Konrad Kaptur
Wernisaż prac plastycznych polkowickich seniorów

A atmosfera jest twórcza
- Pracowaliśmy naprawdę intensywnie, by powstały te wszystkie dzieła, dla nas one są bardzo
ważne. Mam nadzieję, ze spodobają się oglądającym - mówi Daniela Żmuda, jedna ze studentek
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Polkowicach, której prace można oglądać na wystawie
w bibliotece.
BIBLIOTEKA POLECA

Uroczysty wernisaż otwierający ekspozycji dzieł wykonanych w trakcie zajęć sekcji kulturalnej działającej w ramach
UTW odbył się 3 lipca. Kilkadziesiąt obrazów i grafik wykonanych w różnorodnych technikach będzie można oglądać w
nowo otwartej bibliotece do końca wakacji. W wernisażu uczestniczyli, między innymi, burmistrz Polkowic Wiesław
Wabik oraz kanclerz Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki Włodzimierz Olszewski.
Prace naprawdę są wspaniałe, ale nie ma w tym nic dziwnego, bo talentu naszym seniorom nie brakuje, a i
nauczyciela maja wspaniałego – mówi nam oglądając prace, burmistrz Wiesław Wabik.
Opiekunem artystycznym grupy jest Barbara Siemieńska-Pleszka, dla której praca ze studentami w starszym wieku
była nowym doświadczeniem.
Muszę powiedzieć, że praca z tą grupą była dla mnie wielkim wyzwaniem. Nigdy wcześniej nie miałam
podobnych doświadczeń. Praca z ludźmi starszymi jest zupełnie inna niż zajęcia z dziećmi, czy młodzieżą.
Początkowo miałam pewne obawy, ale szybko zostały one rozwiane - opowiada opiekunka.
Zaangażowanie studentów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest nieporównywalne z uczniami szkół
podstawowych. Na każdych zajęciach było naprawdę bardzo przyjemnie. Wspaniale było patrzeć jak starsi ludzie
cieszą się z poznania nowej techniki malarskiej - wspomina Siemieńska-Pleszka.
Zajęcia były naprawdę wielkim przeżyciem dla każdego z nas. Nauczyliśmy się wielu technik plastycznych, o
niektórych wcześniej nie wiedzieliśmy nawet, że istnieją. Z niecierpliwością czekamy na kolejny semestr zajęć mówili nam sędziwi studenci DWSPiT.

Przypominamy, że oficjalna inauguracja roku akademickiego dla studentów po czterdziestce (tyle lat trzeba mieć
ukończonych, by uczestniczyć w zajęciach) miała miejsce 10 listopada. Przyszło ponad 100 osób.
Zainteresowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Spodziewaliśmy się, że odzew będzie, ale nie, że aż
taki - mówi Włodzimierz Olszewski, kanclerz Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki, przy
której powstał uniwersytet.
Teraz studenci mają wakacje, ale już można zapisywać się na kolejny semestr. Każdy kto chciałby rozpocząć naukę w
Uniwersytecie Trzeciego Wieku jest mile widziany.
Rozpoczęliśmy już nabór na kolejny semestr. Mamy nadzieję, że zapisze się równie wielu studentów, jak
przed rokiem. Czekamy na każdego, kto ukończył 40 lat, nie pracuje zawodowo i pragnie pogłębiać wiedzę mówi Włodzimierz Olszewski.
Jestem ciekawa, jacy studenci rozpoczną naukę od nowego semestru. Liczę, że będą równie utalentowani, jak
ci, z którymi miałam zajęcia w zakończonym roku akademickim. Tych jednak będę wspominać szczególnie, bo to
mój pierwszy rocznik - kończy B. Siemieńska-Pleszka.

Co zapamiętam z zajęć plastycznych?
Maria
Limanowska

Atmosfera w trakcie zajęć była
naprawdę wspaniała. Poza tym
poznałam wiele nowych rzeczy,
a przecież każdy okres jest dobry na naukę.
No i spędzałam bardzo miło czas.
Rok nauki już mam za sobą,
a nie mogę się doczekać kolejnego semestru.

