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Oddajemy do Państwa rąk nowy informator edukacyjny Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie na rok szkolny 2019–2020.
Na jego stronach znajdują się informacje o przygotowanych
przez nas programach edukacyjnych skierowanych do różnych
grup wiekowych, pasjonatów lotnictwa, miłośników dziejów
miasta Dęblin i Lubelszczyzny, pragnących wraz z nami rozwijać
swoje zainteresowania.
Proponujemy Państwu udział w projektach, które są skierowane
do mieszkańców regionu, jak i turystów, do klas szkolnych i rodzin.
Zajęcia organizowane są w oparciu o wystawy stałe i czasowe,
a także poza siedzibą muzeum. Oferta obejmuje zajęcia edukacyjne
od przedszkola po słuchaczy Uniwersytetu iii Wieku.
Zachęcamy nauczycieli, pedagogów, przewodników turystycznych
i animatorów kultury do zorganizowania wraz z nami spotkań
z historią w formie lekcji muzealnych, warsztatów i wycieczek
tematycznych pod opieką naszej wykwalifikowanej kadry.
Jesteśmy stale otwarci na Państwa propozycje poszerzenia zakresu
naszego doświadczenia w kulturze.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty – do zobaczenia
w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie!

moja pierwsza
wizyta w muzeum

temat: Kto ty jesteś…?
Najbardziej efektywną formą nauki jest zabawa. I to właśnie
poprzez zabawę najmłodsi uczestnicy zajęć utrwalą wiadomości
dotyczące polskich symboli narodowych. Zajęcia poprowadzone
z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania będą połączeniem
„przyjemnego z pożytecznym”. Wychodząc z muzeum uczniowie
z pewnością świadomie odpowiedzą na pytanie zawarte w temacie zajęć.

Poznajemy historię
w przedszkolu
Szkoła Podstawowa
klasa i–iii
t:

Muzeum – czym jest?
Zajęcia adresowane do najmłodszych odkrywców przeszłości.
Na przykładzie zbiorów Muzeum Sił Powietrznych dowiedzą się
czym jest muzeum, jaką rolę pełni oraz co się w nim znajduje?
Podczas zajęć dzieci poznają zasady muzealnego savoir vivre oraz
zastosują je w praktyce zwiedzając wystawę stałą.

t:

Archeolog, numizmatyk, heraldyk – pomocnicy historyka
Podczas zajęć dzieci dowiedzą się, kto oprócz historyka jest odkrywcą przeszłości. Lekcja muzealna odkryje przed nimi tajniki
pracy archeologa, numizmatyka czy heraldyka.

t:

Jestem owocem na moim drzewie
Kim jestem? Jak głębokie są moje korzenie? – to tematyka zajęć
dotyczących genealogii. Uczestnicy spotkania dowiedzą się jak
tworzy się drzewo genealogiczne, poznają „fachowe nazewnictwo”
związane z koligacjami rodzinnymi oraz stworzą własne drzewo,
na którym będą jednym z owoców.
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historia
wokół nas

t:

Polskie symbole narodowe
Tożsamość narodowa i wpływ symboli narodowych na jej kształtowanie to temat przewodni zajęć muzealnych. Uczniowie podczas wizyty w muzeum poznają m.in. historię polskich symboli
narodowych, zinterpretują „Mazurek Dąbrowskiego” oraz uzyskają
odpowiedź na pytania: Co to znaczy być patriotą? Jaki jest współczesny patriotyzm? Zajęcia z pewnością zainspirują młodych
ludzi do refleksji nad własną postawą wobec ojczyzny i narodu.

