
DZIS WYSTAWA MALARSTWA 
ANNY M I Z G A L S K I E J 

I MALGORZATY W I 4 C E K 
Podczas tegorocznych Koncertow Letnich 
mielismy okazj? ogl^dac prace maiarskie 
shichaczy Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Dzisiaj, na zakonczenie lata, kilka slow 
o naszej dzialalnosci - wszak w pazdziemiku 
powitamy juz dziewi^ty Rok Akademicki. 
Rozpoczynaj^c nasz^ dziaialnosc mielismy 
poczucie, ze stereotyp emeryta siedz^cego 
przed telewizorem nalezy do przeszlosci. 
Otaczaj^ nas ludzie pragn^cy przeznaczyc czas 
wolny od pracy zawodowej na rozwijanie 
swoich zainteresowan, nabycie wiedzy nie 
zwi^anej z ich zawodowym wyksztalceniem, 
utrzymanie dobrej kondycji fizycznej. 

Oprocz wykladow plenamych mamy 
sekcje zainteresowan w tym: lektoraty j^z. 
obcych, nauk^ programow komputerowych, 
cykle wykladow tematycznych (historia sztuki, 
historia Warszav^ ,̂ spotkania na Zamku 
Krolewskim o szerokiej tematyce historycznej), 
warsztaty plastyczne i warsztaty muzyczne, 
spotkania taneczne, gimnastyka rehabiiitacyjna 
w sali i na basenie, marsze z kijkami, wycieczki 
bliskie i dalekie, spotkania integracyjne. 

Rok 2012 ogloszony zostal w Polsce 
Rokiem Uniwersytetow Trzeciego Wieku 
poniewaz misja zachowania seniorow w 
doskonalej kondycji umystowej i fizycznej jest 
nie do przecenienia. 

Dzi§kuj£ic Falenickiemu Towarz>'stwu 
Kulturalnemu za umozliwienie prezentacji prac 
malarskich - zamiast kwiatka ofiarujemy 

wiersze naszych sluchaczy. 

(Teresa Janota) 

Obrazy 

Skiadam slowa z ptatkow rozy. 

Maluj? barwami t^czy, 

Niechaj niosq, w sobie cieplo, 

Chwil radosnych jak najwi^cej. 

Rymy, rytmy wiatr mi niesie. 

Z gwiazd i chmur tworz? obrazy. 

Oprawiam je ram^ sionca -

Ptyn^ w nich poezji frazy. 

( Elzbieta Opalinska ) 

Trzeci Wiek (fragmenty) 

( ) Lecz nie jest to koniec, 

nie jestes na aucie, 

wznies glow§ do gory 

wszak w innych masz wsparcie. 

Czas wygl^d nam zmienii, 

tzy smutku osuszyt, 

dose jednak zostawil 

radosci nam w duszy 

Gdy padnie komenda: 

Bacznosc! zmiana warty! 

My giosno fcrzykniemy 

Niech zyje wiek czwarty* 

(Henryk Sierchej) 
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