
Sprawozdanie z działalności Klubu Florystycznego TO w 2016 r.

Wystawy, wydarzenia, warsztaty i spotkania

27.02.  Małopolski Kongres Kobiet – Kraków
Towarzystwo Ogrodnicze było Partnerem tego wydarzenia a w ramach
współpracy członkinie Kubu Florystycznego wykonały bukiety dla
prelegentów i gości VIP oraz dekoracje florystyczne auli Auditorium
Maximum UJ. 
Jako wydarzenie towarzyszące Kongresu miała także miejsce wystawa
fotograficzna Agaty Pałys-Suchorab członkini Klubu Florystycznego
TO

12.03.2016.  Dni Wierzby Głowiastej, Ostrów
Tworzenie konstrukcji i kompozycji florystycznych z pędów wierzby
organizatorka Barbara Olender

6-8.05.2016 r.  podczas 43. Wiosennej Wystawy Ogrodnictwa – Kraków
miała miejsce wystawa prac Klubu Florystycznego p. hasłem"Wiosna i ekologia.
Przedstawiono bukiety, instalacje i inne obiekty florystyczne z użyciem materiałów
z recyklingu. Codziennie prowadzono też pokazy / warsztaty rękodzieła:
papierowej rzeźby (p. Małgorzata Bednarczyk), ekologicznych plecionek (Maria
Niedzielin), „tekstylnych” kwiatków (Ranata Wiss)

5.06.2016 w ramach 11. Festiwalu Święto Ogrodów 
W ramach Święta Klub Florystyczny TO uczestniczył w całodniowym wydarzeniu
„Niedziela u Decjusza – w renesansowym ogrodzie”, zorganizowanym przez Willę
Decjusza. Pani Maria Niedzielin prowadziła pokaz i warsztaty wykonywania bukietów w
kryzie z trawy, a panie Lidia Grzegorzak i J. Kongstad prowadziły zajęcia dla dzieci –
warsztaty i zgaduj-zgadulę

26.06.2016 Spotkanie w Ogrodzie pełnym lawendy w
Ostrowie k. Miechowa
Warsztaty prowadziła p. Barbara Olender

21.08.2016 Florystyczny TO uczestniczył w warsztatach i
wystawie kompozycji ogrodowych w Zamku na
Mirowie w Książu Wielkim w ramach projektu
Kulturowy szlak Renesansu org. Willa Decjusza

Warsztaty prowadziła pani Maria Niedzielin (ptaki rajskie) i p. Lidia Grzegorzak (biżuteria
florystyczna). Wystawę stworzyły członkinie Klubu i inne uczestniczki warsztatów. 
Dalszym ciągiem wydarzenia była ekspozycja florystycznych „ptaków rajskich” w ogrodzie
Willi Decjusza.

30.09 -2.10.2016 44. Jesienna Wystawa Ogrodnicza w Krakowie

Wystawa prac Klubu Florystycznego pod tytułem Z baśniowego ogrodu 
Pokazy wykonania rajskich ptaków z owoców, liści, traw i kwiatów:
Joanna Kongstad 30.09, Ola Kosarzycka 1.10.2016
11.12.Świąteczne spotkanie Klubu Florystycznego w atelier fotograficznym Agaty 
Pałys-Suchorab

Zgodnie z naszą tradycją, każda z nas przygotowuje ręcznie wykonany przez siebie 
prezent dla koleżanki - nazwisko obdarowanej pozna w wyniku losowania.
Pozowałyśmy do zdjęć w świątecznych i florystycznych charakteryzacjach

Klub Florystyczny TO w podziękowaniu za dobrą współpracę w 2016 r. otrzymał 
dyplom od Stowarzyszenia Villa Decjusza. 


