
 

DATA TEMATY WYKŁADÓW WYKŁADOWCY 

Czwartki godz.11:00 LUTY  

1.02.2018 „Misiones-w Krainie Indian Guarani” Bogusław Kołodziejczyk 
fotograf, podróżnik, pilot 
wycieczek, wieloletni pracownik 
instytucji kultury m.in.: PZLPiT 
„Mazowsze”, Teatru 
Narodowego w Warszawie 

8.02.2018 „Austria śladami Mozarta” Kamila Wieczorek  
podróżniczka, pilot wycieczek, 
a przede wszystkim miłośniczka 
Mozarta 

15.02.2018 „Mehendi i payal – kulturowy trend 
zdobienia ciała w Indiach” 

Dr Justyna Turek 
doktor nauk społecznych  
w dyscyplinie nauk o polityce, 
wykładowca UKSW i Akademii 
Humanistycznej 

22.02.2018 „Sny – królewska droga do 
podświadomości” 

Zuzanna Celmer 
psycholog i licencjonowany 
psychoterapeuta, autorka 
książek o tematyce małżeńskiej, 
społecznej i rodzinnej  

Czwartki godz.11:00 MARZEC  

1.03.2018 „Jak pozostać sprawnym przez całe życie?" Marcin Ciesielski 
absolwent Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego oraz 
Polskiej Akademii Sportu, 
fizjoterapeuta, właściciel  
gabinetu fizjoterapii i masażu 
MEDIFIT 

8.03.2018 Koncert „Kobieto, kobieto choć tyle masz 
wad, bez Ciebie cóż wart, cóż wart byłby 
świat” 
 

Zespół Metafora 
zespół instrumentalno-wokalny; 
preferuje twórczość własną, jak 
również utwory polskich  
i zagranicznych autorów 

15.03.2018 Spotkanie wielkanocne 
 
 
 
Spektakl „PASJA” – czerpiąc inspirację  
z średniowiecznych misteriów 
wielkopostnych, posługuje się jednocześnie 
językiem teatru współczesnego – 
ekspresyjnego, odwołującego się do 
prawdy, emocji i doznań 
 

Ks. Prałat Marian Mikołajczak 
proboszcz parafii św. Kazimierza 
w Pruszkowie  
 
Teatr A  
teatr „w drodze”, który 
nieustannie poszukując piękna 
i sacrum umieszcza tematykę 
swoich spektakli w szeroko 
pojętej duchowości człowieka 
 



22.03.2018 „Medycyna przeciwstarzeniowa – fakty  
i mity”  

Dr Halina Miller 
specjalista rehabilitacji 
medycznej, neurolog, 
certyfikowany lekarz medycyny 
antiaging (medycyna 
prewencyjna  
i przeciwstarzeniowa) 
 

Czwartki godz.11:00 KWIECIEŃ  

5.04.2018 „Skalne skarby naszej ziemi – 
geoturystyczne rarytasy od Bałtyku  
po Karpaty” 
 
 
 

Robert Szewczyk 
geograf, geoekolog, autor 
i redaktor wielu przewodników 
turystycznych, albumów oraz 
wydawnictw edukacyjnych 
 

12.04.2018 „Nowe technologie w rękach Seniora. 
Telewizja i Internet” 

Marta Wieterska   
Marketing i PR  Telewizji 
Kablowej TEL-KAB  
Anna Cynalewska-Kurek 
Redakcja Panoramy 
Pruszkowskiej 
Michał Płochaja 
Dział techniczny Telewizji 
Kablowej TEL-KAB 

19.04.2018 „Wojciech Młynarski. Czyli róbmy swoje” 
 
 

Igor Pogorzelski 
muzykolog, reżyser dźwięku, 
prelegent muzyczny, 
wykładowca akademicki, 
specjalista od zaawansowanych 
technologii dźwiękowych, 
filmoznawca w zakresie dźwięku 
i muzyki 

26.04.2018 
 
 

„Rozpoznawanie ziół i  ich zastosowanie” Agnieszka Marianna 
Malinowska 
zielarz fitoterapeuta 

Czwartek  godz. 11:00 MAJ  

10.05.2018 „Mądre i właściwe stosowanie leków” Prof. dr hab. med. Jacek 
Spławiński 
specjalista w dziedzinie 
farmakologii klinicznej, autor 
ponad 100 publikacji 
medycznych 

17.05.2018 
 

„Więcej niż miód” Elwira Trytek 
pasjonatka pszczół, założycielka 
Pasieki Złotokłos oraz Fundacji 
„Bliżej Pszczół”, prowadzi 
warsztaty pszczelarskie dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych 

24.05.2018 
 
 

„Między chwałą a sromotą. Władcy Polski 
od XIV do XVIII wieku” 
 

Dr Marek Klat 
doktor nauk humanistycznych, 
dziennikarz, scenarzysta 



Czwartek  godz. 11:00 CZERWIEC  

7.06.2018 Uroczyste Zakończenie Roku Akademickiego  
 

 

 

 

Dla zainteresowanych słuchaczy: 

 Spektakl „Na czworakach” w Teatrze Polonia 

19.03.2018. (poniedziałek) godz.19:30 

Bilety w cenie 30 zł 

AUTOKAR MOŻLIWY PRZY ILOŚCI 40 OSÓB – koszt 5zł/os.  

