Wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim
rok akademicki 2020/2021 – semestr jesienno-zimowy

Sala kinowa Centrum Kultury w Grodzisk Mazowieckim
godz. 10:00–12:00
Data

5 października
(poniedziałek)

8 października
(czwartek)

15 października
(czwartek)

22 października
(czwartek)

Temat

Liberalny porządek międzynarodowy: zmierzch czy kryzys?

(czwartek)

12 listopada
(czwartek)

Wykładowca
prof. dr hab. Roman Kuźniar, kierownik Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa
Międzynarodowego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu
Warszawskiego. Ambasador tytularny; odznaczony m.in. francuską Legią Honorową. Dyrektor
departamentu, minister pełnomocny w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Genewie
oraz dyrektor Akademii Dyplomatycznej (1990-2005); dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (2005-2007), doradca Prezydenta RP ds. międzynarodowych (2010-2015).
mgr Emilia Szutenbach, magister historii, pilot i licencjonowany przewodnik po Warszawie

Katarzyna II i jedna z jej ulubionych rezydencji
i Łodzi, oprowadza też polskie grupy po Moskwie. Z zamiłowania podróżniczka, fotografka
– Carskie Sioło
i popularyzatorka historii

Bieżące sprawy Gminy

mgr Grzegorz Benedykciński – Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Rola Senatu w sytuacji braku kohabitacji, czyli mgr Michał Kamiński, senator RP, od 2019 roku wicemarszałek Senatu, w latach 1997-2004
kiedy władza wykonawcza – rząd i prezydent – i 2015-2019 poseł na Sejm, poseł do Parlamentu Europejskiego (2004-2007 i 2009-2014),
rzecznik prasowy Prezydenta RP (2007-2009)
pochodzi z tego samego obozu politycznego

29 października Dziedzictwo kulturowe w Afryce Zachodniej
(czwartek)
na przykładzie Nigerii, Beninu i Ghany
5 listopada

KRS 0000 119 073

dr Patrycja Kozieł – afrykanistka i antropolog, dr nauk humanistycznych z dziedziny literaturoznawstwa, pracuje w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN. Zainteresowania badawcze to dziedzictwo kulturowe i literatura Nigerii, kultura popularna, antropologia
widowisk oraz prawa kobiet w Afryce Subsaharyjskie

Bezpieczne sposoby przekazania majątku.

notariusz Beata Kuczyńska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, kancelaria notarialna w Grodzisku Mazowieckim

Wojciech Młynarski – Niedziela na Głównym

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

Organizatorem Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Stowarzyszenie Europa i My z Grodziska Mazowieckiego (KRS 0000 119 073)
Program jest dofinansowany ze środków Urzędu Gminy Grodzisk Mazowiecki

19 listopada
(czwartek)

26 listopada
(czwartek)

3 grudnia
(czwartek)

10 grudnia
(czwartek)

Architektura współczesna przełomu wieków

dr Ewa Zawadzka – wykładowca akademicki w Wyższej Szkole
Ekonomicznej Almamer

Bezpieczeństwo osób starszych w ruchu
drogowym – wykłady i warsztaty z psychomotoryki, technik kierowania pojazdem, bezpieczeństwa poruszania się i zasad udzielania pierwszej
pomocy. Zajęcia uzupełnione wykorzystaniem
trenażera czasu reakcji (batak) oraz symulatora
wybuchu poduszki powietrznej.

Michał Kopacki – Prezes Fundacji KRZYŚ z zespołem

Nobliści znad Wisły, Odry i Niemna

mgr Przemysław Pilich, przewodnik i pilot wycieczek. Autor przewodników i książek. Ostatnia
wydana pozycja „Polscy podróżnicy, którzy odkryli świat”

Ostatni książęta Mazowsza, czyli największa
zagadka kryminalna w dziejach Mazowsza

Daniel Sukniewicz – autor książek, artykułów i audycji radiowych. Prowadzi wykłady,
prelekcje, warsztaty oraz historyczne imprezy plenerowe
Anna Asińska – absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

17 grudnia
(czwartek)

Koncert świąteczny
dr Marcin Łukasz Mazur – absolwent Akademii Muzycznej im. Fr. Chopina w Warszawie
połączony z prezentacją na temat historii i tradycji
(dyplom z wyróżnieniem w 1988 r.). W 2009 r. uzyskał tytuł doktora sztuki muzycznej
wykonawczej wybranych utworów
w Akademii Muzycznej w Gdańsku.

7 stycznia
(czwartek)

14 stycznia
(czwartek

Jak naprawić mózg aby dobrze funkcjonował
po udarze lub wylewie?

dr Jarosław Słoń – biolog ewolucyjny zaangażowany w opracowywanie nowych leków między
innymi przeciwnowotworowych. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Pasjonat dziedziny
kosmetologii oraz suplementów diety

Polityka senioralna na Mazowszu

Marszałek Elżbieta Lanc – absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego,
studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą, audytu i kontroli zewnętrznej
oraz zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE

* 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

•
•
•
•

Warsztaty dziennikarskie (redakcja gazetki „Senior i Ty”)
Wycieczki krajowe i zagraniczne
Chór UTW „Fermata“
Basen

Szczegóły na: www.utw-grodzisk.pl oraz na Facebooku
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