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Sekcja rękodzielnictwa.

  

Kiermasz wielkanocny 2015

  

Podczas gali Wspaniali 2014, w sobotę 28 marca br. w holu ChDK, koleżanki z sekcji
rękodzieła
zorganizowały kiermasz wielkanocny.

  

Kolorowe stoły były pełne rozmaitych ozdób wielkanocnych. Ozdobione różnymi technikami
jaja, kurczaki ,palmy, wianki zachwycały gości i uczestników gali

  

Dochód ze sprzedaży wzbogacił nasze UTW o kwotę 439 zł.

  

Bardzo dziękuje koleżankom – Teresie Januchowskiej

  

- Wiesi Bukowskiej

  

- Ani Kiernickiej

  

-Marii Kubackiej

  

- Halince Krawiec

  

oraz pozostałym osobom, które zaangażowały się w ten kiermasz.
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Jadwiga Należyty

  

Administrator: Maria Andrzejczak 04.04.2015

  

  

  

  

  

Targi Aktywni 50+ odbyły się w dniach 16 i 17 marca 2013r.W targach  brały udział
koleżanki z sekcji rękodzieła. Panie przygotowały wystawę swoich prac : 

  

ręcznie robione serwetki , zajączki i kurki świąteczne, pisanki i ręcznie malowane obrazy
oraz kolorowe kartki świąteczne.

  

W niedzielę 17 marca dobiegła końca czwarta edycja Targów Aktywni 50+. Wzięło w niej udział
ponad 130 wystawców. Wśród stoisk, znalazły się zarówno organizacje pozarządowe, jak i
producenci produktów age-friendly. Z prezentowaną przez nich ofertą zapoznało się ponad
3.700 zwiedzających. Uroczystego otwarcia targów przed licznie zebraną widownią, na Scenie
Głównej w sobotnie przedpołudnie dokonał Przemysław Trawa, wiceprezes Zarządu
Międzynarodowych Targów Poznańskich w towarzystwie współorganizatorów targów: pani
Aleksandry Kowalskiej, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, reprezentującej
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Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz  pana Stanisława Tamma, sekretarza Miasta
Poznania. Tradycyjnie mocną stroną targów Aktywni 50+ okazały się warsztaty
edukacyjno-rozwojowe i artystyczne. Te ostatnie, poza możliwością sprawdzenia własnych
umiejętności, miały też wydźwięk charytatywny, bowiem ich uczestnicy swoje prace – kolorowe
motyle – przekazali dla Hospicjum Palium. Zwiedzający targi ponownie udowodnili, że stanowią
grupę niezwykle entuzjastycznie nastawioną na nowe atrakcje – zarówno pod kątem rozwoju
fizycznego, jak i samego stylu życia. Widać to było w dużym zainteresowaniu zajęciami z TAI
CHI oraz w trakcie owacyjnie przyjętych pokazów mody pod hasłem "Drugie życie rzeczy".
Udział w Targach Aktywni 50+  był idealną okazją nie tylko do relaksu i zabawy, ale również
zadbania o swoje zdrowie. Uczestnicy skorzystali z wielu badań profilaktycznych, m.in. słuchu,
gęstości kości pod kątem osteoporozy oraz poziomu cukru, a także z porad dotyczących
fizjoterapii i dietetyki. Jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszyły się występy artystów
polskiej estrady: Andrzeja Rybińskiego, Krystyny Giżowskiej oraz Jerzego Połomskiego.
Frekwencja mile zaskoczyła zarówno artystów jak i organizatorów – targowa Iglica, w której
miała miejsce muzyczna część programu, w trakcie każdego koncertu wypełniona była po
brzegi widownią.

  

Zdjęcia: galeria ( zdjęcia wykonała- Anna Kiernicka- sekcja fotograficzna)

  

  

  

  

Sekcja robótek ręcznych w UTW działa już od  4 lat.

  

Na zajęcia uczęszcza 12 – 15 osób o różnorodnych zainteresowaniach.

  

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 2 godziny.

  

 Panie uczą się i poznają różne techniki twórczości ,  a także dzielą się swoimi uwagami i
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poradami.

  

 Techniki „ twórczych rąk” to;

  

 - szydełkowanie

  

 - klejenie w papierze (papieroplastyka)

  

 - ozdoby z okazji różnych świąt

  

 - kwiaty w bibule

  

 - kartki świąteczne

  

 - pisanki itp.

  

We wtorek 6 grudnia 2011 zorganizowałyśmy pokaz  naszej twórczości, który został

  

sfilmowany przez TV Astra i wyemitowany w lokalnej telewizji.

  

Zdjęcia z pokazu :  patrz – galeri

  

Starościna sekcji – Czesława Dutkiewicz
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