Wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim
rok akademicki 2015/16, semestr jesienno-zimowy

KRS 0000 119 073
Wszystkie zajęcia odbywają się w godz. 10:00 – 12:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim
Data

5 października
(poniedziałek)

Przedmiot

Temat

inauguracja roku
„Rola kobiet w polityce”
akademickiego

Wykładowca
Mgr Wanda Nowicka, działaczka społeczna, feministka,
polityk, z wykształcenia filolog klasyczny, przewodnicząca
Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, posłanka
na Sejm i wicemarszałek Sejmu VII kadencji.
Chór UTW „Fermata” pod dyrekcją Alicji Paciorek solistka
Zuzanna Wojtczak

8 października
czwartek)

bankowość

„Jak w nowej ustawie uregulowano instytucję odwróconej
hipoteki? Co to jest renta dożywotnia? Jak skutecznie
reklamować wadliwy towar? Jak odstąpić od umowy
zawartej na odległość? Jakie są zagrożenia związane z
korzystaniem z tzw. szybkich pożyczek?”

Wykład i warsztaty komputerowe wykładowców z Nowego
Sącza.

Warsztaty komputerowe – zasady korzystania z
bankowości elektronicznej, reguły bezpiecznego
posługiwania się kartami płatniczymi.
15 października
(czwartek)
literatura

„A jeśli komu droga otwarta do nieba –tym co służą
ojczyźnie”. Kosmiczny ład, ojczyzna ziemska i ojczyzna
niebios w literaturze staropolskiej…..

Prof. dr hab. Paweł Stępień, literaturoznawca, profesor
Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1991-2008
pracownik Instytutu Literatury Polskiej, obecnie pracownik
Wydziału „Artes Liberales” na Uniwersytecie Warszawskim

„Wierzenia, zwyczaje i obrzędy zaduszne”

Mgr Jadwiga Migdał, etnograf, absolwentka Wydziału
Filozoficzno-Historycznego UJ w Krakowie. Kustosz w
Dziale Etnografii Polski i Europy w Muzeum
Etnograficznym w Warszawie. Wykładowca akademicki.

„Teofil Ociepka – wielki malarz wizjoner”

Mgr Jadwiga Migdał

29 października
(czwartek)

etnografia

5 listopada
(czwartek)

historia sztuki

12 listopada
(czwartek)

geografia

„Kosowo – podróże ponad podziałami”

19 listopada

socjologia

„Wywieranie wpływu na ludzi”

Mgr Andrzej Pasławski podróżnik, znawca i miłośnik
Bałkanów. Krakowianin, instruktor i pasjonat fotografii.
Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. nadzw SGH prodziekan
Kolegium Zarządzania i Finansów.

Organizatorem Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Stowarzyszenie Europa i My | www.europaimy.org
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26 listopada
(czwartek)

literatura

„Błazen, wichrzyciel czy strażnik ładu? O rozmowach, które
miał król Salomon mądry z Marchołem grubym a
Prof. dr hab. Paweł Stępień
sprośnym”

3 grudnia
(czwartek)

socjologia

„Mowa nienawiści i jej zwalczanie”

10 grudnia
(czwartek)

kulturoznawstwo „Dzieci czarownice – współczesne oskarżenia o czary”

17 grudnia
(czwartek)

Dr hab. Lech M. Nijakowski, adiunkt w Instytucie
Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, stały doradca
Komisji Mniejszości Narodowych Sejmu RP.
Dr Urszula Markowska-Manista, adiunkt w Instytucie
Pedagogiki i sekretarz naukowo-organizacyjny Katedry
UNESCO. Absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej
Fundacji Praw Człowieka
Chór pod dyrekcją Alicji Paciorek i uczniowie szkoły
muzycznej

Spotkanie opłatkowe

7 stycznia
(czwartek)

socjologia

„Czy należy bać się „gender”?”

14 stycznia
(czwartek)

polityka
społeczna

„Orzecznictwo poza rentowe i finansowa forma wsparcia
osób niepełnosprawnych”

21stycznia
(czwartek)

architektura

28 stycznia
(czwartek))

zoologia

„Projektowanie ogrodów przydomowych”
„Zwierzęta w moim ogrodzie przydomowym-mili czy
nieproszeni goście”

Dr Beata Machul-Tulusb, politolog, pedagog,
absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Warszawie i Podyplomowych
Studiów Filozoficznych na UW, Założycielka i Prezes
Stowarzyszenia PROHUMANUM. Zatrudniona w Komisji
Mniejszości Narodowych w Sejmie RP.
Mgr Agata Łuzgowska, absolwentka pedagogiki, dyrektor
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie
Dr inż. Robert Zubkowicz, architekt krajobrazu,
zootechnik, pracownik naukowy w Społecznej Akademii
Nauk
Dr inż. Robert Zubkowicz

* 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,
Basen,
Nordic Walking,
Joga,
Decoupage,
Chór UTW „Fermata”

•
•
•
•

Kurs komputerowy,
Warsztaty dziennikarskie (gazetka „Senior i Ty”),
Gimnastyka korekcyjna,
Warsztaty brydżowe,
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