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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.  

Alan Loy Mc Ginnis  
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SZANOWNI SŁUCHACZE 
Ludzie żyją długo, powinni też żyć dobrze, gimnastykować umysł i ciało, 

rozwijać swoje pasje i zainteresowania. UTW to twórcza starość na bogato! 

Jestem pełna podziwu , że Uniwersytety tak szybko przestawiły się na zdalny 

tryb nauki, zmotywowały swoich studentów do wysiłku i opanowania 

umiejętności cyfrowych. Czas pandemii przez słuchaczy nie został 

zmarnowany. Bezcennym atutem Uniwersytetów jest ułatwianie 

nawiązywania relacji międzyludzkich  nie tylko biernego słuchania ale 

przede wszystkim twórczej pracy intelektualnej. Nie martwiła bym się tak 

bardzo o słuchaczy UTW. Jeśli podjęli  decyzję o uczestnictwie w zajęciach, to znaczy, że nie jest źle  

z ich kondycją psychiczną. Gorzej z tymi którzy – mając takie same możliwości intelektualne – zostają 

w domach. Sami skazują się na samotność i wykluczenie na margines życia. Stąd apel do wszystkich 

kierujących UTW, słuchaczy, lekarzy, rodzin, sąsiadów: motywujmy seniorów do aktywności, do 

spotykania się z innymi ludźmi, do rozwoju. Trudne doświadczenia z tego okresu hartują nas  

i wzbogacają. Jako Prezes UTW  zauważyłam, że większość naszych słuchaczy idealnie wpisała się  

w nowy model hartowania  ciała, umysłu i ducha. Dziękuje Wam, iż w dobie koronowirusa  udało nam 

się podtrzymać funkcjonowanie naszego Uniwersytetu.        

                                                                                                                      Prezes Krystyna Męcik 

 

 WSPOMNIENIE WAKACYJNE 

 

1 Warsztaty szkoleniowe i obóz sportowy w Rowach – 26.06 – 4.07.2021 

 

 Na przełomie czerwca i lipca  aktywni wolontariusze UTW ( z projektu  „Aktywni+”  Min. Rodziny i 

Polityki  Społecznej) wyjechali  do Rowów nad Bałtykiem na warsztaty szkoleniowe i obóz sportowy. 

W czasie pobytu odbywały się zajęcia z gry w bule, speed ball, siatkówki, strzelania z łuku, nordic 

walking, jazda na rowerze oraz pływanie. Każdy dzień rozpoczynała gimnastyka na plaży i kąpiel 

hartująca w morzu. Równolegle odbywały się zajęcia szkoleniowe wolontariuszy działających na rzecz 

organizacji XIII Olimpiady Uniwersytetów III Wieku i Organizacji Senioralnych, która odbędzie się 16 – 

17 września b.r. na Narodowym Stadionie Lekkoatletycznym w Chorzowie. Dodatkowym sportowym 

akcentem były rozgrywki na wesoło między naszym UTW a organizacjami senioralnymi z Ustki i 

Rowów. W ramach projektu uczestnicy wyjazdu społecznie porządkowali alejki z piasku nanoszonego 

z okolicznych wydm, konserwowali przez malowanie drewniane rzeźby poprawiające scenerię tej 

malowniczej wioski. 



2 Warsztaty Rękodzieła i Rzemiosła 

 

 16.07.2021 z Projektu „Warsztaty Rękodzieła i Rzemiosła aktywujące mieszkańców” 

dofinansowanego z PROW, w ramach pozyskanego grantu Lokalnej Grupy działania „Perła Jury”, 

prowadząca warsztaty Maria Węgiel zapoznała uczestników z ziołami oraz ich leczniczym działaniem. 

Dowiedzieliśmy się jak pozyskiwać zioła, jak je suszyć i sporządzać z nich lecznicze preparaty i 

mikstury. Omawiała ich właściwości lecznicze. Każdy mógł wziąć do ręki wrotycz, krwawnik, piołun, 

dziurawiec, lawendę, melisę, podagrycznik, żywokost, jaskółcze ziele, lebiodę, dziewannę, orzech 

włoski W ramach tego samego projektu w sierpniu prowadzone były warsztaty zabawkarskie dla 

dzieci i ich opiekunów, a także warsztaty malowania od szablonu „prosty druk” . 

3.”SILVER RUN 2021”   26.06.2021    

 

  26.06.2021 studenci naszego UTW wzięli udział w marszu terenowym na 5 km i na 2 km „SILVER 

RUN 2021” w Kompleksie  Sportowo-Rekreacyjnym w Ożarowicach zorganizowanym przez 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Biorą oni też udział w Projekcie AWF 

„Nordic Walking Senior” – obejmującym 20 treningów. 

4 Szkolenia komputerowe. 

 

 Znaczna grupa słuchaczy UTW w miesiącu czerwcu wzięła udział w kursie komputerowym online z 

Projektu Śląskiej Akademii Senior@ - szkolenia komputerowe seniorów 65+. 

