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  Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, 

 

Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. ppłk. Stanisława 

Prusa ps. „Adam” w Bondyrzu, którego właścicielem jest Światowy Związek Żołnierzy 

Armii Krajowej Okręg Zamość, to wyjątkowe miejsce pielęgnujące etos Armii Krajowej i 

mogące poszczycić się cennymi walorami muzealnymi i historycznymi, które od wielu lat 

upowszechnia wiedze o historii i krzewi postawy patriotyczne.  

 

Przeprowadzony niedawno, gruntowny remont obiektu i jego otoczenia, obejmujący 

m.in. konserwację muzealiów i unowocześnienie ekspozycji stałej pn. „Niezłomni 

Zamojszczyzny – walka zbrojna o niepodległość w latach 1939-1953” pozwolił nam 

przygotować dla Państwa poniższą ofertę, dzięki której młodzież szkolna zyska wyjątkową 

okazję do zapoznania się z historią Niezłomnych Zamojszczyzny, Bohaterów Powstania 

Zamojskiego. Wszyscy Państwo, którzy zdecydują się skorzystać z naszej oferty, w ramach 

której proponujemy m. in.: 

 

 organizację wykładów historycznych w Muzeum Historycznym AK w Bondyrzu,  

 indywidulanie wybrane terminy bezpłatnego zwiedzania muzeum (do uzgodnienia z 

Kustoszem Muzeum – Panem Edmundem Sitkiem – tel. 696273788)  

 możliwość obejrzenia projekcji filmowych, 

 spotkania z ciekawymi ludźmi, m.in. weteranami AK 

 

w zależności od wybranej formy oferty, otrzymają do dyspozycji m.in małą salę kinową z 

możliwością obejrzenia wyprodukowanych przez Związek filmów, kiosk multimedialny oraz 

będą mieli sposobność obejrzenia nowoczesnej ekspozycji muzealnej. To wszystko pod 

okiem kontynuującego patriotyczne tradycje rodzinne Kustosza Muzeum – Pana Edmunda 

Sitka – syna założyciela i głównego pomysłodawcy utworzenia muzeum, historyka, byłego 

żołnierza Armii Krajowej i WiN – Jana Sitka. Aktualnie w naszej ofercie znajdują się 

następujące godziny otwarcia: 

 środa – 8.00-16.00 

 czwartek – 8.00-16.00 

 piątek – 10.00-18.00 

 sobota – 10.00-18.00 

 niedziela (za wyjątkiem ostatniej niedzieli miesiąca) – 10.00-18.00 
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 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość liczy, że uczestnictwo 

w żywych lekcjach historii na terenie naszego Muzeum ożywi, uatrakcyjni i dopełni proces 

kształcenia młodego pokolenia. Jednocześnie jesteśmy otwarci na Państwa propozycje, które 

mogłyby udoskonalić niniejszą ofertę. Z uwagi na dosyć wyraźną w ostatnich latach 

aktywizację działalności Związku w kierunku upamiętnienia etosu Armii Krajowej chętnie 

podejmiemy współpracę także przy okazji innych działań, takich jak np. wsparcie organizacji 

uroczystości patriotyczno – religijnych, rekonstrukcji historycznych, konferencji naukowych, 

koncertów i konkursów o charakterze patriotycznym czy pomoc w organizacji spotkań z 

Weteranami na terenie placówek szkolnych.  

 

Wszystkich Państwa zainteresowanych naszą propozycją zachęcamy do kontaktu 

poprzez naszą stronę internetową www.akzamosc.pl.  

 

 

 

Zgłoszenia  dotyczące niniejszej oferty przyjmowane będą mailowo: 

akzam@o2.pl  lub telefonicznie: 696 273 788 (Kustosz Muzeum – Pan Edmund Sitek) 

571 459 777 (Biuro). 

 

 

Wykłady realizowane w ramach projektu „Uniwersytet Powszechny w 

Bondyrzu ośrodkiem aktywizacji obywateli w sprawach wspólnotowych”. 
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