III Wysocki Festiwal Rękodzielnictwa I Smaku
Wysoka 2015

Dnia 2 maja 2015r. odbył się już III Festiwal Rękodzielnictwa i Smaku. Już od
południa na rynku w Wysokiej zbierali się wszyscy zaproszeni twórcy ze swoimi
wyjątkowymi pracami. O godzinie 14 uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz
Miasta i Gminy Wysoka pan Marek Madej oraz Przewodniczący Rady pan Henryk
Stańczyk – gratulując organizatorom wspaniale zapowiadającej się imprezy, życząc
wszystkim uczestnikom wspaniałej zabawy. Pani Teresa Ciężka-Szpera wraz
z panem Krzysztofem Kowalskim powitali przybyłych rękodzielników, którymi
w tym roku byli: pani Maria Mendyk z Wałcza – Pajęczarka, wykonująca rozmaite
materiałowe zabawki, ozdoby, breloki i torby. Był również kowal - Pan Zdzisław
Kępa ze Starego oraz pan Paweł Schulz – prezentujący swoje rzeźby. Na festiwalu
gościliśmy również przedstawicielki Kół Gospodyń, a mianowicie KGW Jeziorki
Kosztowskie zaprezentowało tradycyjne domowe wypieki, a KGW Stare – ozdoby
z drewna i papierowej wikliny. Na kolejnym stoisku mogliśmy podziwiać wspaniałe
rękodzieła z zakresu garncarstwa, haftu, szydełkowania, wikliny, z którymi
wystawiły się Mniszki i Klub Artystów Pasja, reprezentujący Lokalną Grupę
Działania Krajna nad Notecią. Ponadto gościliśmy również takie osoby jak pan
Kazimierz Kozioł z Wyrzyska, który wyplatał koszyki, pan Andrzej Stereńczak,
prezentujący dębowe osłony i donice oraz dwóch panów z Lipiej Góry z
plecionkami z rogoży i wikliny. Nie zabrakło również Pań z OUK, które
zaprezentowały wykonane na warsztatach prace – ozdobne flakony, świece, kosze
z papieru oraz przedmioty zdobione techniką decoupage. Rozmaite ozdoby ze
wstążek, materiału, czy bibuły przedstawiły m. in. pani Joanna Wadecka
z Wysokiej, pani Ewelina Lewicz, pani Milena Ficer – Głysz, pani Monika

Rutkowska oraz pani Angelika Janowska. Swoje prace z plecionki przedstawiła
pani Joanna Buczek z Czajcza, wspaniałe torby z filcu pani Zofia Piechowska
z Głubczyna, a obrazy pani Barbara Jewszel z Młotkówka. Podczas festiwalu
przybyli goście mogli zakupić prezentowane rękodzieła, a twórcy wymieniać się
doświadczeniami.
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z poczęstunku. Zespół Szczuny z Sulęcinka umilał atmosferę festiwalu swym
nieprzeciętnym humorem i repertuarem. W przerwie mieliśmy również
przyjemność posłuchać recitalu pani Małgorzaty Nahajowskiej z Piły. Na
zakończenie imprezy wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe upominki od
organizatorów. Ośrodek Upowszechniania Kultury bardzo dziękuje wszystkim
przybyłym rękodzielnikom za ich obecność oraz wszystkim osobom pomagającym
w przygotowaniu imprezy. Zapraszamy za rok!