Oferta dla uczniów
szkół podstawowych
Klasa iv–viii
t:

O źródłach, niekoniecznie rzek…
Zajęcia adresowane są do uczniów rozpoczynających przygodę
z historią. Na podstawie zgromadzonych muzealiów w Muzeum
Sił Powietrznych poznają pojęcia: historia, muzeum, źródła historyczne. Na przykładzie zgromadzonych eksponatów nauczą
się klasyfikować źródła historyczne.

t:

Najsłynniejszy saper powstania styczniowego
Lekcja przybliża postać Romualda Traugutta – ostatniego dyktatora
powstania styczniowego. Jakie związki miał Traugutt z Dęblinem
i Stężycą? O tym dowiemy się uczestnicząc w zajęciach poświęconych powstaniu styczniowemu.

t:

Różni – równi? Mniejszości narodowe w gminach
Irena i Stężyca w latach 1918–1939
Niemcy, Rosjanie i Żydzi to przedwojenna codzienność Dęblina
i okolic. Przedstawiciele tych nacji na trwałe zapisali się w dziejach
Dęblina i okolicznych miejscowości. Jaką pamiątkę pozostawili
po sobie potomnym? Na to oraz wiele innych pytań znajdziecie
odpowiedź po lekcji dotyczącej mniejszości narodowych.

t:

Łosie, żubry i karasie, czyli podniebny zwierzyniec
Czy łosie, żubry i karasie mogą latać? Konstruktorzy lotniczy nie
mają wątpliwości, że tak. Potwierdzeniem tej tezy są samoloty
z okresu ii Rzeczypospolitej oraz osiągnięcia tego okresu w dziedzinie konstrukcji lotniczych. Podniebny zwierzyniec jest tematem
przewodnim zajęć muzealnych.

4

Oferta dla uczniów
szkół średnich

t:

100 lat polskiego lotnictwa wojskowego
Lekcja ma za zadanie przybliżyć uczniowi bogatą historię polskiego
lotnictwa wojskowego. Zapoznać go z wydarzeniami ważnymi dla
narodzin polskiej awiacji, od 1918 roku po czasy współczesne.
Dzięki tej lekcji uczniowie dowiedzą się jak wyglądały i czym
charakteryzowały się samoloty, na których latali polscy lotnicy
na przestrzeni lat, którzy z lotników osiągali największe sukcesy
i na czym one polegały. Poznamy również symbolikę lotniczą
oraz barwy stosowane na samolotach w rożnych okresach historycznych. Dzięki lekcji uczniowie nabędą świadomość bogactwa
historii oraz polskich tradycji lotniczych.

t:

Asy polskiego lotnictwa
W trakcie 100 letniej historii polskiego lotnictwa wojskowego
piękne karty zapisało wielu wybitnych pilotów myśliwskich.
Uczniowie dowiedzą się kim był „As” myśliwski i jakie zadania
musiał wykonać by zasłużyć na to miano. Uczniowie poznają
również sylwetki najwybitniejszych polskich asów myśliwskich
oraz poznają tło historyczne ich największych sukcesów w walkach powietrznych.

t:

315 Dywizjon Myśliwski Dębliński i inne dywizjony
Podczas tej lekcji uczniowie poszerzą swoją wiedzę na temat
wysiłku bojowego Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie podczas ii wojny światowej. Dowiedzą się w jakich okolicznościach,
kiedy i gdzie formowane były polskie dywizjony w Wielkiej Brytanii. Poznają symbolikę, charakterystyczne cechy, uzbrojenie
oraz personel poszczególnych dywizjonów psp. Punktem wyjścia
do lekcji będzie 315. Dywizjon Myśliwski „Dębliński”.

t:

Skrzydlaci kosynierzy
Lekcja będzie poświęcona polsko-amerykańskim tradycjom wojskowym w dziedzinie lotnictwa. Uczestnicy zajęć otrzymają wiedzę
jak tradycje te były przekazywane przez kolejne pokolenia i jak
są kultywowane dzisiaj. Podczas lekcji prześledzą losy 7. Eskadry
Myśliwskiej czy 303. Dywizjonu Myśliwskiego.
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t:

„Ludzie ludziom zgotowali ten los” – w matni totalitaryzmu
Lekcja przybliża losy dęblińskich kapelanów rzymskokatolickich
i prawosławnych w okresie ii wojny światowej. Omawia zbrodniczą
eksterminację polskiej inteligencji w ramach akcji ab i zbrodni
katyńskiej, wyjaśnia specyfikę losów kościoła garnizonowego
i kaplicy prawosławnej w Twierdzy Dęblin w okresie międzywojennym i powojennym.

t:

