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Nie starzeje się ten,
kto nie ma na to czasu.

Benjamin Franklin

TRZECI ODDECH, 
czyli krótka historia ruchu UTW

Czterdzieści lat temu prof. Halina 
Szwarc radziła słuchaczom, by: „do-

dawać życia do lat, a nie tylko lat do ży-
cia”. I jeszcze, kiedy indziej, mówiła: 
„Ludzie starsi powołani są do szerzenia 
kultury współżycia, aby zapobiec rozpro-
szeniu się energii psychicznej i społecz-
nej”. Przekonywała: „Zdrowie to nie tyl-
ko brak choroby, ale dobrostan fizyczny 
i psychiczny. Osoby zadowolone ze swe-
go życia są zdrowsze i żyją dłużej. Ruch 
uniwersytetów trzeciego wieku odniósł 
sukces dzięki grupom ludzi, którzy wie-
dzieli, czego potrzeba ludziom starszym”. 
Słowa te padły z okazji inauguracji pierw-
szego w Polsce Studium Trzeciego Wieku 
na Bielanach w Warszawie, 12 listopada 
1975 roku. 
W jubileuszową, dziesiątą rocznicę nasze-
go Uniwersytetu Otwartego „Pokolenia” 
warto obejrzeć się wstecz w poszukiwaniu 
początków tego ruchu. 
W latach 70. ubiegłego wieku profesor pra-
wa międzynarodowego Uniwersytetu w 
Tuluzie, Pierre Vellas odkrył w sobie nową 
pasję – do gerontologii społecznej, czyli 
wiedzy o społecznych problemach wieku 
dojrzałego. Uruchomił wówczas (1973) 
studium i otworzył pierwszy w Europie 
l’Université du Troisième Âge. Podbu-

dował tę inicjatywę publikacją książek 
„Szansa trzeciego wieku” (Les chances 
troisième âge, 1974) i „Trzeci oddech” 
(Le troisième souffle, 1975). Ostatni ty-
tuł jest zaczerpnięty z języka sportowego 
– „drugi oddech” łapie biegacz na trasie 
po pierwszej zadyszce. Ludzie powinni 
złapać „trzeci oddech” po sześćdziesiątce. 
Profesor Vellas stał się autorem zwrotu 
„trzeci wiek”, którego do dziś używa się 
w polityce społecznej wobec całej katego-
rii ludzi w wieku podeszłym. A ponadto 
– w nazewnictwie nowego rodzaju placó-
wek edukacyjnych skierowanych do osób 
w wieku pozaszkolnym: UTW – uniwer-
sytety trzeciego wieku.
Drugi w Europie, bliźniaczy UTW po-
wstał już w roku 1974, w Belgii. Trzeci 
powołała do życia w roku następnym,  
w Polsce, profesor Halina Szwarc, wów-
czas będąca kierownikiem Zakładu Geron-
tologii w bielańskim Centrum Medycznym 
Kształcenia Podyplomowego i jednym  
z pionierów tej gałęzi medycyny w kraju, 
a jednocześnie wykładowcą i byłym pro-
rektorem sąsiedniej Akademii Wychowa-
nia Fizycznego, gdzie zajmowała się tera-
pią ruchową osób starszych. 
Ale po kolei: w kwietniu 1975 roku pani 
prof. Szwarc brała udział w konferencji 
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pomocy społecznej w Mediolanie, gdzie 
spotkała prof. Pierre’a Vellasa. Ten zaraził 
ją swoją ideą i zachęcił do stworzenia po-
dobnej uczelni dla dorosłych, jakie funk-
cjonowały już w Tuluzie i Louvain-la-
-Neuve. Minęło parę miesięcy i rozpoczął 
się pierwszy semestr Studium Trzeciego 
Wieku na Bielanach. Od roku 1980 działa 
ono jako Bielański Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, a od 2003 nosi imię założycielki. 

Tu otworzę prywatny nawias i wspomnę, 
że kiedyś byłem nawet proszony o wykład 
na tym uniwersytecie. A w roku 1965, gdy 
kończyłem zatrudnienie w AWF, pani dr 
Szwarc właśnie je rozpoczynała. Jednak 
zasługi dla ruchu UTW to w jej niezwy-
kłym życiorysie ledwie epizod. 
Trzeba się cofnąć do lat okupacji.  
W chwili wybuchu wojny w 1939 roku 
Halina miała 16 lat i była po małej ma-
turze w łódzkim liceum. Jako harcerka 
zgłosiła się do Służby Zwycięstwu Polski, 

później była w ZWZ i AK. Jak czytamy  
w jej biografii: „odkąd przystąpiła do kon-
spiracji, nie tylko przestała się śmiać, ale 
i płakać”. Zlecono jej przygotowanie do 
pracy wywiadowczej. Chodziła do nie-
mieckiej szkoły, na polecenie władz kon-
spiracyjnych podpisały z matką volkslistę 
(babka z domu Vogel), opanowała perfekt 
język niemiecki i zdała z wyróżnieniem 
maturę w Kaliszu, a potem zapisała się 

na studia medyczne w Wiedniu. Była do-
brze uwiarygodniona, z obywatelstwem  
III Rzeszy mogła swobodnie podróżować 
po Niemczech. Stała się jedną z najbardziej 
skutecznych agentek polskiego wywiadu 
konspiracyjnego pracującego dla aliantów. 
W literaturze dotyczącej zasług dla pra-
cy wywiadowczej i kurierskiej w czasie 
II wojny światowej Halina Szwarc jest 
określana mianem „postaci bohaterskiej”. 
Za rozpracowanie planów hitlerowskich 
dla nalotów brytyjskich, między inny-

Wykład inauguracyjny prof. Jerzego Regulskiego, 15 lutego 2006 r.
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mi punktów strategicznych i portowych  
w Hamburgu, otrzymała angielski Brązo-
wy Krzyż Zasługi z Mieczami i osobiste 
podziękowanie gen. Dwighta Eisenhowe-
ra. Ponadto polskie Virtuti Militari i Krzyż 
Walecznych. Zdekonspirowana w Łodzi, 
przeszła kilkumiesięczne ciężkie prze-
słuchanie na gestapo i otrzymała wyrok 
śmierci. W jego wykonaniu przeszkodzi-
ła ofensywa Armii Czerwonej w styczniu 
1945 roku. Halina Szwarc wyszła z wojny 
z nienaruszonym poczuciem misji i en-
tuzjazmem dla życia. To imponujące, że 
osoba z takim traumatycznym życiorysem 
okupacyjnym rozpoczęła bezpośrednio po 
wojnie i ukończyła studia medyczne, pod-
jęła pracę w zawodzie lekarskim, działal-
ność społeczną wśród kombatantów, ba-
dania i karierę naukową, założyła rodzinę. 
Czy to więc przypadek, że prof. Halina 
Szwarc stała się pionierem ruchu, który 
z jej inicjatywy rozwinął się lawinowo 

w całym kraju? UTW powstawały jeden 
po drugim – najpierw w ośrodkach aka-
demickich: Wrocławiu, Poznaniu, Opolu, 
Krakowie, Gdańsku, Łodzi. Po roku 1989 
nastąpił wysyp nowych projektów, także 
w mniejszych miastach – Sandomierzu, 
Bielsku, Płocku, Olsztynie, Elblągu.
Na początku nowego stulecia moda na 
UTW przeniosła się do małych miast  
i miejscowości prowincjonalnych, nawet 
na wieś. Istnieje obecnie w Polsce pewien 
nieformalny standard kulturowy – każda 
szanująca się zbiorowość ma swój uni-
wersytet dla dorosłych. Ponad 500 uni-
wersytetów trzeciego wieku działa w kra-
ju i skupia ponad 100 tys. słuchaczy.
Na tej fali stworzyliśmy także my, pod-
kowianie, w roku 2006, nasz Uniwersytet 
Otwarty „Pokolenia” i dzisiaj świętujemy 
dziesiątą rocznicę jego działalności.

Andrzej Tyszka
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Życie to nie długie wakacje, lecz ciągła nauka. 
To kim jesteśmy, jest istotniejsze od tego, 

co robimy i co posiadamy

prof. Halina Szwarc 

DZIESIEC LAT MINEŁO...

LATA 2006–2010

Powołanie i zorganizowanie Uniwersyte-
tu, przy poparciu – od momentu powsta-
nia – burmistrza Andrzeja Kościelnego  
i samorządu Podkowy Leśnej, stanowi-
ło realizację jednego z zapisów „Strategii 
zrównoważonego rozwoju miasta ogrodu 
Podkowa Leśna na lata 2005–2014”. Istot-
nym komponentem tej pierwszej zwartej 
i przemyślanej w dłuższej perspektywie 
czasowej oferty edukacyjno-kulturalnej 
dla dorosłych mieszkańców miasta była 
aktywizacja i integracja lokalnej społecz-
ności.
W ciągu pięciu lat na naszym Uniwer-
sytecie odbyło się blisko 180 wykładów,  
w tym 20 wyjazdowych. Prowadzili je na-
ukowcy, artyści, znane postacie ze świa-
ta kultury i polityki – często mieszkań-
cy Podkowy i sąsiednich miejscowości. 

Dzięki wycieczkom, uczestnicy poznawali 
bliższe i dalsze okolice, odkrywając atrak-
cyjne miejsca i fascynujących ludzi.
Przy opracowaniu programu oraz za-
sad działania wsparcia udzielali z jednej 
strony członkowie Rady Programowej,  
a z drugiej, na bieżąco, Rada Słuchaczy. 
Bardzo szybko w prace programowe włą-
czyli się słuchacze, co zaowocowało grupą 
nordic walking, tai chi oraz pierwszymi 
warsztatami artystycznymi. Anna Foss 
zorganizowała Klub Ogrodowy i zajęcia 
rehabilitacyjne na basenie. Z inicjatywy 
Beaty Tarłowskiej powstała grupa wokal-
na, a ówczesne kierownictwo MOK popro-
wadziło warsztaty teatralne, które później 
przekształciły się w zespół teatralno-mu-
zyczny „Komu wiersz, komu piosenkę”, 
współtworzony przez Katarzynę Szmanię-
-Rasz. Od 2008 roku odbyło się 16 premier. 
Spektakle miały różnorodny charakter – 

Uniwersytet Otwarty „Pokolenia” rozpoczął działalność w lutym 2006 roku
z inicjatywy podkowiańskich stowarzyszeń: „Związku Podkowian”

i Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.
W lutym 2011 roku decyzją organizacji

założycielskich Uniwersytet Otwarty „Pokolenia”
oddano pod skrzydła Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich,  

które wcześniej odgrywało rolę partnera.
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raz były poważne, jak „Psalmy Dawida”, 
innym razem kabaretowe, jak autorski 
program słuchaczy „Pięć lat minęło, jak 
jeden dzień”. Czasem uczestniczyli w nich 
zaproszeni goście, profesjonalni aktorzy  
i muzycy oraz znane chóry. Autorkami 
scenariuszy i realizatorkami były: Anna 
Foss, Katarzyna Jakucewicz, Katarzyna 
Szmania-Rasz, Beata T. Tarłowska, a ostat-
niego przedstawienia z cyklu „Szuflada”, 
zaprezentowanego na zakończenie X se-
mestru – słuchaczki Danuta Jocz i Danuta 
Szewczyk. Opiekę artystyczną sprawowali  

Beata Bierońska, Joanna Cichoń-Dąbrow-
ska i prof. Michał Bogusławski, dzięki 
któremu część spektakli została zarchiwi-
zowana przez Zespół Podkowiańskiej Wi-
deokroniki. Część wykładów i spektakli 
utrwalił w formie audiozapisu sympatyk 
naszego uniwersytetu Antoni Tarłowski.
Słuchacze korzystali także w sposób zor-
ganizowany z bogatej oferty teatrów war-
szawskich. W ciągu pięciu lat odbyli po-
nad 60 „wycieczek teatralnych” do stolicy, 

których inicjatorką i koordynatorką była 
Beata Tarłowska.
Program wykładów kończył się zgodnie  
z kalendarzem akademickim, ale w czasie wa-
kacji kontynuowano spotkania Klubu Ogro-
dowego prowadzonego przez Annę Foss, 
warsztaty malarskie w autorskiej pracowni 
Anny i Piotra Łukasiewiczów oraz spacery 
nordic walking pod opieką słuchacza – An-
drzeja Piekuna.
Uczestnicy warsztatów malarskich wystawia-
li swoje prace zarówno na podkowiańskich 
wernisażach, jak i w czasie Warszawskie-

go Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku  
w 2009 roku, gdzie zaprezentowali swoje 
dokonania także członkowie zespołu teatral-
nego oraz grupa tai chi. Spektakl „Dialog na 
narodzenie Chrystusa” przygotowany przez 
Annę Foss i Joannę Cichoń-Dąbrowską zajął  
II miejsce w Mazowieckim Przeglądzie Te-
atrów Obrzędowych 2009. Zespół wokalny pod 
kierunkiem Marzenny Grzymały wziął udział  
w czerwcu 2008 roku w „Juvenaliach” UTW 
na Białołęce. 

Spektakl „Listy miłosne Fryderyka Chopina” w wykonaniu zespołu „Komu wiersz, komu piosenkę”  
z udziałem Yaśminy Strzeleckiej, 20 maja 2010 r.
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Na oddzielną uwagę zasługuje cykl zajęć 
filmowych, na który składały się warsztaty 
filmu dokumentalnego i pokazy filmowe 
w ramach Klubu Filmu Dokumentalnego, 
prowadzone przez prof. Michała Bogu-
sławskiego, oraz dyskusyjny Klub Filmu 
Fabularnego, animowany przez Beatę 
Wróblewską. Powstał Zespół Podkowiań-
skiej Wideokroniki, którego członkowie w 
ramach prac warsztatowych wykonali do-
kumentację filmową wybranych wydarzeń 
podkowiańskich oraz wiele autorskich do-
kumentów. Wszystkie wykłady, wycieczki, 
spotkania poetycko-muzyczne, spotkania 
Klubu Ogrodowego mają dokumentację 
zdjęciową. W 2009 roku z inicjatywy słu-
chaczy powstał Klub Podróżnika, koordy-
nowany przez Ewę Domaradzką. Odbyło 
się ponad 10 popołudniowych spotkań,  
w czasie których słuchacze odbyli „po-
dróże” do interesujących miejsc na całym 
świecie, a przewodnikami byli mieszkańcy 
Podkowy i osoby z nimi zaprzyjaźnione.
Podstawowy program Uniwersytetu był 
finansowany z budżetu miasta oraz wpłat 
słuchaczy (czesne, wpisowe i darowizny). 
W ciągu pięcioletniej działalności Związek 
Podkowian, odpowiedzialny za uniwersy-
tet od strony finansowej i organizacyjnej, 
starał się o zewnętrzne środki, przede 
wszystkim na zajęcia dodatkowe. W wyni-
ku aplikacji do różnorodnych programów 
pozyskano około 120 tys. zł na sfinanso-
wanie zajęć artystycznych (ceramicznych, 
witrażowych, malarskich, malowania 
na jedwabiu itp.), komputerowych, języ-
kowych, warsztatów filmowych oraz na 
współpracę zagraniczną. Partnerski pro-
gram Unii Europejskiej Grundtvig „Ucze-
nie się przez całe życie”, koordynowany 

przez Annę Łukasiewicz, był szansą po-
znania instytucji zajmujących się edukacją 
dorosłych w Hiszpanii, Turcji, na Łotwie 
i Litwie. Dzięki grundtvigowym wizytom 
Uniwersytet i jego słuchacze oraz Podko-
wa stały się znane poza granicami Polski.
W tworzenie programu i działalność Uni-
wersytetu Otwartego „Pokolenia”, zgod-
nie z przyjętymi założeniami, angażuje 
się coraz większa grupa słuchaczy, któ-
rzy rozwijają różnorodne zainteresowa-
nia, zdobywają nowe umiejętności i dbają  
o kondycję fizyczną. Odkrywają w sobie 
nowe pasje i talenty, które w ramach za-
jęć uniwersyteckich mogą realizować. 
Nawiązują nowe znajomości i przyjaź-
nie, rozwija się sąsiedzka sieć pomocy.  
W ciągu minionych lat odbyło się wiele spo-
tkań towarzysko-literacko-edukacyjnych  
w prywatnych domach słuchaczy. W roz-
mowach wymieniane są częściej opinie  
o uniwersyteckich wydarzeniach niż  
o własnych dolegliwościach, których prze-
cież nie brakuje. Coraz częściej starsi 
mieszkańcy Podkowy, spotykając się na 
ulicy, w sklepie, na spacerze lub na impre-
zie kulturalnej, pozdrawiają się z uśmie-
chem. 
W lutym 2011 roku decyzją organizacji 
założycielskich Uniwersytet Otwarty „Po-
kolenia” oddano pod skrzydła Centrum 
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, które 
wcześniej odgrywało rolę partnera.

Ewa Domaradzka
Anna Foss 

Beata Teresa Tarłowska 
Andrzej Tyszka 
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LATA 2011–2016

Kolejne pięć lat w historii Uniwersyte-
tu to kontynuacja tego, co wypracowano  
w czasie pierwszego okresu jego istnienia. 
Nadal główną formą działania są środowe 
wykłady z różnych dziedzin. Prowadzą je 
osoby zarówno ze środowiska podkowiań-
skiego, jak i z zewnątrz – wykorzystywana 
jest bowiem bliskość stołecznego ośrod-
ka akademickiego. W każdym semestrze 
pojawiają się wśród wykładowców nowe 
twarze, ale nie może zabraknąć tych sta-
łych, jak Józef Kolinek i Igor Pogorzelski 
(muzyka), prof. Paweł Stępień (literatu-
ra), dr Anna Zagrodzka (historia sztuki) 
czy Michał Pieńkowski (film). Każdy wy-
kład to solidna porcja wiedzy, ale przede 
wszystkim spotkanie, okazja do rozmów 
na różne tematy. Czasami najciekawsza 
część wykładu toczy się w kuluarach, kie-
dy to wianuszek studentów otacza wykła-

dowcę, zadając wnikliwe pytania. 
Wszyscy wykładowcy podkreślają, że lu-
bią do Podkowy przyjeżdżać. Po pierwsze: 
ze względu na stylową, zabytkową salę 
wykładową i „piękne okoliczności przyro-
dy”, a po drugie: ze względu na słuchaczy, 
którzy swoim skupieniem i zainteresowa-
niem tworzą dobrą atmosferę do dzielenia 
się wiedzą. 
W 2013 roku, dzięki podpisaniu umowy 
z Uniwersytetem Otwartym działającym 
przy Uniwersytecie Warszawskim, uzy-
skaliśmy możliwość korzystania z boga-
tych zasobów dydaktycznych tej jednostki. 
Czasami nasi słuchacze udają się po wie-
dzę do Zamku Królewskiego, Wilanowa, 
Łazienek, Muzeum Historii Żydów Pol-
skich POLIN, Muzeum Kresów, Pałacu w 
Radziejowicach. Wykłady wyjazdowe cie-
szą się wielką popularnością (zawsze pe-
łen autokar!), gdyż pozwalają uczestnikom 
odkrywać nowe miejsca i nowe tematy. 

Słuchacze Uniwersytetu Otwartego „Pokolenia”na tarasie Pałacyku Kasyno, czerwiec 2008 r.
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Chętnie podejmowana jest partnerska 
współpraca z lokalnymi organizacjami 
pozarządowymi. I tak:
• Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogro-

du Podkowa Leśna proponuje co roku 
wykład na temat demokracji lokalnej. 

• Związek Podkowian w ramach pro-
jektu „Przychodzimy, odchodzimy” 
(dotacja z ASSOS) zorganizował dwa 
wykłady „literackie” oraz wyciecz-
kę do Muzeum Zofii Nałkowskiej  
w Otwocku.

• Stowarzyszenie LGD „Zielone Są-
siedztwo”, dzięki projektowi Grund-
tvig „Lasy dla wszystkich, wszyscy 
dla lasów”, umożliwiło słuchaczom 
wysłuchanie serii wykładów doty-
czących bioróżnorodności, udział  
w wycieczkach do puszcz Kampino-
skiej, Bolimowskiej, Białowieskiej,  
w wyjeździe studyjnym na Litwę oraz  
w warsztatach malarskich organizo-
wanych przez Galerię Artefakt. 

