
Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Łazy 

 
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 
 

luty, marzec, kwiecień maj, 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematy wykładów UTW dla słuchaczy 

 (semestr letni) 

Miejski Ośrodek Kultury w Łazach ul. Kościuszki 5 

Wykłady odbywają się w czwartki o godz. 16.00 

 

 



28.02.2019 

„Umrzeć z miłości” - monodram 

                                                                 Lidia Kałuzińska 

„Wizja rozwoju Gminy Łazy w planach na nową kadencję Burmistrza” 

Mgr Maciej Kaczyński 

7.03.2019 

„Dzień kobiet na wesoło” – występ KABARETU  

                                                                                     Kabaret 50+ 

14.03.19 

„Zawiercie w latach 1918 - 1919” 

                                                                                     Dr Andrzej Szczypka 

Ukończył studia historyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie w 2003 

roku. W 2008 roku obronił doktorat na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Autor 
dwóch książek i kilkunastu artykułów. 

21.03.2019 

„Dobra suplementacja - jak poprawić – przywrócić dobrą kondycję seniorów, seniorów 

sportowców”. 

                                                                                       Dr n. med. Małgorzata Stręk 

Biochemik. Od 1982 roku związana z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Jest 

ogromną zwolenniczką znaczenia prawidłowego żywienia, dla jakości życia i stanu 
zdrowia. Starszy specjalista naukowy techniczny w Zakładzie Biochemii Kwasów 
Nukleinowych.  

28.03.2019 

„Czego się musimy dzisiaj obawiać?. Co i kto nam dzisiaj zagraża?.”   

                                                                        Prof. nadzw. Dr hab. Marek Walancik  

Kierownik Katedry Pedagogiki w Akademii Biznesu w Dąbrowie Górniczej. 

4.04.2019 

„Marie de La Fayette: „Księżna de Cleves” 

                                                                       Prof. dr hab. Krystyna Wojtynek-Musik 

Jej dziedziną naukową jest romanistyka, głównie literaturoznawstwo francuskie                       
i włoskie 

Marie de La Fayette – pisarka francuska, hrabina, autorka pierwszej francuskiej 

powieści psychologicznej poświęconej romansowi kobiety zamężnej (okres baroku) 

11.04.2019 

„Kleopatra, Nefretete, Hatszepsut” 

                                                                                    Ewa Kassala 



Autorka jedynej na świecie trylogii o egipskich królowych – najpotężniejszych kobietach 

Egiptu. 

Ewa Kassala – pisarka, dziennikarka, trener, twórca akcji społecznych i obrazu 

publicznego. Scenarzystka wielu programów telewizyjnych. Prowadzi konferencje, 
zjazdy i sesje dla kobiet 

25.04.2019 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 

9.05.2019 

„Kokoszki.” – komedia w dwóch aktach autorstwa Lidii Kałuzińskiej 

                                                                                    Teatr „Miraż” 

16.05.2019 

„Pokonaj raka piersi” - profilaktyka 

                                                                                    Mgr Katarzyna Stachowicz 

Magister Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego i studiów podyplomowych WSB         
w Dąbrowie Górniczej. Polityk, urzędniczka samorządowa i marketingowiec, posłanka 
na Sejm VII Kadencji. Obecnie radna Sejmiku Śląskiego związana zawodowo z Urzędem 

Gminy Łazy.  

23.05.2019 

„Starzenie się i starość oraz długowieczność w tym zębowa, jako widoczny element 

upływu czasu”  

                                                                                                                                          

Dr nauk med. Tomasz Męcik – Kronenberg 

Lekarz, strażak, absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, dowódca Sekcji 

wspomagającej działania poszukiwawcze z psem – OSP Niegowonice. 

30.05.2019 

„Australia – niezwykła przyroda, niezwykli ludzie” 

                                                                                                             Dr Andrzej Tyc 

Wykładowca na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. 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. 

 

Zakończenie semestru – 30.05.2019r. 

 

 

 

 



 

Informacje: 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NA 

XI OLIMPIADĘ SPORTOWĄ SENIORÓW „TRZECI WIEK NA START” 

TERMIN OLIMPIADY: 25 MAJA 2019 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 2018 mija 31.03.2019r. 
 

Nr konta bankowego: 72 8450 0005 0070 0703 0935 0003 
 

 

 