Od lipca  odbywały się szkolenia dot. mediów społecznościowych : obsługi tableta,  smartfona  oraz 

szkolenie dot. bezpieczeństwa w sieci ,fotograficzne, dot. obróbki zdjęć, a także podstawy 



programowania i zagadnienia biblioteki w sieci. Były one dofinansowane ze środków Ministra Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

5. Szkolenie w Grecji  

 

  W dniach 17.08.-31.08 21 oraz 31.08 – 14.09.21 odbyło się zorganizowane przez CIL w Zawierciu 

szkolenie w ramach programu ERASMUS + z projektu „Nauczanie i włączenie do programu 

kształcenia przedmiotów związanych z kulturą, sztuką, sportem, zdrowiem itd. (w kontekście edukacji  

w Grecji i w Polsce)”. Szkolenie to odbyło się w miejscowości Rethymno na Krecie. 

6.Szkolenie na Teneryfie 

i  

W dn. 5.09.-12.09.21 miał miejsce kurs komputerowy w ramach projektu realizowanego przez CIL w 

Zawierciu „Seniorzy bez granic” (ERASMUS+) na temat „Obsługa mediów społecznościowych”. 

Szkolenie  odbyło się na Teneryfie w miejscowości Puerto de la Cruz. 

7. ŁUCK 

 

   W ostatnich dniach sierpnia odbyła się V Międzynarodowa Letnia Senioriada Sportowa „Sport dla 

wszystkich, dla zdrowia”. Z naszego UTW pojechała grupa 12 osób. Startowało 9 osób, które zdobyły 

10 medali. 

  

 

 



8. „Trzeci wiek na Start” 

 

W dn. 16-17.09 2021 odbyła się XIII Olimpiada Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji 

Senioralnych „Trzeci Wiek na Start”. Tegoroczna Olimpiada ze względów bezpieczeństwa w okresie 

pandemii zorganizowana została na Narodowym Stadionie Lekkoatletycznym w Chorzowie. Udział w 

Olimpiadzie wzięło 48 uniwersytetów i organizacji senioralnych. W kwalifikacji drużynowej najlepsi 

okazali się : Im. –UTW Gliwice; II m. – UTW Łazy; III m. – Głos Seniora 

 

 

9. Wczasy nad Soliną 

 

 

 W dn. 18.09 – 27.09 21  grupa słuchaczy naszego UTW była na wczasach w Solinie.  Pomimo, że 

pogoda nas nie rozpieszczała możliwe były spacery po zaporze i okolicy. Zorganizowane zostały 

również atrakcje w postaci : rejsu statkiem po zalewie, wycieczka autokarowa  po Bieszczadach  z 

wizytą w Muzeum  Kultury duchowej i materialnej Bojków w Myczkowie oraz w Muzeum Dzikich 

Zwierząt. Odbyła się też wycieczka ciuchcią po Bieszczadach. W Domu Wczasowym „San” mieliśmy 

nie tylko bardzo dobre warunki, ale przede wszystkim pyszne, domowe jedzenie. Nie zabrakło też 

ogniska z tańcami. W drodze powrotnej wstąpiliśmy do Huty Szkła „Sabina” w Rymanowie. 

 

    

 

 



 

Tematy wykładów  UTW dla słuchaczy (semestr zimowy). 

Budynek KTS Łazy, ul Spółdzielcza 2 

Wykłady odbywają się w czwartki o godz. 16.00 

 

14.10.2021 

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022. Wykład inauguracyjny: „Szokujące! Woda zabija czyli krótka 

instrukcja obsługi informacji w epoce internetu” 

dr Rafał Cekiera 

Rafał Cekiera – dr nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Socjologii UŚl w Katowicach. Autor wielu książek oraz 

licznych artykułów w czasopismach naukowych i prasie popularnej. Laureat nagrody Marszałka Senatu RP w 

konkursie na najlepszy materiał prasowy poświęcony emigrantom (2013). Zwycięzca konkursu czasopisma „Przegląd 

Socjologii Jakościowej” na najlepsze zdjęcie socjologiczne roku(2019) . 

 

21.10.2021 

Bezpieczeństwo seniorów. 

Policja powiatowa w Zawierciu. 

Kolejne z cyklu spotkań z policją. 

 

28.10.2021 

„Zaćma. Objawy i leczenie” 

Piotr Grzędziński 

Piotr Grzędziński -  specjalista z Europejskiego  Centrum Okulistycznego OKULIS 

 

18.11.2021 

„Psychologiczne mechanizmy obronne w kontekście holistycznego podejścia do zdrowia”. 

Katarzyna Dyktyńska 

Katarzyna Dyktyńska –  Psycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Trener 

umiejętności psycho-społecznych. Prowadziła szkolenia z komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, 

zarządzania sobą w czasie, twórczego rozwiązywania problemów, budowania świadomości osobistej oraz wystąpień 

publicznych. 

 

 



25.11.2021 

„Apiterapia – zdrowie z ula” 

Michał Łada 

Michał Łada – pszczelarz, wolontariusz Fundacji Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego w Podlesicach. 

 

2.12.2021 

„Jak podnieść odporność naszego organizmu na większość chorób?” 

