W obiektach naszego Muzeum odbędą się bezpłatne pokazy VR – WIRTUALNEJ
RZECZYWISTOŚCI – pod nazwą: "Dwie plaże chwały 1939/44 - helskie korzenie D-Day"

W dniach 21-22 .08 Muzeum Obrony Wybrzeża - Sala kinowa













10.00 Film (ekran) - opowieść niezwykła adm. Unruga 32 dni samotnej chwały
(20min)
10.20 Zwiedzanie na VR Baterii Cyplowej 1939 - 1h ( 3 spacery po 20 min).
11.20 Film (ekran) - żołnierze gen Maczka - wtedy i dziś . Prowadzą goście z Chicago
z 10 Pułk Dragonów/ Robert Witosławski (20min)
11.40 Zwiedzanie na VR umocnień plaży Omaha z 1944r. ( Prowadzą goście z
Chicago z 10 Pułk Dragonów/ Robert Witosławski ) - (2 X 20 min). (5 minutowe sesje
VR)
12.20 Panel dyskusyjny / opcjonalnie strzelnica wirtualna (legendarna broń WW2)
(20 min)
12.40 Film VR 360 stopni - Lądowanie w Normandii we wspomnieniach weteranów (2X20 min) .
13.20 - Film (ekran) - Krążownik ORP Dragon . D-Day w opowieściach załogihistoria lądowania i polskiej ofiary krwi (20 min)
13.40 Film (ekran) - Westerplatte 1939 . Historia prawdziwa w książce i wirtualnej
rekonstrukcji (20 min) - prowadzący Mariusz Wójtowicz-Podhorski/Robert
Witosławski .
14.00 Panel dyskusyjny / opcjonalnie strzelnica wirtualna (legendarna broń WW2)
(20 min).
14.20 Film /spacer z przewodnikiem. Wirtualna Kępa Oksywska 1939 (prowadzący
Kamil Sarapuk (Fundacja Wiatr od Morza) /Robert Witosławski ) -(20 min)
14.40 Panel dyskusyjny 20 minut. / opcjonalnie strzelnica (legendarna broń WW2)
16.00 – Zakończenie pokazów.

W dniach 23-27.08 na Baterii im. Heliodora Laskowskiego:
- Schron Stanowiska nr 4 Baterii Cyplowej przy drodze na plażę (armata)
- Schron centrali artyleryjskiej (200m od stanowiska nr 3 w kierunku Helu)







10.00 Film (ekran) - opowieść niezwykła adm. Unruga 32 dni samotnej chwały
(20min)
10.20 Zwiedzanie na VR Baterii Cyplowej 1939 - 1h ( 3 spacery po 20 min).
11.20 Film (ekran) - żołnierze gen Maczka - wtedy i dziś . Prowadzą goście z Chicago
z 10 Pułk Dragonów/ Robert Witosławski (20min)
11.40 Zwiedzanie na VR umocnień plaży Omaha z 1944r. ( Prowadzą goście z
Chicago z 10 Pułk Dragonów/ Robert Witosławski ) - (2 X 20 min). (5 minutowe sesje
VR)
12.20 Panel dyskusyjny / opcjonalnie strzelnica wirtualna (legendarna broń WW2)
(20 min)
12.40 Film VR 360 stopni - Lądowanie w Normandii we wspomnieniach weteranów (2X20 min) .








13.20 - Film (ekran) - Krążownik ORP Dragon . D-Day w opowieściach załogihistoria lądowania i polskiej ofiary krwi (20 min)
13.40 Film (ekran) - Westerplatte 1939 . Historia prawdziwa w książce i wirtualnej
rekonstrukcji (20 min) - prowadzący Mariusz Wójtowicz-Podhorski/Robert
Witosławski .
14.00 Panel dyskusyjny / opcjonalnie strzelnica wirtualna (legendarna broń WW2)
(20 min).
14.20 Film /spacer z przewodnikiem. Wirtualna Kępa Oksywska 1939 (prowadzący
Kamil Sarapuk (Fundacja Wiatr od Morza) /Robert Witosławski ) -(20 min)
14.40 Panel dyskusyjny 20 minut. / opcjonalnie strzelnica (legendarna broń WW2)
16.00 – Zakończenie pokazów.

Dnia 27.08 godzina 19-20.30 - uroczyste zamknięcie D-Day Hel
(plac przed schronem stanowiska 4 baterii)





strzelnica wirtualna (legendarna broń WW2)
Spotkanie z rodzinami obrońców wybrzeża /wirtualny pokaz pojedynku baterii z
pancernikami połączony z działoczynem.
Retrospekcja Rocznicy 32 dni obrony Helu - 2021.
strzelnica wirtualna (legendarna broń WW2)

