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Przewodnik historyczno-turystyczny

Muzea wojskowe na wspólnym szlaku
Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie, Twierdza
Świnoujście, Zloty Pojazdów Militarnych od kilku
już lat stanowią ważne punkty na mapie atrakcji turystycznych Pomorza Zachodniego. Kolejnym charakterystycznym produktem turystyki kulturowej
województwa zachodniopomorskiego mogą stać
się muzea wojskowe związane z upamiętnieniem
walk 1. Armii Wojska Polskiego. Projekt utworzenia sieci muzeów powstaje z inicjatywy Muzeum
Oręża Polskiego w Kołobrzegu – największej kolekcji militariów w tej części Polski.
Województwo zachodniopomorskie to skarbnica
miejsc i obiektów związanych z historią wojskowości: od bitwy pod Cedynią w 972 r. po symboliczne
zaślubiny z morzem i operacje forsowania Odry
w 1945 r. W kulturowym tyglu mieszają się tradycje
wikińskie, słowiańskie, duńskie, szwedzkie, pruskie,
napoleońskie, niemieckie, rosyjskie i oczywiście
polskie. Dotyczy to wielu sfer, takich jak kultura,
architektura czy obyczajowość. Ostatnia wojna
światowa i ustalenie zachodniej granicy Polski
na Odrze i Nysie Łużyckiej spowodowały, iż na
Pomorzu Zachodnim nastąpiła wielka wymiana
ludności. Osiedleńcy przybywający tu z różnych
stron, budują po dzień dzisiejszy swoją tożsamość.
O ile, od lat powojennych aż do roku 1989, ogromną
rolę w budowaniu tożsamości odgrywała ideologia
i propaganda, o tyle w nowej rzeczywistości w zupełnie inny sposób możemy interpretować wysiłek
zbrojny żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego. Do
dyspozycji mamy całą paletę symboli, materialnych
świadectw oraz relacji żywych świadków historii,
które możemy wykorzystywać w tworzeniu nowych
wartości spajających lokalną społeczność.
Granice wytyczała globalna polityka Wielkiej

Trójki, ale to właśnie szlak bojowy 1. Armii Wojska
Polskiego stał się podstawą do ustanowienia ważnych miejsc dla tożsamości powojennych mieszkańców Pomorza. Wał Pomorski, wybrzeże Bałtyku
i Rejon Pamięci Narodowej (Czelin, Gozdowice,
Stare Łysogórki, Siekierki i Cedynia). Z każdym
z tych miejsc związane jest świętowanie zwycięstwa po trudzie bitewnym oraz ofiara krwi – milczące mogiły. Ten czas zatrzymany upamiętniają
tablice, cmentarze, pomniki i muzea.
Zadaniem sieci muzeów o profilu wojskowym jest
przypominanie i ostrzeganie o zgubnych skutkach
wojny. To również prezentacja walczących stron
i techniki wojskowej, jakiej towarzyszył swoisty
wyścig zbrojeń, który rozpoczął się przed 1939
rokiem. To również nowa oferta wśród wielu
propozycji skierowanych do miłośników turystyki
tematycznej.
W zjednoczonej Europie Ojczyzn tylko kultura
pozwala na tworzenie dobrych relacji i budowanie
partnerstwa pomiędzy sąsiadami, których wielowiekowa historia odcisnęła piętno na wzajemnym
postrzeganiu. W przypadku Pomorza Zachodniego
doświadczonego wielką wędrówką ludności, te
wzajemne relacje przez prawie 60 lat próbowano
podgrzewać propagandą i ideologią narodową. Po
przełomowym roku 1989 Polacy i Niemcy uczą
się siebie od nowa – przez podróże i wymianę
kulturową. Nowy szlak kulturowy mógłby jeszcze
bardziej pozwolić na burzenie stereotypów i upamiętnienie wspólnej historii.
Paweł Pawłowski
Dyrektor Muzeum Oręża Polskiego
w Kołobrzegu

Słowo od wydawcy
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu od wielu lat
należy do najbardziej aktywnych placówek kultury
na Pomorzu Zachodnim i z dużym powodzeniem
realizuje ambitne programy w postaci wystaw,
konferencji, publikacji oraz rekonstrukcji związanych z operacjami militarnymi z okresu II wojny
światowej w regionie. Muzeum nie ogranicza się
tylko do działań związanych ze swoim profilem,
dba również o promowanie ponad 1000-letniej
historii i kultury Kołobrzegu oraz poszerza zakres
swoich kompetencji o tematykę morską. Aktywność
muzealników kołobrzeskich sprawiła, że instytucja
jest dobrze rozpoznawalna w kraju, nie tylko jako
jedno z najważniejszych muzeów o tematyce wojskowej. O popularności Muzeum Oręża Polskiego
świadczy także imponująca liczba odwiedzających
je co roku widzów.
Od kilku lat muzealnicy kołobrzescy biorą
aktywny udział w pracach Stowarzyszenia Muze-

alników Polskich. Efektem tego jest nowy przewodnik – Zachodniopomorskie Muzea Wojskowe
na szlaku 1. AWP. Pierwszy polsko-niemiecki
Przewodnik po muzeach Pomorza Zachodniego
wydał Oddział Zachodniopomorski Stowarzyszenia
Muzealników Polskich w 2001 roku. Dotychczas
ukazały się jego wydania (2001, 2005) pod redakcją Genowefy Horoszko, byłej prezes Oddziału
Zachodniopomorskiego SMP.
Specjalistyczny przewodnik poświęcony grupie
muzeów zachodniopomorskich o tematyce wojskowej dobrze wpisuje się w strategię działania
Stowarzyszenia Muzealników Polskich, która
zakłada opracowanie kolejnych tematycznych
wydawnictw z zakresu muzealnictwa.
Sławomir Szafrański
Prezes Oddziału Zachodniopomorskiego
Stowarzyszenia Muzealników Polskich

