
Wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim 
rok akademicki 2018/2019 semestr jesienno-zimowy 

Sala kinowa Centrum Kultury w Grodzisk Maz., godz. 10:00 – 12:00 
KRS	0000	119	073	

Data Temat Wykładowca

4 października  
(czwartek)

Sto Lat! Narodowy Toast  
czy Chichot Historii?  
– wykład inauguracyjny

Prof. dr hab. Paweł Dobrowolski – historyk, dyplomata. Wykładowca  
Collegium Civitas. Konsul Generalny RP w Szkocji (1990-1995), ambasador RP  
w Kanadzie (2000-2004) oraz na Cyprze (2009-2013), rzecznik MSZ w latach 
1995-2000 i 2005-2006. 
Chór UTW + Maciej Klociński

11 października 
(czwartek)

Moje podróże Mgr Grzegorz Benedykciński – Burmistrz Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki

18 października 
(czwartek)

Kultura i historia Gruzji

Mgr Giorgi Maglakelidze – absolwent fil.angielskiej uniwersytetu w Tbilisi. Tłumacz 
przysięgły jęz. gruzińskiego. Właściciel klubu Aikido Sohei i biura turystycznego Pearl 
of Caucasus. Autor książek Toasty Gruzińskie,Gruzja. Przewodnik reportażowo-
kulturowy i Rozmówki polsko gruzińskie

25 października 
(czwartek)

Coco Chanel – ikona mody Mgr Anna Postek – historyk sztuki, przewodnik warszawski i terenowy, edukator, 
bibliotekarz

8 listopada  
(czwartek) Skąd pochodzimy i kim jesteśmy?

Małgorzata Karolina  Piekarska – pisarka, dziennikarka prasowa i telewizyjna. 
Prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, varsavianistka, 
geneaolog  
100-lecie Niepodległości Państwa Polskiego – chór UTW

15 listopada  
(czwartek) Krzemieniec Juliusza Słowackiego

Mgr Mariusz Olbromski – dyrektor Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów  
w Stawisku. Absolwent KUL i UW – ukończył filologię klasyczną i polonistykę.  
Pisarz, poeta, prozaik, eseista, muzealnik, działacz kultury i bibliofil

22 listopada  
(czwartek)

Wpływ koloru i dźwięku  
na nasze życie Mgr Ewa Magdziak, magister oligofrenopedagogiki, trener kinezjologii i NLP
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* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie. 

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

29 listopada 
(czwartek)

Muzyka i medycyna. Historia 
choroby w historii muzyki różnych 
epok.

Dr Bożena Pietrzak – etnomuzykolog, Instytut Muzykologii Uniwersytetu 
Warszawskiego

4 grudnia 
(wtorek) Piratka z Karaibów Mgr Anna Katarzyna Kłossowska – pisarka, dziennikarka, autorka przewodników 

turystycznych i reportaży do „National Geografic” i „Podróżnika”

13 grudnia 
(czwartek)

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

3 stycznia  
(czwartek)

Działalność zorganizowanych grup 
przestępczych, w tym sposoby 
naciągania na wnuczka, policjanta  
i inne

Płk rez. inż. Andrzej Sąsiadek – były oficer kontrwywiadu, wykładowca akademicki, 
były pracownik i funkcjonariusz Komendy Głównej Straży Granicznej, Urzędu 
Ochrony Państwa oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Współautor książki 
Szpiedzy PRL-u

10 stycznia      
(czwartek)

Marian Hemar – generał polskiej 
satyry kabaretowej

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

17 stycznia  
(czwartek)

Choroby sercowo-naczyniowe, 
 jak się ich ustrzec

Mgr Paulina Markowska – farmaceuta, specjalista ds doradztwa farmaceutycznego 
sieci aptek Dr Max

24 stycznia 
(czwartek)

Parki Narodowe w Polsce Dr Bogdan Dębowski – geograf, Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie

• 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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