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Tematy i terminy wykładów dla słuchaczy 

w roku akademickim 2016/2017 (semestr letni) 

 

Miejski Ośrodek Kultury w Łazach ul. Kościuszki 5 

Wykłady odbywają się w czwartki o godz. 17:00 

 

data temat wykładowca 

23.02.2017 Harmonogram obchodów jubileuszu 10-
lecia UTW Łazy 

mgr Krystyna Męcik 

02.03.2017 Dzień Kobiet połączony z pokazem 
Modelek 50+ „Kobiety dawniej a dziś” 

Modelki 50+ 

09.03.2017 Jaskinie Jury – niedoceniony cud natury Dr Andrzej Tyc 

16.03.2017 Występ Teatru „Miraż” ze sztuką  

„Perypetie wieku dojrzałego” 

Mgr Dorota Zglejc – Zieleniec 

- reżyseria     

23.03.2017 Nie – dla kopalni         Marek Seles 

30.03.2017 „Walc Europa” - koncert Lucyna Gawlik 

06.04.2017 Łazy przed i po nadaniu praw miejskich Mgr Beata Kuc 

20.04.2017 Bezpieczeństwo III wieku – strażacy nie 
tylko do pożarów.  

Dr n. med. Tomasz Męcik 
Mgr inż. Krzysztof Szczerba 

27.04.2017 Dziedzictwo kulturowe Złotego Potoku Dr n. hum. Stefan Zatoński 

04.05.2017 Wieczór autorski Halina Podyma 

11.05.2017 Żywieniowe pułapki naszych czasów Andrzej Kawka 

18.05.2017 Zasady i procedury prawne regulujące 
pozyskiwanie oraz międzynarodowy 

transfer okazów i prób ekologicznych 

Mgr Rafał Lach 

25.05.2017 Przestrzeń życzliwa dla seniorów Mgr inż. Anna Szelest 

01.06.2017 Jak powstało Zagłębie – historia regionu Rafał Bryła 

08.06.2017 Zakończenie roku akademickiego  

*tematyka wykładów może ulec zmianie 

 



23. 02. 2017 

Harmonogram obchodów jubileuszu 10-lecia UTW Łazy 

Prezes UTW Krystyna Męcik omówi krótko imprezy związane z Jubileuszem, które miały 
już miejsce i przedstawi plan działań na nowy semestr. 

 

02. 03. 2017 

Dzień Kobiet połączony z pokazem Modelek 50+ „Kobiety dawniej a dziś” 

 

09. 03.2017 

Jaskinie Jury – niedoceniony cud natury 

Dr Andrzej Tyc -Wykładowca na Wydziale Nauk o Ziemi US. Zawodowo zajmuje się 
speleologią i geomorfologią. Prowadzi badania naukowe nad genezą jaskiń Wyżyny Krakowsko – 
Wieluńskiej, Gór Dynarskich, Wschodniej Australii. Zajmuje się również popularyzacją wiedzy o 
zjawiskach krasowych i jaskiniach oraz ochroną przyrody. 

Na Jurze Krakowsko – Wieluńskiej znanych jest dziś ponad 1800 jaskiń. Kryją one w sobie wiele ciekawych 
zjawisk, śladów życia kopalnych zwierząt i człowieka oraz tajemniczych historii. 

 

16. 03. 2017 

Występ Teatru „Miraż” ze sztuką  „Perypetie wieku dojrzałego” 

Dorota Zglejc – Zieleniec - reżyseria     

                                     

23. 03.2017 

„Nie – dla kopalni”         Marek Seles - Prezes Stowarzyszenia  

Prezentacja ma na celu poinformowanie studentów o zagrożeniach płynących z powstania kopalni na terenie 
powiatu zawierciańskiego. Złoża te nie są bogate, a w dodatku trudne do wydobycia. Skoro tak, to bardzo szybko 
kopalnia może przestać istnieć, a zanieczyszczenie środowiska zostanie. 

 

30. 03. 2017 

„Walc Europa” – (koncert gitarowy) 

Lucyny Gawlik - kompozycja i wykonanie  

W dorobku artystycznym ma 9 kompozycji autorskich, zarejestrowanych w ZAiKS. Jest gitarzystką, 
kompozytorką i autorką tekstów. Wykonuje utwory muzyki klasycznej i autorskie utwory instrumentalne oraz ballady. 
Łączy elementy muzyki klasycznej ze współczesnością. 

 

 

 



06. 04. 2017 

Łazy przed i po nadaniu praw miejskich. 

Mgr Beata Kuc - Absolwentka Historii na WSP w Częstochowie i Studiów Podyplomowych  
w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na UŚ . Wieloletni pracownik Biblioteki 
Publicznej miasta i gminy Łazy. Od 2013 roku opiekun Izby Tradycji. 