Warto również wspomnieć uczestnic-
two w projekcie „Bezpieczne finanse 

seniora” (współpraca: Federacja UTW 
z Nowego Sącza) oraz w projektach ko-
ordynowanych przez Fundację Ziemia  
i Ludzie „Bioróżnorodność to także my”  
i „Rok dla klimatu”.
Bardzo lubiane są spotkania przy herbacie 
w Klubie Podróżnika, w którym można 
bezpiecznie pokonywać czasoprzestrzeń, 
słuchając o krajach dalekich i bliskich.  
W ten komfortowy sposób zwiedzano 
m.in. Ekwador, Kirgizję, Tadżykistan, Uz-
bekistan, Gruzję, Namibię, Kubę, Koreę, 
Islandię, a z bliższych – Francję, Włochy 
czy Portugalię. 
W „realu” odbyły się wycieczki na Podla-
sie, do Żyrardowa oraz Warki oraz wspo-
mniane wcześniej grundtwigowe wypra-
wy „leśne”.
Z niezmienną energią działa Klub Nordic 
Walking. Bez względu na pogodę (lub jej 
brak) grupa wyrusza w piątki o 10.00 pod 
wodzą Andrzeja Piekuna spod budynku 
przy Świerkowej. Najpierw oczywiście 
rozgrzewka...
Pomysłem A. Piekuna, słuchacza Uniwer-

Wykład prof. E. Leś inaugurujący XI 
semestr, już pod egidą CKiIO, 

16 lutego 2011 r.
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sytetu Otwartego „Pokolenia” „od zawsze”, 
tj. od 2006 roku, było zorganizowanie 
mazurskiego rejsu dla studenckiej braci.  
W rejsie wzięło udział sześciu odważnych 
panów. Dla niektórych była to „żeglarska 
inicjacja”, z której wyszli zwycięsko. Ko-
lejny rejs miał już charakter koedukacyjny.  
Klub brydżowy to również pomysł słucha-
cza, Jacka Dąbrowskiego. Skład osobowy 
tej grupy daleko wykracza poza ramy UOP, 
ale początek dał jej nasz Uniwersytet. 
Od kliku lat nasi słuchacze praktykują 
angielski pod kierunkiem Magdaleny Ma-
jewskiej, która sama się zgłosiła z chęcią 
prowadzenia lekcji dla osób 50+ (w czym 
nie przeszkadza jej własne 25+...). 
Kontynuuje swoje tradycje spotkań Klub 
Ogrodowy, który animuje Anna Foss. 
Słuchacze Uniwersytetu to ludzie twór-
czy, o czym świadczą chociażby sukcesy 
zespołu Teatru Otwartego. Z racji nazwy 
jest otwarty dla wszystkich, bez względu 
na wiek i przynależność do Uniwersytetu, 
aczkolwiek jego korzenie są właśnie stąd.
Działania merytoryczne Uniwersytetu 
wspierane są przez Radę Programową,  
a bieżącą działalność wspomaga Rada Słu-
chaczy.
Uniwersytet spełnia w naszej społeczności 
trzy funkcje: edukuje, aktywizuje i inte-
gruje. Świetnie to ujęła Danusia Szewczyk, 
autorka słów piosenki uniwersyteckiej, 
która śpiewana jest na rozpoczęcie każde-
go semestru do melodii skomponowanej 
przez Marzenę Grzymałę. 
Należy dodać, że społeczność Uniwer-
sytetu Otwartego „Pokolenia” to nie tyl-
ko podkowianie. Tworzą ją też osoby  
z Grodziska, Milanówka, Brwinowa, Ko-
morowa, Pruszkowa, nawet z Warszawy. 

Nazwa „otwarty” obliguje i nie pozwala 
zamykać się w granicach administracyj-
nych Podkowy Leśnej. Obecnie około 100 
osób w różnym stopniu korzysta z propo-
nowanych form działania. W sumie w cią-
gu dziesięciu lat na Uniwersytet zapisało 
się około 250 słuchaczy, z czego 40 jest  
z nami cały czas.
W 2011 roku podpisane zostało porozu-
mienie z UTW w Brwinowie i Milanówku, 
postulujące dzielenie się wiedzą, wzajem-
ne zapraszanie na imprezy i wycieczki. 
Od 2012 roku podkowiański UOP należy 
do Fundacji Ogólnopolskie Porozumie-
nie UTW. Dzięki temu jego reprezentanci 
mogli uczestniczyć w II Kongresie UTW 
organizowanym z okazji 40-lecia ruchu w 
Polsce. I tak pan Andrzej Czarnecki, prze-
wodniczący Rady Słuchaczy, został dele-
gatem do Ogólnopolskiego Parlamentu Se-
niorów, który obradował w październiku 
2015 roku.
Uniwersytet Otwarty „Pokolenia”, choć 
mały i kameralny, niewątpliwie wnosi nie-
banalny wkład w rozwój uniwersytetów 
trzeciego wieku, koncepcji, która w Polsce 
trafiła na podatny grunt i której owocem 
jest ponad 500 placówek rozsianych po 
całym kraju (stan na połowę roku 2015). 
Przyjemna i budująca jest świadomość, że 
podkowiański UOP jest częścią większej 
całości i swoją aktywnością, inicjatywą, 
pomysłem dokłada cegiełkę do idei „ucze-
nia się przez całe życie”.

Barbara Potkańska
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Staraj się utrzymać swoją duszę młodą i drżącą 
aż do starości.

George Sand 

TEATR OTWARTY

Nazwa „Teatr Otwarty” powstała  
w 2012 roku z bardzo prozaicznej 

przyczyny. Centrum Kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich występowało z wnioskiem 
o przyznanie dotacji zewnętrznej, między 
innymi na sfinansowanie przedstawienia 
„Arszenik i stare koronki” i konieczne 
było nadanie odrębnego tytułu inicjaty-
wie teatralnej. Uniwersytet Otwarty, więc 
i Teatr Otwarty, i tak nazwa przyjęła się 
na stałe.
Ale trzeba pamiętać, że teatr uniwersytec-
ki działał i przed „Arszenikiem”, a wła-
ściwie zadebiutował bardzo ambitnym  
i trudnym spektaklem w 2009 roku, mia-
nowicie XVII-wieczną pastorałką „Dialog 
na narodzenie Chrystusa”. Moje dotych-
czasowe, amatorskie doświadczenia stu-
denckie oraz programów „Komu wiersz, 
komu piosenkę” nie były wystarczające, 
aby przygotować „prawdziwe” przed-
stawienie, w którym należało opanować 
ruch sceniczny i staropolszczyznę. Beata 
Bierońska poleciła nam panią Joannę Dą-
browską-Cichoń, która okazała się „żoną 
opatrznościową” przyszłego teatru. Spek-
takl cieszył się ogromnym powodzeniem, 
o czym świadczy zarówno zaproszenie 
przez ks. proboszcza Wojciecha Osiala na 

pasterkę, jak i przyznanie II nagrody na 
Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Ob-
rzędowych w 2010 roku.
I tak zaczęła się prawdziwa działalność te-
atralna, z ruchem scenicznym, dekoracja-
mi, mówieniem roli z pamięci (choć „to” 
nie zawsze się udawało), a przygotowali-
śmy (chronologicznie):

• 2010 „Listy miłosne Fryderyka Cho-
pina” (z gościnnym występem Yaśminy 
Strzeleckiej) – dwa przedstawienia,
• 2010 „Totalna niespodzianka, czy-
li szopka w maglu”, podkowiański kaba-
ret – trzy przedstawienia, w tym jedno  
w ramach wieczorów kabaretowych Mar-
ka Majewskiego, 
• 2011 „Kwiaty Polskie i inne wiersze” 
Juliana Tuwima – trzy przedstawienia,  
w tym spektakl w willi „Aida” oraz gościn-
ny występ w DK „Zacisze” w Warszawie,
• 2012 „Arszenik i stare koronki” – pięć 
przedstawień, w tym występ gościnny  
w DK Nadarzyn oraz Nagroda Publicz-
ności na przeglądzie teatrów amatorskich  
w Grodzisku Mazowieckim,
• 2013 „Bar pod zdechłym psem. Bro-
niewski, jakiego nie znacie” – dwa przed-
stawienia, 
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• 2013 „Babie lato 1944”, spektakl ple-
nerowy w autentycznym miejscu akcji 
(willa Borowin w Podkowie Leśnej) na 
podstawie sztuki Jerzego Kowalskiego, 
powtórzony w 2014 roku – ogółem czte-
ry przedstawienia, w tym w Muzeum  
„Dulag 121” w Pruszkowie z okazji 70. 
rocznicy Powstania Warszawskiego,
• 2014 „Wariatka z Chaillot” Jeana 
Giraudoux – trzy przedstawienia, 
• 2014 „Sobótka w Czarnym Lesie” – 
dwa przedstawienia plenerowe nad sta-
wem w parku,
• 2015 „Listy śpiewające”, według 
Agnieszki Osieckiej – dwa przedstawienia,
• 2015 „Bajki nie tylko dla dorosłych” 
Benedykta Hertza – dwa przedstawienia,
• 2015 „Wczorajsze historie, opowieść  
o Marii Morskiej” – jedno przedstawienie, 
• 2015 „Bandyci”, według słuchowiska 

Piotra Müldner-Nieckowskiego – dwa 
przedstawienia.
A więc ogółem 12 spektakli i 31 zreali-
zowanych przedstawień w prawdziwie 
„otwartej” formule: w trupie teatralnej 
znajdują się słuchacze UOP, mieszkańcy 
Podkowy Leśnej i okolicznych miejsco-
wości, starsi i bardzo młodzi, osoby, któ-
re „od zawsze” pasjonowały się teatrem, 
i takie, które dopiero teraz połknęły tego 
bakcyla. Podczas prób, w ogniu dyskusji, 
docierają się teksty (ostatnio w opraco-
waniu wyłącznie Joasi Cichoń), kreacje 
aktorskie i pomysły inscenizacyjne, a po-
tem magia przedstawienia, którego miarą 
powodzenia jest to, czy trzeba było oddać 
Widowni krzesła z garderoby!!! 
 

Anna Foss

„Listy śpiewające” - spektakl w wykonaniu Teatru Otwartego wg A. Osieckiej,  
28 stycznia 2015 r.



-13-

2006–2016

Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, 
czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. 

Mark Twain

WSPOMNIENIA
SLUCHACZY I ANIMATORÓW

MINĘŁO JAK JEDEN ROK... 

Dziesięć lat, a jakby to było 
wczoraj.
Znajoma z Podkowy Leśnej 
(mieszkam w Otrębusach) zachę-
ciła mnie do posłuchania odczy-
tu w nowo powstałym Uniwersy-
tecie Trzeciego Wieku. Wyjazdy 
do Warszawy to jednak pewnego 
rodzaju wyprawy, a gnuśnieć 
w czterech ścianach i dreptać  
w ogródku to dla mnie za mało.
Wybrałam się z wielką ciekawo-
ścią, co zastanę. A tu rewelacja. 
Dzięki olbrzymiemu zaanga-
żowaniu małej grupki osób, do 
której przylgnęła pieszczotliwie 
ksywa Banda Czworga (Ewa 
Domaradzka, Ania Foss, Beata 
Tarłowska i prof. Andrzej Tysz-
ka) powstał Uniwersytet Otwar-
ty „Pokolenia”.
Wykorzystując swoje kontakty 
uczelniane, sąsiedzkie i wszela-
kie znajomości, zapewnili wy-
kładowców z najwyższej półki,  
z różnych dziedzin. Bardzo mi 
taka formuła odpowiadała. 
Przecież nie chodzi o dogłębne 
studiowanie od podstaw jakiejś 
dziedziny, a właśnie o rozszerze-
nie wiadomości z różnych dzie-
dzin: literatury, sztuki, muzyki, 
nauk ścisłych, zdrowia i szeroko 

pojętej kultury. I tak środy na 
stałe wpisały się w tygodniowy 
program moich zajęć.
Stali słuchacze Uniwersytetu – 
głównie mieszkańcy Podkowy 
Leśnej – z otwartymi ramionami 
witali sąsiadów z innych miej-
scowości. Często po wykładzie 
jeszcze zaglądaliśmy na kawkę 
do pobliskiej „Werandy”. Nic 
dziwnego, że w takiej atmosferze 
rodziły się i rodzą różne inicjaty-
wy. I pomysły – a to teatru, któ-
rego każda premiera zapełnia 
widownię, a to zajęć sportowych, 
Klubu Brydżowego, Klubu Po-
dróżnika, a także niezwykle cie-
kawego cyklu wykładów (poza 
środą oczywiście) o filmie do-
kumentalnym, ilustrowanego 
projekcją filmową prof. Micha-
ła Bogusławskiego. Ponieważ 
przerwa wakacyjna jest długa,  
a ogrody kuszą swą urodą, po-
wstał Klub Ogrodowy działają-
cy, jakżeby inaczej, w środy mię-
dzy semestrami. To czas wymiany 
doświadczeń ogrodniczych  
i przemiłe spotkania towarzy-
skie. Kursy językowe, kompute-
rowe i inne pozwalają naszym 
studentom realizować swoje za-
interesowania, pasje, poszerzać 
umiejętności i wiedzę.
Troszkę obawialiśmy się z po-

czątku przekształcenia naszego 
Uniwersytetu i przejścia pod 
egidę Centrum Kultury i Ini-
cjatyw Obywatelskich. Dzięki 
zaangażowaniu pani dyrektor 
Aliny Witkowskiej i pani Basi 
Potkańskiej Uniwersytet nie ob-
niża lotów. Wykłady, te stacjo-
narne i te wyjazdowe, połączone 
ze zwiedzaniem wystaw, cieka-
wych ekspozycji czy muzeów, 
cieszą się popularnością. Zgła-
szając swoje zainteresowania, 
można być pewnym, że w miarę 
sił i środków zostaną w tema-
tach wykładów uwzględnione. 
Tu należą się wielkie podzięko-
wania Radzie Programowej.
Wspomnieć też trzeba, że seme-
stry kończymy hucznie – i coś 
dla ducha się znajdzie, i coś dla 
ciała, bo jest okazja, by zabły-
snąć talentem kulinarnym, szy-
kując jakieś smakowitości. 
Dla zobrazowania dokonań na-
szego Uniwersytetu należałoby 
napisać elaborat, a nie taką ot 
notatkę ze wspomnień, tak dużo 
się działo i dzieje nadal.
Dziesięć lat to długo. Niektórzy 
musieli zrezygnować z uczest-
nictwa (wnuki, zdrowie, cóż, 
samo życie), ale nowi z Podko-
wy i okolic przybywają, z Brwi-
nowa, Pruszkowa, Milanówka 
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i Grodziska Mazowieckiego,  
o Otrębusach nie wspominając. 
W ciągu tego 10-lecia nawiąza-
ły się nowe znajomości, utwaliły 
stare. Jedne inicjatywy się koń-
czą, wyczerpują swoją formułę, 
ale drugie powstają na ich miej-
sce. Jesteśmy pełni pomysłów, 
chęci dzialania, wszak jesteśmy 
nadal młodzi. I niech tak zosta-
nie przez kolejne 10 lat!

Magdalena Barańska
słuchaczka od semestru I

TEATR MÓJ WIDZĘ  
OTWARTY... 

W 2009 roku prowadziłam  
w Podkowie przy CkiIO mło-
dzieżową grupę teatralną. 
Fajne dzieciaki, miłe zajęcia.  
„A gdyby tak się udało stworzyć 
teatr dorosłych”– nieśmiało 
sobie marzyłam. Żeby jednak 
powstało coś takiego, jak teatr, 
musiało współgrać ze sobą wie-
le marzeń, potrzeb i dobrych in-
tencji. Wiedziałam, że w Podko-
wie istnieją grupy recytatorskie, 
popularyzujące poezję z pasja  
i oddaniem. Czy jednak znajdą 
się chętni, aby wykonać wiel-
ki skok od recytacji do teatru? 
Znaleźli się. Spotkały się marze-
nia. Po rozmowach z panią Anną 
Foss, która była i jest nadal du-
szą i sercem teatru, bez waha-
nia zdecydowałam się nawiązać 
współpracę z grupą, która sta-
nowiła trzon, fundament obec-
nego Teatru Otwartego. Skąd 
ta nazwa? Znów pomysł Ani 
Foss. Otwarty, bo zapraszający  
w swe szeregi wszystkich, którzy 
są gotowi podjąć niemały trud, 

ciężką pracę, którą publiczność 
być może nagrodzi kiedyś apro-
batą, radością i uśmiechem. 
Organizacyjnie przynależy do 
Podkowiańskiego Uniwersyte-
tu Otwartego, ale jeśli chodzi  
o uczestników, dawno przekro-
czył jego ramy. Obecnie liczy 
ok. 30 osób i ciągle przybywają 
nowi chętni z Podkowy i okolic.
Wspomniałam, że musiało zaist-
nieć kilka czynników, by mogło 
powstać takie zjawisko, jakim 
jest Teatr Otwarty. Na razie 
mamy zespół i reżysera. To bar-
dzo dużo, ale i bardzo mało. Bez 
życzliwości i pomocy lokalnych 
władz nawet tak gorąca, pełna 
pasji inicjatywa, potrwałaby 
chwilkę i zgasła. My mieliśmy 
wielkie szczęście. Zarówno dy-
rekcja CKiIO, jak i władze sa-
morządowe zauważyły i doce-
niły tę inicjatywę. Dostrzegły, 
jaką rolę kulturotwórczą i inte-
gracyjną dla miasta może ode-
grać Teatr Otwarty, i stworzyły 
nam stabilne warunki do pracy. 
Wreszcie ostatni czynnik, bez 
którego te trzy pierwsze, cho-
ciaż ważne, byłyby ciągle nie-
wystarczające. Publiczność. 
Czy publiczność dopisze? Do-
pisała! Wspaniała, niezwykła 
podkowiańska publiczność do-
pingowała nas i wspierała od 
pierwszego występu i wciąż jest 
wierna, kochająca i kochana. 
To dla naszej publiczności, pod-
czas męczących prób, powtarza-
my wciąż i wciąż te same gesty  
i słowa, aby z szeleszczącego 
papierem tekstu przemieniły się 
w prawdę ludzkich losów. Mieli-
śmy niesamowite szczęście.
Dwanaście premier w ciągu 
siedmiu lat to bardzo dużo. Było 

to możliwe dzięki niesłychanie 
ofiarnej pracy całego zespołu  
i życzliwości CKiIO, za co 
ogromnie dziękuję. 

Joanna Cichoń
instruktor teatralny, prowadzi Teatr 
Otwarty od 2009 roku 

KLUB OGRODOWY

Pewnie mało kto pamięta zimę 
przełomu lat 2005 i 2006. Ja 
pamiętam ją bardzo dobrze, 
bo pod zwałami długo leżą-
cego śniegu zgnił mi trawnik, 
połamały się gałęzie drzew  
i krzewów, zmarniały byliny. 
Poprosiłam o radę, jak rato-
wać zniszczony ogród, zaprzy-
jaźnioną panią inżynier ogrod-
nik, Hanię Gradkowską, także 
członka Towarzystwa Przyjaciół 
Miasta Ogrodu Podkowa Le-
śna. I podczas oglądania strat 
pomyślałyśmy, że może warto  
o takich problemach porozma-
wiać w szerszym gronie. A ponie-
waż wszyscy pasjonowaliśmy się 
tworzeniem Uniwersytetu Otwar-
tego „Pokolenia”, rzeczą natu-
ralną był komunikat o spotkaniu 
ze specjalistą na temat zniszczeń 
zimowych. Formuła okazała się 
interesująca i potrzebna, więc 
odbyło się kilka takich spotkań,  
a potem zaczęły się zaproszenia 
do ogrodów, bo kwitnie coś cie-
kawego, ładnego, nieznanego. 
No, a przy okazji spotkań poja-
wiły się poczęstunki…
Przed wakacjami postanowi-
łyśmy kontynuować spotkania, 
bo trudno było sobie wyobra-
zić trzy miesiące bezczynności. 
Ale żeby nie było zbyt łatwo, 
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zaczęłyśmy wymyślać tematy, 
a czasem przebrania. No i taka 
właśnie formuła wakacyjnych 
spotkań uniwersyteckich została 
nazwana Klubem Ogrodowym,  
a jak „klub”, to i „prezes” (A. Foss)  
i „wiceprezes” (H. Gradkowska). 
Spotykamy się już 10 lat, w do-
mach, z udziałem rodzin, więc  
i więzi stały się ściślejsze. Przez 
trzy wakacyjne miesiące odbywa 
się na ogół kilkanaście spotkań 
– razem obchodziłyśmy naro-
dziny wnuka jednej z koleżanek, 
regularnie spotykamy się z oka-
zji rocznicy wybuchu Powstania 
lub II wojny światowej, czasem 
z okazji imienin, powrotu z za-
granicznej podróży itp. Czasem 
omawiane są tematy poważne, 
np. rośliny trujące w ogrodach, 
pożytki z pszczół, dobre rady 
na każdą okazję; czasem spo-

tkania są kolorowe – przycho-
dzimy ubrane na biało, różowo, 
zielono, niebiesko, w kropki,  
w kapeluszach lub „grzybowo”.  
A jak wcześniej wspomniałam,  
w pewnym momencie pojawi-
ły się poczęstunki, no i po tak 
spędzonym lecie trzeba niekiedy 
pomyśleć o odchudzaniu. Za-
wsze jednak zamykamy sezon 
pod koniec września hasłem 
„słoneczne zakończenie lata”  
i z przyjemnością wracamy na 
naszą starą uczelnię.