Rys historyczny:
Powstanie 1. Armii Wojska Polskiego
PO KAMPANII WRZEŚNIOWEJ
Armia Polska po klęsce kampanii wrześniowej
w 1939 roku, dzięki ewakuacji 80 000 żołnierzy
polskich, została ponownie reaktywowana za granicą: w Wielkiej Brytanii i Francji. Niestety wielu
oficerów i podoficerów walczących we wrześniu
i październiku 1939 roku dostało się do niewoli
niemieckiej bądź sowieckiej. Tylko części formacji
wojskowych udało się przedostać na zachód i dalej
brać czynny udział w walkach z Niemcami.
Dla władz Polski na uchodźstwie pilną sprawą
stało się utworzenie Armii Polskiej, która mogłaby
jako regularne wojsko stanąć do walki z hitlerowcami. Część żołnierzy polskich, którym udało się
dotrzeć na zachód, weszła w skład armii brytyjskiej
np. walcząc o Anglię czy w Norwegii. Jednakże
walczący żołnierze polscy w armiach zachodnich
wchodzili w skład formacji bojowych obcych państw,
nie tworząc jednolitej Armii Polskiej, pozostając
pod dowództwem zachodnich zwierzchników.
armia polska w zsrr, lata 1941–1942
Okazją do utworzenia regularnej Armii Polskiej
była trudna sytuacja ZSRR w drugiej połowie 1941
roku. Latem tego roku Niemcy rozpoczęły podbój
Związku Radzieckiego, łamiąc tym samym podpisany w 1939 roku przez Ribbentropa i Mołotowa
słynny pakt o nieagresji między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim. W związku z nieoczekiwaną
wojną z Niemcami, władze radzieckie zgodziły
się na utworzenie oddziałów wojska polskiego
na terenie ZSRR. Od sierpnia 1941 roku zaczęto
formować Armię Polską w Związku Radzieckim
z byłych więźniów NKWD oraz przebywających
w obozach pracy.
Dowódcą sił polskich formowanych w ZSRR
został gen. Władysław Anders, który do 1941 roku

przebywał w więzieniu NKWD. Był jednym z wielu
oficerów, którzy dostali się do niewoli sowieckiej
podczas ewakuacji wojsk polskich przez granicę
polsko-węgierską. Rejonem formowania armii był
okręg Buzułuku, miasta obecnie przynależącego
do Rosji (okręg Orenburg), położonego niedaleko Samary, w pobliżu granicy z Kazachstanem.
W okresie sierpień–wrzesień 1941 roku przyjęto
ponad 25 000 rekrutów, z których powstały pierwsze
dywizje piechoty.
Podczas formowania Armii Polskiej, dowództwo
polskie prowadziło intensywne poszukiwania
oficerów, wziętych do niewoli sowieckiej. Nikt
wtedy jeszcze nie wiedział o zbrodni katyńskiej.
W tym samym czasie władze radzieckie usilnie
domagały się udziału wojsk polskich w działaniach
wojennych, uzależniając od tego dalsze dozbrajanie
kolejnych oddziałów. Jednak w wyniku postępującego naporu Niemców na Związek Radziecki
w 1942 roku, decyzją najwyższego dowództwa
i za zgodą Rosjan, ewakuowano 41 000 żołnierzy
polskich ze Związku Radzieckiego przez Iran
i Irak na Bliski Wschód. W Iraku żołnierze polscy,
już jako 2. Korpus Polski, brali udział w operacji
zabezpieczania pól naftowych w okolicy Mosulu
i Kirkuku. Następnie zostali przetransportowani
do Palestyny, skąd dołączyli do wojsk brytyjskich,
biorąc m.in. udział w walkach o Monte Cassino
na froncie włoskim.
armia polska w zsrr, lata 1941–1942
Po wyjściu Armii Andersa ze Związku Radzieckiego,
wstąpienie do armii tworzonej przez Zygmunta
Berlinga współpracującego z władzami komunistycznymi, pozostawało jedną z niewielu szans na
powrót do Polski i walki z niemieckim okupantem.
W marcu 1943 polscy komuniści, Wanda Wasilewska

i Zygmunt Berling, podjęli rozmowy ze Stalinem
o utworzeniu nowej Polskiej Armii na terenie ZSRR.
Mimo ewakuacji Armii Andersa, wciąż w Związku
Radzieckim pozostawało wielu Polaków chcących
i mogących zasilić polskie siły zbrojne.
Formowana Armia Polska powstała bez zgody
legalnych władz Rzeczypospolitej, które zerwały
stosunki dyplomatyczne ze Związkiem Radzieckim
w kwietniu 1943 roku, po ujawnieniu zbrodni katyńskiej na polskich oficerach. Kadrę dowódczą nowo
formowanej armii stanowili oficerowie sowieccy,
oraz polscy komuniści pełniący funkcję oficerów
politycznych. Do Armii Polskiej wcielani byli Polacy
deportowani w głąb ZSRR w latach 1939–1941 oraz
mieszkańcy Kresów Wschodnich dawnej Polski.
W następnym roku, tj. 1943, zaczęto formować
kolejną Armię Wojska Polskiego, której wodzem
naczelnym został ppłk Zygmunt Berling (później
generał). Rejonem formowania wojsk polskich były
Sielce nad Oką niedaleko Moskwy, gdzie została
utworzona 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza
Kościuszki. Do lipca 1943 roku 1. DP liczyła już

ponad 16 000 żołnierzy. Prawdziwym chrztem
bojowym dla 1. DP była bitwa pod Lenino, która
miała miejsce 12–13 października 1943 roku. Mimo
zwycięstwa okupiona została dużymi stratami,
w wyniku których po dwóch dniach walki dywizja
musiała zostać wycofana. Szacuje się, że w trakcie
bitwy zginęło 510 żołnierzy, 1776 zostało rannych,
ponad 650 zaginęło bez wieści, a 116 dostało się
do niewoli. Straty wyniosły prawie 20% składu
osobowego 1. Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki.
1. armia wojska polskiego
W wyniku dalszego formowania wojsk w marcu
1944 władze ZSRR wyraziły zgodę na utworzenie
1. Armii Polskiej, przemianowanej w lipcu na
1. AWP, która liczyła prawie 100 000 żołnierzy.
W skład 1. Armii wchodziło: 5 dywizji piechoty,
1 dywizja artylerii przeciwlotniczej, 1. Brygada
Pancerna, 1. BrygadaKawalerii, 5. Brygada Artylerii.
Dodatkowo w skład 1. AWP wchodziła mieszana
dywizja lotnicza. Dowódcą 1. AWP został gen. dyw.
Stanisław Popławski.
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Mapa szlaku bojowego 1. AWP z 1945 roku

Walki o Wał Pomorski – 1945 r.

Zdobyta haubica niemiecka, Wałcz, luty 1945 r.

Polski oficer obok budynku poczty,
Jastrowie, luty 1945 r.