Janusz Bargieła 

Janusz Bargieła – z wykształcenia inż. mechanik, z zamiłowania miłośnik przyrody, dendrolog, propagator zdrowego 

odżywiania. Tworzy oryginalne prace: fragmenty dziwnych narośli na krzewach i drzewach, w tym przeróżne huby, 

czyry,  zdeformowane konary, fragmenty pniaków, zmurszałe szczątki pni osadzone w specjalnych ramach 

wykonanych z grabowych gałęzi i przymocowane do tzw. liściastej sklejki.  

 

9.12.2021 

„Bałkany” 

Vaso Bokun 

Vaso Bokun – pilot wycieczek, licencjonowany przewodnik po Czarnogórze i Bałkanach. 

 

16.12.2021 

Spotkanie opłatkowe. 

 

13.01.2022 

„(Nie)zapomniane historie z przeszłości Łaz i okolic  zachowane we wspomnieniach mieszkańców” 

Mgr Beata Kuc 

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 r. opiekun Izby Tradycji.  

 

20.01.2022 

Występ  Kabaretu 50+ z okazji Dnia Babci. 

27.01.2022 

Przegląd dorobku kulturalnego naszych sekcji. 



                                                                                                

               Władze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach 

ZARZĄD 

Prezes                                 Krystyna Męcik                        728 404 741 

V-ce Prezes                          Bogdan Radko                         32 67 33 623 

Sekretarz                            Bożena Haczyk                        501 824 854 

Skarbnik                      Janina Bajkowska                   667 401 566 

Członek                                  Bogusława Dudek                   694 948 480 

 

Kronika                                  Bożena Haczyk                        501 824 854 

Rzecznik                                 Bogusław Męcik                      600 332 461 

 

    

KOMISJA REWIZYJNA 

Przewodnicząca                      Renata Gocyla                          694 728 949 

Członek                                   Danuta Merkel                          601 940 464                    

Członek                                   Maria Węgiel                             509 660780 

 

 

RADA ORGANIZACYJNA 

Przewodniczący    Bogdan Radko                    32 67 33 623 

                                                                                                       606 224 622 

Wiceprzewodnicząca   Magda Grzegorczyk            32 67 21 691 

 

KULTURA, SZTUKA 

 

 

Teatr, kino i in.     Magda Grzegorczyk            32 672 16 91 

 

Kabaret 50+      Gosia Iwińska                     600 661 534 

Spotkania i próby wg potrzeb 

 

Modelki 50+      Małgorzata Ziaja                  692 497 928 

Spotkania i próby wg potrzeb 

 

Plastyczna      Alicja Dryka                    508 045 654 

                                                               

 

 

 

 

 



SPORT, TURYSTYKA            

 

Gimnastyka ogólnorozwojowa    Lidia Zimoch                     604 829 340  

 

Gimnastyka w wodzie     Maria Merta                      502 867 004 
 

Brydż                                             Elżbieta Makuch                  507 929 301 

 

Sekcja pływacka                              Teresa Ziaja                         609 677 785 

                                                            Elżbieta Cyran                     508 548 735 

                                                                                                          

Nordic Walking                               Teresa Łukasik                     781 207 812 

                                                           Maria Węgiel                         509 660 780 

 

Olimpijska     Anna Witkowska                  793 366 609 

 

Sporty wodne     Bogusław Męcik                   600 332 461 

 

Sporty zimowe     Małgorzata Ziaja                   692 497 928 

 

Turystyka i rekreacja   Grażyna Tokarska                668 049 636                                                                        

                                                            

                                                          

 

PASJA I HOBBY  

 

Kulinarna      Hanna Włodyka                   604 094 061 

 

Informacja o miejscu i terminie spotkań u przewodniczącego Rady 

Organizacyjnej. 

 

 

KONTAKT 

 

Adres e-mail: utw@utwlazy.pl  

 

Strona: www.utwlazy.pl  

 

Tematyka wykładów i podane informacje mogą ulec zmianie. 

 

 

 

 

 

 

mailto:utw@utwlazy.pl
http://www.utwlazy.pl/


Dyżury  Zarządu  i  Rady  Programowej  ustala  się  na: od poniedziałku do piątku w godzinach 

10:00-12:00 w siedzibie UTW – budynek KTS, ul. Spółdzielcza 2, 42-450 Łazy, pokój nr 2.04. 

 

W  zajęciach  i wykładach  może  wziąć udział każdy niezależnie  od wykształcenia.  

Jednorazowe wpisowe 20zł. 

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

,,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.” 

STATUT –Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach; Rozdział V, § 26 pkt 3. 

 

 

Termin uregulowania należności za rok 2021 mija 31.03.2022 

Nr konta bankowego: 72 8450 0005 0070 0703 0935 0003 

  

Dlaczego czekasz? 

Zatrzyj ślad wspomnienia 

niech  zginie pamięć 

postaci, imienia. 

Zostanie tylko 

gdzieś w mrokach przeszłości 

czerń rzęs i podziw 

ich dziwnej długości; 

zatrzymaj także w pamięci, 

choć siłą 

spojrzenie, 

którego nie było. 

                       Bożena Haczyk 


