
 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w projekcie „Dźwięki wolności dla najmłodszych”, realizowanym przez 
Stowarzyszenie Wschód Kultury w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Jest to kontynuacja naszych działań 
związanych z pielęgnowaniem polskich wartości patriotycznych i narodowych.

W 2021  roku  pragniemy  dotrzeć  do  najmłodszych  mieszkańców  województwa  lubelskiego.  Dzięki
wsparciu  Muzeum  Historii  Polski  przygotowaliśmy  specjalną  ofertę  dla  przedszkoli.  Będą  to  plastyczno-
muzyczne warsztaty włączające dzieci, nauczycieli i opiekunów w obchody rocznicowe m. in. 100-tną rocznicę
Bitwy Warszawskiej,  urodziny Papieża Polaka Jana Pawła  II,  rok Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, czy 230
rocznicę  uchwalenia  Konstytucji  3  maja.  Podczas  naszych  spotkań  nie  zabraknie  także  informacji  o  innych,
ważnych dla  każdego Polaka postaciach czy wydarzeniach związanych z podtrzymywaniem polskiej  historii,
tradycji i kultury. Szczególnie zależy nam na dotarciu do miejsc o utrudnionym dostępie do kultury wysokiej.
Biorąc pod uwagę obostrzenia związane z pandemią Covid-19 będziemy przestrzegać obowiązujących przepisów
sanitarnych– w 1 części naszego spotkania animator poprowadzi ok 40 min. warsztaty plastyczne i pogadankę
tematyczną dotyczącą wydarzeń rocznicowych, natomiast w 2 części odbędą się zajęcia muzyczne i mini-koncerty
prowadzone przez 2 zawodowych muzyków w oparciu o autorską grę memo, poświęconą ważnym dla Polski
rocznicom i symbolom.
Projekt  ten  to  wzbogacenie  działań  Stowarzyszenia  z  lat  ubiegłych,  gdy  nasze  projekty  patriotyczne  były
adresowane  do  młodzieży  szkolnej.  W  ramach  projektu  stworzymy  także  aplikację  mobilną  będąca
odzwierciedleniem autorskiej  gry memo,  która  zawierać  będzie  wątki  muzyczne z wydanej  w 2020 r.  płyty
Stowarzyszenia Wschód Kultury pt. „Dźwięki wolności”. Dzięki podjętym działaniom każdy uczestnik projektu
będzie mógł, nawet po jego zakończeniu, korzystać z materiałów dostępnych online, wzbogacając swoją wiedzę
historyczną poprzez zabawę, nie tylko w przedszkolu, ale także w domu.
Projekt jest realizowany we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie. Patronat medialny nad wydarzeniem
objęło Polskie Radio Lublin oraz TVP3 Lublin. 

Zapraszamy do udziału w naszym projekcie! 
Więcej informacji na www.stowarzyszenie-swk.pl 

Z wyrazami szacunku
Aleksander Resiak- prezes 
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Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: 

stowarzyszenie.swk@gmail.com
Ilość miejsc ograniczona! Warsztaty są nieodpłatne!

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski 
w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra".