Dziennik jako źródło poznawania historii
Skąd czerpiemy wiedzę o historii? W jaki sposób powstają
podręczniki do przedmiotu? Nieocenioną rolę w odkrywaniu
przeszłości odgrywają wspomnienia i zapiski świadków wydarzeń
dla potomnych. Przykładem źródła, które dostarczy nam wiedzy
o 22. Baterii Przeciwlotniczej i wojennej żołnierskiej rzeczywistości jest dziennik por. Janusza Makarczyka. Na jego przykładzie
uczniowie dowiedzą się jak analizować źródła.

t:

„A lato było piękne tego roku” – obrona Polski
we wrześniu i październiku 1939 r.
Lekcja przybliża zmagania Polski we wrześniu 1939 r. w walce
z agresorami. Dzięki niej uczniowie poznają najważniejsze bitwy,
dowódców i cele poszczególnych państw – uczestników zmagań.

t:

O konduktorze, który biletów nie sprawdzał…
Historia piorunochronu oraz jego pojawienia się w Rzeczypospolitej
nierozerwalnie związana jest ze Stężycą i Dęblinem. Uczniowie
poznają historię piorunochronu, jego twórcę oraz pierwsze
obiekty, na których został zainstalowany. Dowiedzą się również
co wspólnego z piorunochronem miał konduktor, którego rolą
niekoniecznie było sprawdzanie biletów.
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spacery miejskie

t:

Uniwersytet
iii Wieku, rodziny
z dziećmi oraz grupy
zorganizowane – zajęcia
poza siedzibą muzeum t:
z przewodnikiem
twierdza dęblin

obiekty, które poznacie
i zwiedzicie:

› Cerkiew p.w. Narodzenia
św. Jana Chrzciciela/
Kościół Garnizonowy
p.w. Michała Archanioła
obiekty, które zwiedzicie:
› Cerkiew p.w. Opieki
Matki Bożej
› Furta egipska
› Pałac Komendanta
› Brama Lubelska
› Muzeum Twierdzy Dęblin

Ostatnia podróż Paskiewcza
Zajęcia połączone z prezentacją multimedialną przybliżającą czasy
carskiego Iwangorodu, w tym tytułową ostatnią podróż Iwana
Paskiewicza – właściciela dóbr Iwangorod. Temat ten pozwoli
przenieść się w czasy zaborów oraz poznać przeszłość Dęblina.

Koszary na Fryglu – tajemnice twierdzy Iwangorod/Dęblin
Twierdza Dęblin to przykład wyjątkowej na naszym terenie
architektury militarnej z bardzo interesującą historią. Cytadela
twierdzy nie jest powszechnie znana, ponieważ od czasów powstania nieprzerwanie jest użytkowana przez wojsko. Za naszym
pośrednictwem możecie Państwo „zdobyć” Twierdzę Dęblin
i uzyskać przepustkę uprawniającą grupę do wejścia na jej teren
z przewodnikiem.
Zapraszamy organizatorów turystyki, biura podróży i szkoły
do współpracy. Jeżeli planują państwo przyjazd do Dęblina lub
w okolice ze swoją grupą lub klasą, skontaktujcie się z nami.
Pomożemy wam wartościowo wykorzystać czas wolny w Muzeum – zwiedzanie wystaw, lekcje muzealne, spacery Miejskie
lub wycieczki tematyczne z przewodnikiem.
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podróże historyczne
militarne mazury
25‒27.10.2019 r.

spotkania z historią

Proponujemy Państwu udział w wyjazdach szlakiem dobrych praktyk
muzealnych, poznania historii i nowych atrakcji turystycznych.
Program oraz szczegółowe informacje:
www.muzeumsp.pl
Spotkania edukacyjne o charakterze cyklicznym: raz w miesiącu,
w formie prezentacji i moderowanej dyskusji, spotkania autorskiego,
projekcji filmowej, z towarzyszeniem pokazu multimedialnego
lub wystawy czasowej.

