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Nasze ręce czynią piękno 

Jedną z najstarszych sekcji Naszego Uniwersytetu i jego rówieśniczką jest sekcja 
"Rękodzieło", której powstanie zinicjowała i była jej liderką ś.p. Pani Eugenia 
Dudzik. Od 2011 roku rolę liderki pełni Pani Krystyna Jurewicz.  

Sekcja która zrzesza aktualnie 25 pań swoje twórcze spotkania odbywa w piątki w 
udostępnionych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski pomieszczeniach przy ulicy 
Żołnierskiej. Tam panie realizują swoje pasje i umiejętności, wymieniając się jednocześnie 
doświadczeniem rękodzielniczym. Wśród wielu technik stosowanych w tej trudnej i wymagającej 
cierpliwości pracy spotyka się szydełkowanie występujące w różnych formach i odmianach. Tą 
technikę preferuje kol.Teresa Doreńska. Pod kierunkiem kol. Doroty Zimnickiej wykonywane prace 
obejmują zajęcia z papieroplastyki. Prace w hafcie krzyżykowym realizowane są pod pieczą 
kol.Krystyny Jurewicz. 

W technice pergamano dzieła są tworzone pod kierunkiem kol.kol.Krystyny Jurewicz i Bożeny 
Markowskiej. W sekcji realizuje się również własne projekty biżuterii użytkowej, dorównujące 
zarówno wzornictwem jak i jakością wykonania tego rodzaju produktów spotykanych w sklepach. 
Podkreślić należy że każda nowa forma sztuki użytkowej powstaje z inicjatywy słuchaczek UTW, a 
swoje żródło ma, w wyzwalanych na zajęciach, twórczych talentach. Spotkania w sekcji to również 
dowód że starszy - trzeci wiek - absolutnie nie oznacza wykluczenia z życia społecznego, 
kulturalnego czy artystycznego. 

Sekcja prezentuje efekty swoich prac na przeglądach, konkursach i wystawach zarówno zbiorowych 
jak i indywidualnych. Przykładowo wymienić można : 
- coroczne, cykliczne wystawy świąteczne z okazji Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, 
- wielokrotny udział w konkursach: pn." Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego" gdzie 
uzyskano dwa razy pierwszą i raz trzecią lokatę. W konkursie "Pamiątka Warmii i Mazur" w uzyskano 
trzecią lokatę. Te sukcesy odniosły prace koleżanki Krystyny Jurewicz, 
- prezentowanie prac artystycznych na pływalni OSiR - "Aquasfera" podczas tradycyjnie 
organizowanych imprez z okazji Dnia Seniora oraz w Urzędzie Wojewódzkim podczas corocznych 
obchodów Międzynarodowego Dnia Inwalidy, 

W ramach integracji środowiskowej: realizowano następujące projekty: "Poznaj sąsiada" - pisanie 
ikon, " Senior aktywny i kreatywny", z udziałem pensjonariuszy DPS "Kombatant" przy wsparciu 
Urzędu Miasta projekt pt. "Pasje artystyczne seniorów". Sołeczna wrażliwość słuchaczek była 
inspiracją do akcji przeznaczenia w okresie 2016/2017 własnoręcznie wydzierganych około 50 szt. 
szalików na potrzeby osób bezdomnych. Szaliki nieodpłatnie przekazano organizacji Caritas do 
dystrybucji. Aktualnie panie z sekcji w ramach tej akcji dziergają ciepłe skarpety. Sekcja wspiera 
również "Wielką orkiestrę świątecznej pomocy"- szyjąc maskotki, koty i inne "przytulanki" na 
styczniową aukcję WOŚP. 

Rok jubileuszowy 100 lecia Odzyskania Niepodległości słuchaczki uczciły haftując sześć herbów 
Polski, chronologicznie od roku 1295. Te arcydzieła rękodzielnictwa artystycznego można było 
podziwiać na organizowanych w Olsztynie wystawach. Prace w sekcji "Rękodzieło" to jedna w wielu 
form działalności Naszego Uniwersytetu podczas których występuje satysfakcjonująca, aktywna 
samorealizacja słuchaczy. 
Opracował: KraK w oparciu o dane K.Jurewicz 

 

 



Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie 

 

 

 

 