Walki o przełamanie Wału Pomorskiego na dawnej granicy polsko-niemieckiej rozpoczęły się 29
stycznia 1945 r. Następnego dnia żołnierze polscy
dotarli do przedmieść Złotowa, o które toczyły się
ostre walki przez całą noc. Rankiem 31 stycznia
Złotów został zdobyty.
Jednym z tragicznych epizodów w walce o przełamanie Wału Pomorskiego był bój o Podgaje,
w którym udział brali żołnierze 1. Dywizji Piechoty.
Brak rozeznania sił niemieckich skończył się niemalże unicestwieniem całego oddziału, wysłanego
do dokonania zwiadu. Podgaje zostało zdobyte
dopiero 3 lutego. Zwycięstwo zostało okupione stratą
ponad 800 żołnierzy. Był to pierwszy odcinek na
tzw. pasie przesłaniania, oparty o rzekę Gwdę, który
tego dnia został przełamany. 5 lutego żołnierzom
z 4. DP 1. AWP udało się dokonać wyłomu w Wale
Pomorskim w okolicy Nadarzyc, które zdobyto
w tym samym czasie. W walkach o wieś zginęło
220 żołnierzy, a 315 zostało rannych.
Kolejną miejscowością, o którą stoczono krwawy
bój był Mirosławiec, położony na północny zachód
od Wałcza. Zdobycie tego miasta wiązało się z zamknięciem odwrotu Niemcom na zachód. Natarcie
na miasto przeprowadziły 1. i 2. DP wspierane
ostrzałem artyleryjskim. Mirosławiec zdobyto 10

lutego, po dwóch dniach ciężkiej walki. W bitwie
o miasto zginęło 150 żołnierzy polskich, a ponad
350 odniosło rany. Mirosławiec uległ zniszczeniu
w 20%.
Po zdobyciu Mirosławca udało się okrążyć silnie
ufortyfikowany Wałcz – ważny węzeł komunikacyjny,
z którego rozchodziły się drogi kolejowe w kierunku
Gorzowa Wielkopolskiego, Gdańska, Piły, Stargardu
Szczecińskiego. Walki o Wałcz rozpoczęły się już
31 stycznia atakiem wojsk radzieckich. Od północy
do Wałcza zaczęła podchodzić polska 4. DP, która
8 lutego swoje pozycje przekazała 2. DP 1. AWP.
W okresie od 8 do 11 lutego polscy żołnierze, wraz
z żołnierzami radzieckimi, toczyli ciężkie boje
o miasto. 10 lutego udało się ostatecznie okrążyć
Wałcz, aby dwa dni później go zdobyć.
Walki o przełamanie Wału Pomorskiego, mimo
że zwycięskie, kosztowały życie 4 424 żołnierzy
polskich, 2 374 zaginęło bez wieści, a 1 051 zostało
rannych. Były to jedne z najkrwawszych walk stoczonych przez Wojsko Polskie podczas całej II wojny
światowej. Mimo olbrzymich strat batalia o Wał
Pomorski była pierwszą samodzielnie przeprowadzoną i zakończoną sukcesem operacją wojskową
1. Armii Wojska Polskiego podczas tej wojny.

Muzeum Walk o Wał Pomorski w Mirosławcu
Ośrodek Kultury w Mirosławcu
ul. Parkowa 1, 78-650 Mirosławiec,
tel. 67 259 50 23
okis.mc@wp.pl
www.okwm.pl

Zwiedzanie:
poniedziałek–piątek
8.30–18.00
sobota–niedziela – tylko grupy
zorganizowane po wcześniejszej
rezerwacji

WYSTAWA STAŁA
Muzeum Walk o Wał Pomorski w Mirosławcu
otwarto 16 marca 1985 w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ekspozycja stała obrazuje
historię walk na Wale Pomorskim w 1945 r., ze
szczególnym zaakcentowaniem zdobycia Mirosławca. Wydarzenia te zilustrowano za pomocą
historycznych fotogramów i wykresów, rozkazów
bojowych, planów sytuacyjnych, dokumentów
uczestników walk, antyhitlerowskich ulotek,
odznaczeń bojowych i medali, a także artykułów
z prasy wojskowej, dotyczących okresu walk na
Pomorzu.
Centralnym punktem wystawy jest wielkoformatowy obraz panoramiczny autorstwa artysty
malarza Stefana Garwatowskiego z dioramą, na
której znajduje się przeciwpancerna armata 45 mm.
Przedstawia scenę z walk toczonych przez Wojsko
Polskie w ramach zdobycia Mirosławca. Istotnym
elementem wystawy jest stół plastyczny, przedstawiający niemieckie fortyfikacje oraz kierunek
natarcia jednostek 1. AWP. Ekspozycję uzupełnia
zestaw broni strzeleckiej, amunicji artyleryjskiej

i moździerzowej, mundury i ekwipunek żołnierski.
Wystawę zamyka prezentacja walk 1. Armii
Wojska Polskiego na Pomorzu, nad Bałtykiem,
Odrą i w operacji berlińskiej. Szczególnie uwypuklono udział w walkach 1. i 2. Dywizji Piechoty
oraz 1. Warszawskiej Brygady Kawalerii. W tej sali
znajdują się mundury żołnierzy jednostek piechoty
i kawalerii oraz siodło i szable kawaleryjskie.
Wystawę stałą uzupełnia sala poświęcona historii lotnictwa wojskowego w Mirosławcu, która
prezentuje historię jednostki wojskowej oraz pilotów tragicznie zmarłych w katastrofie samolotu
transportowego CASA w 2008r. Wystawa powstała
z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Lotnictwa
w Mirosławcu
Przy budynku muzeum zlokalizowano ekspozycję
plenerową, gdzie ustawiono 3 działa artyleryjskie
(57 mm, 76 mm i 122 mm) oraz czołg T-34/85 będący pomnikiem poświęconym uczestnikom walk
o Mirosławiec. Tuż obok znajduje się najnowszy
eksponat - samolot myśliwsko – bombowy SU 22,
który znajdował się na wyposażeniu 12 Bazy Lotniczej w Mirosławcu.