generalnie o lotnictwie

Spotkania z generałami polskich Sił Powietrznych, które mają
na celu podzielenie się z widzami ich doświadczeniem zawodowym. Spotkania te pozwalają na rozwijanie samoświadomości
i zdobywanie nowej wiedzy. Oficerowie lotnictwa stanowią
doskonałe źródło informacji dla badaczy historii, potrzebnych
do interpretacji materiałów archiwalnych i opracowań naukowych.

bliżej historii

Spotkania adresowane do pasjonatów historii polskiego lotnictwa.

muzealne wieczory
filmowe

Założeniem spotkań jest prezentacja wybranych filmów o tematyce lotniczej, zrealizowanych w różnych okresach historycznych
i ukazujących dzieje polskiego lotnictwa na przestrzeni lat. Podczas spotkań pragniemy pokazać filmy fabularne i dokumentalne.
Projekcje filmów będą poprzedzone wprowadzeniem historycznym,
przedstawieniem zarysu fabuły i okoliczności realizacji każdej
produkcji. Po seansie nastąpi dyskusja z udziałem widzów. Naszym
celem jest przybliżenie historii polskiego lotnictwa w przystępny
sposób, a także zaznajomienie widzów z okolicznościami powstania
poszczególnych produkcji filmowych.

dęblin na starej
fotografii

Spotkania adresowane są do pasjonatów, miłośników historii
i kultury, amatorów i profesjonalistów. Pragniemy wspólnie
z widzami badać dzieje miasta Dęblin i regionu, jednocześnie
wspierać kolekcjonerstwo, upowszechniać lokalną działalność
regionalistyczną i wydawniczą.
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wydarzenia
Zapraszamy do aktywnego
udziału w wydarzeniach

zaślubiny z wisłą
14 września 2019 r.
miejsce:
przystań nad Wisłą
przy Miejskim Domu
Kultury w Dęblinie

Po raz trzeci pragniemy złożyć ślubowanie Królowej Polskich
Rzek w Roku Ligi Morskiej i Rzecznej oraz z okazji 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, którym w tym roku patronuje temat
przewodni: „Polski splot”. Celem Zaślubin z Wisłą jest prezentacja
splotu wybranych wątków naszej historii związanych z rzekami:
Wisłą, Odrą i Wartą oraz ich roli w powrocie Polski nad Bałtyk.

organizatorzy:
Muzeum Sił Powietrznych,
Liga Morska i Rzeczna,
Miasto Dęblin

good morning, dęblin
3‒5 lipca 2020 r.
miejsce:
przykoszarowy plac
ćwiczeń Wisła, 1 bdm,
ul. Saperów 5 w Dęblinie
organizatorzy:
Muzeum Sił Powietrznych,
Dowództwo Generalne
Rodzajów Sił Zbrojnych,
1. Dębliński Batalion
Drogowo-Mostowy,
4. Skrzydło Lotnictwa
Szkolnego, Miasto Dęblin

Wojskowy piknik historyczny w roku stulecia Bitwy Warszawskiej – decydującej bitwy wojny polsko-bolszewickiej, która
rozegrała się na przedpolach Warszawy w 1920 roku. Ważną rolę
w tej bitwie odegrała dęblińska Twierdza. 16 sierpnia 1920 siły
21. Dywizji Piechoty pod dowództwem gen. por. Andrzeja Galicy,
jako pierwsze rozpoczęły historyczną bitwę pod Dęblinem (Cud
nad Wisłą) – manewr znad Wieprza. Manewr został wykonany
pod osobistym dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego,
który przebywał w Dęblinie i Puławach, gdzie pracowało Naczelne
Dowództwo wp. Bitwa, określana mianem „cudu nad Wisłą”
i uznawana za przełomową bitwę w historii świata, zadecydowała
o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy
przed bolszewizmem. Piknik to także ukazanie roli lotnictwa
w zwycięskiej Bitwie Warszawskiej, przede wszystkim udział
amerykańskich pilotów w tworzeniu polskiego lotnictwa.
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iii wisła guide tour
27–29.03.2020
miejsce:
Dęblin–Puławy–Kazimierz Dolny

