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     Kółko Rolnicze w Wilkołazie Trzecim zorganizowało w dniach 23 – 27 kwietnia 2018r 

warsztaty pn. „Międzypokoleniowe warsztaty wikliniarskie”. Warsztaty miały na celu 

podniesienie aktywności społecznej mieszkańców z terenu LGD Ziemi Kraśnickiej. Warsztaty 

odbyły się w świetlicy wiejskiej w Wilkołazie Trzecim przez 5 dni po 12 osób każdego dnia, 

w sumie 60 osób. Wykonano koszyk okrągły, koszyk owalny  i ażurkową tackę. 

Zajęcia przeprowadziła pani Katarzyna Onacko z Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła 

Artystycznego w Woli Sękowej z Podkarpacia. 

Wyplatanie koszyków jest ginącym zawodem, jednocześnie ciekawym hobby, którym zajmuje 

się coraz więcej osób i które staje się coraz modniejsze. Samodzielnie wypleciony koszyk 

sprawił, że poczuliśmy w domu powiew natury, albowiem wykonany przedmiot jest 

całkowicie naturalny. 

Uczestnicy warsztatów zapoznali się między innymi ze słowami  używanymi w rzemiośle 

plecionkarskim: gima ,krzyżak, spałki, obręb, wałeczek, zrzez a także zwrotami opisującymi 

sposób wykonania pierwszej warstwy koszyka: trzy razy po raz, trzy razy po dwa, do końca 

po trzy i wyprowadzenie warstwy. 

Wykonane koszyki dały dużo satysfakcji szczególnie tym osobom, które wiklinę miały w ręku 

po raz pierwszy. Dziękujemy wszystkim osobom, które były pomysłodawcami, 

współtwórcami projektu oraz uczestnikom warsztatów. 

 

                                                                                             Zarząd Kółka Rolniczego 

                                                                                              w Wilkołazie Trzecim 
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