„Śladami bohaterów – losy polskich i ukraińskich żołnierzy w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej”
Harmonogram 15-24 września 2020

15 września, wtorek
1. godz. 10.00 – lekcja on-line na temat Bitwy Warszawskiej (ok. 30 min. Microsoft Teams,
przeprowadzona przez Agencję Artystyczną KERIN)
2. spotkanie uczestników na Discordzie – omówienie przebiegu projektu
Odwołanie do ciekawych materiałów o Bitwie Warszawskiej:
https://bitwa1920.gov.pl/ - wersja po polsku
https://bitwa1920.gov.pl/ua/ - wersja po ukraińsku
3. wirtualne zwiedzanie Częstochowy:
- https://www.ai360.pl/panoramy/714
- Muzeum Częstochowskie – wirtualne oglądanie zbiorów:
https://www.muzeumczestochowa.pl/multimedia/wirtualne-muzeum-360vr/wystawy-stale-360vr/
- film o dziejach Częstochowy:
https://www.facebook.com/677059918981193/videos/1191155934585560
- gra memory z obiektami z Częstochowy (udostępniona na stronie www.zst.czest.pl/mc)
4. wypełnienie 1. ankiety ewaluacyjnej przez uczestników
16 września, środa
1. warsztaty na temat robienia prezentacji multimedialnych – temat żołnierze polscy i ukraińscy,
praca uczestników nad prezentacjami multimedialnymi
2. dalsze poznawanie Częstochowy, wirtualne zwiedzanie Jasnej Góry:
- materiał fotograficzny:
- https://www.ai360.pl/panoramy/26
- https://jasnagora.pl/pl/o-sanktuarium/panoramy-jasnej-gory-3d/
- filmy:
https://www.youtube.com/watch?v=ZwX-Mm2Qwv0 (Jasna Góra)
http://www.jasnagora.com/multimedia/filmy/1849.mp4 (Obrazy „Golgota Jasnogórska” Jerzego
Dudy-Gracza)
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17 września, czwartek
1. wirtualna wizyta na Grobie Nieznanego Żołnierza – zapoznanie z historią tego miejsca:
- http://www.skyconcept.pl/saski360/
- film o grobie: https://www.youtube.com/watch?v=uTQQ_qYW9iw
- wirtualna wizyta po ważniejszych miejscach w Warszawie:
https://visitpoland.online/warszawa/
2. godz. 12.00 – lekcja muzealna on-line (45 min, platforma ZOOM, prowadzona przez Zamek
Królewski w Warszawie)
„Na królewskim dworze” – poznajemy historię polskiej stolicy
18 września, piątek
1. Wirtualna wizyta w Ossowie – jednym z miejsc Bitwy Warszawskiej:
- http://www.ossow1920.pl/prezentacja/index-pl.html
2. lekcja muzealna z rekonstruktorem z Samorządowej Instytucji Kultury Park Kulturowy Ossów –
Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku (dostęp przez kanał na YouTube, informacja dostępne na
Facebooku: https://www.facebook.com/ossow1920/ )
3. seans filmowy „1920 Bitwa Warszawska”
19 września, sobota
1. Wirtualna wizyta w Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie:
http://gis.muzeum-wilanow.pl/gis/
https://artsandculture.google.com/usergallery/JQJSeUdqhEVcLA
2. Wirtualna wizyta w Teatrze Wielkim Operze Narodowej:
https://teatrwielki.pl/wirtualnyspacer/
20 września, niedziela
1. prace nad prezentacjami multimedialnymi i filmami wykonywanymi przez uczestników
2. seans filmowy „Trudne braterstwo: historia sojuszu polsko-ukraińskiego” :
https://www.youtube.com/watch?v=q1d2hHix1os&t=118s – przygotowywanie recenzji przez
uczestników
21 września, poniedziałek
1. godz. 10.00 – zajęcia warsztatowe on-line (1 godz., Microsoft Teams, prowadzone przez Muzeum
Pałac w Wilanowie)
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„Przy stole – o kulturze i historii”
2. wirtualna wizyta w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku:
https://www.youtube.com/watch?v=4pC7br41K40
https://www.youtube.com/watch?v=0aaQjiHcrqo
3. dalsze prace uczestników nad filmami i prezentacjami
22 września, wtorek
1. godz. 9.00 konferencja historyczna – będzie udostępniona na YouTube
2. godz. 11.00 – lekcja muzealna on-line (1 godz., platforma ZOOM, prowadzona przez Muzeum
Piłsudskiego w Sulejówku)
"I cóż po poecie w czasie marnym?" – poznajemy historie ludzi i dzieł związanych z wojną polskobolszewicką
3. spotkanie na Discordzie – przedstawienie prezentacji multimedialnych o żołnierzach
4. seans filmowy „Legiony”
23 września, środa
1. godz. 10.00 - lekcja muzealna on-line (1 godz., prowadzona przez Muzeum Fortyfikacji i Broni
Arsenał)
„Obrona Zamościa w sierpniu 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej – wspólny udział
polskich i ukraińskich żołnierzy w toczonych walkach”
2. wirtualne zwiedzanie Zamościa:
- Dziś przenosimy się wirtualnie do Zamościa – miasta, które jest perełką renesansu
https://zamosc.wkraj.pl/html5/index.php?id=58123
https://www.youtube.com/watch?v=K7C_irj3fzw
- zapraszamy też na wirtualny spacer po Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał, dostępny pod linkiem:
http://muzeumarsenal.pl/wirtualny_spacer/tour3/index_PL.html
3. godz. 12.15 - lekcja muzealna on-line (1 godz., platforma ZOOM, prowadzona przez Muzeum
Piłsudskiego w Sulejówku)
"Wojna 1920 roku: pamięć i zapomnienie” – dzięki zabytkom sprzed 100 lat poznamy miejsca
związane z wojną 1920 roku oraz zapoznamy się z historią osób żyjących w tym czasie
24 września, czwartek
1. zajęcia warsztatowe z tworzenia kolaży/plakatów podsumowujących projekt
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2. pożegnalne spotkanie na Discordzie – zaprezentowanie kolaży, podsumowanie działań
projektowych
3. wypełnienie przez uczestników drugiej ankiety ewaluacyjnej podsumowującej udział w projekcie

Gry online o Bitwie Warszawskiej:
https://gameplanet.onet.pl/gry/inne/1920-droga-do-domu/3049etl
https://gameplanet.onet.pl/gry-online/zrecznosciowe/do-boju-wanda/wjy24zh
https://gameplanet.onet.pl/gry/logiczne/kryptograf-1920/6e5eb49
Gra strategiczna o II wojnie światowej Call of War:
https://centralagier.wp.pl/Call-of-War
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