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Często dopiero na emeryturze 
ludzie mają czas, by rozwi-
jać swoje pasje albo dopiero 
je odkryć. Dowodzą tego oso-
by, które regularnie, co środę 

spotykają się na zajęciach sekcji ma-
larskiej Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku w Lesznie. Istnieje ona od 2005 r. 
Obecnie należy do niej 17 osób.

– Ostatnio dołączyły do nas cztery pa-
nie. Być może impulsem była wystawa 
w kościele pw. św. Antoniego pt. „Lesz-
czyńskie Madonny”, zorganizowana 
w ramach dni kultury chrześcijańskiej. 
Można było tam zobaczyć również nasze 
prace – mówi starościna grupy Elżbieta 
Szykulska.

Pasjonaci artystycznych działań 
ćwiczą pod czujnym okiem instruktora 
Włodzimierza Pietrzyka. Pani Elżbie-
ta pokazuje kronikę dokumentującą 
przebieg kolejnych zajęć oraz plenerów, 
w których uczestniczyły przedstawiciel-
ki leszczyńskiego UTW.

– W ubiegłym roku dużo miejsca 
poświęciliśmy postaci ludzkiej. Zwień-
czeniem zajęć był plener w Rydzynie, 
podczas którego portretowałyśmy jed-
ną z koleżanek. Sprawdziła się dosko-
nale. Siedziała nieruchomo przez dwie 
godziny! – zdradza Elżbieta Szykulska.

Na kolejnych stronach kroniki zna-
leźć można skopiowane obrazy przedsta-
wiające portrety, kwietne kompozycje 
czy elementy leszczyńskiej architektu-
ry. Od kilku tygodni uczestniczki zajęć 
prowadzonych w ramach sekcji malar-
skiej UTW zajmują się tym, jak „oddać” 
na papierze tkaninę. Motyw ten będzie 
również tematem przewodnim kolej-
nego pleneru w Rydzynie. Słuchaczki 
leszczyńskiego uniwersytetu będzie 
można tam spotkać już w najbliższy 
czwartek, 23 i piątek 24 listopada.

– Podczas zajęć skupiamy się zazwy-
czaj na ćwiczeniach, natomiast wiele 
prac powstaje w domowym zaciszu – 
starościna grupy pokazuje dzieła, które 
naprawdę robią wrażenie. Na spotka-
nia przychodzą osoby, w których musi 
gdzieś drzemać iskra boża, zacięcie 
do artystycznych działań.

Pani Elżbieta przez lata pracowała 
jako nauczycielka w nieistniejącym już 
dziś w Lesznie Zespole Szkół Odzieżo-
wych (mieścił się przy ul. Kurpińskiego). 
Uczyła tam m.in. rysunku zawodowego.

– Kiedy przyniosłam do domu pierw-
szy rysunek, wykonany już podczas 
zajęć organizowanych w ramach sekcji 
uniwersyteckiej i pokazałam go mężo-
wi, powiedział: „I właśnie coś takiego 
masz narysować”, Szybko wyjaśniłam 
mu, że jest to moja praca – wspomina 
Elżbieta Szykulska.

Co dają wspólne spotkania przy szta-
lugach? Sprawiają, że choć na moment 
można znaleźć się w zupełnie innym 

świecie, odegnać od siebie negatywne 
myśli, ale i tak po prostu spotkać się, 
porozmawiać, mile spędzić czas. W zaję-
ciach sekcji malarskiej UTW w Lesznie 
uczestniczą przedstawicielki różnych 
zawodów.

Swoją pierwszą wystawę sekcja 
przygotowała w 2006 r. Nosiła ona ty-
tuł „Malarstwo u progu jesieni”. Od tego 
czasu historię grupy wypełniło mnóstwo 
spotkań, plenerów i wernisaży. Część 
z nich zorganizowano w galerii lesz-
czyńskiego ratusza. Na otwarcie swojej 
kolejnej wystawy sekcja zaprasza już 7 
grudnia na ul. Aptekarską. Właśnie tam, 
w każdą środę o godz. 10.00 spotykają 
się, by zgłębiać meandry artystyczne-
go warsztatu. Skromnie mówią o sobie, 
że wiele muszą się jeszcze nauczyć. Widać 
jednak, iż w kwestii kreski, światłocienia 
czy mieszania barw wiedzą już naprawdę 
wiele, a na temat malarskich poczynań 
potrafią rozmawiać godzinami. Bo, jak 
można przeczytać w jednej z refleksji to-
warzyszącej pewnej wystawie, na której 
panie prezentowały swoje prace: „Dobrze 
jest w życiu znaleźć swoje miejsce. Wam 
się udało”. Anna Maćkowiak

Artystyczne dusze  
w uniwersytecie

 VLESZNO. SEKCJA MALARSTWA WYJEŻDŻA NA PLENER,  
     A JUŻ W GRUDNIU POKAŻE SWOJE PRACE NA WYSTAWIE

FO
T. 

