
 KATALOG PRODUKTÓW 

 Z UPCYKLINGU



W ramach projektu „W Ględach 
mieszkamy, ekologię wspieramy”, 
realizowanemu dzięki dotacji  
z programu Aktywni Obywatele - 
Fundusz Krajowy finansowany przez 
Islandię, Lichtenstein i Norwegię w 
ramach Funduszy EOG od lutego 2021 
roku do kwietnia 2022 roku, w Ględach 
odbywały się warsztaty Upcyklingu,  
czyli przetwarzania rzeczy  
już niepotrzebnych na przedmioty 
użytkowe.  

Dzięki zaangażowaniu uczestników powstały 
prawdziwe arcydzieła: 

• Betonowe donice 

• Pięknie ozdobione dachówki 

• Latarenki 

• Dekoracje ogrodowe 

• Ozdoby świąteczne 

• Butelki ozdobne 

• Obrazy z użyciem sztucznych kwiatów 
 

Z a j ę c i a c i e s z y ł y s i ę b a r d z o d u ż y m 
zainteresowaniem. Przybywały na nie osoby w 
każdym wieku. Każdy znalazł coś dla siebie, coś 
co go zaciekawiło. Prowadzone były przez 
mieszkankę Gminy Łukta, która ma duże 
doświadczenie w rękodzielnictwie. Na każde 
zajęcia uczestnicy przynosili rzeczy, które 
nadawały się jedynie do wyrzucenia. Przeróżne 
„śm ie c i ” z ys k ały n o we życ i e , z o s t ały 
przetworzone w coś użytecznego.  

Dbanie o naszą planetę Ziemię to bardzo ważne 
zadanie, powinność każdego człowieka.  Wiele 
p rze dm i o tów uży wam y j e d n o r a z o wo, a 
moglibyśmy przecież wykorzystać je do innych 
zadań. Realizacja takiego założenia wymaga od 
nas jedynie trochę kreatywności, pomysłów, 
czasu, niewielkich nakładów finansowych, ale 
przede wszystkim chęci, aby wspierać działania 
proekologiczne. To dlatego mieszkańcy Ględ tak 
chętnie byli częścią  realizowanego projektu.



Do ich stworzenia wykorzystano stare tkaniny, 
donice, podstawki, piłki plażowe, a także cement, 

rury PCV, grunt oraz farby akrylowe.

Betonowe donice





Stare tkaniny zanurzono w rozrobionym 
cemencie i nałożono na różnej wielkości 
doniczki lub napompowane piłki plażowe.

Na kolejnych zajęciach były pokrywane 
gruntem, a następnie malowane  
w dowolny sposób farbami akrylowymi.

Dopóki beton był mokry formułowano 
różnorodne, ciekawe kształty.

Donice zostały odstawione  
do wyschnięcia.

Sposób wykonania:





Do ich stworzenia wykorzystano stare dachówki,  
klej do glazury, grunt oraz farby.

Ozdobione dachówki



Przy pomocy szczotki i wody z płynem 
oczyszczono dachówki z mchu i piachu.

Farbami pomalowano, według własnego 
uznania, wcześniej wykonane elementy.

Rozrobiono klej do glazury i uformowano z 
niego różnorodne elementy.

Zabezpieczono dachówkę unigruntem.

Sposób wykonania:





W taki oto sposób stare  
i niepotrzebne przedmioty  

nadal będą „żyły”  
w naszych ogrodach,  

nadając im niepowtarzalny charakter.



Do ich stworzenia wykorzystano słoiki, lejki, skrobię 
ziemniaczaną, wodny klej wikol, sok z cytryny, oliwkę dla 

dzieci, folię aluminiową oraz farby.

         Latarenki





W misce połączono składniki: skrobię 
ziemniaczaną, wodny klej wikol, sok  
z cytryny oraz kilka kropel oliwki dla dzieci.

Domki zostały pomalowane według uznania 
przez uczestników warsztatów.

Lejki owinięto folią aluminiową.

Słoiki oraz lejki zostały pokryte wyrobioną 
wcześniej, jednolitą masą. Uformowano 
daszek, okiennice, ściany oraz drzwi.