europejska noc muzeów
16.05.2020
miejsce:
Muzeum Sił Powietrznych
w Dęblinie

v akademia modelarska
czerwiec 2020
miejsce:
Muzeum Sił Powietrznych
w Dęblinie
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Po raz trzeci zapraszamy osoby zainteresowane rozwojem turystycznym regionu na spotkanie w formie seminarium i szkolenia.
Wykłady związane z pracą operatorów turystyki połączone będą
z częścią szkoleniową i podróżą studyjną. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla przewodników turystycznych, pilotów
wycieczek, pracowników punktów informacji turystycznej, a także
wszystkich pasjonatów krajoznawstwa. Celem wydarzenia jest
promowanie walorów turystycznych oraz zapoznanie z nowymi
produktami turystycznymi, a także zwrócenie uwagi na bogactwo
przyrodnicze, dziedzictwo historyczne i kulturę regionu nadwiślańskiego w ofertach turystycznych województwa lubelskiego.
Wieczorne zwiedzanie wystaw, Muzeum w innym świetle – specjalny
program artystyczny. W Polsce Noc Muzeów odbywa się co roku
w weekend w okolicy 18 maja, w dniu tym bowiem obchodzimy
od 1978 roku Międzynarodowy Dzień Muzeów. Wydarzenie odbywa
się pod patronatem Rady Europy.

Wydarzenie organizowane jest cyklicznie w ramach Dni Dęblina.
Warsztaty prowadzą doświadczeni modelarze. W czasie zajęć
uczymy się, jak poprawnie dopasowywać, składać, sklejać i malować
modele. Uczymy się dbałości o detale oraz sztuki nanoszenia kalkomanii i użycia aerografu. Zapraszamy szczególnie najmłodszych
widzów, dla których może to być pierwsza okazja do zbudowania
własnoręcznie samolotu. Podczas tych zajęć uczymy się tworzyć
modele o różnym stopniu skomplikowania. Modelarstwo to nie
tylko nauka poprzez zabawę i uruchamianie wyobraźni, ale przede
wszystkim rozwijanie zdolności manualnych i lekcja cierpliwości.

informacja dla uczestników wydarzeń organizowanych
przez muzeum sił powietrznych w dęblinie
Podczas wydarzeń organizowanych
lub współorganizowanych przez
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
mogą być wykonywane, a następnie
rozpowszechniane i przetwarzane
zdjęcia lub filmy, na których może
zostać uchwycony wizerunek
osób obecnych. Biorąc udział
w wydarzeniach uczestnik (każda
osoba fizyczna, która bierze udział
w wydarzeniach) wyraża nieodpłatnie
zgodę na przetwarzanie, w tym
rozpowszechnianie przez Muzeum
jego wizerunku, utrwalonego
w trakcie imprezy za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk, poprzez jego publikację
w całości lub we fragmentach

na profilach społecznościowych
(Facebook), na stronie internetowej
Muzeum, jak również w pochodzących
od Muzeum lub wykonanych
na jego zlecenie publikacjach,
prezentacjach, materiałach
filmowych, oraz innego rodzaju
materiałach informacyjnych (także
w wersji drukowanej i elektronicznej)
rozpowszechnianych przez Muzeum
w związku z organizacją wydarzeń.
W przypadku wycofania
zgody na przetwarzanie danych
w postaci wizerunku, prosimy
o zgłoszenie tego faktu obsłudze muzeum lub poprzez adres
inspektor@muzeumsp.pl ze wskazaniem, które zdjęcie ma być usunięte.

Ponadto w oparciu o art. 81
ust. 2 ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych przypominamy, że zezwolenia nie wymaga
rozpowszechnianie wizerunku:
›

jeżeli osoba otrzymała umówioną
zapłatę za pozowanie;

›

osoby powszechnie znanej,
jeżeli wizerunek wykonano
w związku z pełnieniem
przez nią funkcji publicznych,
w szczególności politycznych,
społecznych, zawodowych;

›

osoby stanowiącej jedynie
szczegół całości, takiej jak
zgromadzenie, krajobraz,
publiczna impreza.
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zostań darczyńcą
muzeum sił
powietrznych
przekaż pamiątki
do zbiorów
muzealnych

Dzięki darczyńcom i miłośnikom historii, Muzeum Sił Powietrznych
w Dęblinie może zabezpieczyć, naukowo opracować materialne i niematerialne świadectwa dziedzictwa kulturowego – m.in. archiwalia,
fotografie, mundury, odznaki, relacje, pamiątki rodzinne. Możemy
zaprezentować je na naszych ekspozycjach, jak również stanowią
one doskonałe źródło do opracowań naukowych oraz badań dziejów
polskich sił powietrznych, jak również historii regionu.

jak przekazać pamiątki
do muzeum?

skontaktuj się z nami:

›
›
›

jakich pamiątek
poszukujemy?

