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Stowarzyszenia „Mogilskie Cisy” w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2016 roku  realizowano projekt 

pn. „Małe inicjatywy, duże zmiany - młodzi aktywni w Gminie Korzenna” 

Uczestnikami projektu było 50 dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat mieszkającą na terenie Gminy 

Korzenna. W ramach projektu przeprowadzone zostały warsztaty (łącznie 200 godzin 

szkoleniowych czyli po 40 godzin dla każdej wymienionej poniżej grupy warsztatowej): 

� multimedialne, podczas których 10 uczestników projektu poznało zasady 

przygotowania materiału dziennikarskiego, opracowało i przeprowadziło kampanię 
społeczną, a także zbierało materiały do publikacji dotyczącej kultury regionu; 

� rękodzielnicze, których efektem były zabawki z filcu wykonane przez 10 uczestników 

projektu; 

� pływania dzięki którym kolejnych 10 uczestników projektu nabyło wiedzy 

i umiejętności z zakresu: zasad bezpieczeństwa w wodzie, prawidłowego oddychania 

i orientacji pod powierzchnią wody, stylów pływania; 

� z zakresu kuchni regionalnej – uczestnicy pod czujnym okiem prowadzącej i przy 

współudziale rodziców piekli pyszne ciasta, smażyli i gotowali smaczne potrawy 

wykorzystując przepisy swoich babć; 
� teatralne – 10 uczestników doskonaliło lub nabyło umiejętności związanych ze 

światem teatru. Efektem końcowym warsztatów była wystawiona dla lokalnej 

społeczności sztuka teatralna.   

Uczestnicy projektu wzięli udział w dwóch dwudniowych wyjazdach edukacyjno-

integracyjnych do: 

� Warszawy – głównym punktem wycieczki była wizyta w Centrum Nauki 

Kopernik i Planetarium Niebo Kopernika. Będąc w Warszawie nie można było 

pominąć takich miejsc jak: Pałac Kultury i Nauki, Łazienki Królewskie, Plac 

Zamkowy, Zamek Królewski, Kolumna Zygmunta, Starówka, Archikatedra św. 

Jana Chrzciciela, Trakt Królewski; 

� Złotego Stoku i Kłodzka, gdzie uczestnicy zwiedzili Kopalnię Złota, uczestniczyli 

w spływie podziemną trasą kopalni, płukali złoto, zwiedzili Średniowieczny Park 

Techniki, miasto Kłodzko i Twierdzę Kłodzką. 

W ramach realizowanego projektu zorganizowane zostały dwa spotkania integracyjno-

promocyjne, podczas których uczestnicy projektu zaprezentowali nabyte podczas 

zajęć umiejętności. Można było spróbować wyśmienitych wypieków i innych 

smakołyków kuchni regionalnej, podziwiać efekty pracy uczestników warsztatów 

z zakresu rękodzieła tj. pięknych zabawek z filcu, podziwiać efekty kampanii 
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społecznej przygotowanej przez uczestników warsztatów multimedialnych, zobaczyć 
zdjęcia z warsztatów pływania oraz sztukę teatralną wystawioną przez uczestników 

warsztatów teatralnych. 

W ramach projektu, z zebranych przez uczestników warsztatów multimedialnych 

materiałów została opracowana i wydana w ilości 200 sztuk publikacja dotycząca 

kultury naszego regionu. 

    

 

 

   

   

   

   


