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 Stowarzyszenie Przyjaciół Wilkołaza w dniach 19.04. - 21.04.2018 r.   

przeprowadziło  warsztaty pt.,, Nowoczesne rękodzieło – warsztaty 

międzypokoleniowe’’ w ramach projektu grantowego dofinansowanego przez 

LGD Ziemi Kraśnickiej w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. Warsztaty odbyły się w świetlicy wiejskiej w Wilkołazie Drugim                       

a poprowadziła je Pani Anna Skałba – certyfikowany trener Powertexu. 

W projekcie udział wzięło 60 osób w tym osoby młode do 34 r. życia , matki 

samotnie wychowujące dzieci i osoby starsze. Uczestnicy wykonali metodą 

Powertex – rzeźbę anioła, obraz ,,kobieta w sukni’’ i zegar. Tym samym nabyli 

umiejętności rękodzielnicze, efektywnie wykorzystali wolny czas i pogłębili 

relacje międzypokoleniowe.  

Podczas warsztatów panowała życzliwa i miła atmosfera , wzajemna pomoc                 

i szacunek. Powstały  przepiękne i niepowtarzalne dzieła , które każdy uczestnik 

mógł zabrać do domu , gdzie posłużą jako dekoracje wnętrza. 

Na zakończenie ostatniego dnia została zorganizowana wystawa prac 

powstałych w trakcie warsztatów dostępna dla wszystkich mieszkańców terenu 

LSR w tym naszej gminy. 

Dziękujemy wszystkim osobom , które przyczyniły się do pomocy przy realizacji 

projektu: Panu wójtowi gminy Wilkołaz – Pawłowi Głąb, Pani Wiolettcie Wilkos- 

prezes LGD, pracownikom LGD, Pani Annie Janczarek- kierownik referatu ds. 

środków zewnętrznych i promocji gminy Wilkołaz oraz Pani  Paulinie Koper. 

 

    Z pozdrowieniami 

Zarząd Stowarzyszenia 
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Podsumowanie warsztatów – wystawa prac uczestników 