›
›
›

jak to działa?

co dzieje się
z przekazaną pamiątką?

Fotografie z okresu przedwojennego, z czasów
okupacji oraz powojenne.
Dokumenty oraz inne pamiątki związane z siłami
powietrznymi, z Dęblinem i okolicą, naszą małą ojczyzną.
Wspomnienia, relacje, pamiętniki, odznaczenia,
mundury, rzeczy osobiste codziennego użytku i pracy
lotników oraz ludzi związanych z lotnictwem.
Spisujemy protokół i umowę przekazania pamiątki – przygotuj dane
darczyńcy (adres, pesel) kontakt oraz historię związaną z przekazywanym przedmiotem. Darczyńca otrzymuje jeden egzemplarz tego
dokumentu i podziękowanie, które jest uroczyście wręczane przez
Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych.

›
›
›
›
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Telefonicznie: +48 261 518 800 lub 261 519 450
i umów się na spotkanie.
Wyślij wiadomość pocztą elektroniczną na adres:
zbiory@muzeumsp.pl lub sekretariat@muzeumsp.pl
Zapraszamy także do osobistej wizyty:
Dział Dokumentacji i Inwentaryzacji Zbiorów w Muzeum
Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1.

Zostaje zaewidencjonowana, opracowana i zabezpieczona
(od chwili kiedy wpiszemy ją do księgi inwentarzowej staje
się dobrem narodowym i jest prawnie chroniona).
Jest prezentowana na tematycznych wystawach czasowych, bądź
na ekspozycji stałej w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.
Bezpiecznie spoczywa w magazynie zbiorów Muzeum,
czekając na odpowiednią okazję do prezentacji.
Jest źródłem do pracy naukowej dla pracowników
muzeum, studentów, doktorantów etc.

informacje

Wszystkie proponowane zajęcia i spotkania odbywają się w siedzibie muzeum, na wystawie głównej i ekspozycjach czasowych, lub
na terenie miasta, pod opieką wykwalifikowanych edukatorów muzealnych i przewodników. Wybranym zajęciom towarzyszą prezentacje
multimedialne lub warsztaty.
Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu i tematu zajęć.
›
›
›
›

muzeum sił powietrznych
w dęblinie
08‒530 Dęblin,
ul. Lotników Polskich 1
tel. +48 261 519 450
sekretariat@muzeumsp.pl
www.muzeumsp.pl
Dział Edukacji, Organizacji
i Udostępniania Wystaw
edukacja@muzeumsp.pl

›
›
›

Czas trwania lekcji muzealnej w siedzibie muzeum:
1 godzina zegarowa
Koszt lekcji muzealnej:
50 zł/1 godzinę + bilet wstępu 4 zł/osoba
Minimalna ilość uczestników:
10 osób (maksymalna ilość uczestników: 25 osób)
Czas trwania spaceru miejskiego uzależniony jest od wybranego
tematu i liczby osób. Minimalna ilość uczestników:
10 osób
Przewodnik muzealny:
50 zł/1 godzinę, 75 zł/1,5 godziny
Udział w cyklicznych spotkaniach z historią:
bezpłatny
Rezerwacje przyjmowane są co najmniej 2 dni przed
planowaną wizytą:
tel. +48 261 519 462 (wtorek–piątek 9.00‒16.00)
rezerwacja@muzeumsp.pl
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Czekamy również na Państwa pytania, sugestie i propozycje. W miarę możliwości, jesteśmy
w stanie przygotować lekcję muzealną z tematem zaproponowanym
przez Państwa.