„Na czworakach” Tadeusza Różewicza w reż. Jerzego Stuhra to sztuka przewrotna, 

autobiograficzna, w której Różewicz patrzy z ironią na swoje życie i składane mu hołdy. 

Zapisy i pieniądze przyjmujemy 8 lutego w p.30 

 

 Spektakl „Kto nas odwiedzi” w Och-Teatr 

28.03.2018. (środa) godz.19:30 

Bilety w cenie 30 zł 

AUTOKAR MOŻLIWY PRZY ILOŚCI 40 OSÓB – koszt 5zł/os.  

"Kto nas odwiedzi" w reż.Cezarego Tomaszewskiego to nie tylko komizm w czystej 

postaci, to przede wszystkim fantastyczna gra wyobraźni oraz popisowe partytury dwójki 

bardzo dobrych aktorów. Jadwiga Jankowska-Cieślak w roli owdowiałej, trochę szalonej 

arystokratki oraz Jan Peszek, który  podczas całego przedstawienia przechodzi sam siebie, 

jego energia, lekkość z jaką biega po scenie dodaje całości dynamizmu i stwarza wiele 

zabawnych sytuacji. 

Zapisy i pieniądze przyjmujemy 8 lutego w p.30 

 

 Spektakl „Kariera Nikodema Dyzmy” w Teatrze Syrena 

5.04.2018. (czwartek) godz.19:00 

Bilety w cenie 50 zł 

AUTOKAR MOŻLIWY PRZY ILOŚCI 40 OSÓB – koszt 5zł/os.  

Powieść Tadeusza Dołęgi-Mostowicza już w chwili wydania w 1932 roku była owiana aurą 

skandalu. Odważna i celna satyra na skorumpowane i cyniczne elity polityczne 

dwudziestolecia międzywojennego miała być odwetem autora na władzach sanacyjnych. 

Przeniesienia legendarnej powieści o kultowym karierowiczu na deski Teatru Syrena podjął 

się mistrz musicalu Wojciech Kościelniak. Reżyser przygotował widowisko muzyczne z 

licznymi piosenkami, do których muzykę napisał Piotr Dziubek.  

Zapisy i pieniądze przyjmujemy 8 lutego w p.30 

 

 

 



 

 „Praga Nieznana” – wycieczka z przewodnikiem Tadeuszem Bańkowskim 

9.04.2018. (poniedziałek) godz. 11:00, zbiórka przy poczcie na rogu ul.Targowej  

i Solidarności 

W trakcie wycieczki poznamy fragmenty Pragi tworzące historię Polski, a także miejsca 

związane z historią Żydów warszawskich, z tragicznymi losami Żołnierzy Wyklętych  

i codziennością Pragi w okresie PRL. 

Zapisy przyjmujemy 22 marca w p.30 

 

 „W Dolinie Dolnej Narwi-Drozdowo, Łomża” – wycieczka z Biurem Podróży PITUR 

W programie m.in.: Drozdowo-zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Przyrody; Łomża – 

wizyta w Muzeum Północno-Mazowieckim z oryginalnymi wystawami m.in. o bursztynie 

na Kurpiach i kolekcją lamp naftowych, spacer po starówce miasta, panorama doliny 

Narwi, wizyta w saloniku pierwszej łomżynianki – Hanki Bielickiej.  

18.04.2018. (środa) godz.6:30 

90 zł/os. (przy grupie 40 osób) 

Zapisy przyjmujemy 15 lutego w p.30 

PIENIĄDZE NA WYCIECZKĘ ZBIERA BIURO PODRÓŻY 1 MARCA (10:30-13:00) 

 

 „Perły Wielkopolski – Poznań, Kórnik, Rogalin” – wycieczka 2-dniowa z Biurem Podróży 

PITUR 

W programie m.in. Poznań – zwiedzanie miasta z przewodnikiem trasą „1000 lat Historii 

Poznania”: Ostrów Tumski z Gotycką Katedrą, Stary Rynek, Ratusz, Kościół Farny pw. 

Św.Stanisława, wizyta w Rogalowym Muzeum Poznania – udział w pokazie na żywo 

prowadzonym przez rogalowego mistrza oraz najprawdziwszego Poznaniak-wuja Binia, 

wizyta w poznańskiej Palmiarni, Kórnik- zwiedzanie z przewodnikiem neogotyckiego 

zamku, Rogalin- zespół pałacowo-parkowy Raczyńskich. 

22 -23.05.2018. (wtorek-środa) godz.6:00 

300 zł/os. (przy grupie 40 osób) 

Zapisy przyjmujemy 22 lutego w p.30 

PIENIĄDZE NA WYCIECZKĘ ZBIERA BIURO PODRÓŻY 5 KWIETNIA (10:30-13:00) 

 

 

 

 

Zastrzegamy sobie zmiany w programie w trakcie roku akademickiego niezależne od 

organizatora. 


