
WYSTAWA
Dzisiaj  pokazujemy  państwu  obrazy 
namalowane  przez  Barbarę  Czarnogórską, 
Jadwigę Cieplińską i  Alicję Jurczyk.
Cytat z Alfreda de Vigny: „Co to jest wspaniałe 
życie?  Idee   młodości  realizowane  w  wieku 
dojrzałym”. W tezę francuskiego pisarza i poety 
doskonale wpisuje się działalność UTW w tym 
także pracowni plastycznej.  

Pisze jedna z plastyczek-amatorek:
Trafiłam dzisiaj pędzlem 

w sam środek słońca 
Z palety barw powstał obraz

z moich marzeń. 
Zauroczenie naturą,
sercem malowany.

Dzięki  malowaniu  patrzymy  na  świat  
i  spostrzegamy  rzeczy,  które  poprzednio 
umykały  naszej  uwadze.  Nadajemy  kształt 
swoim emocjom i przemyśleniom. Każda z nas 
wkłada  wiele  serca  i  wrażliwości,  aby 
uwidocznić swoje odczucia w postaci obrazów. 
Dzięki  temu  codzienność  nabiera  też 
wspaniałych  barw,  kolorów   złotej  jesieni 
naszego trzeciego wieku.         (Alicja Jurczyk)

Czesław Miłosz    SŁOŃCE 
Barwy ze słońca są. A ono nie ma
Żadnej barwy, bo ma wszystkie.
I cała ziemia jest niby poemat,

A słońce nad nią przedstawia artystę.

Kto chce malować świat w barwnej postaci,
Niechaj nie patrzy nigdy prosto w słońce.
Bo pamięć rzeczy, które widział, straci,

Łzy tylko w oczach zostaną piekące.

Niechaj przyklęknie, twarz ku trawie schyli
I patrzy w promień od ziemi odbity.

Tam znajdzie wszystko, cośmy porzucili:
Gwiazdy i róże, i zmierzchy, i świty.
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Falenickie Towarzystwo Kulturalne działa od 2001 r.
i już  po  raz  jedenasty  organizuje   letnie  koncerty   
w  Falenicy.  Towarzystwo  działa  jako  organizacja 
pożytku  publicznego,  organizuje  imprezy  kulturalne 
i patriotyczne  w  oparciu  o  pracę  społeczną  swoich 
członków.

Podczas walnego zebrania FTK, w marcu br. r., 
wybrano  nowy  Zarząd.  Prezesem  została  Agnieszka 
Kurowska,  członkami  -  Jadwiga  Pawlik  i  Ludwika 
Ryszka.  Komisja  Rewizyjna  pozostała  w  składzie 
dotychczasowym  (Teresa  Janota,  Jerzy  Kijowski 
Zbigniew Wizimirski). 

Z  Zarządem  blisko  współpracują:  Dorota 
Czermińska,  Joanna  Kozłowska,  Barbara  Wizimirska. 
Przy  organizacji  koncertów  pomagają  też  inni 
członkowie  i  sympatycy  FTK  -   zwłaszcza:  Marta 
Oleszyńska,  Teresa  Rekosz,  Maria  Rybska,  Krystyna 
Frankowska,  Krystyna  Kijowska,  Marek  Sterkowski, 
Wojciech Piekarski, Jerzy Wągrodzki.

Projekt  realizowany  jest  ze  środków  Dzielnicy 
Wawer m.st. Warszawy.

Koncerty mogą być realizowane dzięki gościnności
i pomocy proboszcza parafii NSPJ, ks. Krzysztofa 
Pietrzaka,  za  co  składamy  serdeczne 
podziękowania. Do grona stałych sponsorów FTK 
należą:  Spółdzielnia  „Fala”,  Cukiernia  Andrzej  
Kozak,  cukiernia  Meryk,  drukarnia  KRA-BOX 
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS.
Więcej informacji o naszej działalności można 
znaleźć   na  stronie    internetowej

 www.falenica-kultura.waw.pl.

http://www.falenica-kultura.waw.pl/