Anna Foss
prezes, słuchaczka od semestru I                                                                

NAPRAWDĘ NIEDŁUGO 
MINIE 10 LAT?

No tak, zaczęliśmy w lutym 
2006 roku. Ale wcześniej był 

„Klub Pań” w stawiskim mu-
zeum prowadzony przez kustosz-
ki Małgorzatę Bojanowską i Ewę 
Cieślak. Siedem lat niedzielnych 
spotkań z fascynującymi ludźmi. 
Tam poznałam Beatę Tarłowską. 
Klub właśnie kończył swą dzia-
łalność, gdy Beata ogłosiła, że  
w Podkowie Leśnej powstaje 
Otwarty Uniwersytet Trzeciego 
Wieku „Pokolenia”. Po miesią-
cu zapisanych było 106 osób.
Pamiętam pierwsze zebranie 
organizacyjne na ul. Świerko-
wej i te emocje, pytania, czy 
będą indeksy, egzaminy, oceny, 
dyplomy? Rzeczywiście, po kil-
ku pierwszych semestrach były 
„świadectwa” wydawane na 
podstawie… frekwencji. Potem 
ten pomysł zarzucono.
Zespół założycielski stanowili: 
Ewa Domaradzka, Anna Foss, 

„Spotkanie grzybowe” Klubu Ogrodowego, wrzesień 2010 r.
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Beata Tarłowska i Andrzej Tysz-
ka, żartobliwie zwani Bandą 
Czworga. Oczywiście pomagały 
im Rada Programowa i Rada 
Słuchaczy.
I choć miesiąc później ruszył 
UTW w Grodzisku (jesteśmy 
grodziszczanami), zdecydowa-
liśmy z mężem: piękne miejsce, 
mili ludzie – zostajemy. 
Początkowo zajęcia odbywały 
się w dużej, trochę smutnej sali 
kinowej przy ul. Świerkowej. 
Pierwszy wykład: „Szkoła de-
mokracji”, wygłosił 15 lutego 
2006 roku prof. Jerzy Regulski. 
I tak się zaczęło. 
W każdą środę o godz. 11 spo-
ra grupa chętnych z Podkowy 
Leśnej, ale również z Brwino-
wa, Grodziska Mazowieckiego  
i Pruszkowa z zainteresowaniem 
słuchała magistrów, doktorów  
i profesorów, ludzi, którzy dzie-
lili się swoją wiedzą. Wachlarz 
tematyczny ogromny: nauki 
ścisłe, przyrodnicze, filozofia, 
socjologia, kultura, literatur i 
muzyka. A po każdym wykładzie 
często długa dyskusja.
Ale nasz uniwersytet to nie tylko 
wykłady, to również warsztaty, 
kursy, lektoraty, wycieczki, zaję-
cia teatralne i sportowe (tai chi 
lub nordic walking z Andrzejem 
Piekunem).
Kiedy wykłady odbywały się 
na Świerkowej, to zakończenie 
kolejnego semestru mieliśmy  
w bardziej atrakcyjnych miej-
scach, np. w Muzeum Sztuki 
Ludowej w Otrębusach, w pa-
łacyku Lilpopów, w muzeum 
Iwaszkiewiczów w Stawisku 
(był czerwiec i zabawa na ta-
rasie trwała długo), w pałacyku  
państwa Regulskich na Zarybiu 

oraz w willi „Renata”, gdzie 
kręcony jest „Klan”. 
Chyba od VI semestru je-
sienią 2008 roku przenieśli-
śmy się do Pałacyku zwa-
nego Kasynem. Czy można 
sobie wymarzyć piękniejsze 
miejsce na nasze spotkania? Stoi  
w środku starego parku, wyre-
montowany, odmalowany, ślicz-
ny i… gościnny. Główna sala na 
pierwszym piętrze jest niewiel-
ka, ale tym bardziej jest miło i 
kameralnie.
Przeglądam stare programy  
i dokonuję retrospekcji poszcze-
gólnych wykładów. Widzę sceny 
jak w migawce aparatu fotogra-
ficznego.
– Sala na ulicy Świerkowej, 
wykład prof. Andrzeja Olszew-
skiego: „Art deco”. W którejś 
z torebek dzwoni telefon. Spło-
szona słuchaczka próbuje go 
wyłączyć, trwa to długo, ale 
telefon jest nieposłuszny. Pro-
fesor, starszy pan, ze stoickim 
spokojem mówi: „Bizneswoman 
ma pilny telefon, musi odebrać. 
Poczekamy”.
Niestety, telefony nadal „uatrak-
cyjniają” nasze wykłady.
– Yaśmina Strzelecka, wysty-
lizowana na góralkę, pięknie 
opowiada o Helence Rojównie  
i moich ukochanych Tatrach.
– Zakończenie III semestru, 
czerwiec 2007 roku, Stawisko. 
Prof. Andrzej Gronczewski ma 
wykład o Jarosławie Iwaszkiewi-
czu. Mówi ciekawie, ale długo, za 
długo, jesteśmy trochę zmęczeni 
i kiedy wykładowca robi pau-
zę, jedna z koleżanek, myśląc, 
że skończył, zaczyna bić brawo.  
Z radością dołączamy do owacji, 
jak niesforne uczniaki zadowo-

lone z udanego żartu. Profesor 
się poddaje i kończy. Teraz część 
artystyczna i zabawa na tarasie  
(o której było wyżej). 
– Wiosna 2007 roku, prof. Hen-
ryk Rogacki ma wykład z histo-
rii teatru: „Samotność i wspól-
nota publiczności teatralnej”. 
Nie udało mi się zabrać głosu  
i opowiedzieć o tym, jak w 1968 
roku we Wrocławiu byłam z gru-
pą polonistów w Teatrze Labo-
ratorium (13 Rzędów) Jerzego 
Grotowskiego na przedstawie-
niu „Akropolis”. W epoce sceny 
pudełkowej to była absolutna 
awangarda, ogromne przeżycie! 
A po spektaklu jeszcze dyskusja 
z kierownikiem literackim Lu-
dwikiem Flaszenem. 
– 2008 rok, grudzień, okres 
przedświąteczny. Wesoło było 
na wykładzie: „Karp na na-
szym stole”, przygotowanym 
przy współudziale męża, a wy-
głoszonym przez naszego kroto-
chwilnego kolegę dr. Zygmunta 
Okoniewskiego. Nawet krawat 
założył odpowiedni – pomarań-
czowy z namalowanym karpiem.
Można by tak wspominać jesz-
cze długo…
Ileż ważnych informacji nasz 
mózg po latach odrzuca, a za-
chowuje drobiazgi bez większej 
wartości… Dlaczego akurat te?
Jeszcze á propos wykładów. 
Mam prośbę, zapewne także  
w imieniu części słuchaczy. Czy 
na małą czarną i pogaduchy za-
interesowani mogliby przycho-
dzić 15 minut przed wykładem?
Uwielbiamy wycieczki, zwy-
kle były (i są) jednodniowe, o 
charakterze wykładowym albo 
rekreacyjnym. Pierwsza od-
była się 19 kwietnia 2006 roku 
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do Muzeum Zespołu Pieśni i 
Tańca „Mazowsze” w Karoli-
nie. Wymienię tylko niektóre, bo 
było ich bardzo dużo: Żelazowa 
Wola, Radziejowice, Petryko-
zy, Rogów, Kozłówka, Sulejó-
wek, Ciechanów, Opinogóra, 

Pułtusk, Warka, Czarnolas, 
Otwock, Żyrardów, Wilanów… 
Dodam nieskromnie, że wy-
cieczkę do Łodzi (naszego ro-
dzinnego miasta) zorganizował 
mój mąż. Wbrew powszechnej 
opinii, że to miejsce szare, brud-
ne i zaniedbane, zobaczyliśmy 
pełne zieleni Miasto Czterech 

Kultur. Zwiedziliśmy pałace Po-
znańskiego i Herbsta, osiedle 
Księży Młyn, spacerowaliśmy 
po słynnej, pełnej secesji ulicy 
Piotrkowskiej. Po obiedzie w 
hotelu uniwersyteckim jedna z 
koleżanek podziękowała mężo-

wi, dodając, że była na wielu 
wycieczkach, ale po raz pierw-
szy spotkała się z tym, że do de-
seru podano wino…
Przy naszym uniwersytecie pra-
wie od początku działało koło 
teatralne. Jego duszą były Beata 
Tarłowska i Anna Foss. Zmie-
niała się nazwa (na początku 

„Komu wiersz, komu piosenkę”, 
a obecnie „Teatr Otwarty”), 
zmieniali prowadzący, aktorzy, 
ale istnieje do dziś. Pierwszy 
występ, jaki pamiętam: „Anna  
i Jarosław”, był w wilii „Aida”, 
potem wiersze Wisławy Szym-

borskiej w przedstawieniu „Je-
steś piękne, mówię życiu”, na-
stępnie w nastrojowym wnętrzu 
Kasyna grupa pań w długich 
sukniach, sznurach pereł, eto-
lach przybliżyła nam twórczość 
Marii Pawlikowskiej-Jasno-
rzewskiej. A już miesiąc póź-
niej przygotowałyśmy z Beatą 

Wycieczka na Podlasie, maj 2011 r.
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przy wsparciu prof. Michała 
Bogusławskiego program „Za-
mek, dwór i zaścianek”, według 
„Pana Tadeusza”. Była do tego 
piękna scenografia. 
W listopadzie 2009 roku  
z ogromną tremą zaprezentowa-
łam przedstawienie „O zielony 
Konstanty, o srebrna Natalio”. 
Udział brał cały zespół plus gęś 
(niestety, nie była zielona): Kon-
stanty – Andrzej Glegolski, Na-
talia – Ewa Kwiatkowska oraz 
Beata i Dana, Jagoda, Danusia, 
Teresa, Zosia, Hania, Stefan  
i Wojtek. Oprawą muzyczną jak 
zwykle zajęła się wszechstronnie 
uzdolniona Marzena Grzymała. 
Wymieniam ich wszystkich, po-
nieważ do dziś występują, aby 
innym sprawiać radość. 
Przypominam sobie zimny 
styczeń 2010 roku i program 
„Szuflada”. Z szufladki stare-
go sekretarzyka wyjmowaliśmy 
własne teksty i je prezentowali-
śmy. Danusia Szewczyk, nasza 
aktorka o fantastycznej pamię-
ci, zdolna poetka, czytała swoje 
piękne wiersze, Dana Jocz re-
cytowała własne liryki, Andrzej 
Tyszka czytał fragmenty utworu, 
którego tytułu (przepraszam) nie 
pamiętam, a ja zaprezentowa-
łam swoje opowiadanie tatrzań-
skie. Konferansjerkę prowadziła 
niezrównana (zawsze w bieli lub 
czerni) Kasia Szmania-Rasz.  
A potem tańczyliśmy koło lśnią-
cej światełkami choinki. 
Pamiętam też piękny program 
Ani Foss poświęcony Fryde-
rykowi Chopinowi. Dana Jocz  
w roli George Sand była prze-
pięknie ucharakteryzowana. 
Jeszcze ten satyryczny, na zakoń-
czenie kolejnego semestru, któ-

rego akcja rozgrywa się w ma-
glu pani Kowalskiej (Danusia),  
a wyśmiewa słabostki podko-
wian. Trudno zapomnieć no-
wobogacką snobkę w norkach  
– w tej roli świetna Ania Foss.
Nasz „Teatr Otwarty” działa na-
dal. Jesienią 2012 roku ogląda-
liśmy „Bar pod zdechłym psem”, 
spektakl poezji Władysława Bro-
niewskiego. Ostatnie kapitalne 
przedstawienia to „Arszenik  
i stare koronki” oraz widowisko 
muzyczne z tekstami Agnieszki 
Osieckiej. Oba spektakle wiele-
kroć powtarzano.
W ciągu tych dziesięciu lat spo-
ro się zmieniło w naszej uczelni. 
Jedni odeszli, bo zdrowie już 
nie dopisuje, inni – bo zaab-
sorbowani są obowiązkami ro-
dzinnymi, ale przybywają nowi, 
„młodsi” studenci. Wszyscy wy-
trwale zaliczają najpiękniejszą 
uczelnię świata, bo bezstresową. 
A wszystkie zdarzenia starannie 
dokumentuje na zdjęciach nasz 
kolega Oskar Koszutski. Od 
pewnego czasu mamy nową pa-
nią „rektor”, Barbarę Potkań-
ską, miłą, skromną i pracowi-
tą. Ogromne wyrazy szacunku, 
podziwu i podziękowania, pani 
Basiu.
Pamięć ludzka jest zawodna  
i wybiórcza, zwłaszcza „stu-
dentki” UTW. Dlatego takie są 
moje wspomnienia – niepełne  
i subiektywne.
Jeśli nadal mamy potrzebę po-
znawania, uczenia się, poszuki-
wania, jeśli było nam dobrze ze 
sobą przez tych dziesięć lat, to  
z okazji jubileuszu możemy chyba 
życzyć sobie następnych takich 
dziesięciu. Mam nadzieję, że idea 
UTW przetrwa kolejne lata. 

No to do miłego spotkania w Pa-
łacyku, w środę o godzinie jede-
nastej! 
Katarzyna Jakucewicz 
słuchaczka od semestru I

PRAWDZIWA WSPÓLNOTA 
UNIWERSYTECKA

Z okazji Jubileuszu 10-lecia 
Uniwersytetu Otwartego „Po-
kolenia” w Podkowie Leśnej 
pragnę złożyć moje najszczersze 
gratulacje wszystkim słuchacz-
kom i słuchaczom tej wspaniałej 
Uczelni oraz jego organizato-
rom. Jednocześnie pragnę go-
rąco podziękować za możliwość 
10-letniej współpracy w charak-
terze wykładowcy, członka Rady 
Programowej i artysty muzyka.
W ciągu tych lat, niezwykle 
otwarta na poznawanie nowych 
obszarów wiedzy i sztuki posta-
wa słuchaczy Uniwersytetu była 
dla mnie niezwykłą inspiracją do 
samorozwoju. Idea kształcenia 
ustawicznego, tak wspaniale re-
alizowana przez słuchaczy UOP 
jest dla mnie równie ważna, jako 
motyw przewodni całego moje-
go życia. Zamówienia na kolej-
ne wykłady, przybliżające do-
konania zarówno wielkich, jak 
i mniej znanych kompozytorów, 
były dla mnie okazją do pogłę-
bienia wiedzy z zakresu historii 
muzyki, a czasami impulsem do 
dokonania ciekawych dla mnie, 
a mam nadzieję, iż również dla 
słuchaczy odkryć.
Przez te minione lata podzi-
wiałem niezwykły entuzjazm 
słuchaczy nie tylko w kierunku 
pogłębiania i zdobywania no-
wych wiadomości, lecz również  
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w działaniach artystycznych 
w aż dwóch niezależnych gru-
pach teatralnych, zespołach 
chóralnych czy działalności 
na polu malarstwa, fotografiki  
i rękodzieła artystycznego. To 
wspaniałe obszary, w których 
„eksplodowały” talenty arty-
styczne słuchaczy UOP! Miałem 

niezwykłą przyjemność uczest-
niczyć w niektórych spektaklach 
jako skrzypek. Zawsze było to 
dla mnie wielkie przeżycie arty-
styczne.
Pragnę pokreślić również wspa-
niałą atmosferę wzajemnego 
szacunku, życzliwości, cierpli-
wości i chęci pomocy, jaka pa-

nuje wśród słuchaczy i udziela 
się wszystkim, którzy mają oka-
zję współpracować z Uniwersy-
tetem. 
Myślę, iż wytworzyła się przez 
te lata prawdziwa Wspólnota 
Uniwersytecka, a małżeństwa 
skojarzone wśród słuchaczy to 
prawdziwy skarb!

Życzę UOP w Podkowie Leśnej 
jeszcze wielu lat działalności  
w tak wspaniałej atmosferze  
i wielu sukcesów naukowych i ar-
tystycznych!

Józef Kolinek
kwartet „Prima Vista” 

CZUĆ SIĘ MŁODO...

Jestem przekonana, że dzię-
ki Uniwersytetowi nastąpiła 
ogromna integracja w środo-
wisku ludzi starszych w Podko-
wie. Znamy się, pozdrawiamy 
na ulicach, spędzamy razem 
czas, budujemy więzi z osobami 

o podobnych pasjach i zaintere-
sowaniach. Wykłady poszerza-
ją i aktualizują naszą wiedzę,  
a sprawność intelektualna po-
zwala czuć się młodo chociażby 
duszą.

Elżbieta Kwiatkowska 
słuchaczka od semestru I 

Wykład wyjazdowy , Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 9 grudnia 2015 r.
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Pierwsze warsztaty nordic walking, 9 kwietnia 2006 r.

JEST TO NASZ UNIWERSY-
TET I NIECH TAK BĘDZIE 
DALEJ

W 2006 roku znalazłam w skrzyn-
ce pocztowej ulotkę z Urzędu 
Miasta z pytaniami, czego podko-
wianie oczekują od Urzędu. Jed-
no z pytań dotyczyło powołania 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Ta propozycja bardzo mi od-
powiadała. Ulotkę wypełniłam  
i zaniosłam do Urzędu. Po kilku 
dniach otrzymałam wiadomość 
o pierwszym spotkaniu, które 
odbyło się przy ul. Świerkowej 
1. Frekwencja dopisała. Spotka-
nie prowadzili Ewa Domaradz-
ka, Anna Foss, Beata Tarłowska  
i Andrzej Tyszka. Wspomnę swoje 
pierwsze sympatyczne wrażenie.

Kiedy przyszłam, nie było już 
wolnych miejsc, więc stałam, jak 
wiele innych osób. Wtedy An-
drzej Tyszka, bardzo elegancko, 
ofiarował mi swoje krzesło. Po 
wprowadzeniu i krótkiej wymia-
nie zdań otrzymaliśmy deklara-
cje do wypełnienia. Uwaga, że 
„można się nie przyznawać się 
do wieku”, wywołała dużą we-
sołość.
Deklarację wypełniłam i od-
dałam. Następne spotkanie, 
to był już wykład. O ile dobrze 
pamiętam, wykłady od sa-
mego początku odbywały się  
w środę o godz. 11.00.
Jednocześnie zaczęto organizo-
wać grupy zainteresowań, jak 
ogrodowa i teatralna. Najpierw 
zgłosiłam się do ogrodowej, 

która istnieje do tej pory i jest 
prowadzona przez Annę Foss. 
W czasie wakacji spotykamy się 
w ogrodach u poszczególnych 
koleżanek, wymieniamy wiedzę  
i doświadczenia, nie tylko 
ogrodnicze. 
Kolejna była grupa teatralna. 
Inicjatorką i współorganizator-
ką była także jedna z naszych 
słuchaczek, Kasia Szmania-
-Rasz, wspomagały ją Anna 
Foss i Beata Tarłowska, nato-
miast stroną artystyczno-aktor-
ską zajmował się prof. Michał 
Bogusławski.
Nasz repertuar był bardzo 
różnorodny. Prezentowaliśmy 
przedstawienia od klasyki do 
kabaretu.
Po jakimś czasie grupę teatral-
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ną zamieniono na Teatr Otwar-
ty. Od kilku lat kieruje teatrem 
i jest jego reżyserem i scena-
rzystką aktorka pani Joanna  
Cichoń, której należy się wiel-
kie uznanie za ogromne zaan-
gażowanie. Teatr Otwarty, sta-
le czynny, sprawia nam wiele 
radości, a także przynosi wiele 
korzyści, jak chociażby pobu-
dzanie naszej wyobraźni. 
Zawsze czekamy na nowe przed-
stawienia i nie wyobrażamy so-
bie naszego Uniwersytetu bez 
Teatru Otwartego. 
Z biegiem czasu powstawały 
inne grupy zainteresowań, jak 
nordic walking, komputerowa, 
językowa. Każda z tych grup ma 
swoich sympatyków.
W ramach programu organizo-
wane były bardzo interesujące 
wykłady wyjazdowe i inne wy-
cieczki do teatru czy muzeów.  
W Klubie Podróżnika odbywają 
się pokazy filmów z ciekawych 
wyjazdów. 
Moim zdaniem, Uniwersytet 
zgodnie z programem daje moż-
liwość pogłębiania wiedzy z róż-
nych dziedzin, a w artystycznych, 
takich jak kino, muzyka czy balet, 
malarstwo i architektura, dodat-
kowo rozwija naszą wrażliwość 
na piękno.
Jak tu nie wspomnieć wykła-
du pana Igora Pogorzelskiego: 
„Francuscy impresjoniści i ba-
lety rosyjskie w Paryżu, przed 
wybuchem wielkiej wojny”. Wy-
kład był wspaniały. Na koniec 
wykładowca zaprezentował nam 
taniec Mai Plisieckiej do „Bole-
ra” Ravela. Byliśmy oczarowa-
ni. 
Trudno uwierzyć, że to już dzie-
sięć lat mija, jak mamy nasz 

Uniwersytet, który w tym cza-
sie przyjął nazwę Uniwersytet 
Otwarty „Pokolenia”. 
Spotykamy się raz w tygodniu, 
mamy stały kontakt ze sobą, po-
znajemy nowych ludzi, a nawet 
tworzą się przyjaźnie.
Niektórzy słuchacze są od po-
czątku, niektórych już nie ma, 
przychodzą nowi.
Ale jest to nasz Uniwersytet  
i niech tak będzie dalej.

