




   

  Projekt „Tradycja łączy pokolenia”  
realizowany był  przez Stowarzyszenie Kobiet 
Gminy Sawin w partnerstwie ze Środowiskowym 
Domem Samopomocy w Sawinie w okresie od 
01.05.2009 r. do 31.11.209 r. 

 

  Odbiorcami projektu były dzieci, młodzież, 
osoby niepełnosprawne oraz członkowie ich 
rodzin i  zespół ludowy „Wrzos”. Ogółem  
w projekcie wzięło udział ponad 100 osób. 

   



12 maja 2009 r., 
podczas spotkania 
twórców ludowych  
z terenu gminy Sawin, 
odbyła się promocja 
projektu „Tradycja łączy 
pokolenia” 



Warsztaty malarskie przeprowadził  
lokalny twórca ludowy - Pan 
Bogdan Hawryluk w miesiącu 
maju. Uczestnicy zajęć próbowali 
swoich sił rysując kredkami  
i ołówkiem martwą naturę, rośliny 
oraz pejzaż. Ponadto poznali 
technikę tworzenia portretu oraz 
szkicu zwierząt, ptaków  
i architektury wiejskiej.  



Zakończenie i podsumowanie warsztatów malarskich odbyło się  
w pracowni mistrza. Dużą atrakcją dla uczestników zajęć była 
możliwość obserwowania Pana Bogdana przy pracy.  
Warsztaty miały charakter integracyjny, uczestniczyło w nich 32 osoby.  



Twórczyni ludowa - 
pani Jadwiga Majówka 
prowadziła warsztaty   
w miesiącu czerwcu. 
Uczestnicy zajęć poznali 
dawne sposoby 
zdobienia mieszkań. 
Uczyli się techniki 
wykonywania kwiatów  
z bibuły, laleczek – 
baletniczek oraz 
pająków ze słomy  
i bibuły. 



Ostatnie spotkanie odbyło się w Skansenie 
Świat Staroci Józefa. Uczestnicy zajęć mieli 
okazję zobaczyć pokaz przędzenia lnu na 
wrzecionie i kołowrotku oraz pokaz tkania 
na warsztacie tkackim. 
W warsztatach wzięło udział 31 osób, 
wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy. 



W lipcu i sierpniu królowały 
zajęcia kulinarne. Zajęcia 
odbywały się pod hasłem  
„Od pieroga do hod-doga”. 
Podczas zajęć uczestnicy 
przygotowywali potrawy 
staropolskie oraz współczesne.  



Zajęcia kulinarne cieszyły się 
bardzo dużą popularnością .  
W zajęciach wzięły udział 32 
osoby. 



Pan Czesław Łubkowski  we 
wrześniu poprowadził 
warsztaty wytworów z wikliny, 
podczas których wyplatano 
koszyki, stojak na kwiaty oraz 
karmnik dla ptaków. 
W warsztatach wzięło udział 
15 osób.  
  



W październiku i listopadzie 
warsztaty rękodzieła 
poprowadziła Pani Aneta 
Lipiec – terapeuta zajęciowy.  
Uczestnicy zajęć poznali 
nowe techniki takie jak 
„decoupage”, czy pergamano, 
które można wykorzystywać 
do dekoracji wnętrz  
i wykonywania ozdób. 



26 maja odbył się integracyjny 
wyjazd do Muzeum Wsi 
Lubelskiej. Dzieci, młodzież, 
osoby niepełnosprawne oraz 
członkowie ich rodzin wzięli 
udział w warsztatach pod nazwą 
„Poznajemy dziedzictwo 
kulturowe regionu”.  



Muzeum Wsi Lubelskiej 
zwiedzaliśmy w dwóch grupach. 
Jedna z grup spacerowała ścieżką 
edukacyjną „Pożywienie”, natomiast 
druga – ścieżką pod nazwą „Wieś 
odświętna”. 



