Szlakiem dobrych praktyk
Podróż studyjna do muzeów o profilu historyczno wojskowym

Peenemunde, Zirchow, Świnoujście, Kołobrzeg, Koszalin
11 – 14 kwietnia 2019 r.
Podróż historyczna dla pracowników muzeów wojskowych oraz żołnierzy Garnizonu Dęblin
do niemieckich i polskich muzeów techniki ma charakter szkoleniowy i wiąże się z
podpatrywaniem dobrych praktyk w muzeach o profilu wojskowym. Historisch-Technisches
Museum Peenemünde oraz Museum Hangar10. - Air Fighter Academy GmbH to jedne z
ciekawszych placówek muzealnych w Europie.
Na szlaku podróży odwiedzimy również placówki muzealne w Świnoujściu, Kołobrzegu i
Koszalinie. Celem wyjazdu jest zapoznanie się z funkcjonowaniem oraz zasobami muzeów w
Niemczech i na Pomorzu Zachodnim co ma zaowocować szerszą współpracą w zakresie
wystawiennictwa i upowszechniania historii.
Program:
11 kwietnia 2019r. - czwartek
5.45 – zbiórka uczestników przy Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
6.00 – wyjazd autokaru – trasa : Dęblin - Kozienice – Białobrzegi – autostrada A 2 – droga
szybkiego ruchu S 3 – Świnoujście
18.00 – zwiedzanie Muzeum V 3 w Zalesiu k. Międzyzdrojów. Muzeum – schron amunicyjny oraz
pochylnia tzw „stonogi” niemieckiej broni odwetowej V – 3 ( działo wielokomorowe )
19.00 – zakwaterowanie w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Międzyzdrojach
www.miedzyzdroje.cul.com.pl
19.30 – kolacja integracyjna
12 kwietnia 2019r. - piątek
7.30 – śniadanie
8.30 – wyjazd do Pennemunde /przeprawa promowa/
10.00 – zwiedzanie Muzeum Historyczno-Technicznego w Peenemunde (Historisch-Technisches
Museum Peenemünde)
13.00 – zwiedzanie okrętu Muzeum U – 461
14.30 – wyjazd do Zirchow /Wyspa Uznam
15.30 - zwiedzanie Muzeum Hangar nr 10
17.00 – wyjazd do Świnoujścia /przeprawa promowa/
18.00 – zwiedzanie Muzeum Obrony Wybrzeża- Fort Gerharda i Latarni Morskiej w Świnoujściu
19.30 – ognisko integracyjne – kolacja biwakowa na terenie Fortu Gerharda
21.30 – powrót do ośrodka w Międzyzdrojach
13 kwietnia 2019r. - sobota
7.30 – śniadanie
8.30 – wyjazd spod hotelu
9.00 – zwiedzanie Podziemnego miasta na Wyspie Wolin
11.30 – wyjazd do Kołobrzegu
13.00 – Trzęsacz – Muzeum Historii Trzęsacza na 15. Południku im. Władysława Jagiełły

17.00 – Rogowo- zwiedzanie wystawy w dawnym hangarze lotniczym
19.00 – zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym Olymp 3 w Kołobrzegu www.olymp3.pl
19.30 – wyjazd do Podborska
20.30 – Zwiedzanie Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku i kolacja grillowa w plenerze
22.30 – planowany powrót do hotelu
14 kwietnia 2019r. - niedziela
7.00 – śniadanie
8.00 – wykwaterowanie i wyjazd do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
8.30 – zwiedzanie Muzeum
10.30 – Kołobrzeg- zwiedzanie Kołobrzeskiego Skansenu Morskiego
12.00 – wyjazd do Koszalina
13.00 – Koszalin - zwiedzanie Muzeum Obrony Przeciwlotniczej
13.30 – obiad
14.30 - wyjazd w drogę powrotną do Dęblina
23.59 – planowany powrót do Dęblina
Organizator zastrzega sobie zmiany w harmonogramie podróży w związku z bieżącymi potrzebami
grupy oraz nieprzewidzianych okoliczności
Prosimy uczestników wycieczki o zabranie wygodnego obuwia i stroju turystycznego na
wędrówki szlakami pieszymi o małym stopniu trudności. Na czas przejazdu do
Międzyzdrojów 11 kwietnia 2019r. prosimy o zabranie suchego prowiantu ( kiełbaski na
ognisko).
Pilot – Paweł Pawłowski – kontakt tel. 691-939-316
Koszt wycieczki od jednej osoby przy 40 uczestnikach – 360 zł
Uczestnicy muszą zabrać ze sobą 25 euro na wstępy do muzeów i ewentualny posiłek po
stronie niemieckiej

Trasa przejazdu ok. 1.700 km
Organizator zapewnia trzy noclegi, trzy śniadania, dwie obiadokolacje, obsługę pilota –
przewodnika w trakcie całej podróży, ubezpieczenie OC,
Organizator : Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
Zapisy w Muzeum Sił Powietrznych na adres sekretariat@muzeumsp.pl do 15 lutego 2019r.
Dodatkowych informacji udziela pani Magdalena Jońska
Sekretariat MSP pod nr telefonu CA MON 261-519-450
Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszone i zakwalifikowane osoby otrzymają nr konta bankowego, na który będzie trzeba uiścić
opłatę do 8 marca 2018r.