Jadwiga Mączyńska
słuchaczka od semestru I

CZEKAM NA ŚRODOWE 
PRZEDPOŁUDNIA...

Jestem uczestniczką Uniwer-
sytetu Otwartego „Pokolenia” 
dopiero pierwszy semestr. Bra-
łam udział w wykładach odby-
wających się w Pałacyku, jak  
i na wyjazdach. Mile wspomi-
nam wszystkie te wycieczki, czy 
to do Wilanowa, Radziejowic, 
czy też do Muzeum Historii Ży-
dów Polskich.
Nim zdecydowałam się zapisać 
na uniwersytet trzeciego wieku, 
byłam straszliwie przygnębiona  
i zrozpaczona z powodu śmierci 
w rodzinie. Zastanawiałam się, 
co może pomóc odgonić moje 
smutne myśli. Nie podejrze-
wałam, że uda mi się wyciszyć  
i znaleźć ujście dla tego mojego 
przygnębienia. A jednak udało 
się! Zdałam sobie sprawę, że 
zaczynam czekać na te środo-
we przedpołudnia, żeby przyjść  
i posłuchać, co inni ludzie mają 
ciekawego do powiedzenia.
Teraz wydaje mi się, że ten mały 
krok, jaki zrobiłam, by być bliżej 

ludzi, zaowocował w moim życiu 
wielką zmianą.
Już czekam na kolejny semestr...
Wiele sobie po nim obiecuję.

Ewa Rudowska
słuchaczka od roku 2014

W ZDROWYM CIELE...

Do emerytury szykowałam się 
psychicznie od wielu miesięcy. 
Bałam się trochę izolacji i sa-
motności, która po zakończeniu 
pracy zawodowej dotyka podob-
no wiele osób. Na szczęście wie-
działam, że w Podkowie działa od 
niedawna Uniwersytet Otwar-
ty „Pokolenia”. W 2006 roku, 
przechodząc ulicą Świerkową, 
wstapiłam do jego siedziby. 
Trafiłam akurat na zajęcia tai 
chi – chińskiej sztuki walki. 
Około 20 osób, uśmiechniętych, 
pełnych werwy, pod kierunkiem 
instruktorki Kingi Klaś-Pupar 
wykonywało rytmicznie w takt 
muzyki obco, ale ciekawie wy-
gladające ćwiczenia. Wszyscy 
mówili sobie po imieniu. 
Od jesiennego semestru zaczę-
łam uczęszczać na zajęcia odby-
wające się dwa razy w tygodniu.
Cała grupa tai chi bardzo się 
zżyła, być może dlatego, że przez 
kilka semestrów prawie nie 
zmienił się jej skład.
Uczyłyśmy się coraz to nowych 
programów. Najatrakcyjniej-
sze były figury z szablą, potem 
z mieczem. Występowałyśmy 
na pokazach i uroczystościach 
uniwersyteckich w Podkowie  
i sąsiednich miejscowościach. 
Po kilku latach musiałam zrezy-
gnować z treningów, ale zawsze, 
gdy spotkam którąś z uczestni-
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czek, witam się jak z kimś bar-
dzo bliskim.
Oczywiście Uniwersytet Otwar-
ty „Pokolenia” miał też moc 
innych ciekawych propozycji: 
warsztaty komputerowe, gim-
nastykę, wykłady, wycieczki, 
spotkania ze znanymi ludźmi 
– że wymienię tylko te zajęcia,  
w których brałam udział. 
Uważam, że życie seniorów  
w Podkowie bez Uniwersytetu 
byłoby o wiele mniej barwne. 

Zofia Skaradzińska 
słuchaczka od roku 2007  

ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE...

Na fali wspomnień warto na-
pisać o zorganizowanym przez 
Beatę Tarłowską zespole wokal-
nym „Śpiewać każdy może”.
Spora grupa chętnych pod kie-
runkiem Marzenny Grzymały 
raz w tygodniu lub częściej pró-
bowała swych możliwości wo-
kalnych.
Beatka wyszukiwała dla nas cie-
kawe, zapomniane już teksty pio-
senek z nutami, a my od czasu do 
czasu przy różnych spotkaniach 
uniwersyteckich je prezento-
wałyśmy, po amatorsku, ale  
z przejęciem. Odwaga nasza się-
gnęła szczytu, kiedy latem 2008 
roku zaproszono nas do udzia-
łu w „Juwenaliach III wieku”, 
odbywających się w Warsza-
wie. Było nas trzy! – Marzenka 
Grzymała, Ela Kwiatkowska  
i ja. Śpiewałyśmy własne teksty 
do melodii skomponowanych 
przez Marzenę, z solowym po-
pisem Eli Kwiatkowskiej. Na wi-
downi ponad 500 osób z różnych 

uniwersytetów w Polsce, wiele 
bardzo dobrych zespołów i my,  
w oślepiającym blasku reflekto-
rów staramy się zaśpiewać naj-
lepiej, jak kto może...
Są oklaski... potem gratulacje. 
Jest dyplom!!!
Wspominamy ten występ jako 
akt naszej niesłychanej odwagi. 
Tym „popisem” wzniosłyśmy się 
nad poziomy.     

Danuta Szewczyk
słuchaczka od semestru I

JEŚLI SIĘ UCZYĆ, TO WARTO 
OD NAJLEPSZYCH

Miałam 15 lat, gdy wraz ze 
szkolnym gronem, pedagogami  
i kolegami, dostąpiłam zaszczy-
tu znalezienia się w nowo otwar-
tym po rewaloryzacji Teatrze 
Stanisławowskim w Starej Po-
marańczarni. W moim domu ro-
dzinnym dbano bardzo o kontakt 
z teatrem, operą, filharmonią…. 
Ale stanąć na scenie w Teatrze 
Stanisławowskim – to było dla 
kandydatki na dorosłość, uczen-
nicy szkoły artystycznej, coś w 
rodzaju chrztu, a taka inicjacja 
naznacza przecież na całe życie. 
Gdy zwiedzaliśmy kulisy, oglą-
daliśmy machiny do scenografii, 
słuchaliśmy dawnych efektów 
dźwiękowych, a potem pełnego 
przedstawienia – magia teatru 
przemówiła.  
Wiele lat później, w 2005 roku, 
gdy w Podkowie padło hasło: 
trzeba powołać Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, zrozumiałam, 
że oto pojawia się przede mną 
szansa na urzeczywistnienie 
dawnego marzenia i uzupełnie-

nie swego wykształcenia eko-
nomicznego humanistycznym 
uniwersyteckim. I tak oto zna-
lazłam się w składzie zespołu 
założycielskiego Uniwersytetu 
Otwartego „Pokolenia”. 
W czasie pięciu lat prowadze-
nia, od strony prawno-organi-
zacyjnej i finansowo-księgowej, 
naszego uniwersytetu, inicjo-
wałam i realizowałam rozma-
ite wydarzenia i cykle zajęcio-
we. Ale wkrótce upomniało się  
o należne w moim życiu miejsce 
tamto dawne, teatralne „nazna-
czenie”.
Friedrich Nietzsche w książce 
„Narodziny tragedii albo Grecy  
i pesymizm” napisał, że: „tra-
gedia narodziła się z ducha 
muzyki”, a „śpiew i muzyka 
były zasadą tragedii, nie jej 
ozdobą”. I oto od razu za-
chwyt: jak na zamówienie, taką 
samą ścieżką podążały sprawy 
na naszym uniwersytecie. Od 
pierwszych wspólnych chwil 
śpiewał nasz Zespół Wokalny, 
a od początku IV semestru kil-
kuosobowa grupa słuchaczek 
spotykała się z Jerzym Lachem  
i Beatą Bierońską, instruktora-
mi teatralnymi podkowiańskiego 
MOK. Pierwsze miesiące pracy 
grupy zakończyły się wystawie-
niem na scenie przy Świerkowej 
„Jasełek” wg ks. Jana Twardow-
skiego. Ale prawdziwy początek 
teatralnej przygody twórców  
i słuchaczy Uniwersytetu nastą-
pił w maju 2008 r. 
Z inicjatywy słuchaczki Ka-
tarzyny Szmania-Rasz panie 
biorące udział w Zespole Wo-
kalnym i w Zespole Teatral-
nym przygotowały, w tajemnicy  
i z zaskoczenia, popołudnie po-



etycko-muzyczne: „Liryki Wi-
sławy Szymborskiej”. Muzykę 
do tekstów Szymborskiej napisa-
ła Marzena Grzymała. Ogrom-
ny aplauz i…dwa powtórzenia, 
również specjalnie dla uczniów 
podkowiańskiego liceum. 
Chętnych do przygotowania 
następnych programów nie bra-
kowało, ale ja za najważniejsze 
uważam te, które prezentowa-
ły twórczość własną słucha-
czy – czyli w latach 2008–2011 
trzy. Nazwaliśmy je „Szufladą”. 
Kolejno: I, II i III. Wiele pracy 
włożyli w te „szufladowe” insce-
nizacje wszyscy uczestnicy, ale 
nie mogę tu pominąć najwięk-
szego wkładu, koncepcyjnego  
i reżyserskiego, Anny Foss. Swo-
je utwory przedstawili: Marzena 
Grzymała, Kasia Jakucewicz, 
Dana Jocz, Danusia Szewczyk  
i Andrzej Tyszka – w imieniu 
Baltazara K. Prezentowana była 
poezja naszego sąsiada z Żółwi-
na, śp. Henryka Kwiatkowskie-
go. Pomysłów i chęci ich reali-
zacji było wiele, więc szybko 
ukuliśmy dla nich termin: Autor-
ski program słuchaczy Uniwer-
sytetu Otwartego „Pokolenia”. 
Popołudnia poetycko-muzyczne.  
Ja sama również miałam po-
mysł na kilka takich „popołu-
dni poetycko-muzycznych”. Na 
pierwszy ogień poszły, rzecz 
jasna, moje fascynacje lite-
rackie, czyli „Na zamku, we 
dworze i w zaścianku” na pod-
stawie „Pana Tadeusza” – 
przedstawienie przygotowane 
wspólnie z Kasią Jakucewicz. 
Przepiękne piosenki do tekstów 
Mickiewicza skomponowała  
i wykonała Marzena Grzymała.
Następnie fenomen uniwersalny 

– bajki dla wszystkich: „Arcy-
bayki. Od Ezopa do dziś”, które 
cudnie opracowali młodzi śpie-
wacy zespołu „Gregorianum”. 
Współczesność przywołałam 
siedmioma „Opowiadaniami 
prof. Tutki” wg Jerzego Sza-
niawskiego; mądre i przewrot-
ne, błyskotliwe, ale też reflek-
syjne opowiastki w wykonaniu 
pięciu panów puentowała mi-
strzowsko na wiolonczeli pani 
Nadia Bojadżijew. 
To wtedy w działaniach, któ-
re rozpoczęły przecież nasze 
słuchaczki, pojawili się, po raz 
pierwszy w komplecie, panowie: 
Krzysztof Cichowski, Andrzej 
Glegolski, Zbyszek Jachimski, 
Stefan Molęda i Andrzej Tyszka. 
„Psalmy z Psałterza Dawidów” 
to ponadczasowa opowieść  
o losie ludzkim, zaklęta przed 
wiekami w strofy poetyckie.  
O ilustrację muzyczną popro-
siłam chór Mirabilia Musica, 
zespół złożony z młodych muzy-
ków śpiewających chrześcijań-
skie pieśni liturgiczne. 
I kolejny sentymentalny po-
wrót: „Jonasz Kofta – legenda 
z czasów naszej młodości”. Aby 
nadać lubianym i znanym wier-
szom poety powiew świeżości, 
poprosiłam Marzennę Grzyma-
łę, aby je zaśpiewała razem ze 
swoimi podkowiańskimi ucznia-
mi, kilkuletnimi dziećmi. Ale 
przecież „Pamiętajcie o ogro-
dach” zaśpiewaliśmy wszyscy 
razem. Bo to jest o nas i do nas, 
mieszkańców Podkowy Leśnej. 
Na podsumowanie pięciu lat 
Uniwersytetu, które było rów-
nocześnie podsumowaniem 
zrealizowanych przez nas 
międzynarodowych projek-

tów dofinansowanych z fundu-
szy europejskich (z programu 
Grundtwig), wybraliśmy „Po-
ezję i muzykę średniowiecznej 
Hiszpanii”. W Sali Lustrzanej 
Pałacyku zabrzmiały tęskne, ale 
chwilami też żywiołowe pieśni 
sefardyjskie w wykonaniu pani 
Anny Jagielskiej-Riveiro z towa-
rzyszeniem zespołu instrumen-
talnego Maayan. 
Przyjęłam też zasadę, że słucha-
cze nasi – tak jak publiczność  
w profesjonalnych teatrach – 
mają prawo otrzymać dobrze 
opracowany, drukowany pro-
gram. I dlatego te, które to-
warzyszyły i towarzyszą moim 
spotkaniom poetycko-muzycz-
nym, mają zawsze bogatą war-
stwę edukacyjną. I tak kolejny 
raz szkoła splotła się teatrem,  
a udramatyzowana poezja  
– z muzyką.
Ponieważ odległe historycznie  
i językowo teksty mogą być trud-
ne w odbiorze, przed niektórymi 
naszymi spektaklami zapra-
szaliśmy słuchaczy na wykłady 
przybliżające epokę. I tak np: 
„Arcybayki” poprzedzone były 
wykładem Andrzeja Dąbrów-
ki: „Bajka jako nauczycielka 
dorosłych”. By oswoić wyrafi-
nowanie przekazu literackiego 
Jerzego Szaniawskiego, przed 
„Opowieściami prof. Tutki” za-
proponowaliśmy słuchaczom 
wysłuchanie wykładu Stanisła-
wa Falkowskiego: „Czy prof. 
Tutka wierzy w Pana Boga?”. 
W programie uniwersyteckim 
znalazł się też cykl wykładów 
prof. Henryka Izydora Rogac-
kiego, profesora Akademii Te-
atralnej im. Aleksandra Zelwe-
rowicza w Warszawie.
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Mottem moich działań teatral-
nych w tym okresie stała się pio-
senka Marka Sartra, z muzyką 
Kazimierza Korda, popularna 
w latach 70.: „Komu piosenkę, 
komu piosenkę, / komu piosen-
kę, komu?/ Sentymentalną, tkli-
wą banalną, / piosenka przyda 
się w domu…”. Dlatego nasz 
amatorski zespół teatralny na-
zywany był niekiedy: „Komu 
wiersz, komu piosenkę…”.
Temu, aby żyć poezją na co 
dzień, służyły też spotkania to-
warzyskie, na które przygoto-
wywaliśmy program literacki, 
np. „Podkowiańskie Andrzejki” 
w listopadzie 2007 r., „Uciechy 
staropolskie” w lutym 2010 r. 
czy „Poranek poetycki” w maju 
2009 r. 
Nie porywaliśmy się na wysta-
wianie gotowych sztuk teatral-
nych. Mnie bliższa jest poetycka 
forma wypowiedzi, jakby tro-
chę niemodna, tracąca powoli 
na atrakcyjności w zderzeniu 
ze środkami wyrazu i techno-
logiami dziś wszechobecnymi. 
Również w sztuce. To ważne: 
przywrócić poezji tę jej rangę, 
o której nasze pokolenie jesz-
cze coś wie. Potwierdzeniem 
tej mojej obserwacji niech bę-
dzie wypowiedź pani Beaty 
Wróblewskiej, wprawdzie po-
chodząca z późniejszego okre-
su, ale na ten właśnie temat: 
„Kiedy dawniej zadawałam py-
tanie dzieciom w klasie: – Kto  
z was czytuje wiersze?, zwykle 
podnosiły się dwie, trzy ręce.(…) 
Teraz nikt nie podnosi ręki i nie 
przyznaje się do czytania wier-
szy…” [„Homo sapiens podko-
viensis” 2013, nr 1].
Ale to nie wszystko. Jesteśmy 

przecież tylko amatorami. Mu-
sieliśmy ćwiczyć dykcję, kontro-
lować ekspresję, a więc uczyć 
się sztuki scenicznej. Nie było-
by to możliwe bez ludzi, którzy 
potrafili to przekazać. I kolejny 
zachwyt: w programach, które 
tu przytoczyłam, i jeszcze wkil-
ku innych, naszym nauczycie-
lem był Michał A. Bogusławski. 

Sąsiad, członek naszej Rady 
Programowej, reżyser teatralny 
i filmowy. Nauczyciel. Profesor 
cierpliwie, godzinami, analizo-
wał z nami teksty, które chcieli-
śmy zaprezentować, pochylał się 
z nami nad znaczeniem każdego 
słowa i zdania. Sam przedstawiał 
nam różne możliwe interpretacje 
myśli zawartych w wybranych 
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przez nas literackich i poetyckich 
fragmentach. Do dyskusji i do… 
wyboru. A już szczególnie doty-
czyło to staropolszczyzny! Dbał  
o dykcję i… gromił, gdy było trze-
ba! On sam nazwał swój wkład w 
te działania po prostu: opieka ar-
tystyczna. Dzięki, Michale. 
I jeszcze jedna ogromna korzyść 
z życzliwej, przyjacielskiej relacji 

z profesorem Michałem Bogu-
sławskim: to przecież specjalista 
od chwytania obiektywem prze-
mijających chwil. Mistrz filmu 
dokumentalnego. Twórca Podko-
wiańskiej Wideokroniki. To dzię-
ki niemu Zespół Wideokroniki 
zarchiwizował w latach 2008–
2011 kilka (z szesnastu) przygo-
towanych w tym cyklu spektakli, 

a nawet był współtwórcą jednego 
z nich – widowiska siedemnaste-
go, multimedialnego: „Święcone 
u J.O. Księcia Radziwiłła Sierot-
ki”, wg gawędy Juliusza Słowac-
kiego. Pieśni staropolskie zaśpie-
wał wówczas podkowiański Chór 
Towarzystwa Pieśni Dawnej 
Pośrodku Żywota. W widowisku 
wziął też udział gość specjalny, 
znakomity aktor Henryk Bouko-
łowski. Brzmienia XVII-wiecznej 
polszczyzny w jego wykonaniu 
nie sposób zapomnieć! 
W roku 2011 z uniwersyteckiego 
cyklu wyłoniła się Nieformalna 
Grupa Teatralna Między Sło-
wami, afiliowana przy Związku 
Podkowian. Od 2011 r. do dziś 
Grupa przygotowała sześć pre-
mier oraz jedno wznowienie,  
z 2009 r., na inaugurację XX se-
mestru Uniwersytetu. 
A to wszystko było możliwe dzię-
ki temu, że od początku nam, 
amatorom, towarzyszyli profe-
sjonaliści, ludzie teatru (podaję 
w kolejności włączania się do 
naszych prac): Beata Bierońska 
(2007), Michał A. Bogusławski 
(2008), Joanna Cichoń-Dąbrow-
ska (2009). Wspierali nas, ale 
również uczyliśmy się od nich, 
profesjonalni muzycy: Nadia Bo-
jadżijew, Marzenna Grzymała, 
Anna Jagielska-Riveiro, Bereni-
ka Jozajtis, Józef Kolinek wraz 
z kolegami z kwartetu „Prima 
Vista”, Leszek Kubiak, Yaśmi-
na Strzelecka. Nasi sąsiedzi  
i przyjaciele.
Bo jeśli się uczyć, to warto od 
Najlepszych.
 