(2
x)

 A
RC

H
IW

U
M

Wspólne plenery i wyjazdy integrują słuchaczy uniwersytetu

Podczas zajęć, pod okiem instruktora, szlifują swoje umiejętności
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Podczas zajęć skupiamy się 
zazwyczaj na ćwiczeniach, 
natomiast wiele prac 
powstaje w domowym 
zaciszu 
Elżbieta Szykulska,
starościna sekcji malarskiej UTW 
w Lesznie

Przyciski,  
które ratują życie
VLESZNO. Osoby starsze, samotne, 
schorowane i niepełnosprawne mogą 
korzystać z tzw. przycisków życia. Dzię-
ki nim szybko zaalarmują, jeśli będą 
potrzebować pomocy. Zainteresowani 
mogą zgłaszać się do zespołu ds. pro-
gramów i organizacji pozarządowych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, 
mieszczącego się przy ul. Narutowicza 
73/1.

– Do dziś wydaliśmy ponad 100 
wniosków, natomiast rozdysponowa-
liśmy już ponad 20 przycisków życia 

– mówi Małgorzata Nawrocik z MOPR 
w Lesznie.

Do końca roku można bezpłatnie 
korzystać z tej usługi. Osoby, które zde-
cydują się na takie rozwiązanie, po wy-
pełnieniu stosownych dokumentów, 
otrzymają telefon oraz specjalną opaskę 
z przyciskiem. W momencie, gdy źle się 
poczują lub też doznają jakiegoś urazu, 
naciskają wspomniany przycisk. Sygnał 
trafia do pracującej całodobowo cen-
trali. Jej pracownicy dzwonią do osoby, 
która wysłała sygnał alarmujący. Jeśli 
nie będą mogli się z nią skontaktować, 
wówczas zadzwonią do bliskich, któ-
rych podała ona jako osoby kontaktowe. 

Zadaniem bliskich jest zweryfiko-
wanie zasadność sygnału. Stąd ważne , 
by jako osobę do kontaktu podać kogoś, 
kto szybko dotrze do seniora. Jeżeli rów-
nież do bliskich nie można się dodzwo-
nić, wówczas do posiadacza przycisku 
życia wysyłane są służby ratunkowe.

Oprócz numerów kontaktowych 
w specjalnej karcie informacyjnej po-
daje się także inne istotne szczegóły, m.
in. czy bliscy posiadają klucze do miesz-
kania, w jakim czasie są w stanie do-
trzeć do wzywającego pomocy. W karcie 
znajdują się także informacje na temat 

topografii budynku, w którym mieszka 
posiadacz przycisku życia, drogi dojaz-
dowej do niego, najbliższej stacji pogoto-
wia ratunkowego. Są dane kontaktowe 
do lekarza rodzinnego, informacja o 
chorobach przewlekłych, na jakie cier-
pi dana osoba i przyjmowanych leków 
oraz uczuleń i nietolerancji na określo-
ne medykamenty.

Bliższe informacje na temat funkcjo-
nowania systemu oraz tego, kto może 
z niego korzystać, zainteresowani uzy-
skają we wspomnianym zespole MOPR 
w poniedziałki od 8.00 do 16.30, wtorki 
i środy od 8.00 do 15.00 oraz w piątki 
w godz. 8.00-13.30. Można też dzwonić 
pod numer telefonu 661 213 131. Lesz-
czyński program jest adresowany tylko 
do mieszkańców Leszna. ama

Bliższe informacje na temat 
funkcjonowania systemu 
zainteresowani uzyskają 
w zespole ds. programów 
i organizacji pozarządowych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie, mieszczącym się 
przy ul. Narutowicza 73/1 
w poniedziałki od 8.00 
do 16.30, wtorki i środy 
od 8.00 do 15.00  
oraz w piątki w godz. 8.00-
13.30 lub dzwoniąc  
pod nr 661 213 131

105 urodziny pani 
Stanisławy

 VGÓRA. 105 urodziny 
świętowała Stanisława Papierowska. 
Jest najstarszą mieszkanką 
powiatu górowskiego. W 1945 r. 
zamieszkała we Wronowie, a od 

1991 r. mieszka w Górze. Urodziła 3 
dzieci, doczekała się też 6 wnuków 
i 8 prawnuków. Z okazji jubileuszu 
otrzymała życzenia m.in. od władz 
gminy Góra. ama
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