waæ wra¿liwoæ twórców. Pokazujemy
równie¿, zw³aszcza dzieciom i m³odzie¿y
wiat widziany oczami innych ludzi. Sta³y
kontakt ze sztuk¹ ma niebagatelne znaczenie w rozwoju indywidualnym m³odego
cz³owieka.
Wiêkszoæ wystaw, to malarstwo, ale
uda³o nam siê zmierzyæ tak¿e z rzeb¹ i p³askorzeb¹, tkanin¹ artystyczn¹, haftem.
Nazwiska aktywnych plastycznie osób,
które prezentowa³y swoj¹ twórczoæ, to
d³uga lista licz¹ca ponad 100 osób.
Naturalnym uzupe³nieniem sta³a siê
wspó³praca z Towarzystwem Przyjació³
Sztuk Piêknych w Kielcach, które zrzesza
wiele osób aktywnych plastycznie i literacko.
I tak zaczê³a siê nasza wspólna przygoda
- konkursy malarskie dla doros³ych Wiosna, których pomys³odawc¹ by³ p. Julian Bartosik. Póniej równie¿ by³y konkursy dla dzieci - 1 i 3 dla m³odzie¿y gimnazjalnej. Zanim siê obejrzelimy, w tym
roku odby³ siê 10 konkurs dla doros³ych.
Ka¿dy konkurs by³ inny, towarzyszy³a mu
wystawa, najwiêksza liczba prezentowanych prac - 80, w tym roku. W pierwszych
edycjach konkursu udzia³ brali kielczanie.
W kolejnych do³¹czyli autorzy z innych
miast i miejscowoci województwa wiêtokrzyskiego. Emocje towarzysz¹ce
uczestnikom konkursów ujawniaj¹ siê
szczególnie w czasie wernisa¿y wystaw,
kiedy og³aszane s¹ wyniki. To najwiêksza
przyjemnoæ i satysfakcja, kiedy widzi siê
radoæ i czêsto zaskoczenie u laureatów.
Konkurs jest jednym z nielicznych przegl¹dów rodowiska plastycznego w naszym województwie, o potrzebie jego organizacji wiadczy fakt, ¿e w ka¿dym roku
zg³aszaj¹ siê nowe osoby. Niektórym z nich
udzia³ w konkursie daje impuls do dalszej
pracy, dla innych jest potwierdzeniem
umiejêtnoci i talentu. Uczestnicy prezentuj¹ bardzo szeroki przekrój wiekowy, najm³odszy liczy³ lat 18, najstarszy ponad 90.
St¹d ogromna ró¿norodnoæ tematów i
technik malarskich. Zainteresowanie konkursem nie dotyczy tylko rodowiska twór-
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ców, coraz liczniejsza grupa osób, które
s¹ mi³onikami sztuk plastycznych wiernie kibicuje artystom. Wielu kibiców maj¹
równie¿ pisz¹cy cz³onkowie Towarzystwa
Przyjació³ Sztuk Piêknych i Grupy Literackiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy
Akademii wiêtokrzyskiej w Kielcach, którzy od 5 lat kilka razy w roku spotykaj¹ siê
w krêgu poetów. To spotkania szczególne, ich scenariusze pisz¹ sami uczestnicy,
przedstawiaj¹c swoje przemylenia na ró¿ne tematy.
Czasem bardzo serio, innym razem ¿artobliwie. To tak¿e sposób na poznawanie
wra¿liwoci i talentu wielu osób. St¹d zdarzaj¹ siê nam niespodzianki. Bywa, ¿e tu¿
przed rozpoczêciem kolejnego wieczoru
zg³aszaj¹ siê nowe osoby. Efektem tych

spotkañ s¹ zeszyty literackie, tworzone z
utworów prezentowanych na kolejnych
wieczorach. Uznajemy, ¿e potrzeba aktywnoci niezale¿nie od dziedziny jest warta
uwagi. Takim zaskoczeniem, bardzo sympatycznym, s¹ spotkania z coraz wiêksz¹
grup¹ s³uchaczy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. S¹ to ludzie, którzy nie pozostaj¹
bierni po okresie zakoñczenia pracy zawodowej. Ich liczba stale ronie od po³owy
lat dziewiêædziesi¹tych. Chêtnie uczestnicz¹ w ró¿nych imprezach, jak równie¿ realizuj¹ marzenia, na które zawsze brakowa³o czasu. Maj¹ w sobie wiele radoci
¿ycia i serdecznoci dla ca³ego wiata.
Uwielbiaj¹ siê bawiæ i robi¹ to fantastycznie. Imprezy andrzejkowe, czy karnawa³owe s¹ pe³ne humoru, zabaw, konkursów i