Dziękuję Wam.
 
Beata Teresa Tarłowska

Spektakl „Opowieści Profesora Tutki” w wykonaniu Nieformalnej Grupy 
Teatralnej MIĘDZY SŁOWAMI, wrzesień 2015 r.
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POKONAĆ  SŁABOŚCI

Być może, gdyby nie uczest-
nictwo w wykładach na Uni-
wersytecie, nie wyzbyłabym się 
dokuczliwej, wrodzonej nie-
śmiałości, którą zawsze odczu-

wałam w towarzystwie niezna-
jomych mi osób. Tymczasem, 
nawiązując przyjazne kontakty 
z koleżankami z Uniwersyte-
tu, wśród których czułam sie 
dobrze i bezpiecznie, zrobiłam 
pierwszy krok w walce z uciąż-

liwym brakiem pewności siebie. 
Odważyłam się bowiem ode-
zwać publicznie i przełamując 
strach, ze ściśniętym gardłem, 
zgłaszałam się do zadawania 
pytań wykładowcom, a z cza-
sem nawet do przedstawienia 
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własnych uwag i przemyśleń.  
I tak w każdą środę, zabiera-
jąc głos przed wyrozumiałymi 
słuchaczami, z coraz  rzad-
szymi zahamowaniami, odby-
wałam własną uniwersytecką 
nadzwyczaj skuteczną terapię.  

To wynurzenie o osobistych 
słabościach pozostawiam ano-
nimowe, bo nikt z moich podko-
wiańskich znajomych nie uwie-
rzyłby, że dotyczą mnie.

Słuchaczka od roku 2008

Słuchacze Uniwersytetu Otwartego „Pokolenia”, grudzień 2015 r.
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NOTATNIK

Miejsce na twoje wspomnienia
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Ten, kto z natury jest spokojny i szczęśliwy, 
ledwo czuje presję wieku, 

ale dla tego, kto jest przeciwnego usposobienia, 
młodość i starość są jednakowym ciężarem. 

Platon

RADA PROGRAMOWA

Andrzej Dąbrówka
literaturoznawca

Profesor nauk humanistycznych, specjalizuje się w medie-
wistyce literackiej i estetyce teatru; od 2007 r. kierownik 
Zespołu Literatury Średniowiecza w Instytucie Badań Lite-
rackich PAN, organizator Spotkań Mediewistycznych. Autor 
m.in. książek: Teatr i sacrum w średniowieczu. Religia–cy-
wilizacja–estetyka (2013), Średniowiecze. Korzenie (2005). 
Współautor słowników języka polskiego, w tym Słowni-
ka synonimów. Przewodniczący zespołu opracowującego  

Dzieła wszystkie Jana Kochanowskiego.

Michał Anioł Bogusławski
reżyser 

Reżyser filmowy i teatralny, przez niemal 50 lat związany z TVP, 
autor kilkudziesięciu telewizyjnych programów artystycznych, 
dokumentalnych, publicystycznych. Współtwórca i kierownik 
artystyczny cyklu TVP2 Małe Ojczyzny. Współzałożyciel i wy-
kładowca kilku szkół filmowych, nauczyciel młodych pokoleń 
filmowców. Inicjator i w latach 2007–2012 opiekun Podkowiań-
skiej Wideokroniki. W 2012 r. otrzymał odznaczenie Zasłużony 
dla  Podkowy Leśnej. W 2015 r. został udekorowany Złotym Me-

dalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Rada Programowa jest organem doradczym,  
z którym konsultowany jest program działań uniwersyteckich,  

w szczególności program wykładów.  
Stanowią ją założyciele Uniwersytetu  

oraz naukowcy i artyści reprezentujący różne dziedziny wiedzy.  
Członkowie Rady wnoszą swoje propozycje  

tematów i wykładowców oraz opiniują program semestru  
przedstawiony przez koordynatora.
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Józef Kolinek
muzyk

Ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi i studia menadżerskie  
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest laureatem 
Konkursu im. Z. Jahnkego w Poznaniu i Konkursu im. Karola 
Lipińskiego w Lublinie. Od 1978 r. gra w Polskiej Orkiestrze Ka-
meralnej Jerzego Maksymiuka i w orkiestrze Sinfonia Varsovia. 
Był członkiem Kwartetu Varsovia, orkiestry Sinfonia Helvetica 
Grzegorza Nowaka oraz Menuhin Festival Orchestra. Obecnie 
występuje z kwartetem „Prima Vista”. Mieszkaniec Podkowy 
Leśnej, dyrektor Festiwalu „Letnie koncerty w kościele ogrodzie”.

Ewa Domaradzka
psycholog

Psycholog, zawodowo – jako pracownik naukowo-badawczy 
– zajmowała się badaniami społecznymi; od 1993 r. mieszka  
z rodziną w Podkowie Leśnej; w latach 2002–2006 była podko-
wiańską radną; w latach 2004–2014 przewodniczyła stowarzy-
szeniu Związek Podkowian, które współtworzyło m.in. Festiwal 
Otwarte Ogrody i Uniwersytet Otwarty „Pokolenia”. Od 2010 

jest szczęśliwą babcią.

Anna Dobrzyńska-Foss
filolog

Filolog, przez ponad 20 lat na stanowisku doradcy w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów. Radna II i VI kadencji Rady Miasta Pod-
kowa Leśna. Członek honorowy Komitetu Wspierania Pomnika-
-Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka, wiceprezes Towarzystwa 
Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna oraz Stowarzyszenia 
„Podkowa Sportowa”, współzałożycielka Uniwersytetu Otwar-
tego „Pokolenia”. Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim  
Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc 

Pamięci Narodowej. Mieszkanka Podkowy Leśnej od 1990 r.

Kazimierz Jakubowicz
lekarz

Absolwent warszawskiej Akademii Medycznej, profesor 
doktor habilitowany, specjalista chorób skórnych, wielolet-
ni kierownik Kliniki Dermatologii Szpitala Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.
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Jerzy Łusakowski
fizyk

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, 
od początku kariery zawodowej związany z Zakładem Fizyki 
Ciała Stałego Instytutu Fizyki Doświadczalnej. W swej pracy 
naukowej koncentruje się na zastosowaniu tranzystorów polo-
wych jako detektorów i emiterów promieniowania elektroma-
gnetycznego oraz badaniu właściwości plazmy elektronowej  
w strukturach półprzewodnikowych. Członek Zarządu Towa-

rzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.  

Anna M. Leśniewska–Zagrodzka
historyk i krytyk sztuki

Badania nad sztuką współczesną prowadziła w Instytucie 
Sztuki PAN, gdzie obroniła doktorat, a następnie w Muzeum 
Narodowym w Warszawie. Obecnie wykłada w PWSFTiT w 
Łodzi. Pracę naukową łączy z praktyką kuratorską, jest au-
torką ponad 40 wystaw, m.in. Muzeum im. A. i J. Iwaszkie-
wiczów w Stawisku, gdzie pełniła funkcję przewodniczącej 
Rady Muzeum (2000–2004). Członek Sekcji Polskiej AICA.  

Mieszka w Podkowie Leśnej.

Beata Teresa Tarłowska
ekonomistka

Członek Związku Podkowian i wieloletni skarbnik tej 
organizacji. Jedna z czworga założycieli Uniwersytetu 
Otwartego „Pokolenia”. Po zakończeniu pracy zawodowej 
powróciła do swych młodzieńczych pasji, z których naj-
ważniejszą jest teatr. Od 2011 r. prowadzi podkowiańską 
Nieformalną Grupę Teatralną „Między Słowami”. Mieszka 

z rodziną w Podkowie Leśnej od 1994 r. 

Andrzej Kowalczyk
scenograf

Malarz, scenograf, absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Gdań-
sku, doktorat obronił na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w 
Poznaniu. Projektował scenografię do filmów fabularnych, spek-
takli Teatru TV, widowisk plenerowych. Wykładowca historii 
sztuki i scenografii na polskich uczelniach filmowych, obecnie 
na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Członek 
Polskiej Akademii Filmowej i Stowarzyszenia Filmowców Pol-
skich. Dwukrotnie nagrodzony na Festiwalu Polskich Filmów  

Fabularnych w Gdyni.
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Janusz Zagrodzki
historyk sztuki

Profesor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej 
i Teatralnej w Łodzi. Członek ICOM (International Council  
of Museums) i AICA (L’Association internationale des critiques 
d’art), autor wielu międzynarodowych wystaw, a także opraco-
wań, katalogów i filmów obejmujących zagadnienia sztuki XX 
i XXI w. Odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze 

Gloria Artis. Mieszka w Podkowie Leśnej.

Andrzej Tyszka
socjolog

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskie-
go, socjolog kultury (specjalność szczegółowa – aksjologia 
społeczna i aksjologia kultury), pisarz. Mieszkaniec Podko-
wy Leśnej od roku 1939. Członek Związku Podkowian, je-
den z czworga organizatorów Uniwersytetu Otwartego „Po-
kolenia” i jego wykładowca w kolejnych semestrach. Autor 
licznych prac naukowych i popularyzatorskich, m.in. książ-
ki Żyjąc wśród leśnych ogrodów (ostatnie, III wyd. 2012). 
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Młodość byłaby doskonała, 
gdyby przytrafiała się pod koniec życia.

Herbert Henry Asquith

RADA SLUCHACZY

Rada Słuchaczy
semestr XX

Andrzej Czarnecki przewodniczący
Irena Bartel sekretarz

Zofia Krzymowska skarbnik

Magdalena Barańska
Anna Dobrzyńska-Foss

Ewa Domaradzka
Andrzej Glegolski

Andrzej Tyszka
Zofia Wiśniewska 

Rada Słuchaczy 
w semestrach  I–XIX

Anna Barańska 
Maria Janowska
Grażyna Kisiel

Anna Łukasiewicz
Jadwiga Mączyńska
Danuta Szewczyk

Katarzyna Szmania-Rasz
Beata Tarłowska

Rada Słuchaczy jest organem przedstawicielsko-doradczym wyłonionym spośród ogółu słucha-
czy w wyborach na jeden rok. Członkowie Rady uczestniczą w opracowywaniu i przygotowywa-
niu programu działalności, inicjują imprezy kulturalne i okolicznościowe, współorganizują zajęcia  

rekreacyjne i wycieczki oraz inne działania zgodnie z potrzebami wyrażonymi przez słuchaczy.
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PROGRAM SEMESTRU I (wiosennego) 2006

15.02.2006
prof. Jerzy Regulski 

ekonomista,
prezes Fundacji Rozwoju Lokalnego

Szkoła demokracji.
Film Urszuli Boruch 

„Dyskretny urok ogrodów”

22.02.2006 dr Barbara Podogrodzka
kardiolog 

Prewencja chorób serca 
i układu naczyniowego

1.03.2006
prof. Andrzej Dąbrówka
językoznawca, filolog,

PAN

„Bogurodzica”: 
matka pieśni polskiej

8.03.2006 dr Jacek Maziarski
dziennikarz, filolog Marzec ‘68

16.03.2006
prof. Jerzy Bralczyk

językoznawca,
Uniwersytet Warszawski

Współczesny język polski

22.03.2006 dr Wiesław Niesłuchowski
lekarz ortopeda

Przez ruch do zdrowia
(wykład i pokaz ćwiczeń)

30.03.2006 Radosław Kaczan 
psycholog, pracownik naukowy SWPS

Fakty i mity dotyczące późnej 
dorosłości

 w psychologii rozwojowej

6.04.2006
prof. Paweł Stępień
filolog, polonista,

Uniwersytet Warszawski 

Polska poezja pasyjna, 
Władysław z Gielniowa

12.04.2006

prof. Witold Zatoński
kardiolog,

twórca programów walki  
z paleniem papierosów

Czynniki warunkujące zdrowie

19.04.2006 Spotkanie muzealne Historia i dzień dzisiejszy 
Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”

26.04.2006 Philip Steel
językoznawca, historyk z USA

Znaczenie religii we współczesnym 
społeczeństwie amerykańskim

I–XX
PROGRAM SEMESTROW 

Medycyna dodaje lat do życia, 
Uniwersytety dodają życia do lat.
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PROGRAM SEMESTRU II (jesiennego) 2006/2007

27.09.2006
prof. Anna Brzezińska

psycholog,
 Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu

Kochajmy życie 

29.09.2006 Wycieczka: Kazimierz nad Wisłą

6.10.2006 dr Jacek Maziarski
dziennikarz, filolog

Październik ’56 – wielki przełom 
(Polska, Europa, świat)

11.10.2006
prof. Janusz Zagrodzki

 historyk sztuki, 
Wyższa Szkoła Filmowa w Łodzi

Październik ‘56
„Krzywe Koło”

14.10.2006 Wycieczka: Płock, Muzeum Secesji

20.10.2006 Tomasz Burek
literat Literatura polskiego października

21.10.2006 Wycieczka: Muzeum Powstania Warszawskiego

11.05.2006 prof. Janusz Odrowąż-Pieniążek
dyrektor Muzeum Literatury

Muzeum Literatury  
im. Adama Mickiewicza.

 Historia i dzień dzisiejszy

17.05.2006
prof. Jerzy Wójcik

reżyser,
profesor w Szkole Filmowej w Łodzi

Etyka w mediach.
Pokaz filmu fabularnego „Skarga”

20.05.2006 Wycieczka: Nieborów, Arkadia, Łowicz

24.05.2006 
dr inż. Jerzy Barszczewski

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju 
Regionalnego w Falentach 

Rezerwat Przyrody Stawy Raszyńskie: 
walory przyrodnicze i historyczne, 

ścieżka edukacyjna

31.05.2006 prof. Marek Wichrowski
etyk, Akademia Medyczna w Warszawie Spór o eutanazję

7.06.2006
prof. Andrzej Dąbrówka
językoznawca, filolog,
Polska Akademia Nauk 

Czego można nauczyć się  
od zwierząt?

10.06.2006 Wycieczka: Żelazowa Wola, Brochów, Tułowice

14.06.2006
prof. Marian Pokropek

etnograf, twórca prywatnego
Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach

12 odsłon sztuki ludowej.
Uroczyste zakończenie semestru

w Muzeum Sztuki Ludowej  
w Otrębusach
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25.10.2006
prof. Andrzej Olszewski

historyk sztuki,Uniwersytet
 im. Kardynała S. Wyszyńskiego

Art deco

8.11.2006 Małgorzata Ohme
psycholog, pracownik SWPS Rola dziadków w rodzinie

15.11.2006
prof. Henryk Rogacki

teatrolog,
Akademia Teatralna w Warszawie  

Wielkie i małe mitologie teatru

23.11.2006
prof. Ryszard Krystek

ekspert w dziedzinie ruchu drogowego,
 Politechnika Gdańska

Wiek a bezpieczeństwo  
w ruchu drogowym

29.11.2006
dr Magdalena Bielska-Lasota 

lekarz, prac. naukowy Instytutu Onkologii  
w Warszawie

Profilaktyka chorób nowotworowych

6.12.2006 Ewa Wojnarowska
polonista, dydaktyk w Akademii Teatralnej Jak mówić, żeby być słuchanym

13.12.2006 red. Jacek Moskwa
dziennikarz, korespondent zagraniczny

Jan Paweł II – Watykan wobec stanu 
wojennego w Polsce

20.12.2006 dr Grzegorz Russak
publicysta, specjalista kuchni polskiej Polska kuchnia świąteczna

3.01.2007
dr Magdalena Jaskłowska-Englisz
biolog, szef międzynarodowego  

zespołu badawczego
Jak powstają nowe leki 

10.01.2007 
prof. Henryk Rogacki

teatrolog,  
Akademia Teatralna w Warszawie  

Historia teatru cz. 2

17.01.2007 Wycieczka: Pradzieje Mazowsza. Czas żelaza. Mazowieckie centrum metalurgii 
z czasów Imperium Rzymskiego (Muzeum Hutnictwa w Pruszkowie)

24.01.2007 Jerzy Lach, Natalia Kostrzewa Stąd do Ameryki 
(monodram)

31.01.2007
Uroczyste zakończenie semestruw (IN SITU) 

dr Oskar Koszutski, historyk, 
dyr. Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów

Kroniki rodzinne.
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PROGRAM SEMESTRU III (wiosennego) 2007

14.02.2007 
prof. Andrzej Tyszka

socjolog kultury,
 Uniwersytet Warszawski

Miasta jak ogrody:
Europa i Polska

21.02.2007 
prof. Anna Nasiłowska

filolog,
Uniwersytet Warszawski

Co się stało w literaturze po 1976 r.

28.02.2007 
prof. Henryk I. Rogacki

teatrolog,
Akademia Teatralna w Warszawie  

Czy i kiedy istniały wielkie epoki 
teatru

7.03.2007 dr Nelly Radwanowska
lekarz homeopata 

Całościowe spojrzenie homeopaty na 
zdrowie człowieka

 14.03.2007 Zbigniew Mierzwiński
dziennikarz, ekspert wojskowości

Generałowie i dowódcy polscy  
w II wojnie światowej

21.03.2007 Eugeniusz Kabatc
publicysta Wino i wiosna

28.03.2007 dr Marek Stopiński 
lekarz nefrolog

Nadciśnienie:  
choroba cywilizacyjna XXI wieku

4.03.2007 Aleksandra Jodko
psycholog, pracownik naukowy SWPS Jak rozmawiać z dziećmi o seksie

11.04.2007 
prof. Paweł Stępień

polonista,
 Uniwersytet Warszawski 

Łaskawy sen i święta matematyka,
czyli co łączy fraszki  

Kochanowskiego z dziełem Mikołaja 
Kopernika „O obrotach ciał  

niebieskich”

18.04.2007 Janusz Owsiany
dziennikarz, warsawianista Spacerem po warszawskiej Pradze

25.04.2007 
prof. Henryk I. Rogacki

teatrolog,
Akademia Teatralna w Warszawie  

Samotność i wspólnota  
publiczności teatralnej

9.05.2007 Ewa Wojnarowska
polonista, dydaktyk, Akademia Teatralna Jak mówić, żeby nas słuchali cd.

16.05.2007  Wycieczka: Chełmoński, Chełmońszczyzna (pałac i park w Radziejowicach)
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PROGRAM SEMESTRU IV  (zimowego) 2007/2008

26.09.2007 prof. Jadwiga Staniszkis
socjolog, politolog Nauka jako przygoda

3.10.2007 Beata Wróblewska
polonistka, pisarka Literaci w Podkowie Leśnej

6.10.2007 Wycieczka: Łódź secesyjna

10.10.2007
prof. Henryk Rogacki

teatrolog 
Akademia Teatralna w Warszawie

Genialny wynalazek „dramatu 
absolutu”

17.10.2007
prof. Janusz Zagrodzki

historyk sztuki, 
Wyższa Szkoła Filmowa w Łodzi

Jak patrzeć na dzieło sztuki

23.05.2007 
dr Magdalena Jaskłowska-Englisz

biolog, szef międzynarodowego zespołu 
badawczego

Efekt placebo

25.05.2007 Kazimierz Kutz
reżyser Śląsk – moja mała ojczyzna

26.05.2007 Wycieczka: Arboretum w Rogowie

30.05.2007 
prof. Andrzej Olszewski

historyk sztuki, profesor Uniwersytetu
 im. Kardynała S. Wyszyńskiego

Malarze polskiej secesji 
Józef Mehoffer i Stanisław Wys-

piański

6.06.2007 

Wykład wyjazdowy 
prof. Henryk I. Rogacki

teatrolog, profesor  
Akademii Teatralnej w Warszawie

Muzeum Teatralne

13.06.2007 mgr inż. Stefan Molęda
inżynier elektryk 

Elektryczność – krwioobieg  
cywilizacji

20.06.2007 Teresa Leśniowska-Baker
psycholog, psychoanalityk Mity starzenia

27.06.2007 

Zakończenie semestru w Stawisku  
prof. Andrzej Gronczewski

literaturoznawca, 
Uniwersytet Warszawski

Pisarstwo (?)  
z Iwaszkiewiczami w tle
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20.10.2007 Wycieczka:  Arboretum w Rogowie jesienią 

24.10.2007 Wycieczka: Organizacja współczesnej biblioteki
 i ogrody uniwersyteckie (BUW)

26.10.2007 red. Wojciech Giełżyński
publicysta, dziennikarz

Czy zjedzą nas islamiści,  
czy „chińczyki”?