Muzeum Ziemi Wałeckiej w Wałczu
ul. Pocztowa 14
78-600 Wałcz
tel. 67 258 25 91
mzwalcz@o2.pl
www.muzeum.walcz.pl
pradzieje. średniowiecze.
czasy nowożytne.
Na wystawie stałej można obejrzeć eksponaty
dotyczące historii Wału Pomorskiego i czasów powojennych, w tym: broń, mundury, żołnierskie
wyposażenie, dokumenty frontowe i osiedleńcze.
Muzeum Ziemi Wałeckiej działa od 1982 r.
W jego zasobach znajdują się zbiory dokumentujące: pradzieje ziemi wałeckiej, początki osadnictwa, powstanie i rozwój miast, rozwój polityczny
i kulturalny od XVI do XVIII wieku, archiwalia
dotyczące starostwa wałeckiego z XVII i XVIII
wieku, dokumenty obrazujące walkę o utrzymanie
polskości po rozbiorach i germanizację od połowy
XIX wieku do wybuchu II wojny światowej, budowę
i przełamanie Wału Pomorskiego na ziemi wałeckiej
oraz osadnictwo i odbudowę ze zniszczeń po wyzwoleniu. Są też zbiory pamiątek po kombatantach
II wojny światowej, a ponadto – artystyczne meble
i wyroby rzemiosła artystycznego.

zwiedzanie:
wtorek–piątek
niedziela

10.00–16.00
11.00–15.00

ODDZIAŁ MUZEUM
ZIEMI WAŁECKIEJ
W WAŁCZU

Skansen Fortyfikacyjny
Grupa Warowna Cegielnia
ul. Południowa
78-600 Wałcz
tel. 668 834 719
cegielnia@bunkry.eu
www.bunkry.eu

Skansen Fortyfikacyjny Grupa Warowna Cegielnia to obiekt muzealny obejmujący jeden z najciekawszych zespołów budowli obronnych Wału
Pomorskiego. Ulokowany jest około 30 km od miejsca, gdzie żołnierze 1. awP 5 II 1945 r. włamali się
w główną pozycję Wału Pomorskiego. Znajduje
się w centralnej części południowego odcinka
obrony Wałcza (Deutsch Krone Süd), na malowniczym wzniesieniu dominującym nad jeziorem
Chmiel Duży.
W skład Grupy wchodzą dwa samodzielne
schrony bojowe ciężkiej konstrukcji, schron bierny
z garażami dla dwóch armat przeciwpancernych
oraz schron obserwacyjny do kierowania ogniem
artylerii.
Na terenie skansenu można zwiedzać ciężki
schron bojowy B-Werk Cegielnia-Zachód oraz
trasę plenerową prowadzącą do pozostałych, wybudowanych przez Niemców w latach 1935–36
obiektów fortecznych, między innymi do odsłoniętego podziemnego chodnika, gdzie dokładnie

zwiedzanie:
15 IV–15 X		 wtorek–piątek		
					 sobota–niedziela
16 X–14 IV wtorek–piątek		
					 niedziela					

10.00–19.00
11.00–19.00
11.00–15.00
11.00–15.00

można przyjrzeć się sposobowi jego wykonania.
Udostępniona jest również stała ekspozycja historyczno‑militarna w pawilonie wystawienniczym,
na której prezentowane jest umundurowanie,
uzbrojenie i wyposażenie żołnierzy polskich, radzieckich i niemieckich. Wśród wielu eksponatów
znajdują się trzy typy pancerzy okopowych, motocykl Triumph TWN BD 250 W, ciężkie karabiny
maszynowe MG 34 i Maxim wz. 1910, urządzenia
i przedmioty będące na wyposażeniu schronów
Grupy Warownej Cegielnia. Pod wiatami natomiast
można obejrzeć między innymi 122 mm haubicę
wz. 1938, 76 mm. armatę dywizyjną wz. 1942,
45 mm armatę przeciwpancerną wz. 1937, czy też
moździerz 120 mm wz. 1943.
Muzeum Ziemi Wałeckiej i Skansen Grupa
Warowna Cegielnia są organizatorami cyklicznych
przedsięwzięć, takich jak: inscenizacje historyczne
Obrazy z ostatnich dni II wojny światowej i Rajdy
Szlakiem Fortyfikacji Ziemi Wałeckiej.

Warto zobaczyć na szlaku
Muzeum Wału Pomorskiego w Wałczu
ul. Wojska Polskiego 99/19
78-600 Wałcz
www.muzeum1945.republika.pl

zwiedzanie:
rezerwacja telefoniczna, tel. 507 786 104
skansen1945@tlen.pl

Muzeum powstało w 2009 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Grup Warownych Pojezierza Wałeckiego. Wojciech Olek i Daniel Iwański wraz z młodzieżą przygotowali ekspozycję i wyposażyli salę
muzealną w eksponaty.
Muzeum podzielone jest na cztery działy: Historia
Wojska Niemieckiego, Historia Wojska Radzieckiego,
Historia Wojska Polskiego oraz Fortyfikacje Wału
Pomorskiego.
Muzeum prezentuje bogate zbiory broni z czasów II wojny światowej, umundurowania oraz
wyposażenia żołnierzy walczących o Wał Pomorski.
Program zwiedzania wzbogacony jest także o zajęcia edukacyjne, które prowadzą przewodnicy
w umundurowaniu historycznym.
Muzeum zajmuje się również organizacją wycieczek po Wale Pomorskim, prelekcjami o historii
broni i uzbrojenia od XIV wieku do lat 50. XX wieku.
Uzupełnieniem są zajęcia edukacyjne na zamku
w Tucznie. Warto zwiedzić także Skansen Forteczny
Galgenberg w Strzalinach koło Tuczna.

Izba Pamięci w Zdbicach
Bez wątpienia warto odwiedzić działającą w Zdbicach
Izbę Pamięci Narodowej, w której zgromadzono
bardzo ciekawy zbiór wykopanych na pobojowisku

autentycznych znalezisk z lutego 1945 roku. W Zdbicach warto także zobaczyć Skansen Bojowy 1. Armii
Wojska Polskiego.

Muzeum Wału Pomorskiego i II Wojny Światowej
w Szczecinku
ul. Kościuszki
Szczecinek
(droga na Barwice)

zwiedzanie:
sobota–niedziela				 12.00–16.00
(indywidualne zwiedzanie
po wcześniejszej rezerwacji,
tel. 604 264 488)

Organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Turystyczno-Historyczne Jazda 4x4.

dotarcie do najciekawszych miejsc związanych
z Wałem Pomorskim. Polecamy 12 tras, których
przebieg umożliwia poznanie najlepiej zachowanych, unikatowych schronów ziemi szczecineckiej.
Fortyfikacje położone są w otoczeniu przepięknej
pomorskiej przyrody, wśród lasów, urokliwych
jezior i wzgórz, co dodatkowo uatrakcyjnia ich
zwiedzanie.

