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Lekcje archiwalne towarzyszące wystawie „Ramię krzep –
Ojczyźnie służ”
135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce w Muzeum imienia
Kazimierza Pułaskiego w Warce

Oferta dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (grupy zorganizowane).

Zajęcia  przygotowane są w oparciu  o  kolekcję  dokumentów pozyskanych ze  Związku Sokolstwa
Polskiego w Ameryce i wystawę „Ramię krzep – Ojczyźnie służ”. 135. rocznica powstania Sokolstwa
Polskiego w Ameryce.

Miejsce  zajęć:  Centrum Edukacyjno-Muzealne przy  Muzeum im.  Kazimierza  Pułaskiego w Warce,
05-660 Warka, ul. Pułaskiego 24.

Na spotkanie składa się:

zwiedzanie  wystawy  czasowej  „Ramię  krzep  –  Ojczyźnie  służ”.  135.  rocznica  powstania
Sokolstwa Polskiego w Ameryce;
lekcja archiwalna;
zwiedzanie ekspozycji Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce (opłata – według cennika
Muzeum),  którego  zbiory  poświęcone  są  kultywowaniu  pamięci  i  ochronie  materialnego
dziedzictwa po polskim wychodźstwie, w szczególności udającym się do Stanów Zjednoczonych.
Cześć zbiorów stanowią pamiątki  po polsko-amerykańskim bohaterze walk  o  niepodległość
Kazimierzu  Pułaskim  oraz  po  innych  wielkich  Polakach,  którzy  emigrowali  do  Stanów
Zjednoczonych.

Wirtualny spacer po Muzeum:

https://www.muzeumpulaski.pl/virtualwalk/muzeumwarkapl/flash.html

 

Czas trwania lekcji i zwiedzania wystawy czasowej 45 min. – 1 godz. 15 min. (w zależności od etapu
edukacyjnego).

Polskie Sokoły z Ameryki. Zajęcia dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.1.
Duch  sportu  w  Polskim  ruchu  sokolim  w  Ameryce.  Zajęcia  dla  uczniów  klas  4-8  szkoły2.
podstawowej.
Sokolstwo to przyszłość narodu – rozwój i realizacja programu niepodległościowego Sokolstwa3.
Polskiego w Ameryce. Zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
Naśladując Emilię Plater – Kobiety – członkinie Sokolstwa Polskiego w Ameryce i ich wkład w4.
realizację programu niepodległościowego. Zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

https://www.muzeumpulaski.pl/virtualwalk/muzeumwarkapl/flash.html


Lekcje będą organizowane w środy od grudnia 2022 r. do końca marca 2023 r.

Dostępne terminy:

7 grudnia godz. 10.15 i godz. 12.15;

14 grudnia godz. 10.15 i godz. 12.15;

25 stycznia godz. 10.15 i godz. 12.15;

1 lutego godz. 10.15 i godz. 12.15;

8 lutego godz. 10.15 i godz. 12.15;

8 marca godz. 10.15 i godz. 12.15;

15 marca godz. 10.15 i godz. 12.15;

22 marca godz. 10.15 i godz. 12.15.

W sprawie zapisów prosimy o zgłoszenia na adres e-mail: spotkaniawarchiwum@ipn.gov.pl

Informacje konieczne przy dokonywaniu rezerwacji:

wybrany temat lekcji;
termin wizyty (dzień oraz godzina potwierdzana mailowo);
wielkość grupy (liczba uczestników i liczba opiekunów grupy);
nazwa i typ szkoły;
wiek uczestników - etap edukacji, klasa;
dane kontaktowe zamawiającego (telefon, e-mail).

Możliwe są zgłoszenia grup szkolnych składających się z uczniów różnych klas – wówczas organizator
zastrzega sobie  prawo do podziału  na  grupy.  (Ze  względów organizacyjnych i  przez  wzgląd na
bezpieczeństwo  ekspozycji  grupy  zwiedzające  wystawę  czasową  i  wystawę  stałą  Muzeum  im.
Kazimierza Pułaskiego nie powinny liczyć więcej niż 25 osób).

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Pliki do pobrania
Regulamin lekcji archiwalnych towarzyszących wystawie „Ramię krzep – Ojczyźnie służ” (docx, 15.53 KB)
28.11.2022 16:00
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