7.11.2007 prof. Kazimierz Jakubowicz
lekarz dermatolog Nowotwory nabłonkowe skóry

9.11.2007 Wieczór filmowy Przegląd filmów 
 Krystyny i Michała Bogusławskich

14.11.2007 Ewa Iwanowska
psycholog Co to jest asertywność ?

21.11.2007

prof. Andrzej Dąbrówka
językoznawca, filolog PAN
Piotr Müldner-Nieckowski

literat, lekarz 

Jak powstają słowniki ?

28.11.2007 Michał Osypowicz
historyk Powstanie listopadowe 1830 r.

30.11.2007 Wieczór z tradycją 
Katarzyna Szmania-Rasz Andrzejki

5.12.2007 prof. Emilian Madey
muzykolog

Orkiestra
Dzieje kultury muzycznej

12.12.2007 prof. Piotr Bogusławski
fizyk

Świat zbudowany jest z atomów,
czyli za co dostaje się Nagrodę 

Nobla

19.12.2007 
prof. Henryk Rogacki

teatrolog, 
Akademia Teatralna w Warszawie

Teatr jako wspomnienie  
z przeszłości

21.12.2007 
Wieczór z tradycją
(zespół wokalny, 

słuchacze i podkowiańscy artyści)

Radosne oczekiwanie świąt
(wspólne robienie prezentów i ozdób 

choinkowych)

9.01.2008
prof. Andrzej Olszewski

historyk sztuki,
Uniwersytet im. S. Wyszyńskiego

Secesja w architekturze
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16.01.2008 dr Magdalena Perka
lekarz internista

Osteoporoza: 
przyczyny, nowe aspekty leczenia

23.01.2008
Janusz Byszewski
animator kultury

Centrum Sztuki Współczesnej

Znaczenie twórczości w życiu 
człowieka

30.01.2008  

Uroczyste zakończenie semestru 
w pałacu Regulskich na Zarybiu  

prof. Paweł Stępień
literaturoznawca 

Uniwersytet Warszawski

Gorzka światowa rozkosz: 
erotyki J. Andrzeja Morsztyna

PROGRAM SEMESTRU V (wiosennego) 2008

20.02.2008
Jacek Wojnarowski

prezes Towarzystwa Przyjaciół  
Miasta Ogrodu Podkowa Leśna

  Moja Podkowa Leśna

27.02.2008 Michał Osypowicz
historyk Powstanie styczniowe

5.03.2008 Włodzimierz Marciniak
politolog Co świętują Rosjanie?

12.03.2008 Dariusz Pietrowski
prezes Centrum Wolontariatu Wolontariat wczoraj i dziś

19.03.2008 Barbara Ogrodowska
etnograf, Muzeum Etnografczne

Obyczaje wielkopostne  
i wielkanocne

26.03.2008
Akos Engelmajer

dyplomata, 
były ambasador Węgier w Polsce

Wiosna na Węgrzech

28.03.2008 Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta  
(wernisaż wystawy)

Figury nasłonecznione.
Wystawa rzeźby Barbary Zbożyny

2.04.2008 dr Małgorzata Gut 
biolog, Instytut Nenckiego

Poznanie mózgu

9.04.2008
Prof. Andrzej Olszewski 

historyk sztuk 
Uniwersytet im. S. Wyszyńskiego

Dorobek i twórczość 
prof. arch. Stanisława Noakowskiego
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16.04.2008
prof. Henryk Rogacki

teatrolog 
Akademia Teatralna w Warszawie

Teatr jako niespełnienie

22.04.2008 Wycieczka: Filtry Warszawskie Lindleya

23.04.2008 Danuta Kasprzyk
psycholog Młodość psychiki

30.04.2008

Emilian Madey
kompozytor, pianista,  

Uniwersytet Muzyczny  
im. Fryderyka Chopina

Formy muzyczne. Barok

7.05.2008 dr Krystyna Rymarczyk
biolog, Instytut Nenckiego

Podstawowe funkcje 
i zaburzenia w pracy mózgu

10.05.2008 Wycieczka: Łódź filmowa

14.05.2008 dr Stanisław Falkowski
polonista

Czego nie ma żyrafa, czyli  
jak czytać poetów współczesnych

21.05.2008  Wykład wyjazdowy  
Łazienki Królewskie

Historia i teraźniejszość Łazienek. 
Koncert Yaśminy Strzeleckiej

28.05.2008 dr Krystyna Rymarczyk
biolog, PAN

Jak dbać o zachowanie sprawności 
mózgu

29.05.2008

Czwartkowe popołudnie  
poetycko-muzyczne  

Katarzyna Szmania-Rasz, Beata Bierońska-Lach, 
Marzenna Grzymała

„Jesteś piękne, mówię życiu”  
poezja Wisławy Szymborskiej

4.06.2008 Wykład wyjazdowy  
Muzeum Techniki

Lekcja muzealna: 
Nowa granica – kosmos  

(planetarium)

7.06.2008 Wycieczka: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

11.06.2008 
prof. Paweł Stępień 
literaturoznawca, 

Uniwersytet Warszawski 

Harmonia wszechświata
 a mikrokosmos folwarku. 

O „Żeńcach” S. Szymonowicza

14.06.2008 Wycieczka
 historycznym pojazdem 

Architektura 
miasta ogrodu Podkowy Leśnej

18.06.2008 Uroczyste zakończenie semestru Koncert „Prima Vista”



-42-

2006–2016

PROGRAM SEMESTRU VI (zimowego) 2008/2009

1.10.2008 prof. Dariusz Gawin
historyk idei,  publicysta, prof. PAN 

Postacie XX-lecia  
Polski Niepodległej

4.10.2008 Wojciech Siemion
aktor Dwór i park w Petrykozach

8.10.2008
prof. Andrzej Tyszka

socjolog kultury,
Uniwersytet Warszawski

Wojciech B. Jastrzębowski.
Zasłużony, lecz zapomniany

15.10.2008
Emilian Madey

kompozytor, pianista, 
Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina

Życie muzyczne w międzywojennej 
Warszawie

22.10.2008
prof. Andrzej Olszewski

historyk sztuki,
Uniwersytet im. S.Wyszyńskiego

Polacy i Polska  
na światowych wystawach

23.10.2008
Czwartkowe popołudnie  

poetycko-muzyczne:  
Anna Foss (willa „Aida”)

Anna i Jarosław

29.10.2008 dr Stanisław Falkowski
polonista

Czy poeci XX-lecia nadają się do 
czytania? 

31.10.2008 prof. Michał Bogusławski
dokumentalista, scenarzysta, reżyser

Warsztaty filmu dokumentalnego 
„Klaps”

5.11.2008 dr Ryszard Praszkier
psycholog, członek organizacji ASHOKA, 

Uniwersytet Warszawski
Ludzie z pasją

7.11.2008 Beata Wróblewska
polonistka, pisarka Klub Filmowy „Klaps” 

12.11.2008 Sławomir Sobański 
historyk

11 listopada 1918 r. – data w historii 
Polski Niepodległej

14.11.2008 prof. Michał Bogusławski
dokumentalista, scenarzysta, reżyser Warsztaty filmu dokumentalnego

19.11.2008 Jerzy Pawłowski
kustosz Muzeum w Sulejówku

„Milusin”
 dworek marszałka Piłsudskiego   
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27.11.2008
Czwartkowe popołudnie  

poetycko-muzyczne
Katarzyna Szmania-Rasz, Marzenna Grzymała 

Magia różowych migdałów 
 Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

26.11.2008
prof. Henryk Rogacki

teatrolog, 
Akademia Teatralna w Warszawie

Teatr i niepodległość

3.12.2008 dr Krystyna Rymarczyk
biolog, PAN Płeć mózgu

5.12.2008 Beata Wróblewska
polonistka, pisarka Klub Filmowy „Klaps”

10.12.2008 dr Małgorzata Rozbicka
architekt, Politechnika Warszawska

Architektura XX-lecia
(do 1926 r.)

12.12.2008 prof. Michał Bogusławski
dokumentalista, scenarzysta, reżyser

Warsztaty filmu dokumentalnego 
„Klaps”

17.12.2008 dr Zygmunt Okoniewski Karp na naszym stole

18.12.2008

Czwartkowe popołudnie  
poetycko-muzyczne:

Katarzyna Jakucewicz, Beata Tarłowska 
Marzenna Grzymała

„Na zamku, na dworze, w zaścianku” 
wg „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza

7.01.2009 dr Mieszko Tałasiewicz
filozof, Uniwersytet Warszawski Co to jest racjonalność

9.01.2009 Beata Wróblewska
polonistka, pisarka Klub Filmowy „Klaps” 

14.01.2009 dr Agata Żółtowska
lekarz internista

Cukrzyca: 
diagnostyka, leczenie i profilaktyka

16.01.2009 prof. Michał Bogusławski
dokumentalista, scenarzysta, reżyser

Warsztaty filmu dokumentalnego 
„Klaps”

21.01.2009 prof. Jerzy Łusakowski
fizyk, Uniwersytet Warszawski O fizyce inaczej

22.01.2009
Czwartkowe popołudnie  

poetycko-muzyczne: 
Anna Foss

Szuflada
(twórczość słuchaczy UTW)

28.01.2009 Yaśmina Strzelecka
pianistka, pedagog

Helena Rojówna.
Najpiękniejszy Kwiat Podhala
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PROGRAM SEMESTRU VII (wiosennego) 2009

18.02.2009
dr Anna Kalinowska

biolog, 
Uniwersytet Warszawski

Ocieplenie klimatu.
Mity czy rzeczywistość

25.02.2009
dr Piotr Boros

pulmonolog, alergolog, 
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc 

Duszno mi – co to za choroba?  
Astma? A może coś innego?

27.02.2009 Beata Wróblewska 
polonistka, pisarka Klub Filmowy

4.03.2009
prof. Andrzej Tyszka

socjolog kultury,
Uniwersytet Warszawski

Proksemika. A co to takiego?

11.03.2009 Józef Kolinek
muzyk, kwartet „Prima Vista” Fascynujący świat muzyki Hiszpanii

12.03.2009
Czwartkowe popołudnia 

poetycko-muzyczne
Anna Foss

Anna i Jarosław
(Stawisko)

18.03.2009
Tomasz Kuba Kozłowski

historyk, znawca Kresów, współpracuje  
z Domem Spotkań z Historią

Kresowy tygiel narodów, religii i kultur.
Typy i typki znad Niemna, Wilii, Prypeci, 

Prutu i Dniestru

20.03.2009 prof. M. Bogusławski 
dokumentalista, scenarzysta, reżyser Klub Filmowy

25.03.2009
dr Małgorzata Gut

biolog, 
Zakład Psychofizjologii Instytutu Nenckiego

Dlaczego się uzależniamy?

27.03.2009 Beata Wróblewska
polonistka, pisarka Klub Filmowy

1.04.2009 dr Dorota Sumińska
lekarz weterynarii, publicystka Życie z psem i kotem

2.04.2009

Czwartkowe popołudnie  
poetycko-muzyczne

Katarzyna Jakucewicz, Beata Tarłowska 
Marzenna Grzymała

„Na zamku, na dworze, w zaścianku” 
wg „Pana Tadeusza”  
Adama Mickiewicza

5.04.2009 Wycieczka: Zielone Kurpie – konkurs palm wielkanocnych
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8.04.2009 Anna Galus
prezenterka Herbalife W poszukiwaniu dobrej diety

15.04.2009 Wycieczka: Muzeum Drukarstwa w Warszawie

17.04.2009 prof. Michał Bogusławski 
dokumentalista, scenarzysta, reżyser Klub Filmowy

22.04.2009
dr Jan Engelgard

historyk, publicysta, 
Muzeum Niepodległości w Warszawie

Traktat wersalski – w 90 lat później

29.04.2009
Agnieszka Pluta

biolog, Instytut Biologii Doświadczalnej 
PAN

Jak dbać o mózg

6.05.2009 dr Maciej Skowron
lekarz weterynarii Biotechnologie

13.05.2009 prof. Andrzej Dąbrówka
językoznawca, filolog, PAN Bajka jako nauczycielka dorosłych

14.05.2009

Czwartkowe popołudnie  
poetycko-muzyczne

Beata Tarłowska, Michał Bogusławski
Chór Gregorianum

Arcybayki – od Ezopa do dziś

20.05.2009 dr Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz
politolog

Unia Europejska – 5 lat  
po wstąpieniu

27.05.2009
dr hab. Małgorzata Rozbicka

architekt,  
Politechnika Warszawska

Architektura XX-lecia, cz. 2

29.05.2009 prof. M. Bogusławski 
dokumentalista, scenarzysta, reżyser Klub Filmowy

30.05.2009 Wycieczka: Dwory i pałace

3.06.2009 Wojciech Arkuszewski
fizyk, członek KOR, działacz społeczny  20 lat po wyborach do Sejmu III RP

4.06.2009
Czwartkowe popołudnie  

poetycko-muzyczne
Katarzyna Szmania-Rasz, Michał Bogusławski

Stworzeni dla siebie,  
czyli 

Adam i Ewa. 
Paradoksy o niej i o nim
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PROGRAM SEMESTRU VIII (zimowego) 2009/2010

30.09.2009 Akos Engelmayer
dyplomata, b. ambasador Węgier w Polsce

Uchodźcy polscy na Węgrzech  
w latach 1939–1945

2.10.2009 Klub Filmu Dokumentalnego
prof. Michał Bogusławski Arcybayki – od Ezopa do dziś 

7.10.2009
Tomasz Kuba Kozłowski

znawca tematyki kresowej,  
Dom Spotkań z Historią 

Wilno nieznane

8.10.2009 Inauguracja Klubu Podróżnika
Maria i Jarosław Janowscy

Kresy w fotografiach z domowego 
archiwum

10.10.2009 Wycieczka: Konstancin-Jeziorna, Czersk, Czarnolas, Zwoleń, Warka

14.10.2009 dr Stanisław Falkowski
polonista

Czy profesor Tutka wierzy w Pana 
Boga?

21.10.2009
Barbara Imiołczyk

polityk, ekspert z zakresu  
samorządu terytorialnego 

Samorządność lokalna: wartości, 
zasady, problemy

22.10.2009

Czwartkowe popołudnia  
poetycko-muzyczne

Beata Tarłowska, Michał Bogusławski
gościnnie Nadia Bojadżijew

„Opowieści profesora Tutki”  
wg Jerzego Szaniawskiego

28.10.20 09
Marek Górski

astronom, 
Uniwersytet Warszawski

O astronomii

4.11.2009
prof. Iwona Wawer

chemik, farmaceutka, 
Akademia Medyczna

Suplementacja diety dla seniorów

5.11.2009 Klub Podróżnika
Ewa Domaradzka, Anna Łukasiewicz Podróże z Grundtvigiem

10.06.2009 prof. Andrzej Olszewski
historyk sztuki Polscy architekci w USA

17.06.2009 Uroczyste zakończenie semestru 
Marek Majewski, satyryk Osobista Akademia Humoru
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13.11.2009 Klub Filmu Dokumentalnego
prof. Michał Bogusławski Film o K.I. Gałczyńskim

18.11.2009
prof. Ewa Paczoska

polonista, 
Uniwersytet Warszawski

Konstaty Ildefons Gałczyński

19.11.2009

Czwartkowe popołudnie 
poetycko-muzyczne 

Katarzyna Jakucewicz,  Michał Bogusławski, 
Marzenna Grzymała

O zielony Konstanty, o srebrna 
Natalio

20.11.2009 Klub Filmu Fabularnego
Beata Wróblewska

„Męska sprawa”
(reż. Sławomir Fabicki)

„Dziewczyny do wzięcia”
(reż. Janusz Kondriatuk)

25.11.2009 Józef Kolinek
muzyk, kwartet „Prima Vista” Muzyka krajów bałtyckich

2.12.2009 prof. Tadeusz Morawski
elektronik, autor palindromów Palindromy. Zabawy słowem.

3.12.2009 Klub Podróżnika
prof. Kazimierz Jakubowicz Portugalia

9.12.2009

prof. Leszek Królicki
kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej  

i Rezonansu Magnetycznego, 
Akademia Medyczna w Warszawie 

Choroby tarczycy – podstępny wróg

16.12.2009
prof. Andrzej Dąbrówka 
językoznawca, filolog,

Polskia Akademia Nauk
Literatura staropolska

17.12.2009
Czwartkowe popołudnie 

poetycko-muzyczne 
Anna Foss, Joanna Cichoń, Marzenna Grzymała

Dialog na narodzenie Chrystusa 
(pastorałka)

29.12.2009 Magda Sancewicz
stylistka

Visage.
Jak być piękną?

6.01.2010
prof. Jerzy Łusakowski

fizyk, 
Uniwersytet Warszawski

Węgiel - nieznany pierwiastek
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PROGRAM SEMESTRU IX (wiosennego) 2010

17.02.2010
prof. Andrzej Tyszka

socjolog kultury, 
Uniwersytet Warszawski

Poczet bohaterów

18.02.2010 Klub Podróżnika
Wojciech Ryczer

Wyprawa w Zachodni Kokszał-Tau
(Kirgizja)

24.02.2010 dr Zofia Zwierzchowska-Hajnosz
chemik, fotografik Pisane światłem – jak to się zaczęło

3.03.2010 Zbigniew Święch
pisarz, dziennikarz, historyk

Jak Polacy tworzyli unie narodowe 
i europejskie wspólnoty w ciągu 

tysiąca lat

10.03.2010 Waldemar Dziwnal, Michał Banaszewski
trener, coach

O asertywności.
Mówię „tak”, mówię „nie”

26.02.2010 Beata Wróblewska 
polonistka, pisarka Klub Filmowy

17.03.2010 dr Katarzyna Mosiej
stomatolog

Nowoczesna profilaktyka  
w stomatologii

24.03.2010
dr Anna Zawadzka 

chemik, 
Uniwersytet Warszawski

Chemiczne składniki ziół znanych  
i nieznanych 

8.01.2010 Klub Filmu Fabularnego
Beata Wróblewska

„Dym” 
(reż. Paul Auster i Wayne Wang)

20.01.2010 Marek Łasisz
archeolog, kulturoznawca

Wikingowie 
(z cyklu Kultury Dawne)

13.01.2010
prof. Małgorzata Rozbicka

architekt, 
Politechnika Warszawska

Ogrody Zamku Królewskiego  
w Warszawie.

Historia kształtowania,  
plany i bariery

21.10.2010 Klub Podróżnika
Małgorzata Skowron Wyprawy w góry Ałtaj 2007

27.01.2010

Uroczyste zakończenie semestru
Kabaret autorstwa słuchaczy 

Anna Foss, Anna Cichoń
Marzenna Drzymała

Totalne zaskoczenie,  
czyli szopka w maglu
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25.03.2010              Klub Podróżnika
Joanna Zawadzka Madagaskar

31.03.2010           
dr Robert Papieski

literaturoznawca, Muzeum
 A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku

„Dzienniki”  
Jarosława Iwaszkiewicza:

 dokument epoki  
czy zwierciadło duszy?

7.04.2010
prof. Paweł Stępień
literaturoznawca, 

Uniwersytet Warszawski

Abraham – Pieśń nad pieśniami  
Aleksy – O porządku miłości 

8.04.2010

Czwartkowe popołudnie 
poetycko-muzyczne 

Beata Tarłowska, Michał Bogusławski, 
Chór Pośrodku Żywota

“Święcone u J.O. Księcia Radziwiłła 
Sierotki” 

(widowisko multimedialne  
z udziałem Henryka Boukołowskiego)

14.04.2010 prof. Andrzej Olszewski
historyk sztuki Socrealizm pro i kontra

21.04.2010 Wykład wyjazdowy Muzeum instrumentów ludowych 
w Grodzisku Mazowieckim

22.04.2010

 Czwartkowe popołudnia  
poetycko-muzyczne

Beata Tarłowska, Michał Bogusławski,
Mirabillia Musica

Psalmy z Psałterza Dawidów

28.04.2010
dr Mariusz Wrona 

muzykolog 
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Panowie, czapki z głów  
– oto geniusz!

Rafael fortepianu w oczach krytyki, czyli 
wzajemne relacje Fryderyka Chopina  

i Roberta Schumanna

30.04.2010 Klub Podróżnika
Anna Łukasiewicz

Spotkanie z międzynarodową grupą 
uczestników programu Grundtvig
(Pracownia witraży „Artefakt”)

5.05.2010 Wykład wyjazdowy
Zamek Królewski.

 Arkady Kubickiego i Ogrody 
Królewskie

12.05.2010 dr Joanna Kolinek
lekarz dermatolog

Dermatologia w ampułce.
Jak być pięknym i młodym.