Muzeum mieści się w jednym z największych
i najlepiej zachowanych Panzerwerków na Pomorzu.
Położone jest w Szczecinku przy ul. Kościuszki. Od
2009 r. prowadzona jest rewitalizacja obiektu oraz
gromadzone są zbiory związane z fortyfikacjami i
walkami prowadzonymi na tym terenie pod koniec
II wojny światowej. Przy muzeum odbywają się
również inscenizacje walk z tego okresu. Jednocześnie tworzone są trasy turystyczne umożliwiające

Szczegółowe informacje są dostępne
na stronie: www.walpomorski.pl

Zdobycie Kołobrzegu 18 marca 1945 r.
W listopadzie 1944 roku dowództwo niemieckie
ogłosiło Kołobrzeg twierdzą (Festung Kolberg).
Rozpoczęto przygotowania miasta do obrony. Na
przedpolach, wzdłuż skrajnych zabudowań, szczególnie przy drogach wlotowych, zbudowano system
fortyfikacji polowych. Załoga twierdzy składała
się z resztek cofających się oddziałów frontowych,
oddziałów rezerwowych i obrony terytorialnej (tzw.
Volkssturm). Oprócz wojsk lądowych w obronie
miasta wzięła też udział marynarka wojenna.
Dowódcą był płk Fritz Fullriede. W mieście było
kilkadziesiąt tysięcy uciekinierów czekających na
ewakuację drogą morską.
4 marca 1945 roku pod Kołobrzeg podeszły
czołowe oddziały 1. i 2. Frontu Białoruskiego
(rzeka Parsęta była linią rozgraniczenia frontów).
Dowództwo 1. Frontu Białoruskiego, w którego pasie
natarcia znalazł się Kołobrzeg, nie przewidywało
większych walk o to miasto. Stało się inaczej.
Próby zdobycia Kołobrzegu z marszu przez
pancerne oddziały radzieckie nie dały żadnych
rezultatów. 7 marca zadanie oczyszczenia miasta
z resztek nieprzyjaciela otrzymała 1. AWP. 8 marca
około godziny 6 rano patrol pięciu żołnierzy pod
dowództwem kpr. Leona Piworowicza z 16 pp dotarł
do morza w Grzybowie na zachód od Kołobrzegu.

4. Pułk Czołgów Ciężkich

Dowódca kompanii ppor. Władysław Jurak zorganizował ze swoimi żołnierzami powitanie z morzem.
Zatknięto polską flagę i odśpiewano dwie pieśni
Hymn do Bałtyku i Morze, nasze morze… Natarcie
6. DP 8 marca wykazało, że miasto jest wyjątkowo
silnie bronione. Zaczęto przegrupowywać do
Kołobrzegu kolejne oddziały polskie. W dniach
12–13 marca na wszystkich odcinkach przełamany
został zewnętrzny pierścień obrony. Rozpoczęły
się krwawe walki uliczne. 18 marca rano zdobyto
port z ujściem Parsęty.
Zdobycie Kołobrzegu było pierwszym samodzielnym zwycięstwem 1. AWP.
W walkach o Kołobrzeg brały udział następujące
jednostki Wojska Polskiego: trzy dywizje piechoty
(3., 4. i 6.), trzy brygady artylerii (2., 3. i 6.), dwa
pułki artylerii przeciwlotniczej (15. i 18.), 1. Pułk
Moździerzy, 4. Pułk Czołgów Ciężkich, 2. Batalion
Miotaczy Ognia, jednostki inżynieryjne i – w niektórych dniach – pułki 4. Dywizji Lotniczej, razem
prawie 30 tysięcy żołnierzy polskich. W ostatnich
dniach walk siły polskie wspierała radziecka 6. Leningradzka Brygada Artylerii Rakietowej.
Poległo ponad 1 400 żołnierzy polskich, około
300 żołnierzy radzieckich i około 500 żołnierzy
niemieckich.

Przedpola Kołobrzegu

Polskie flagi na forcie Ujście

Zaślubiny Polski z morzem
W oddziałach Wojska Polskiego zbliżających się
w marcu 1945 roku szerokim frontem do brzegu
Morza Bałtyckiego bardzo przeżywano tę chwilę.
Żołnierze przypominali sobie z lat szkolnych
opowiadania nauczycieli o zaślubinach z morzem
w roku 1920. Zrodziła się idea powtórzenia tej
ceremonii. Gazeta frontowa „Zwyciężymy” pisała
już o tym 10 marca.
Zaślubin z morzem w 1945 roku było wiele,
w różnych miejscach, od Dziwnówka aż po Gdynię.
Główna uroczystość zaślubin z morzem 1. i 2. AWP
walczących na froncie wschodnim odbyła się 18 marca
o godzinie 16 czasu środkowoeuropejskiego, na
tarasie i stoku fortu latarni morskiej w Kołobrzegu.
Było to kilka godzin po zdobyciu miasta.
Organizację uroczystości powierzono 7. Pułkowi
Piechoty. Uczestniczyły w niej delegacje oddziałów 1. i 2. AWP, które były w pobliżu Kołobrzegu.
Dowództwa obu armii reprezentowali zastępcy
Ceremonia zaślubin Polski z morzem w Kołobrzegu
akwarela, Robert M. Jurga

do spraw polityczno-wychowawczych ppłk Piotr
Jaroszewicz i ppłk Edmund Pszczółkowski.
Uroczystość zaczęła się żałobną mszą polową
za poległych, którą odprawił ks. kpt. Alojzy Dudek – kapelan 3. Dywizji Piechoty. Następnie, przy
dźwiękach hymnu narodowego, wciągnięto na maszt
flagę państwową. Główne przemówienie wygłosił
ppłk Piotr Jaroszewicz. Przypomniał dzieje ojczyste
nad Bałtykiem, zaczynając od pierwszych Piastów.
Następnie podkreślił wielką doniosłość chwili:
Zapamiętajcie sobie: To jest historia. Kiedyś o tym
dzisiejszym dniu przyszłe pokolenia będą mówić ze
czcią, jak my mówimy o naszych wielkich przodkach.
Wy tworzycie historię jak niegdyś tworzył ją Chrobry i Krzywousty. Obrączkę zaślubinową wrzucił
do morza z prawego falochronu wejścia do portu
kpr. Franciszek Niewidziajło, mówiąc: Rzucając ten
pierścień w Twe fale biorę z Tobą ślub, ponieważ
Tyś było i będziesz zawsze nasze.