Uwieńczeniem wyjazdu był 
wspólny posiłek w Restauracji 
Mc Donald,s.   
W wycieczce wzięło udział 47 
osób. 



16 września uczestnicy projektu 
wyjechali do Zagrody Guciów , gdzie 
zwiedzali starodawne obejścia.  
Wyjazd miał charakter integracyjny, 
uczestniczyli w nim członkowie zespołu 
„Wrzos”, dzieci, młodzież oraz osoby 
niepełnosprawne (50 osób).  



Kolejnym punktem wycieczki było 
zwiedzanie Krasnobrodu . 
Obejrzeliśmy m. in. Kościół 
parafialny, kapliczkę na wodzie, 
muzeum wieńców dożynkowych 
oraz muzeum wsi krasnobrodzkiej. 



W Zagrodzie Guciów 
uczestnicy projektu 
wzięli udział w pokazie 
pieczenia 
podpłomyków oraz 
mieli okazję 
własnoręcznie wykonać 
masło. 



Uwieńczeniem wyjazdu było ognisko 
w Zagrodzie Guciów, przy którym 
nie zabrakło kiełbasek i świetnej 
zabawy.  



Z okazji „Święta  Pieczonego 
Ziemniaka” po raz kolejny 
gościliśmy w Skansenie Państwa 
Szalusiów.  Jak zwykle panowała 
dobra atmosfera i wszyscy 
świetnie się bawili. 



Dwa razy w tygodniu Pan  Sylweriusz 
Sotel prowadził zajęcia muzyczne dla 
średnio  20 - osobowej grupy.  
Zajęcia miały charakter integracyjny. 
Uczestnicy doskonalili swój warsztat 
wokalny, zdobywali wiedzę ale 
przede wszystkim bardzo dobrze się 
bawili. 



W sierpniu uczestnicy projektu 
wystąpili gościnnie w Milejowie 
podczas „Przeglądu Twórczości 
Osób Niepełnosprawnych”. 



Raz w miesiącu, przez cały okres realizacji projektu odbywały się 
spotkania dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych z zespołem 
„Wrzos”. Owocem tych zajęć były wspólne występy. W jednym z takich 
spotkań uczestniczyła – Pani Krystyna Nazarewicz – konsultant regionalny 
PIS, która jak napisała w kronice „… była pod wielkim wrażeniem …” 



20 czerwca - podczas Nocy 
Świętojańskiej , w strugach 
deszczu - dzieci, młodzież  
i  osoby niepełnosprawne 
wspólnie z zespołem „Wrzos”  
zaprezentowali się w programie 
„W cygańskim taborze”. 



Dni Gminy były kolejną imprezą,  
na której uczestnicy projektu 
„Tradycja łączy pokolenia” 
zaprezentowali się na scenie  
w programie „W cygańskim taborze”. 



Na przełomie października i listopada dla 
uczniów szkół podstawowych z terenu gminy 
Sawin oraz osób korzystających z zajęć  
w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sawinie 
zorganizowano Konkurs recytatorski poezji 
twórców ludowych . Ogółem  
w konkursie wzięło udział  57 osób.  



W ramach projektu powstała 
multimedialna kronika 
twórców ludowych.  
Prezentacje poświęcone 
sylwetkom twórcom 
ludowym oraz zespołowi 
„Wrzos” można oglądać na 
stronie Internetowej Urzędu 
Gminy w Sawinie. 



 Integracja społeczna mieszkańców gminy Sawin, 

 Nawiązanie współpracy międzypokoleniowej, 

 Zmiana negatywnego wizerunku osoby starszej  
i niepełnosprawnej – pokazanie iż wiedza  
i doświadczenie ludzi starszych są dużą 
wartością we współczesnym świecie, 

 Przełamanie wzajemnych uprzedzeń  
i stereotypów jakie są wpisane w relacje młodych 
z seniorami, 

 Uświadomienie potrzeby zachowania  
i kultywowania tradycji własnego regionu. 

 