 Podstawowe techniki dermatologii 
estetycznej

15.05.2010 Wycieczka: Pułtusk, Ciechanów, Opinogóra
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PROGRAM SEMESTRU X (zimowego) 2010/2011

29.09.2010
dr hab. Marta Zahorska-Bugaj

socjolog, 
Uniwersytet Warszawski

Wyzwania XXI wieku  
stojące przed edukacją

2.10.2010 Wycieczka: Ogród Rzeźb Juana Soriano u Marka Kellera, Owczarnia

6.10.2010 prof. Andrzej Olszewski 
historyk sztuki Architektura Nowego Jorku

9.10.2010 Wycieczka: Twierdza Modlin

12 .10.2010 Klub Podróżnika
Anna Łukasiewicz Malta

19.05.2010 prof. Andrzej Dąbrówka 
językoznawca, filolog, PAN

Historia Polski  
wg Wincentego Kadłubka 

20.05.2010
Czwartkowe popołudnia 

poetycko-muzyczne
Anna Foss, Joanna Cichoń

Listy miłosne Fryderyka Chopina.
Z występem gościnnym 

Yaśminy Strzeleckiej

21.05.2010 Beata Wróblewska 
polonistka, pisarka Klub Filmowy

26.05.2010 Mikołaj Markiewicz
psycholog

Czy można widzieć lepiej?  
Mity i fakty

 o ćwiczeniach oczu

27.05.2010 Klub Podróżnika
Oskar Koszutski Ziemia Święta 

2.06.2010 Anna Zagrodzka
historyk sztuki, WSTiF w Łodzi Z historii malarstwa europejskiego 

9.06.2010 Krystyna Mokrosińska
reżyser

Podsłuchane życie.
Film dokumentalny o Janie Józefie 

Lipskim

10.06.2010

Czwartkowe popołudnia 
poetycko-muzyczne

Beata Tarłowska, Michał Bogusławski, 
uczniowie Marzenny Grzymały)

„Stopklatka”
Jonasz Kofta

16.06.2010 Uroczyste zakończenie semestru 
Anna Żukowska–Maziarska Bryczkami po Podkowie
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13.10.2010 Jan Król
polityk

Samorząd lokalny a społeczeństwo 
obywatelskie

18.10.2010
Klub Filmowy 

prof. Michał Bogusławski 
gość: Daniel Olbrychski

Guillaume Apollinaire

20.10.2010 dr Andrzej Kowalczyk
scenograf Estetyka obrazu filmowego

27.10.2010 Wykład wyjazdowy Konstancin

3.11.2010 prof. Jerzy Duszyński
biochemik, PAN

Współczesna nauka w Polsce. 
Szanse i zagrożenia

5.11.2010 Film i wystawa zdjęć Wspomnienie o Jacku Maziarskim

9.11.2010 Klub Podróżnika
dr Janusz Radziejowski Spitsbergen

10 .11.2010 Józef Kolinek 
muzyk, kwartet „Prima Vista” Paderewski 

17.11.2010 dr Zofia Zwierzchowska-Hajnosz
chemik, fotografik Historia fotografii cd. 

19.11.2010 Klub Filmu Dokumentalnego
prof. Michał Bogusławski

Podkowiańskie Otwarte Ogrody 
2010

24 .11.2010 Roman Lesiński 
psychoterapeuta Depresja

25.11.2010
Czwartkowe popołudnia 

poetycko–muzyczne
Anna Foss, Joanna Cichoń

Listy miłosne Fryderyka Chopina

1.12.2010
prof. Jan Maciej Kościelny

inżynier, 
Politechnika Warszawska

Sztuczna inteligencja  
w rozpoznawaniu zagrożeń  

przemysłowych

8.12.2010 Beata Wróblewska
polonistka, pisarka Lektury naszego dzieciństwa
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PROGRAM SEMESTRU XI (wiosennego) 2011

16.02.2011 
prof. Ewa Leś

polityk społeczny, 
Uniwersytet Warszawskiego

Aktywność obywatelska wczoraj  
i dziś, czyli jak osiągnąć radość  

z dawania. W poszukiwaniu  
współczesnych Wokulskich

23.02.2011
Wykład wyjazdowy

(Komorów, Stara Cukiernia ) 
Bogdan Dworak, poeta, publicysta 

Maria Dąbrowska jako humorystka 

2.03.2011 Anna Leśniewska-Zagrodzka 
historyk sztuki, PWSTiF

Między renesansem a barokiem:
widzenie El Greca

7.12.2010 Klub Podróżnika
kpt. Grzegorz Siedlecki Podróże po morzach świata

15.12.2010
Tomasz Kuba Kozłowski

historyk, znawca problematyki kresowej, 
Dom Spotkań z Historią 

Między Pasterką, Chanuką 
a Jordanem. Święta na Kresach.

22.12.2010 prof. Andrzej Dąbrówka
językoznawca, filolog, PAN 

Mijający rok w ogrodzie 
(migawki fotograficzne)

5.01.2011 Anna Leśniewska-Zagrodzka
historyk sztuki, PWSTiF w Łodzi Sztuki piękne

11.01.2011 Klub Podróżnika
Barbara Łaźniewska Z plecakiem w Wietnamie i Laosie

12 .01.2011 dr Michał Dwornik
lekarz fizjoterapeuta

Czy musimy cierpieć z powodu 
bólów kręgosłupa

19.01.2011
dr Anna Kalinowska

biolog, 
Uniwersytet Warszawski

Pogoda nie dla bogaczy. 
Różne scenariusze

20.01.2011

Czwartkowe popołudnia 
poetycko-muzyczne

Beata Tarłowska, Michał Bogusławski, 
Anna Jagielska–Riveiro, zespół muzyczna 

Maayan

„Zapukał mi do serca”.
Muzyka i poezja Hiszpanii

26.01.2011
Uroczyste zakończenie semestru  

Danuta Jocz i Danuta Szewczyk,
Marzenna Grzymała

Pięć lat minęło, jak jeden dzień...
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9 .03.2011
dr hab. Anna Gambin

matematyk, informatyk,
 Uniwersytet Warszawski

Biologia systemów, czyli dlaczego 
matematyka

 i informatyka są potrzebne biologii 
molekularnej

15.03.2011 Klub Podróżnika
Karolina Likhtarovich Czarnobyl – 25 lat po wybuchu

16.03.2011 Monika Dołębska
trener biznesu Włącz myślenie!

23.03.2011 Agata Gmaj
prawnik

Prawa konsumenckie 
teoria i praktyka

26.03.2011 Wycieczka: Muzeum Narodowe, wystawa „Chcemy być nowocześni”

30.03.2011 Katarzyna Bychowska
dietetyk Dieta a choroby nowotworowe

6.04.2011 dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas
politolog Elektrownie jądrowe w Polsce? 

12.04.2011 Klub Podróżnika
Anna Kalicy

Moja podróż do Indii  
i wyprawa w Himalaje

13.04.2011 dr Katarzyna Mosiej
stomatolog Zdrowie zaczyna się w jamie ustnej

20.04.2011 Wykład wyjazdowy 
Muzeum Marie Curie-Skłodowskiej

Historia Nagrody Nobla.
Kulisy Nagrody Nobla

 dla Marii Skłodowskiej-Curie

27.04.2011 dr Zofia Zwierzchowska-Hajnosz
chemik, fotografik

Historia fotografii cd.  
okres międzywojenny

4.05.2011
prof. Paweł Stępień
literaturoznawca,

 Uniwersytet Warszawski

Wobec tajemnicy zła. 
O poezji Czesława Miłosza
 i jej związkach z tradycją

11.05.2011
prof. Mieszko Tałasiewicz

filozof, 
Uniwersytet Warszawski

Nauka a wiara – konflikt czy 
współpraca

17.05.2011 Klub Podróżnika
Małgosia i Mariusz Pietraszewscy Parki narodowe USA
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PROGRAM SEMESTRU XII (zimowego) 2011/2012

28.09.2011 prof. Irena Lipowicz
 rzecznik praw obywatelskich

Partnerstwo obywatelskie  
w nowoczesnym państwie 

4.10.2011 Klub Podróżnika
Aleksandra Seghi

Toskania od kuchni: 
prezentacja książki „Smaki Toskanii” 

5.10.2011 Tadeusz Barucki
architekt, historyk sztuki

Architektura uwarunkowana  
rozmaitymi czynnikami  

(na przykładach światowych) 

12.10.2011
Wojciech Hardt

politolog, działacz społeczny 
(współpraca: TPMOPL)

Prawa obywatelskie  
w społeczności lokalnej 

18.10.2011 Klub Podróżnika
(Oskar Koszutski) Podlasie 

19. 10.2011

Daniel Artymowski
 archeolog,  

Pracownia Działań Muzealnych,
 Zamek Królewski

Wielkie religie świata:  
5 filarów islamu

22.10.2011 Wycieczka: Otwock i okolice

18 .05.2011

Józef Kolinek
 muzyk, kwartet „Prima Vista” 

Elżbieta Karaś-Krasztel, 
pianistka

Liszt, Chopin, Zarębski

25.05.2011 dr Marek Cichocki
politolog 

Polska prezydencja  
w Unii Europejskiej

1.06.2011 Irena Jezierska
piosenkarka, pedagog

Mazowsze 
w Karolinie i „Mateczniku”

7.06.2011 Klub Podróżnika
Magdalena i Marek Engliszowie 

Martynika – wyspa kwiatów  
i nie tylko

8.06.2011 dr Dorota Muszytowska
filolog klasyczny, UKSW

Inspiracje biblijne  
w kulturze europejskiej

15.06.2011 Uroczyste zakończenie semestru
Spektakl Teatru Otwartego 

„Kwiaty polskie”  
według Juliana Tuwima 
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26.10.2011 Anna Leśniewska-Zagrodzka
historyk sztuki, PWSTiF w Łodzi Gaudi – rzeźbiarz architektury

27.10.2011 „Zaciszańska Nuta”
 zespół wokalny z UTW Zacisze 

„Do Ciebie wołam, Człowieku”
koncert poetycko-muzyczny 

poświęcony papieżowi  
Janowi Pawłowi II

2.11.2011 dr hab. Zuzanna Toeplitz
psycholog, 

Uniwersytet Warszawski

Jesień życia – czy naprawdę jest tak,
 że starość to nie radość

9.11.2011
Beata Kazimierska-Korsak

Michał Korsak
architekci

„Z miłości mądrością trwały”: 
 dwór polski oczami architekta 

praktyka 

15.11.2011 Klub Podróżnika
Katarzyna i Artur Tusińscy Bezdroża Gruzji

16.11.2011 

dr Anna Namura-Ochalska
biolog, 

Uniwersytet Warszawski 
(współpraca: LGD „Zielone Sąsiedztwo”; projekt 

Grundtviga „Lasy dla wszystkich,  
wszyscy dla lasów”)

Różnorodność lasów w Polsce 

23.11.2011 Małgorzata Wojciechowska
ekspert, Ministerstwo Środowiska Wiele hałasu o… hałas

30.11.2011 Patryk Jaworek
kustosz Muzeum na Woli

Bić się czy nie bić przy Napoleonie: 
1795–1815

7.12.2011 prof. Paweł Stępień
literaturoznawca, Uniwersytet Warszawski

„Gdzie mój dom?” – wykorzenienie
 i bezdomność w poezji Juliana 

Tuwima

13.12.2011 Klub Podróżnika 
dr Edyta Supińska-Barucka Angielskie miasta ogrody

14.12.2011
Zbigniew Bujak

polityk, działacz opozycji demokratycznej,
 nauczyciel akademicki

Przemiany w Polsce i na świecie  
po 1989 r.

21.12.2011 Mateusz Senderski 
fitoterapeuta

Obyśmy zdrowi byli – mądrości 
natury nikt nie dorówna  
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PROGRAM SEMESTRU XIII (wiosennego) 2012

15.02.2012 prof. Jerzy Adam Stępień 
prawnik, polityk Polska tradycja konstytucyjna

21.02.2012 Klub Podróżnika
dr Zofia Zwierzchowska-Hajnosz Cinque Terre – nieziemska ziemia 

22.02.2012 Tomasz i Sylwia Moczadłowscy
podróżnicy, badacze Grenlandii Grenlandia

29.02.2012 Józef Kolinek
muzyk, kwartet „Prima Vista” Debussy

7.03.2012 dr Zofia Zwierzchowska-Hajnosz 
fotografik, chemik

Wybitne fotografki polskie drugiej 
połowy XX w.

14.03.2012 
prof. Ewa Bartnik

genetyk, 
Uniwersytet Warszawski

Nowe metody leczenia i diagnozowa-
nia nowotworów

20.03.2012 Klub Podróżnika
Agnieszka Łypacewicz, Krystyna Stańczak

Kobieca wyprawa do Bhutanu  
i Darjeeling

21.03.2012

Daniel Artymowski
archeolog,

Pracownia Działań Muzealnych,  
Zamek Królewski

Narodziny i podstawowe wierzenia 
buddyzmu

4.01.2012
dr hab. Jerzy Łusakowski

fizyk, 
Uniwersytet Warszawski

Bezpieczeństwo  
w dalekiej podczerwieni

10.01.2012 Klub Podróżnika 
Marzenna Grzymała Katamaranem przez rzeki Ałtaju

11.01.2012

prof. Joanna Pijanowska
biolog, Uniwersytet Warszawski

(współpraca: LGD „Zielone Sąsiedztwo”; projekt 
Grundtviga „Lasy dla wszystkich,  

wszyscy dla lasów”)

Różnorodność biologiczna – dawno 
temu, dzisiaj, w przyszłości...  

18.01.2012 Maja Piotrowska
artysta plastyk

Stroje, maski, przebrania 
historia estetyki i filozofii ubioru.

25.01.2012 Zakończenie XII semestru
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28.03.2012 prof. Andrzej Olszewski
historyk sztuki Awangarda Polska

4.04.2012
wykład wyjazdowy 

Aleksandra Biniszewska  
Muzeum Kresów 

Zwyczaje wielkanocne na Kresach 

11.04.2012
Tomasz Kozłowski 

znawca historii Kresów, 
Dom Spotkań z Historią 

Z biegiem Dniestru.  
Kajakiem od Bieszczad 

do Okopów Świętej Trójcy 

17.04.2012 Klub Podróżnika
Wanda Bukała , Małgorzata Zdybiewska

Santiago de Compostela – droga  
św. Jakuba

18.04.2012 
Anna Leśniewska–Zagrodzka

historyk sztuki,
PWSTiF w Łodzi

Klimt

25.04.2012
dr hab. Sławomir Łodziński

socjolog, 
Uniwersytet Warszawski

Nazwy miejscowości i granice etniczne. 
Problemy wprowadzania dwujęzycznych 

nazw miejscowości w Polsce  
na podstawie ustawy o mniejszościach 

narodowych i języku regionalnym z 2005.

2.05.2012 Wykład wyzazdowy 
Zamek Królewski

Spotkanie poświęcone  
księdzu Piotrowi Skardze

9.05.2012

prof. Tomasz Żylicz
ekonomista, ekolog 

(współpraca z LGD „Zielone Sąsiedztwo”;  
projekt Grundtviga „Lasy dla wszystkich,  

wszyscy dla lasów”)

Czy las może być prywatny?  

16.05.2012 Agata Gmaj 
radca prawny Konsument w sieci

23.05.2012
prof. Paweł Stępień
literaturoznawca, 

Uniwersytet Warszawski

Sztuka zwięzłości, czyli o bogactwie 
znaczeń najkrótszych wierszy Mirona 

Białoszewskiego

24.05.2012 Klub Podróżnika
prof. Kazimierz Jakubowicz Wenecja

30.05.2012 dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas 
politolog Kryzys euro, kryzys UE



-58-

2006–2016

PROGRAM SEMESTRU XIV (jesiennego) 2012

26.09.2012 dr Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz
socjolog kultury Szanse kobiet w Unii Europejskiej

3.10.2012
prof. Hubert Izdebski
prawnik, historyk idei
(współpraca z TPMOPL)

Organizacje pozarządowe  
a władze lokalne

10.10.2012 Wykład wyjazdowy 
Muzeum Władysława Broniewskiego. Władysław Broniewski

16.10.2012 Klub Podróżnika
Monika i Jacek Bełdowscy Malezja

 17.10.2012 Mark Krawczyński
architekt

Jak Feniks z popiołów: film
„Architektura i tożsamość narodowa”

24.10.2012
dr Jerzy Illg

publicysta, wydawca, redaktor Społecznego 
Instytutu Wydawniczego „Znak”

Moje spotkania z noblistami

27.10.2012
Artystyczna inauguracja  

semestru XIV:
Teatr Otwarty

„Bar pod Zdechłym Psem”
według Władysława Broniewskiego

28.10.2012
Wycieczka:

Puszcza Kampinoska (współpraca: LGD „Zielone Sąsiedztwo”;  
projekt Grundtviga „Lasy dla wszystkich., wszyscy dla lasów”)

31.10.2012 Tadeusz Barucki
architekt, historyk sztuki Architekt Maciej Nowicki

2.06.2012 Mateusz Senderski
fitoterapeuta Spacer zielarski po Podkowie

6.06.12
dr Krystyna Starczewska

pedagog, założycielka i dyrektor
szkoły na Bednarskiej

Mój Korczak:  
idee wychowawcze Korczaka

 wobec wyzwań  
współczesnego świata

12.06.2012 Klub Podróznika
Andrzej Czarnecki Pielgrzymka do Ziemi Świętej

13.06.2012 Uroczyste zakończenie semestru
Izabela Michalska Odkrycie polskiej róży
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7.11.2012
Teresa Piatczyc-Jachimowska
psycholog, trener umiejętności  

psychospołecznych

Język kobiet, język mężczyzn:
 o sztuce porozumienia

14.11.2012
dr Anna Kalinowska

biolog, ekolog, 
Uniwersytet Warszawski

Jak zjeść ciastko i mieć ciastko: 
rozwój zrównoważony  

w myśl Konwencji o różnorodności 
biologicznej

20.11.2012 Klub Podróżnika
Oskar Koszutski Na północ od Lizbony

21.11.2012
Dzień Seniora  

dr Marek Karpowicz
kardiolog

Panie doktorze, boli mnie serce...
Wspólne śpiewy z seniorami z Pragi 

(Praga śpiewa)

28.11.2012 dr Zofia Zwierzchowska-Hajnosz
chemik, fotografik

Fotografia na świecie po II wojnie 
światowej

5.12.2012 Magdalena Piątkowska
geolog Gaz łupkowy

12.12.2012 prof. Rafał Habielski
historyk, prasoznawca, PAN Kraj i emigracja po grudniu 1981 r.

18.12.2012 Klub Podróżnika
Elmira Abasbiekowa, Azim Turanbajew Kirgizja  

19.12.2012 Józef Kolinek
muzyk, kwartet „Prima Vista”

Włochy – królestwo, skrzypków  
i skrzypiec

2.01.2013 dr inż. Dariusz Korpetta
specjalista gospodarki przestrzennej, SGGW Testament, spadek, darowizna

9.01.2013 Anna Zagrodzka-Leśniewska
historyk sztuki, PWSTiF w Łodzi Bauhaus – elegancja prostoty

15.01.2013 Klub Podróżnika
Anna Łukasiewicz Malarska Wenecja

16.01.2013 Igor Pogorzelski
muzykolog, inżynier dźwięku

Tango – taniec i jego kultura.
Astor Piazzola 

mistrz tanga jazzowego

23.01.2013 prof. Paweł Stępień
literaturoznawca, Uniwersytet Warszawski O poezji Szymborskiej
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PROGRAM SEMESTRU XV (wiosennego) 2013

13.02.13 prof. Ryszard Bugaj 
ekonomista, polityk, PAN Polska wobec kryzysu

19.02.13
Klub Podróżnika

Ewa Domaradzka , Anna Łukasiewicz 
Barbara Potkańska 

Podróże z Grundtvigiem: Portugalia, 
Turcja, Rumunia 

20.02.13

dr Andrzej Kruszewicz 
ornitolog, dyrektor warszawskiego ZOO 

(współpraca: LGD „Zielone Sąsiedztwo”;  
projekt Grundtviga „Lasy dla wszystkich.,  

wszyscy dla lasów”)

Skrzydlaci mieszkańcy lasów 

27.02.13 Józef Kolinek
muzyk, kwartet „Prima Vista” Witold Lutosławski – życie spełnione

6.03.13 dr Stanisław Falkowski
literaturoznawca

Nie tylko Pasek.  
Sarmacka literatura faktu 

(„Przychodzimy, odchodzimy” – projekt 
Stowarzyszenia Związek Podkowian)

13.03.13 prof. Andrzej Tyszka
socjolog kultury Polscy obywatele świata 

19.03.13 Klub Podróżnika
dr Zofia Zwierzchowska-Hajnosz Malta

20.03.13 Maria Brzezińska
redaktor

„W tych drzewach jest dużo miejsca” – 
prezentacja słuchowiska; rozmowa na 

temat twórczości radiowej

27.03.13 prof. Jolanta Sikorska-Kulesza
historyk Powstanie styczniowe

3.04.13 dr Marek Karpowicz
kardiolog Profilaktyka chorób serca

10.04.13 Anna Leśniewska-Zagrodzka
historyk sztuki, PWSTiF w Łodzi Surrealizm

16.04.13 Klub Podróżnika
Janek Grzymała Indonezja

30.01.2013 Uroczyste zakończenie semestru
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17.04.13 Magdalena Barańska Czy czuje Pani bluesa?

