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Wystawa malarstwa Sekcji Plastycznej 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Ostrzeszowie

        “Piêkno rzeczy œmiertelnych mija
               lecz nie piêkno sztuki”
                                 (Leonardo da Vinci)

“Twórcze d¹¿enia chroni¹ przed zmierzchem
staroœci” - to motto naszego dzia³ania. 
Sekcja malarska Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Ostrzeszowie powsta³a 
w roku akademickim 2009/10. To ju¿ czwarty 
rok naszej dzia³alnoœci pod kierunkiem 
artystycznym pani El¿biety Lamentowicz
w pracowni plastycznej  Ostrzeszowskiego Centrum Kultury.
Studenci UTW podczas zajêæ plastycznych znajduj¹ czas na rozwija-
nie swoich zdolnoœci  manualnych, na które wczeœniej nie mieli czasu.
                                                      
                                                      

Czes³awa Cwojdziñska - “Macierzyñstwo”

Stanis³awa Kramarczyk - “Jesieñ”

Sandra Krowicka - “Ogród”

Danuta Soko³owska - “Mali wêdkarze”

Ma³gorzata Staniszewska - “Mali wêdkarze”

 “Brzozy”Krystyna Szlafke - 

Natalia Œliwiñska - “S³oneczniki”

2 lutego 2012 r. odby³ siê wernisa¿ 
wystawy malarstwa pt. “ Nigdy nie 
jest za póŸno na spotkanie ze sztuk¹”
w Muzeum Regionalnym im. W³ady-
s³awa Golusa w Ostrzeszowie .
W maju 2012 r. na zaproszenie 
zaprzyjaŸnionego UTW “Calisia” 
w Kaliszu braliœmy udzia³ w plenerze 
malarskim w Go³uchowie, a w lutym 
tego roku w wystawie poplenerowej 
w Galerii Colegium Novum Pañstwo-
wej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w
Kaliszu.

Na wystawie znajduj¹ siê prace:
Cwojdziñskiej Czes³awy, Kramarczyk Stanis³awy, Krowickiej Sandry,
Soko³owskiej Danuty, Staniszewskiej Ma³gorzaty, Szlafke Krystyny,

Œliwiñskiej Natalii, Wojtasika Kazimierza.

    Przejawem dzia³alnoœci naszej 
                                                      sekcji s¹ wystawy, udzia³ w plene-
                                                      rach malarskich oraz prezentowa-

                                                      nie prac podczas Spotkañ artystycz-
                                                      nych Uniwersytetu  Trzeciego 

                                                      Wieku w Miêdzychodzie. Prace  
                                                      nasze wystawialiœmy na  zakoñ-

                                                      czenie  Roku Akademickiego (UTW) 
                                                      w 2010/11 i na wystawach “Emeryci 
                                                      w Akcji” w marcu 2011 r., w Bibliote-

                                                      ce Publicznej w Ostrzeszowie.

Razem z grup¹ m³odzie¿y z OCK 
zwiedziliœmy w czasie  wakacji  piêkne 

zak¹tki Wielkopolski takie jak: Dobrzyca, 
Kórnik, Rogalin.

W tym roku obchodzimy 10 - lecie 
Ostrzeszowskiego UTW. 

Z tej okazji prezentujemy nasze prace 
w Galerii Ostrzeszowskiego Centrum 
Kultury im Antoniego Szerbeñskiego

i Bibliotece Publicznej w Ostrzeszowie.

Kazimierz Wojtasik - “Greckie klimaty”
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