
POLSKA FUNDACJA

DZIECI 

I MŁODZIEŻY

PROJEKT: 

„ Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ”

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 7 000,00 zł



Projekt został sfinansowany przez 
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży 
oraz Polsko-Amerykańską Fundację 
Wolności.

Realizowany był w Świetlicy 
Socjoterapeutycznej w Sawinie 

w okresie od 01.07.2005 r.

do 30.12.2005 r.



Główne cele projektu:

 Nawiązanie więzi i współpracy 
międzypokoleniowej

 Pokazanie młodym osobom nowych 
dróg rozwoju

 Kultywowanie tradycji i wierzeń 
regionalnych

 Pożyteczne i ciekawe 
zagospodarowanie czasu wolnego 
dzieciom i młodzieży



 Zajęcia kulinarne

 Warsztaty wyplatania ze sznurka

 Warsztaty haftu krzyżykowego

 Warsztaty tkackie

 Warsztaty wikliniarskie

 Warsztaty malarskie

 Zajęcia plastyczne

Do realizacji projektu zaproszono 

lokalnych twórców ludowych, 

którzy przeprowadzili:



Warsztaty kulinarne

Uczestnicy projektu
poznali tajniki
przygotowywania
tradycyjnych
przetworów i potraw.
Zajęcia
przeprowadziła 
Pani
Teresa
Suchonos.



Uczestnicy projektu

uczyli się kiszenia

kapusty, wyrobu

masła wiejskiego,

wyrobu chleba oraz

wypieku bułek

drożdżowych.



Warsztaty wyplatania ze sznurka

Warsztaty odbyły 
się pod kierunkiem 
Pani 

Marii Dudyk.



Warsztaty haftu krzyżykowego

Dzieci i młodzież

uczyły się

dokładności 

i cierpliwości pod

kierunkiem 

Jadwigi Greszta.

Haft krzyżykowy

okazał się trudną

sztuką.



Warsztaty tkackie

Warsztaty odbyły się

w sawińskim

skansenie „Świat

Staroci Pana Józefa”.

Poprowadziła je

Pani Maria Majówka.



Warsztaty wikliniarskie

Warsztaty poprowadził Pan

Czesław Łubkowski

emerytowany nauczyciel.

Uczestnicy warsztatu

uczyli się przygotowywać

wiklinę oraz wyplatać kosze.



Warsztaty malarskie

Warsztaty malarskie

przeprowadził

miejscowy malarz

Pan Bogdan

Hawryluk wspólnie 
z córką Justyną.



Z wizytą w pracowni mistrza …



Uczestnicy projektu próbowali swoich 

sił w trudnej sztuce malarstwa …….



Pani Maria Majówka - twórca ludowy uczyła 

dzieci robienia pająków ze słomy 

i kolorowego papieru



Ponadto w ramach projektu

„Z przeszłością w przyszłość” 

zorganizowano:

 Wycieczkę do Lublina 

 Wycieczkę do Sobiboru

 Konkurs recytatorski poezji twórców 
ludowych

 Zwiedzanie Skansenu „Świat staroci 
pana Józefa”

 Warsztaty taneczno – muzyczne



Obóz koncentracyjny „Majdanek”



Dzieci i młodzież z uwagą słuchały 

tragicznej historii związanej z tym 

miejscem …



Zwiedzanie Starego Miasta 

w Lublinie



Muzeum Wsi Lubelskiej



Młode osoby mogły zobaczyć na własne 

oczy jak wyglądało kiedyś życie na wsi



Dzieci i młodzież odwiedziły 

Sobibór – miejsce zagłady wielu ludzi



Konkurs recytatorski poezji twórców 

ludowych „Szczęśliwi na swoim zagonie”



„Świat Staroci Pana Józefa”

– sawiński skansen



Zajęcia taneczno - muzyczne



Wielki finał projektu 

„Z przeszłością w przyszłość”

Podsumowaniem projektu był gminny 

Przegląd Kolęd I Jasełek „Nad światem cicha noc”. 

W imprezie uczestniczyło wielu gości, przedstawiciele 
samorządu, księża, dyrektorzy i kierownicy 

jednostek organizacyjnych, 

sponsorzy, twórcy ludowi,

rodzice i dziadkowie 

występujących dzieci.



Przegląd Kolęd i Jasełek 
W przeglądzie wzięły

udział zespoły ze

szkół z terenu gminy

Sawin, uczestnicy

WTZ w Sawinie oraz

grupa ze świetlicy. 



Wystawa prac

Podczas przeglądu

były wystawione

prace dzieci 

i młodzieży

wykonane w ramach

projektu 

„Z przeszłością 

w przyszłość”



Młodzi ludzie poprzez udział  

w projekcie poznali historię naszego 
regionu, nasze zwyczaje 

i tradycje. 

Projekt cieszył się dużym

zainteresowaniem dzieci i młodzieży.

W projekcie uczestniczyło około 60

osób w wieku od 8 do 18 lat.