Wykład poświęcony historii miasta z uwzględnieniem Jubileuszu 50 – lecia nadania praw miejskich. 
Towarzyszą mu prezentacja multimedialna, zawierająca zdjęcia i relacje mieszkańców wspominających ciekawe 
wydarzenia i niepublikowanych dotąd historii. 

   

20. 04. 2017 

„Bezpieczeństwo III wieku – strażacy nie tylko do pożarów.”   

Dr nauk med. Tomasz Męcik – Kronenberg - lekarz, strażak, absolwent ŚlUM., dowódca 
Sekcji Wspomagającej działania poszukiwawcze z psem OSP Niegowonice 

Mł. Brygadier mgr inż. Krzysztof Szczerba - Dowódca JRG KP PSP w Zawierciu. 

Wykład obejmuje tematykę zatruć CO, zapobieganie, objawy oraz udzielanie pierwszej pomocy. Zasady 
profesjonalnej ewakuacji -  opuszczanie zagrożonych miejsc – symbole ewakuacji zgodnie z normami UE. 
Niebezpieczne zjawiska pogodowe ze szczególnym uwzględnieniem wysokich temperatur i możliwości odwodnienia 
– pierwsza pomoc. 

 

27. 04. 2017 

Dziedzictwo kulturowe Złotego Potoku 

Dr Stefan Zatoński - Przez 35 lat  uczył języka polskiego w Zespole Szkół w Złotym Potoku. 
Od 1995r. przewodnik PTTK. Obecnie Przewodniczący Rady Gminy Janów. Pisze teksty do 
folderów turystycznych i interesuje się historią regionu częstochowskiego. 

 

04. 05. 2017 

Halina Podyma – wieczór autorski. 

Halina  jest naszą studentką i na spotkaniu zaprezentuje fragmenty swojej twórczości. 

 

11. 05. 2017 

Żywieniowe pułapki naszych czasów. 

Andrzej Kawka - Autor jest dyplomowanym specjalistą medycyny komórkowej w stopniu 
zaawansowanym. Zdrowiem zajmuje się od 20 lat zgłębiając tajniki funkcjonowania ludzkiego 
organizmu. Większą część swoich informacji uzyskał w takich krajach, jak Niemcy, Szwajcaria      
czy Anglia. Specjalizuje się w wielu dziedzinach dotyczących zdrowia. 

 

 



18. 05. 2017 

Zasady i procedury prawne regulujące pozyskiwanie oraz międzynarodowy transfer okazów i prób ekologicznych. 

Mgr Rafał Lach - Absolwent UŚ Wydziału Nauk o Ziemi, mieszkaniec Łaz. 

25. 05. 2017 

Przestrzeń życzliwa dla seniorów. 

Mgr inż. Anna Szelest - Absolwentka Architektury Politechniki Wrocławskiej. W zawodzie 
pracowała w latach 1969 – 1994. Po przejściu na rentę dołączyła do fundacji Gniazdo – prowadziła 
świetlicę środowiskową. Obecnie Prezes Zarządu MOST. 

Jakie warunki daje seniorom możliwość bezpiecznego i wygodnego korzystania z mieszkania, miejsc 
wypoczynku, usług komunikacji. O projektowaniu, adaptacji i wyposażeniu, a także, czego powinniśmy wymagać       
( i od kogo), a co powinniśmy zrobić sami. 
 

01.06. 2017 

Jak powstało Zagłębie – historia regionu. 

Rafał Bryła - Historyk, autor książki „Zamek Sielecki w Sosnowcu. Historia prawdziwa”. 
Organizator i kurator wielu ciekawych wystaw o charakterze regionalnym. 

Zagłębie Dąbrowskie – region geograficzno-historyczny w Zachodniej Małopolsce na pograniczu z Górnym 
Śląskiem, zlokalizowany w widłach trzech rzek: Białej Przemszy, Czarnej Przemszy oraz Brynicy. Jako region 
uformowało się w XIX w. 

08. 06. 2017 

Zakończenie roku akademickiego. 

 

27. 05. 2017  Olimpiada Sportowa Seniorów – zabierz rodzinę i znajomych! 

Kawiarenka Literacka. 

Zapraszamy studentów UTW Łazy oraz wszystkich miłośników literatury do Biblioteki Miejskiej w Łazach na 
spotkanie przy kawie, rozpoczynające cykl tematyczny „Liryki najpiękniejsze” ukazujące dorobek twórców znanych     
i lubianych oraz twórczości lokalnych pieśniarzy, pisarzy i poetów. 

16. 03. 2017 godz. 15.00 

Liryki najpiękniejsze Adama Asnyka 

11. 05. 2017 godz. 15.00 

Liryki najpiękniejsze Bolesława Leśmiana. 

 

 

 