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
ul. Armii Krajowej 13
78-100 Kołobrzeg
tel. 94 352 52 53
muzeum@muzeum.kolobrzeg.pl
www.muzeum.kolobrzeg.pl

Pomysł utworzenia muzeum w Kołobrzegu – symbolicznym miejscu walk 1. AWP oraz zaślubin Polski
z Bałtykiem w marcu 1945 r. – powstał kilka lat
po zakończeniu II wojny światowej.
Muzeum w Kołobrzegu istnieje od 9 V 1963 r.
Pierwotnie powstało jako muzeum regionalne.
Podstawą zbiorów stały się zabytki archeologiczne
pochodzące z wykopalisk na terenie wczesnośredniowiecznego Kołobrzegu (prowadzonych
przez prof. Lecha Leciejewicza) oraz kilkanaście
zabytków pochodzących z przedwojennego muzeum, wydobytych z gruzów przez zasłużonego
działacza krajoznawstwa Jana Frankowskiego.
Początkowo planowano nadać placówce charakter
historyczno-miejski, później historyczno-morski.
Ostatecznie, w 1966 r., zdecydowano się na profil
historyczno-wojskowy. Od tego momentu rozpoczęto systematyczne gromadzenie zbiorów z zakresu

Zwiedzanie:
01 IX 9–30 IV wtorek–niedziela		
01 V–30 VI		 poniedziałek				
					 wtorek–niedziela		
01 VII–31 VIII poniedziałek				
					 wtorek–niedziela		

9.00–16.00
9.00–14.00
9.00–17.00
9.00–14.00
9.00–18.00

historii wojskowości. W 1970 r. muzeum otrzymało
nazwę: Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu,
a w styczniu 1972 r. nadano mu statut i rangę
specjalistycznego, autonomicznego muzeum.
Obecnie Muzeum Oręża Polskiego to Oddział
Dzieje Oręża Polskiego z XV-wieczną kamienicą
kupiecką, Oddział Historii Miasta oraz otwarty
w 2013 r. – Kołobrzeski Skansen Morski. To jedno
z najbardziej znanych muzeów w Polsce. Poprzez
swoje działania i bogate zbiory jest ważnym miejscem spotkań na kulturalnej mapie dla kolejnych pokoleń pasjonatów historii z całej Europy. Posiadana
przez kołobrzeską placówkę kolekcja ma wysoką
rangę w klasyfikacjach zbiorów muzealniczych
w Polsce i za granicą.
Obecnie kołobrzeskie muzeum odwiedza blisko
130 000 widzów rocznie, co stawia je w czołówce
muzeów w Polsce. Organizowane są wystawy cza-

sowe, wydarzenia i projekty edukacyjne adresowane
do wszystkich grup wiekowych. Najważniejsze
z nich to: inscenizacja historyczna Bój o Kołobrzeg,
projekty edukacyjne z cyklu Ferie z Historią oraz
Ludzie i ich Pasje, Tajemnice historii, programy
skierowane do pasjonatów techniki Honorowa
Adopcja Zabytków, a także programy aktywizujące
mieszkańców Obudzić Kołobrzeg. Muzeum posiada
specjalistyczną bibliotekę historyczno-wojskową.
Sklepy muzealne oferują publikacje historyczne
i krajoznawcze, pamiątki oraz pocztówki.

Oddział Dzieje Oręża Polskiego
ul. ppor. Emilii Gierczak 5

Dzieje Oręża Polskiego – stała ekspozycja
ułożona chronologicznie, przedstawia bogatą
kolekcję dokumentującą historię polskiej wojskowości od okresu średniowiecza do współczesności.
Zwiedzanie kołobrzeskiego muzeum to prawdziwa
lekcja historii techniki wojskowej. Kolekcja została
utworzona na podstawie świadectw pochodzących
z wykopalisk archeologicznych. Na wystawie prezentowane są groty strzał, ostrogi, włócznie i topory,
średniowieczna broń drzewcowa, kolna, sieczna
i miotająca. Bogato reprezentowane są eksponaty
dotyczące walk na morzu (kompas, kotwice, modele

okrętów) oraz kolekcja XVIII-wiecznych szabli, karabeli, lanc, pocisków artyleryjskich i luf armatnich.
Muzeum posiada jeden z bogatszych w Polsce
zbiorów uzbrojenia, wyposażenia i umundurowania
żołnierzy polskich z okresu I i II wojny światowej
oraz unikatową kolekcję mundurów oddziałów
paramilitarnych.
Kolekcja broni strzeleckiej, orderów, odznaczeń
i odznak pamiątkowych stanowi wstęp do bogatej
prezentacji pojazdów wojskowych, samolotów,
broni pancernej i artylerii eksponowanej w sali
techniki oraz na wystawie plenerowej.
Na uwagę zasługuje panoramiczny obraz Kołobrzeg 1945. Ostatni Bój autorstwa Stefana Garwatowskiego (olej na płótnie) wraz z dioramą przedstawiającą m.in. artefakty znalezione na terenach
walk o Kołobrzeg i na Pomorzu.
Szczególnie polecamy nowo otwartą część wystawy głównej poświęconą Zaślubinom z morzem.
Wystawa ukazuje wszystkie znane i rozpoznawalne fakty z historii związane z zaślubinami
z morzem – od symboliki wody jako pramaterii
wszechświata, poprzez uroczyste ceremonie zaślubin
we wczesnym średniowieczu, aż do ważnych dla
polskiej racji stanu wydarzeń, które towarzyszyły
powrotowi Polski nad Bałtyk – zaślubin w Pucku
i w Kołobrzegu.

W ramach wystawy stałej, prezentujemy kilka
ważniejszych odsłon z kart historii oręża: czasy
Chrobrego i Krzywoustego na Pomorzu, bitwy
pod Grunwaldem, wojny siedmioletniej i kampanii
napoleońskich w 1807 r., a także polskie drogi
do niepodległości (czasy zaborów i okres I wojny
światowej), 20-lecie międzywojenne, polską kawalerię – wrzesień 1939, przebieg II wojny światowej,
Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, formowanie się
1. AWP na Wschodzie, przebieg kampanii 1944–45,
walki o Wał Pomorski i Kołobrzeg, ceremonie
zaślubin z morzem w 1945 r. oraz forsowanie
Odry i przebieg operacji berlińskiej. Na wystawie
można także obejrzeć prezentacje poświęcone
historii polskiego lotnictwa, w tym upamiętnienia
polskich pilotów zmarłych tragicznie w katastrofie
samolotu CASA.
Ekspozycja plenerowa prezentuje artylerię,
pojazdy pancerne i samoloty używane w Wojsku
Polskim w trakcie II wojny światowej i po 1945 r.

