenowy, edukator,
bibliotekarz

Zbigniew Wodecki „Zacznij od Bacha”

Mgr Igor Pogorzelski – muzyk, filmowiec, reżyser dźwięku i konsultant muzyczny
w polskich filmach fabularnych, wykładowca akademicki , filmoznawca w zakresie
dźwięku i muzyki, absolwent reżyserii dźwięku w Uniwersytecie Muzycznym
wWarszawie

Zakończenie roku akademickiego

Występy artystyczne: Chór UTW „Fermata” oraz zaproszeni goście

24 maja
(czwartek)

7 czerwca
(czwartek)

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie.

Zajęcia fakultatywne przeznaczone są dla mniejszych grup, szczególnie zainteresowanych daną tematyką i dodatkowo płatne:
•
•
•
•
•
•

Lektoraty: jęz. angielski,
wyjazdy do teatrów
warsztaty plastyczne,
warsztaty Decoupage,
kurs komputerowy
warsztaty dziennikarskie (redakcja gazetki „Senior i Ty”)

•
•
•
•
•
•

wycieczki krajowe i zagraniczne
Nordic Walking,
Chór UTW „Fermata“
basen
joga
gimnastyka korekcyjna
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