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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. 
       AlanLoyGinnis  
 
 

 

BIULETYN INFORMACYJNY 
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Tematy wykładów UTW dla słuchaczy 

 (semestr letni) 

Miejski Ośrodek Kultury w Łazach ul. Kościuszki 5 

Wykłady odbywają się w czwartki o godz. 16.00 

 

 



22.02.2018 

„Aktywność i poszukiwanie 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. 

1.03.2018 

„Dzień kobiet na wesoło – Panny, mężatki, rozwódki i wdowy” 

                                                                                     Kabaret 50+ 

8.03.2028 

„Wspomnienia z 10-lecia działalności” 

                                                                                     Modelki 50+ 

15.03.2018 

„Jak sprawnie długo żyć. Rekomendacja aktywności fizycznej” 

                                                                                       Mgr Szymon Krupnik 

Mgr fizjoterapii. doktorant AWF-u w Krakowie. Autor ponad 10 publikacji naukowych        

z różnych aspektów geriatrii; aktywny członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego; 

współpracownik Kliniki Psychiatrii w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie. Zajmuje się 

badaniem oraz rehabilitacją osób starszych od 6 lat. Autor metody Runball 

22.03.2018 

Dialog bliskości „W listach dwóch młodych mężatek” Balzaka  

                                                                                   Prof. Krystyna Wojtynek - Musik 

Jej dziedziną naukową jest romanistyka, gł. literaturoznawstwo francuskie i włoskie 

H. Balzac – powieściopisarz francuski, obok Dickensa i Tołstoja jeden z najważniejszych 

twórców współczesnej powieści europejskiej oraz monumentalnego cyklu powieściowego 

„Komedia ludzka”. 

5.04.2018 

„Znaczenie symboli i tożsamości Zagłębia Dąbrowskiego” 

                                                                         Prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik 

Prorektor do spraw nauki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. 

 

 

 



12.04.2018 

„Rody ziemiańskie Ziemi zawierciańskiej – rodzina Poleskich. 

                                                                                    Maciej Poleski 

Potomek hrabiego Michała Poleskiego herbu Poraj, właściciela dóbr Rokitno Szlacheckie    

i Włodowice. 

19.04.2018 

„Rody ziemiańskie w najbliższej okolicy Łaz – cd. 

                                                                                     Mgr Beata Kuc 

Pracownik Biblioteki Publicznej w Łazach, znana  z licznych wykładów w naszym UTW. 

Po wykładzie – walne zebranie sprawozdawcze. 

26.04.2018 

„Obol Charona – monety w grobach od początku cywilizacji europejskiej do XX wieku.” 

                                                                                    Wojciech Łonak 

Archeolog i numizmatyk; autor publikacji i wystaw historycznych; były mieszkaniec Łaz. 

10.05.2018 

„Interpretacja istotnych objawów i wyników badań u chorych w starszym wieku” 

                                                                                    Wójcik Edyta 

Absolwentka Liceum Medycznego. Dyplomowana pielęgniarka opieki długoterminowej. 

17.05.2018 

„Układ pokarmowy- tu zaczyna się wszystko”  

                                                                                   Dietetyk Andrzej Kawka 

Najważniejszym zadaniem układu pokarmowego człowieka jest pobieranie pokarmów         

i wody, trawienie i przyswajanie składników odżywczych, niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania organizmu. 

24.05.2018 

„Malowanie dźwiękiem” 

                                                                                   Gabriela Kaczyńska 

Reporterka i reportażystka Polskiego Radia. 

Energia dźwięku zamiast pędzla. Granica między plastyką a innymi dziedzinami 

twórczości artystycznej zaciera się. Malowanie dźwiękiem otwiera umysł, zachęca do 

własnych poszukiwań i przygotowuje do odbioru sztuki współczesnej. 

 



Informacje: 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NA 

X JUBILEUSZOWĄ OLIMPIADĘ SPORTOWĄ „TRZECI WIEK NA START” 

TERMIN OLIMPIADY:     18 - 19 MAJA 2018 R. 

ZABIERZ RODZINĘ i ZNAJOMYCH 

 

Dyżury Zarządu i Rady Programowej ustala się na: 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 20 zł. 

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 2017 mija 31.03.2018r. 
 

Nr konta bankowego : 72 8450 0005 0070 0703 0935 0003 
 

Dokładne informacje dotyczące bieżących wykładów, spotkań, imprez są umieszczane na 

tablicy informacyjnej MOK oraz w „Echa Łaz”.       

Zakończenie semestru – 24.05.2018r. 
 

Przekaż nam 1% swojego podatku! 
 W jaki sposób przekazać 1% podatku? 

 

To bardzo proste! Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę  

w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38) jak w poniższym przykładzie PIT37: 

 