Sposób wykonania:



Latarenki mogą służyć jako piękne 
lampiony zdobiące tarasy i mieszkania.





Do ich stworzenia wykorzystano kartonowe rury, plastik, 
rajstopy oraz klej do płytek.

Dekoracje ogrodowe



Uczestnicy zajęć uformowali różnorodne 
figury, przypominające grzyby,  
według własnej inwencji.

Na następnych zajęciach, po wyschnięciu, 
dopracowywano figurki.

Na koniec zostały pomalowane farbami.

Sposób wykonania:



Figurki mogą być zarówno dekoracją w domu, 
jak i w ogrodzie.



Gwiazdki świąteczne
Do ich stworzenia wykorzystano stare książki, klej na 

gorąco, niepotrzebne ozdoby świąteczne, kawałek tektury



Na początku poskładano stare książki, aby z 
każdej otrzymać jedno ramię gwiazdki.

Do jednego z ramiom przyczepiono wstążkę w 
taki sposób, aby można było ozdobę powiesić.

Następnie pięć powstałych ramion 
przyklejono na okrągłą tekturę.

Na środku przyklejono dowolną ozdobę 
świąteczną.

Sposób wykonania:



Ozdoby z przepalonych 
żarówek

Do ich stworzenia wykorzystano stare przepalone żarówki, 
klej wikol, oliwkę dla dzieci, sok z cytryny, farby.



Z kleju, oliwki i soku z cytryny wykonano 
tzw.  „porcelanę na zimno”.

Na koniec ozdoby zostały pomalowane 
farbami.

Powstałą masę nałożono na żarówki 
tworząc bajkowe skrzaty, bałwanki, 
mikołaje.

Figurki odstawiono do wyschnięcia.

Sposób wykonania:



Stroiki świąteczne 
                przy użyciu płyt CD  

                               oraz 

        Świeczniki 
                        ze słoiczków 







Butelki ozdobne
Do ich stworzenia wykorzystano szklane butelki, klej wikol, 

glinę samoutwardzalną, farby, lakier.



Butelki posmarowano klejem.

Całość pomalowano farbami, a po 
wyschnięciu pokryto lakierem.

Nałożono na nie glinę samoutwardzalną, z 
której to następnie na każdej butelce wykonano 
różnorodne ozdoby.

Wykonane dzieła odstawiono do 
wyschnięcia.

Sposób wykonania:



Efekt tych prac był 
niesamowity!!!

Powstały piękne butelki, które mogą posłużyć  
jako naczynia do nalewek, wazony,  

czy też po prostu ozdoby do naszych mieszkań.







Obrazy ze sztucznych 
kwiatów i gipsu.

Do ich stworzenia wykorzystano sztuczne kwiaty, deski, 
impregnat do drewna, gips szpachlowy oraz budowlany, 

wodę.



Sztuczne kwiaty posegregowano, oddzielono 
poszczególne płatki oraz listki, a deski 
zaimpregnowano.

Całość została pomalowana farbami według 
uznania przez uczestników zajęć.

Na następnych zajęciach zaplanowano 
rozmieszczenie kompozycji kwiatowych, a 
deski ponownie zaimpregnowano.

Oba gipsy wymieszano z wodą, następnie moczono 
w nich płatki oraz listki i układano na deskach. 
Praca ta wymagała niezwykle dużo cierpliwości. 
Powstałe dzieła pozostawiono do wyschnięcia.

Sposób wykonania:





Powstały piękne obrazy, które 
możemy użyć jako ozdoby, 

bądź prezenty.



Projekt „W Ględach mieszkamy, ekologię wspieramy”,  
realizowany dzięki dotacji z programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy 
finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Ględ za udział we wszystkich zajęciach, 
dziękujemy także wszystkim prowadzącym za przekazaną wiedzę, pomysły oraz możliwości wykorzystania rzeczy 

niepotrzebnych do nadania im nowego życia. Wiemy jak ważna jest dbałość o środowisko,  
a teraz poznaliśmy nowe sposoby by nie marnować przedmiotów, które na pierwszy rzut oka wydają się zwykłymi śmieciami.
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