Kamienica kupiecka

ul. ppor. Emilii Gierczak 5

XV-wieczna kamienica kupiecka – jedna z pierwszych siedzib kołobrzeskiego muzeum. Obecnie
udostępniana na wystawy czasowe.
Budowla z 1. połowy XV wieku o gotyckim
portalu, jest jedynym zachowanym zabytkiem
późnogotyckiej architektury w regionie. Pełniła
rolę domu mieszkalnego oraz funkcje handlowe.
Kamienicę zamieszkiwała rodzina hanzeatyckiego
kupca. Budynek był wielokrotnie przebudowywany i restaurowany. Przed II wojną światową,
dzięki staraniom dr. Otto Dilbbelta, pełnił rolę
muzeum – znajdowała się tu ekspozycja poświęcona Joachimowi Nettelbeckowi (organizatorowi
obrony cywilnej miasta w 1807 r.). Kamienica
zniszczona podczas wojny, w latach 1957–63 została zrekonstruowana i dostosowana do potrzeb
Muzeum Oręża Polskiego. W czasie prac restauratorskich odsłonięto gotycką cegłę, ostrołukowy
portal, zachowano także średniowieczny układ

pomieszczeń. Kamienica znajduje się na trasie
szlaku hanzeatyckiego wytyczonego przez Europejski Szlak Gotyku Ceglanego (European Route
of Brick Gothic).

Oddział Historii Miasta
ul. Armii Krajowej 13

Mieści się w zabytkowym XIX-wiecznym Pałacu
Braunschweigów, zbudowanym w stylu empire.
Znajdują się tutaj ekspozycje stałe poświęcone
historii miasta Kołobrzeg oraz – unikatowa w skali
kraju – kolekcja miar i wag.
Dzieje Kołobrzegu – podróż w czasie, która
rozpoczyna się we wczesnośredniowiecznym grodzie i wiedzie przez kolejne etapy historii miasta:
miasto lokacyjne, miasto twierdzę i uzdrowisko.
W niezwykły klimat, jaki panował w Kołobrzegu
od czasów najdawniejszych do współczesności,
wprowadza bogata kolekcja zabytków archeologicznych, sztuki zdobniczej i malarstwa. Idąc śladem najstarszego osadnictwa zwiedzający może
podziwiać makiety grodu kołobrzeskiego i sposoby warzenia soli. Wielkoformatowe panoramy
XV-wiecznego miasta i portu towarzyszą zabytkom obrazującym wytwórczość dawnych rzemiosł: garncarstwa, snycerstwa, tkactwa, szewstwa, rybołówstwa, rolnictwa oraz wytwory sztuki
zdobniczej pochodzące z pracowni rogowniczej
i bursztyniarskiej. W klimat kupieckiego miasta
przenoszą nas sakiewki, odważniki, denarki kołobrzeskie oraz świadectwa handlu i importów: ceramika i kamionka. Poznajemy także style życia
dawnych mieszkańców (zabytki łowieckie i jeździeckie, elementy wyposażenia pielgrzymów czy
kości i pionki służące grom i zabawom) oraz ich
życie codzienne (naczynia, lampki oliwne, łyżki,
wyposażenie mieszkań). Historia miasta to także
zabytki sztuki sakralnej. Muzeum posiada w swojej
kolekcji unikatową XIII-wieczną figurkę św. Jana
Ewangelisty z drewna cisowego; kopię XIV-wiecznej
antaby z bazyliki, rzeźby z kościołów środkowopo-

morskich, kielichy mszalne, znaki pielgrzymie. Dopełnieniem historycznej podróży jest prezentacja
multimedialna pokazująca Kołobrzeg z przełomu
XIX i XX wieku oraz jego najważniejsze zabytki.
Zbiory Metrologiczne – kolekcja narzędzi
pomiarowych jest jedną z nielicznych o tej tematyce w Polsce. Cenne zabytki metrologiczne
to bogaty zbiór wag (szalkowych, sprężynowych,
przesuwnikowych, dziesiętnych), którego ozdobą
jest kołobrzeska waga ratuszowa z 1680 r. Wspaniale
prezentują się także akcesoria do wag – odważniki oraz kolekcja naczyń pomiarowych. Zbiory
uzupełniają specjalistyczne miary warsztatowe:
zegarmistrzowskie, szewskie, drukarskie i geodezyjne. Na uwagę zwiedzających zasługuje odważnik z herbem Gdańska oraz kolekcja wag typu
Berangera i Robervala.

Kołobrzeski Skansen Morski
ul. Bałtycka 31 (Port Rybacki)

Kołobrzeski Skansen Morski jest unikatową w skali
kraju plenerową ekspozycją wyslipowanych okrętów wojennych oraz towarzyszących im zabytków
techniki morskiej. Największą atrakcją skansenu
są dwa okręty posadowione na nabrzeżu: okręt
patrolowy 912 ORP Fala i kuter rakietowy 205 ORP
Władysławowo. Zwiedzający mają możliwość wejścia
nie tylko na pokłady, ale i do wnętrz okrętów. Dla

pasjonatów techniki morskiej prawdziwą gratką
będzie obejrzenie maszynowni, pomieszczeń załogi,
mesy oficerskiej, stanowisk dowodzenia.
Na wystawie prezentowane są także pozostałości z legendarnego niszczyciela ORP Burza (m.in.
maszt, 100 mm armata okrętowa, park amunicyjny,
dalmierz morski, torpedy, miny) oraz fragment
drewnianego kadłuba statku z XIX/XX w. i jacht
Orkan II.

