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Śladami zapomnianych bohaterów z Gminy Korzenna 
Centrum Kultury w Korzennej, serdecznie zaprasza do udziału w  projekcie pn. Śladami zapomnianych 

bohaterów z Gminy Korzenna, na który pozyskało dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego 
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. 

Projekt realizowany będzie na ternie Gminy Korzenna, w okresie od 10.08.2020 r. do 20.10.2020 r 
 

Cel projektu : edukacja obywatelska(w tym patriotyczna i historyczna)dzieci i młodzieży oraz społeczności 
Gm. Korzenna poprzez działania upowszechniające historię regionu i pielęgnowanie tradycji obchodów Bitwy 
Warszawskiej do 20.10.2020r.  

 

Do udziału zapraszamy: mieszkańców Gminy Korzenna, a w szczególności dzieci i młodzież w wieku 7-15 
lat, uczęszczających do szkół na terenie Gminy Korzenna.  
 

Zaplanowane działania  projektowe to :  

1. Interaktywne warsztaty historyczne dla dzieci i młodzieży. Warsztaty odbędą się w 4 grupach 
20 osobowych w Dworze w Lipnicy Wielkiej. Tematem przewodnim będzie tematyka związana 
z Bitwą Warszawską.  

2. Gra terenowa "W poszukiwaniu skarbu legionisty". Oferta skierowana do całych rodzin, a 
jej celem jest włączenie szerszej grupy odbiorców do wspólnego celebrowanie rocznicy Bitwy 
Warszawskiej. Zabawa polega na podążaniu za wierszowanymi wskazówkami prowadzącymi 
do miejsc, w których zdobyte informacje pozwolą odczytać hasło końcowe. Cała tematyka 
oparta będzie na wydarzeniach związanych z Bitwą Warszawską. Dla wszystkich uczestników 
zaplanowaliśmy drobne nagrody rzeczowe.  

3. Inscenizacja historyczna, połączona z pokazem Moda 1920. W ramach inscenizacji 
odtworzony zostanie Przemarsz wojsk w kierunku Warszawy w czasie Bitwy Warszawskiej. 
Inscenizacja połączona będzie z pokazem mody - Moda 1920. Zaprezentowane zostaną stroje 
damskie i męskie noszone w tym okresie.  

4. Pokaz filmu / dokumentacja historyczna; Będzie to kolejna forma wspólnego świętowania 
rocznicy Bitwy Warszawskiej, w pokazie będzie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec gm. 
Korzenna. Udział w takiej formie celebrowania rocznicy Bitwy Warszawskiej, pozwoli 
uczestnikom stać się świadkami historii. 
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Wszystkie zaplanowane działania projektowe realizowane będą  z zachowaniem środków ostrożności, zgodnie z 
wymogami i zaleceniami sanitarnymi. Liczba uczestników wydarzeń dostosowana zostanie do panujących w 
danym czasie obostrzeń.  
 
Wszystkie proponowane formy wsparcia są BEZPŁATNE.  
 
 
Termin rekrutacji – nabór ciągły od 17.08.2020 r.   

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

 

 

 

 


