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Historia pokazuje, że prawie w każdej  

sferze życia istnieje próżnia, którą może  

wypełnić ten, kto potrafi stworzyć  

odpowiednią wizję a potem energię ludzką  

skierować ku wspaniałym celom.  
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  2017 

Inauguracja roku akademickiego 2017/ 2018 

Kresy i królewskie miasto Grodno… 

                                                                                                                                                          Doc. dr nauk med. Barbara 

Fustoczenko 

Barbara Fustoczenko z d. Komar, rektor UTW w Grodnie; absolwentka Instytutu Medycznego.  

26. 10. 2017 

Nawiązanie do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości ( 2018) 

                                                                                   Dr Dariusz Wizor 

 Dr nauk humanistycznych, płk rezerwy WP, rodowity łazowianin. 

9.11.2017 

„Seniorze – nie daj się oszukać” 

                                                                                  Mgr Daniel Jachimowicz 

  Daniel Jachimowicz, mgr Prawa, specjalista z zakresu Projektów. Prowadzi kursy i szkolenia dla słuchaczy 

Uniwersytetów i Ogólnopolskiej Federacji UTW. 

  16.11.2017 

„Bezpieczeństwo w domu i w przestrzeni publicznej” – kontynuacja tematu 

                                                                                  Spotkanie z przedstawicielami policji 

23.11.2017r 

„ Lilka” - wiersze Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej 

                                                                            Lidia Kałuzińska 

Autorka wierszy, opowiadań, scenariuszy teatralnych, tekstów piosenek i scenek kabaretowych. Laureatka 

konkursów prozy i poezji Juwenaliów Trzeciego Wieku w Warszawie. Liderka Sekcji Literackiej. 

 

Wykład skupi się na przekazaniu informacji o życiu Marii Pawlikowskie-Jasnorzewskiej jako poetki, malarki i dramatopisarki 

dwudziestolecia międzywojennego. Zbiór wybranych wierszy pod wspólnym tytułem „Lilka” przybliży twórczość poetki, 

jako autorki liryki miłosnej; ciepłej, delikatnej i zmysłowej. Spotkanie przygotowane w ramach Kawiarenki Literackiej we 

współpracy z Biblioteką Publiczną w Łazach.  

30.11.2017 

„Uzbekistan – Jedwabny Szlak, kraina baśni i Szeherezady” 

                                                                                   Andrzej Samarcew 

Animator kultury, globtroter, miłośnik i wykonawca pieśni i ballad rosyjskich. 

Uzbekistan, państwo położone w Azji Środkowej ze stolicą w Taszkiencie. Kraina baśni 1001 nocy. Kraj, który 

uwiedzie każdego podróżnika bogatą historią, pięknem zabytków oraz życzliwością i otwartością mieszkańców.. 

 



7.12.2017 

Popularność Wojciecha Młynarskiego związana z jego twórczością. – Wykład ilustrowany piosenkami. 

                                                                               Teresa Kuna – Kramerska 

                                                                                Krzysztof Kietczer     

 Teresa Kuna – Kramerska , piosenkarka z ZASP, Krzysztof Kietczer – autor tekstów piosenek. 

14.12.2017 

Obol Charona – monety w grobach od początków cywilizacji europejskiej do XX w. 

                                                                                   Wojciech Łonak 

Wojciech Łonak, archeolog i numizmatyk. Pierwszy Prezes Koła Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w 

Oleśnie; członek Zarządu Głównego PTN; wieloletni dyrektor Muzeum w Oleśnie (1974 – 1991). Autor publikacji i 

wystaw historycznych. Były mieszkaniec Łaz. 

21.12.2017 

Spotkanie opłatkowe 

4.01.2018 

Sylwetki wybitnych Polaków 

                                                                       Mgr Jolanta Janta 

Jolanta Janta emerytowany nauczyciel szkoły średniej w Częstochowie. Od 30 lat zajmuje się medycyną naturalną. 

11.01.2018 

Aktywność i poszukiwania osób z różnymi problemami zdrowotnymi związanymi z wiekiem – próba udzielenia 

pomocy. 

                                                                                  Dr nauk med. Tomasz Męcik- Kronenberg 

Lekarz, strażak, absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, dowódca sekcji wspomagającej działania 

poszukiwawcze z psem OSP Niegowonice. 

 18.01.2018 

Czar muzyki popularnej- Koncert na gitarę klasyczną 
 
                                                                                                                              Mgr Michał Ziaja 
 
Absolwent U.Śl. Wydz. Nauk Społecznych i Prywatnej Szkoły Muzyki Rozrywkowej Nice Nosie. Wielbiciel gitary 

klasycznej. Naukę gry na gitarze klasycznej rozpoczął w wieku 7 lat w Katowicach. Wykonuje bardzo urozmaicony 

repertuar kompozytorów utworów na gitarę klasyczną. Bierze udział w wielu projektach muzycznych. 

25.01.2018 

„Birma – w krainie 1000 pagod”    

                                                                                                                             Mgr Lidia Białas 

Emerytowany nauczyciel szkoły średniej, globtroter, członek Zarządu UTW. Birma jest czarująca i najbardziej 

dziewicza ze wszystkich krajów Azji. Jest najpiękniejsza i najbardziej mistyczna, ma duszę i duchowość, jest jak 

skansen. Mieszkańcy zaskakują pogodą i hartem ducha, otwartością na turystów i gości, szacunkiem dla 

obcokrajowców. 



 INFORMACJE 
Dyżury Zarządu i Rady Programowej ustala się na: w biurze UTW ul. Jesionowa 1 lokal 

nr 5 (do 31.01.2018) w godzinach 10: 00 do 14: 00.                                                                                    

W każdy czwartek (wykładowy) w godzinach od 16: 00 do 18: 00 – w MOK.  

W zajęciach i wykładach może wziąć udział każdy niezależnie od 

wykształcenia. 

 

Jednorazowe wpisowe 25 zł. 

Opłata za rok akademicki  50 zł.  (2 x 25 zł. za semestr) 

(przypomnienie) 

STATUT – Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach 

Rozdział V, § 26 pkt. 3  

,,Składki członkowskie winny być wpłacone do końca I kwartału każdego roku. 

Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez 

Zarząd w ciągu dwóch tygodni od momentu otrzymania powiadomienia o 

przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.” 

Nr konta bankowego : 72 8450 0005 0070 0703 0935 0003 

 

 


