
Harmonogram działań w ramach projektu „Godność, Wolność, Niepodległość”

29 września -uporządkowanie terenu przy pomniku żołnierzy niemieckich poległych w czasie pierwszej 
wojny światowej w Luszynie.
30 września –  koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Miasta i Gminy Gąbin w kościele 
parafialnym w Pacynie.
14 października  - otwarcie kącika muzealnego w Szkole Podstawowej w Pacynie.  „Uwolnij szkolne 
wspomnienia na stulecie odzyskania niepodległości”. 
4 października – wycieczka uczniów klas I – III do Warszawy i zajęcia w Centrum Edukacyjnym im. 
Janusza Kurtyki „Baśka Murmańska żołnierka komendanta Piłsudskiego”.
Wrzesień – 31 październik wykonanie przez uczniów klas I – III prac plastycznych „Mamo, tato wywieś 
flagę”.
25 października – uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum będą uczestniczyć w 
wycieczce „Zdeptana pamięć – szlakiem cmentarzy I wojny światowej”. 
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26 października – wycieczka uczniów klasy VIIa i VIIb do Muzeum Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie i 
udział w zajęciach edukacyjnych  „Nad Bzurą bez zmian”.
15 października – uczniowie klasy Va,Vb, VI przyniosą prace plastyczne, które zostaną wykonane w 
ramach konkursu: „Polska w kolorze  biało-czerwonym”.  Wyeksponowanie najlepszych/najciekawszych 
na szkolnych korytarzach.
15 października – uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum przedstawią prezentacje 
dotyczące przebiegu działań I wojny światowej na naszym terenie uczniom klas VII. Wybór 
najciekawszej.
Październik – nabożeństwo ekumeniczne w intencji poległych w czasie I i II wojny światowej w Luszynie 
żołnierzy polskich i niemieckich. Uczestniczyć będą uczniowie klas: VIIab, VIII szkoły podstawowej i  III 
gimnazjum.
28 października - koncert pieśni i piosenek patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Słubice w 
kościele parafialnym w Pacynie.
11 listopada - „Barwy Ojczyzny”widowisko dla mieszkańców naszej gminy.
18 listopada - pokazy grupy rekonstrukcyjnej dla uczniów, młodzieży i mieszkańców gminy.
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