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Puzzle 303
Ułóż puzzle ze słynnym Dywizjonem 303 i poznaj fascynującą historię
bohaterów Bitwy o Anglię! Wyjątkowe puzzle w dwóch wariantach: 260 i 1000
elementów

 

Na 80.  rocznicę bitwy o Wielką Brytanię  Biuro Edukacji  Narodowej  Instytutu Pamięci  Narodowej
przedstawia dwie nowe układanki dla miłośników lotnictwa.

Puzzle powstały, aby upamiętnić polskie dywizjony lotnicze walczące w obronie brytyjskiego nieba w
czasie II wojny światowej.

W wersji  z 260 puzzlami do ułożenia jest scena przedstawiająca pierwsze zwycięstwo powietrzne
Dywizjonu 303, odniesione 30 sierpnia 1940 r. Tego dnia w czasie lotu ćwiczebnego por. Ludwik
Paszkiewicz zestrzelił ciężki myśliwiec Messerschmitt Bf-110. Szczątki tego messerschmitta zostały
odnalezione po wojnie i dziś są prezentowane w londyńskim RAF Museum.

Z 1000 elementów z drugiego pudełka powstaje obraz prezentujący fragment walki pilotów Dywizjonu



303, którą toczyli oni 27 września 1940 r., około 9.20 rano. Na pierwszym planie maszyna ppor.
Mirosława Fericia, jednego z pilotów biorących udział w udanym ataku na bombowiec Ju-88. W tle
można zobaczyć  samolot  Hurricane ppor.  Bogdana Grzeszczaka  w pościgu  za  messerschmittem
Bf-109.

Każdej  układance towarzyszy bogato ilustrowana broszura edukacyjna Nie tylko Dywizjon 303  o
udziale polskiego lotnictwa w II wojnie światowej autorstwa dr. Tomasza Gintera. Na 24 stronach
książeczki czytelnik znajdzie sylwetki pilotów, mapy, oznaki dywizjonów, samoloty, na których walczyli
Polacy, statystyki zestrzeleń i wiele innych ciekawych informacji.



Autorem ilustracji na układankach jest Antonis Karidis.

 

specyfikacja

Puzzle 1000 elementów – rozmiar ułożonego obrazu: 680 × 480 mm; wymiar opakowania: 330 ×
227 × 55 mm, EAN 5907796695036
Puzzle 260 elementów – rozmiar ułożonego obrazu: 600 × 400 mm; wymiar opakowania: 275 ×
198 × 44 mm, EAN 5907796695029
W każdym zestawie puzzli znajdują się 2 broszury 24-stronicowe pt. Nie tylko Dywizjon 303 – jedna
polsko–, a druga anglojęzyczna.

 

Gdzie można kupić puzzle?
Puzzle są dostępne w autoryzowanej księgarni Instytutu Pamięci Narodowej (wariant 260
elementów oraz 1000 elementów) oraz w wybranych sklepach z grami planszowymi i/lub
zabawkami.

https://ipn.poczytaj.pl/zabawka/puzzle-303-260-elem,482649
https://ipn.poczytaj.pl/zabawka/puzzle-303-260-elem,482649
https://ipn.poczytaj.pl/zabawka/puzzle-303-1000-elem,482650


Uwaga!
W 2016 r. Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci
Narodowej opublikowało 100-elementowe puzzle
przedstawiające walkę samolotów legendarnego Dywizjonu
303 z niemiecką wyprawą bombową na Londyn. Nakład
wydawnictwa jest wyczerpany i nie planuje się jego
wznowienia. Publikacja zawierała tę samą broszurę
edukacyjną, co puzzle opisane powyżej.

 

Pliki do pobrania

Broszura z opracowaniem historycznym
Broszura Nie tylko Dywizjon 303 (wersja PDF) (pdf, 18.45 MB) 18.03.2020 11:00
Not only 303 Squadron brochure (PDF version) (pdf, 18 MB) 07.12.2020 14:24

https://edukacja.ipn.gov.pl/download/210/404025/NietylkoDywizjon303.pdf
https://edukacja.ipn.gov.pl/download/210/404025/NietylkoDywizjon303.pdf
https://edukacja.ipn.gov.pl/download/210/539630/Notonly303SquadronPDFversion.pdf
https://edukacja.ipn.gov.pl/download/210/539630/Notonly303SquadronPDFversion.pdf
https://edukacja.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/210/210-539597.png
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