20.04.13
Wycieczka: Puszcza Bolimowska 

(współpraca: LGD „Zielone Sąsiedztwo”; projekt Grundtviga  
„Lasy dla wszystkich, wszyscy dla lasów”)

24.04.13
dr Marek Trojan

psycholog,  
Uniwersytet Warszawski

Zwykły, niezwykły pies

8.05.13 Jan Falkowski
polonista

Co pisarze współcześni myśleli o sobie nawza-
jem i o innych ludziach naprawdę?

(„Przychodzimy, odchodzimy”
 projekt Stowarzyszenia Związek Podkowian)

15.05.13 dr inż. Agata Penconek
chemik, Uniwersytet Warszawski Mikroświat – aerozole

21.05.13 Klub Podróżnika
Hanna Ulanicka

Peru (od Limy do Amazonii) – 
wyprawa mojego życia

22.05.13
dr Jan Skowron 

astronom,   
Uniwersytet Warszawski

 Zawód astronom. Czym zajmują się 
astronomowie

 w Obserwatorium Warszawskim

25.05.13 Wycieczka: Muzeum Zofii Nałkowskiej
 („Przychodzimy, odchodzimy” - projekt Stowarzyszenia Związek Podkowian)

29.05.13
Teresa Piatczyc-Jachimowska 

psycholog, 
trener umiejętności psychospołecznych 

Nie bójmy się konfliktów – jak  
w sposób satysfakcjonujący dla obu 

stron rozwiązywać konflikty 

5.06.13 dr Anna Horolets
antroplog społeczny, SWPS

Polskie podróże – jak podróżują 
Polacy

11.06.13 Klub Podróżnika 
Ewa Domaradzka Nowy Jork, Chicago, Detroit  

12.06.13 Uroczyste zakończenie semestru
Poezja w wykonaniu aktorów  

Teatru Otwartego
 oraz występ chóru nauczycielskiego 
„Vive la musique” z Grodziska Maz.

PROGRAM SEMESTRU XVI (jesiennego) 2013

2.10.2013
dr Zofia Zaorska

pedagog, gerontolog, 
UMCS w Lublinie

Długie życie jako wartość
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9.10.2013 Igor Pogorzelski
muzykolog, reżyser dźwięku

Film i magia – o filmach Romana  
Polańskiego

 i Wojciecha Kilara, czyli  
jak budujemy muzyką magię kina

16.10.2013
dr hab. Ryszard Piotrowski
prawnik konstytucjonalista 

(współpraca: TPMOPL)
Konstytucja–demokracja–obywatel

23.10.2013

Paulina Podwika
radca prawny 

(współpraca: Ogólnopolska Federacja 
Stowarzyszeń UTW)

Bezpieczne finanse seniora

30.10.2013 Tadeusz Barucki
architekt, historyk sztuki

Marek Leykam (1908–1983) 
architekt niezłomny 

6.11.2013

dr Anna Batorczak
biolog, ekolog, 

Uniwersytet Warszawski 
(współpraca z Fundacją „Ziemia i Ludzie”)

Moja planeta bez elektrośmieci

13.11.2013 Wykład wyjazdowy
Zamek Królewski

Pod Raszynem, Lipskiem  
i… Pod Blachą

20.11.13 dr Elżbieta Potocka
politolog Etykieta – różnice kulturowe

27.11.2013 prof. Marian Grynberg
fizyk, Uniwersytet Warszawski

Profesor Jan Czochralski i jego 
odkrycia  

4.12.2013 Ewa Smuk-Stratenwerth
ekolog, społecznik

Czy wiesz co jesz? – refleksja 
antropologiczno-kulinarna

11.12.2013
Daniel Artymowski

archeolog, Pracownia Działań Muzealnych,
Zamek Królewski

Konstantyn Wielki  
czy Konstantyn Święty? 

Edykt mediolański: 
próg do chrześcijańskiej Europy

17.12.2013 Klub Podróżnika
Anna Łukasiewicz

Z Paryża do Givenry – impresje  
z podróży

18.12.2013 Józef Kolinek
muzyk, kwartet „Prima Vista”

Wagner i Verdi – giganci opery
w dwusetną rocznicę urodzin

8.01.2014 dr Elżbieta Karpowicz
reumatolog Reumatyzm, choroba cywilizacyjna
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PROGRAM SEMESTRU XVII (wiosennego) 2014

12.02.2014 Olgierd Dziekoński
sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Prawo czy aktywność obywatelska? 

18.02.2014 Klub Podróżnika
Michał Jeżewski Kuba – wyspa gorąca!

19.02.2014
Paweł Chaber, Krzysztof Buczek

informatycy 
„Latarnicy Polski Cyfrowej”

Bezpieczeństwo w sieci 
(„Polska cyfrowa równych szans” – projekt 

Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”  
i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji)

26.02.2014 Igor Pogorzelski
muzykolog, reżyser dźwięku

Karnawał – od walców Chopina  
do walca angielskiego

5.03.2014 dr Elżbieta Potocka
politolog Kobiety w cywilizacji konfucjańskiej

12.03.2014 

dr Karolina Archacka
biolog, 

Uniwersytet Warszawski 
(współpraca: Uniwersytet Otwarty UW)

Co dalej? O rzeczywistym  
i potencjalnym zastosowaniu 

komórek macierzystych w biologii  
i medycynie  

19.03.2014 dr Danuta Romaniuk
historyk, Uniwersytet Warszawski Korzenie polskości w Ameryce 

22.03.2014 Klub Podróżnika
Żaneta i Jacek Govenlock Korea Północna

26.03.2014
Wykład wyjazdowy  

Stara Pomarańczarnia 
(Łazienki Królewskie)  

Teatr XVIII wieku. 
Théâtre de société 

15.01.2014
dr Anna Zagrodzka-Leśniewska

historyk sztuki, wykładowca
 w WSFiT w Łodzi

Sztuka w przestrzeni miejskiej

21.01.2014 Klub Podróżnika
Andrzej Czarnecki

Wędrówka na Nemrut Dagi
Góra Synaj i klasztor św. Katarzyny

22.01.2014 dr Stanisław Mosiej
lekarz Badania kliniczne – fakty i mity

29.01.2014 Uroczyste zakończenie semestru Występ zespołu „Kumy”  
z Komorowa
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2.04.2014
dr Katarzyna Sierakowska 

historyk, 
Uniwersytet Warszawski

Dlaczego Wielka Wojna? 
Społeczeństwo polskie i konflikt  

z lat 1914–1918 

9.04.2014 dr Anna Leśniewska-Zagrodzka
historyk sztuki, WSTiF w Łodzi

Ravenna – na skrzyżowaniu  
Wschodu i Zachodu

15.04.2014 Klub Podróżnika 
Jadwiga Koszutska Rzym – miasto niezwykłe

16.04.2014 Wykład wyjazdowy  
Muzeum Etnograficzne 

Czas świętowania w kulturach 
ludowych Polski i Europy

23.04.2014
dr Marcin Trepczyński

filozof,  
Uniwersytet Warszawski

Argumentacja i krytyczne myślenie

30.04.2014 Józef Kolinek
muzyk, kwartet „Prima Vista”

Andrzej Panufnik – artysta wyklęty. 
W setną rocznicę urodzin

7.05.2014 dr Izabela Galicka
historyk sztuki Nieznane, odkryte dzieła sztuki 

10.05.2014 Wycieczka: Żyrardów

14.05.2014 dr Beata Stopińska
lekarz kosmetolog Jak przedłużyć młodość   

20.05.2014 Klub Podróżnika
Hanna Ulanicka Peru – podróż życia

21.05.2014

Wykład wyjazdowy 
Witold Naturski

Biuro Informacyjne  
Parlamentu Europejskiego 

Wybieraj świadomie.  
Wybory do Parlamentu Europejskiego  

25 maja 2014 r. 

28.05.2014 prof. Ryszard Bugaj
polityk, ekonomista , PAN Przemiany polskie po roku 1990  

4.06.2014

prof. Andrzej Niwiński
archeolog, 

Uniwersytet Warszawski 
(współpraca: Uniwersytet Otwarty UW)

Polskie badania wykopaliskowe  
w Egipcie 

11.06.2014 Uroczyste zakończenie semestru.
„Sobótka w Czarnym Lesie”

(spektakl plenerowy w wykonaniu 
Teatru Otwartego)
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PROGRAM SEMESTRU XVIII (jesiennego) 2014/2015

1.10.2014 prof. Wojciech Burszta
antropolog kultury, SWPS Po co nam Kolberg, po co nam lud?

8.10.2014
prof. Paweł Stępień 
literaturoznawca, 

Uniwersytet Warszawski

„Koniec świata” i jego następstwa:
 poezja Tadeusza Różewicza wobec 

kryzysu kultury 2 poł. XX w.

 15.10.2014

Ryszard Wojtkowski
przedsiębiorca i inwestor,

były dyrektor Gabinetu Prezesa RM  
T. Mazowieckiego 

(współpraca: TPMOPL)

Pierwszy rząd III Rzeczypospolitej:
widziane z bliska

21.10.2014 Klub Podróżnika
Andrzej Piekun i załoga

Żeglarskie opowieści, czyli sześciu 
Panów w łódce  

22.10.2014 Wykład wyjazdowy  
Pałac w Wilanowie

Historia i symbolika pałacowych 
wnętrz

29.10.2014

Dzień Seniora  
Michał Pieńkowski

filmoznawca,
 Filmoteka Narodowa

W starym kinie: Język kina niemego.
Pokaz filmu „Mocny człowiek”.

5.11.2014
prof. Tadeusz Majda

turkolog,  
Uniwersytet Warszawski

600-lecie stosunków  
polsko-tureckich

12.11.2014 Wykład wyjazdowy  
Zamek Królewski

Okno na „szklane domy”. 
Rzecz o Stefanie Żeromskim  

18.11.2013 Klub Podróżnika
Magdalena Guziejko, Jadwiga Koszutska Spotkanie z Ekwadorem

19.11.2014

dr Andrzej Kowalczyk
scenograf,

 Wydział Radia i Telewizji  
Uniwersytetu Śląskiego 

Media współczesne  
w świecie kultury

26.11.2014 dr inż. Andrzej Ryczer
Politechnika Warszawska

Cyfrowy i analogowy świat  
telekomunikacji

3.12.2014 dr Anna Zagrodzka
historyk sztuki, WSTiF w Łodzi Uniwersalność języka sztuki
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DataPROGRAM SEMESTRU XIX (wiosennego) 2015

18.02.2015 
Krystyna Lewkowicz

prezes Fundacji  
Ogólnopolskie Porozumienie UTW

40 lat ruchu Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku w Polsce

24.02.2015 Klub Podróżnika
Ewa Fałkiewicz

Pakistan, Uzbekistan, Tadżykistan: 
trzy kraje w 18 dni

25.02.2015 dr Aleksandra Kardaś, fizyk
Fundacja Ziemia i Ludzie Rok dla klimatu

4.03.2015 Klaudia Zalewska
kosmetolog Prawda i mity na temat kosmetyków 

10.12.2014
dr Sławomir Białek

alergolog, 
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Alergia wczoraj i dziś

16.12.2014 Klub Podróżnika
Jerzy Koziński

Gruzja – kraj martwych miast  
i żywych duchów

17.12.2014 Józef Kolinek
muzyk, Kwartet Prima Vista

„Pożegnanie Ojczyzny”
250. rocznica urodzin  

Michała Kleofasa Ogińskiego

7.01.2015 Mark Krawczyński
architekt

Zrównoważone budownictwo na miarę wyz-
wań jutra: prawo do czystego powietrza

 dla globalnego społeczeństwa

14.01.2015 Igor Pogorzelski
muzykolog, reżyser dźwięku

Musical – amerykański gatunek 
teatru muzycznego

20.01.2015 Klub Podróżnika
Misia Łukasiewicz

Kirgizja – kraina wysokich gór, 
lodowców, jurt pasterskich i długich 

zielonych dolin

21.01.2015 Agnieszka Rost  
psycholog Wirtualna babcia / Wirtualny dziadek

28.01.2015 Uroczyste zakończenie semestru

Spektakl „Listy śpiewające”  
Agnieszki Osieckiej

 w wykonaniu zespołu  
Teatru Otwartego
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11.03.2015 
Karolina Kolinek-Siechowicz 

Paweł Siechowicz
muzykolodzy

Architektura muzyki

18.03.2015 Wykład wyjazdowy  
Muzeum Historii Żydów Polskich Odkryj historię polskich Żydów

24.03.2015 Klub Podróżnika
Katarzyna i Artur Tusińscy Namibia – kraina kontrastów

25.03.2015
dr Jacek Szczytko

fizyk, 
Uniwersytet Warszawski

Nanotechnologie: 
od półprzewodników do DNA 

1.04.2015
dr Lech Stangret
historyk sztuki,  

aktor Teatru Cricot 2
Dzieło totalne Tadeusza Kantora 

8.04.2015 dr Michał Stępka
internista, gastrolog Cukrzyca – plaga XXI wieku 

14.04.2015 Klub Podróżnika
Andrzej Czarnecki Meksyk – śladami konkwisty

15.04.2015 
dr Ludwika Włodek

socjolog, dziennikarz, 
Uniwersytet Warszawski

Azja Środkowa:
 między schedą po ZSRR  

a światem islamu

22.04.2015 Wykład wyjazdowy 
Pałac w Radziejowicach 

Zwiedzanie wystawy obrazów  
Józefa Chełmońskiego

29.04.2015 dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech
socjolog, SGH Czas celebrytów

6.05.2015
prof. Paweł Stępień
literaturoznawca, 

Uniwersytet Warszawski

Widokówka z tego świata.
 O poezji Stanisława Barańczaka

13.05.2015 dr Hanna Krajewska
dyrektor Archiwum PAN

Jak usidlić czas w rodzinnych 
dokumentach

16.05.2015 Wycieczka: Warka (Muzeum Kazimierza Pułaskiego)

19.05.2015 Klub Podrożnika
Halina Czubaszek

Alzacja i Lotaryngia: 
kraina wina i bocianów
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PROGRAM SEMESTRU XX (zimowego) 2015/2016

30.09.2015 prof. Andrzej Ziemba
lekarz Przez aktywność do długowieczności

7.10.2015
Andrzej Porawski

dyrektor Biura Związku Miast Polskich 
(współpraca: TPMOPL)

Europejska Karta  
Samorządu Terytorialnego:  

mała historia polskiego sukcesu

 14.10.2015 Wykład wyjazdowy  
Muzealna wystawa multimedialna Pompeje – życie w cieniu wulkanu

20.10.2015 Klub Podróżnika
Andrzej Piekun i załoga Żeglarskie opowieści

21.10.2015 Dzień Seniora Spektakl teatralny „Bandyci” 
w wykonaniu Teatru Otwartego

28.10.2015
Mariusz Olbromski

Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów
w Stawisku

Pisarze polscy na kresach  
południowo-wschodnich  

4.11.2015
Michał Pieńkowski

filmoznawca, 
Filmoteka Narodowa

Ćwiklińska – uśmiech sceny polskiej

7.11.2015 Wycieczka: Muzeum sztuki Nowoczesnej.  
„Spór o odbudowę Warszawy”

20.05.2015 Michał Pieńkowski
filmoznawca, Filmoteka Narodowa

Michał Waszyński – prawda  
i legenda przedwojennego kina 

27.05.2015 Wykład wyjazdowy 
Lidia Pilich, Łucja Mrozowska

Z wizytą u sąsiadów 
(Komorów)

3.06.2015 Wykład wyjazdowy 
Teatr Narodowy

250. rocznica powołania  
Teatru Narodowego 

10.06.2015 Igor Pogorzelski
muzykolog, reżyser dźwięku

Francuscy impresjoniści i balety 
rosyjskie w Paryżu

 przed wybuchem wielkiej wojny

17.06.2015 Uroczyste zakończenie semestru

„Bajki nie tylko dla dorosłych”  
Benedykta Hertza 

w wykonaniu Teatru Otwartego;
występ chóru Viva La Musica
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17.11.2015 Klub Podróżnika
Krystyna Stańczak Islandia

18.11.2015
prof. Paweł Stępień 
literaturoznawca, 

Uniwersytet Warszawski

„Kosmogonia w epoce chaosu”
 o twórczości  

Jarosława Iwaszkiewicza

25.11.2015 Igor Pogorzelski
muzykolog, reżyser dźwięku

Piosenka francuska: 
o historii kabaretu

2.12.2015 dr Anna Leśniewska-Zagrodzka
historyk sztuki, PWSFIT w Łodzi   

Śladem sztuki kobiet  
w XX i XXI w. w Polsce

9.12.2015 Wykład wyjazdowy  
Muzeum Sztuki Nowoczesnej Wystawa fotografii Zofii Rydet

15.12.2015 Klub Podróżnika
Wanda Bukała i Małgorzata Zdybiewska Pieszo z Lukki do Rzymu

16.12.2015 Józef Kolinek
muzyk, kwartet „Prima Vista”

Kompozytorzy skandynawscy:
 Carl Nielsen (150. rocznica urodzin)
 Jean Sibelius (100. rocznica śmierci)

6.01.2016 Marzenna Grzymała Kolędowanie u Marzenny

13.01.2016

dr hab. Bartosz Kontny
archeolog,  

Uniwersytet Warszawski 
(współpraca: Uniwersytet Otwarty UW)

Skarby wyrwane morzom.  
Najważniejsze osiągnięcia  

archeologii podwodnej

20.01.2016
prof. Szymon Malinowski

fizyk, 
Uniwersytet Warszawski

Globalne ocieplenie okiem fizyka

26.01.15 Klub Podróżnika
Jadwiga Koszutska Zabytki Pekinu

27.01.2016 Zakończenie semestru, podsumowanie 10 lat Uniwersytetu Otwartego „Pokolenia”

30.01.2016 Uroczystość z okazji jubileuszu  
10 lat Uniwersytetu Otwartego Pokolenia

Spektakl „Pociąg do...” w wykonaniu 
Teatru Otwartego. 

Dyskoteka z DJ Mosquito
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HYMN UNIWERSYTETU

Aby nasze życie było twórcze, 
musimy pozbyć się lęku przed popełnieniem błędu.

Joseph Ch.Pearce
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Hymn Pokolenia

Marzena GrzymałaMuzyka Marzenna Grzymała
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Hymn Uniwersytetu Otwartego 
POKOLENIA
                   

                                                                                                     
Młodość nam  minęła, trzeci wiek przed nami.
A my – tak jak w szkole, znów się spotykamy.

A że już doszliśmy do wieku trzeciego,
To głowa do góry, nie ma nic w tym złego.

Łączy nas niejedno, czujemy to wszyscy,
Staliśmy się sobie jak rodzina bliscy

Nieważna choroba, nieważny włos siwy,
Byle radość życia, byle umysł żywy.

 
Nauka odkrywa coraz nowe karty,

Starczy na wiek trzeci, a może i czwarty?
Sięgajmy po wiedzę, bo nieważne lata.

I  niech tak zostanie, aż do końca świata.

Słowa Danuta Szewczyk
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Po wpisaniu liter odgadniętych haseł 
wyrazy w kolorowych kolumnach, 

czytane rzędami, dadzą rozwiązanie.

Znaczenie wyrazów: 1/ dzienniczek studenta, 2/ urządzenie radiolokacyjne, 3/ stoli-
ca państwa w Północnej Afryce, 4/ główna strona monety, medalu, 5/ wyznawca  
husytyzmu, 6/ poprawka, np. fotografii, 7/ ze stolicą w Rydze, 8/ straż... lub dopływ Odry, 
9/ numer podmiotu prawnego w Rejestrze Gospodarki Narodowej, 10/ potocznie skała, 

podstawa, 11/ następstwo rzeczy lub ... pociąg, 12/ książę na Litwie i Rusi

KRZYZOWKA

Zbyt wielu ludzi, kiedy się zestarzeje, sądzi, 
że musi żyć zgodnie z kalendarzem. 

John Glenn
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