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3 października  
(czwartek)

Symboliczne wartości Zamku  
Królewskiego w Warszawie  
– wykład inauguracyjny

Prof. dr hab. Andrzej Rottermund – historyk sztuki, muzeolog, w latach 1990–1996  
przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów, w latach 
1991–2015 dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. 
Chór UTW + Olgierd Buczek

10 października 
(czwartek) Moje podróże – Chiny Mgr Grzegorz Benedykciński – Burmistrz Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki

17 października 
(czwartek)

Warszawa jako przedmiot badań  
etnografii wielozmysłowej

Dr Bogna Kietlińska – socjolog, historyk sztuki, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Spo-
łecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z Antropologii Współcze-
sności, Badania Tekstów Kultury, Badania Przekazów Ikonicznych oraz fakultet poświęcony 
Spontanicznej Kulturze Młodzieżowej. Współautorka i współredaktorka książki Zakładu Metod  
Badania Kultury pt. „Praktyki badawcze”

24 października 
(czwartek)

Ludzie, miejsca, wydarzenia  
czyli ciąg dalszy opowieści  
o grodziskiej kulturze

Mgr Andrzej Okurowski, nauczyciel, radny Rady Miejskiej, absolwent ekonomii  
na SGH oraz studiów podyplomowych na UW, prowadzi zajęcia w Wyższej Szkole Kultury Fi-
zycznej i Turystyki w Pruszkowie oraz Instytucie Studiów Podyplomowych, b. dyrektor Ośrodka 
Kultury oraz Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim

7 listopada  
(czwartek) Skarby ziemi grodziskiej Łukasz Nowacki – specjalista ds. historii miasta, pracownik Ośrodka Kultury Gminy  

Grodzisk Maz., radny w kadencji 2018-2023

14 listopada  
(czwartek)

„Raduje się serce” – program 
słowno muzyczny z okazji Święta 
Niepodległości i Dnia Seniora

Chór „Fermata” i zaproszeni goście

21 listopada  
(czwartek)

Wspólnota Chrześcijańska  
POJEDNANIE w Grodzisku  
Mazowieckim: kościół  
zachowanego Słowa

Jan Pazio, jeden z trzech pastorów Wspólnoty Chrześcijańskiej POJEDNANIE. Absolwent Poli-
techniki Warszawskiej (1976) i chrześcijańskiego seminarium duchownego The Masters Semina-
ry w Los Angeles USA (1991). Wieloletni pracownik Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz.

28 listopada 
(czwartek) Wiem co podpisuję Arkadiusz Michałowski – Zespół Kampanii Edukacyjno-Informacyjnych  

Departament Polityki Konsumenckiej. Urząd Komunikacji Elektronicznej
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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: 

3 grudnia 
(wtorek) Co to są konizmy? Urszula Kowalczuk – literatka, miłośniczka koni i języka polskiego, gawędziarka.  

Autorka książki „Koń jaki jest, każdy widzi – czyli alfabetyczny zbiór 300 konizmów”

12 grudnia 
(czwartek)

Jak mieszkać długo i szczęśliwie 
mimo wieku?

Dr inż. Agnieszka Cieśla – adiunkt, specjalista gospodarki przestrzennej, pracownik naukowy 
Politechniki Warszawskiej

19 grudnia 
(czwartek)

Spotkanie świąteczne
Anna Maria Ostrowska – mezzosopran. Wokalistka, logopeda, pedagog 
Tomasz Ostrowski – baryton. Muzykolog, pedagog

9 stycznia      
(czwartek)

Polska na krawędzi – zagrożenie 
środowiskowe związane  
z rozwojem cywilizacji

Mgr Robert Szewczyk – geograf i krajoznawca. Autor i redaktor licznych artykułów, przewod-
ników turystycznych, wydawnictw edukacyjnych i popularno-naukowych

16 stycznia  
(czwartek)

Kino polskie przełamuje socre-
alizm: „Czarna seria” w filmie 
dokumentalnym i Polska Szkoła 
Filmowa w fabularnym

Iga Łomanowska – absolwentka filmoznawstwa, doktorantka w Instytucie Sztuk Audiowizual-
nych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowczyni na macierzystej uczelni i na uniwersytetach 
trzeciego wieku. Prowadząca cykl filmowy dla seniorek i seniorów w krakowskim kinie Ars

23 stycznia 
(czwartek)

Zapomniane damy polskiej  
piosenki

Sławomir Drygalski – Program I Polskiego Radia, dziennikarz muzyczny, prezenter radiowy. 
Animator kultury polskiej, konferansjer lektor, DJ, aktor, spiker sportowy

30 stycznia 
(czwartek) Geriatria – podstawowe informacje Dr Anna Szczygieł-Naziębło – specjalistka chorób wewnętrznych

6 lutego 
(czwartek)

Obiekty polskie na mapie  
UNESCO 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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