Cmentarz Wojenny
w Kołobrzegu
W czasie ciężkich walk o Kołobrzeg w marcu
1945 roku poległo około dwa tysiące żołnierzy
obu walczących stron. Chowano ich w tymczasowych mogiłach, najczęściej zbiorowych na terenie
miasta. Z inicjatywy radzieckiego garnizonu przy
nowo wybudowanej latarni morskiej powstał
mały cmentarz o charakterze symbolicznym.
Pochowano tam 48 żołnierzy radzieckich i 16 polskich. Dopiero w 1948 roku rozpoczęto właściwe
porządkowanie grobownictwa wojskowego. Na
przyszły Cmentarz Wojenny wyznaczono teren
przy istniejącym cmentarzu komunalnym – na
ul. 6. Dywizji Piechoty. Pomimo, iż prace przy jego
organizacji trwały aż do roku 1980, jest to jeden
z ważniejszych cmentarzy wojennych w Polsce,
na którym corocznie w marcu odbywa się apel
poległych i uroczystości patriotyczne.
Od 1948 roku ekipa powołana przez Zarząd
Główny PCK dokonywała ekshumacji grobów

ul. 6 Dywizji Piechoty, 78-100 Kołobrzeg
żołnierzy polskich, radzieckich i niemieckich.
Zwłoki wkładano do trumien i przewożono na
cmentarz do specjalnie wydzielonej kwatery wojennej. Również przeniesiono tutaj ekshumowane
szczątki ze zlikwidowanego w 1963 roku cmentarza
przy latarni morskiej. W latach 1959–1963 kwatera
ta otrzymała trwałą architekturę cmentarną zaprojektowaną przez arch. Wiktora Tołkina. Na płytach
z piaskowca wyryto nazwiska żołnierzy z różnych
źródeł pisanych, co także wpłynęło na pojawienie
się licznych błędów. W latach 1979–1980 z inicjatywy Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa w Koszalinie kwaterę wojenną
wydzielono z cmentarza komunalnego, nadając jej
formę Cmentarza Wojennego. Architekturę cmentarną zaprojektował artysta plastyk Zygmunt Wujek
a scenariusz nazwisk poległych i innych tekstów
opracował dr Hieronim Kroczyński – ówczesny
dyrektor kołobrzeskiego muzeum.

Na podstawie Księgi Poległych wydanej w 2005 roku, na cmentarzu pochowano:
Żołnierze Wojska Polskiego, cywile, polscy robotnicy przymusowi – 1 458 osób,
Żołnierze Armii Czerwonej – 257 osób,
Żołnierze Armii Niemieckiej – 441 osób.

Forsowanie Odry

Po zwycięskiej kampanii pomorskiej, Armia Czerwona oraz towarzysząca jej 1. AWP stanęły na brzegu
Odry. Wypływająca z Sudetów Wschodnich rzeka
stanowiła jedną z ostatnich większych przeszkód
wodnych zagradzających drogę do stolicy III Rzeszy.
Zgromadzone w rejonie na północ od Kostrzyna
polskie pododdziały skierowano w oko-lice Siekierek i Gozdowic – rejon ten, znajdujący się
między pasami natarcia radzieckich 47. i 61. Armii,
wybrano jako najdogodniejsze miejsce forsowania.
Najtrudniejsze zadanie spoczęło na jednostkach
inżynieryjnych podporządkowanych generałowi
Jerzemu Bordziłowskiemu – to one miały za zadanie przygotowanie przepraw w kilku miejscach
jednocześnie.
14 kwietnia polscy saperzy rozpoczęli przygotowania do budowy przyczółka na zachodnim brzegu.
Wsparcia udzielili im żołnierze 2. i 3. Dywizji
Przeprawa przez Odrę,
kwiecień 1945 r.

Piechoty. Dwa dni później rozpoczęła się operacja
forsowania Odry przy pomocy ruchomych oraz
stałych środków przeprawowych – w awangardzie
spod Siekierek ruszyła 1. Kościuszkowska Dywizja
Piechoty. Połączone w promy oraz mosty parki
pozwoliły na przekroczenie rzeki nie tylko przez
piechotę ale i pojazdy, w tym wozy gąsienicowe
1. Brygady Pancernej oraz 4. Pułku Czołgów Ciężkich. Miejscowe postawienie zasłon dymnych
pozwoliło zamaskować działania przed niemieckim
lotnictwem. Do 18 kwietnia niemal całość rzutu
bojowego 1. AWP stanęła na zachodnim brzegu.
Przed żołnierzami rozpościerał się szeroki na
sześćdziesiąt kilometrów pas natarcia, którego
koniec stanowił Berlin, za nimi biało-czerwone
słupy graniczne, znaczące przyłączenie Pomorza
do odradzającej się ojczyzny.

Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego
w Starych Łysogórkach
Przy Cmentarzu Wojennym
Urząd Miejski Mieszkowice
ul. Fryderyka Chopina 1
74-505 Mieszkowice
tel. 91 414 52 76
Budynek wybudowany na początku XX w. Decyzję
o zorganizowaniu tego muzeum podjęto podczas
konferencji w KW FJN z udziałem gen. Wojciecha
Jaruzelskiego 22 IX 1961 r.
W muzeum zgromadzone są eksponaty związane
z wydarzeniami nad Odrą w 1945 r., posiadające
zróżnicowaną wartość oraz walory ekspozycyjne:
broń strzelecka i maszynowa, rzeczy osobiste
polskich żołnierzy, urny z ziemią z pobojowisk
II wojny światowej, zdjęcia, dokumenty i odznaczenia, mapa prezentująca szlak bojowy 1. AWP.
Przed budynkiem muzeum znajduje się czołg
ciężki typu IS-2. Maszyna należała do polskiego
4. Samodzielnego Pułku Czołgów i w okresie
VII 1944–V 1945 przebyła szlak bojowy liczący
w sumie prawie 1 300 km.

Zwiedzanie:
16 IV–15 X
wtorek–niedziela		

10.00–16.00

Muzeum Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych
1. Armii Wojska Polskiego
Muzeum Sapera w Gozdowicach
74-505 Mieszkowice
tel. 91 414 52 76
Urząd Miejski Mieszkowice
ul. Fryderyka Chopina

Zwiedzanie:
16 IV–15 X wtorek–niedziela 10.00–16.00

Muzeum postało z inicjatywy Wojsk Inżynieryjnych. Projekt ekspozycji, aranżacje muzealiów,
prace porządkowo‑budowlane prowadzili żołnierze z jednostek saperskich pod kierownictwem
projektanta – mjr. Konstantego Machajskiego
z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych
we Wrocławiu. Budujący ekspozycję żołnierze, stacjonowali w budynku Wojsk Ochrony Pogranicza
w Starych Łysogórkach.
Jednym ze współtwórców wystawy jest st. szer.
Andrzej Kraska – ówcześnie odbywający zasadniczą
służbę wojskową w Kompanii Dowodzenia Brygady Saperów J.W. 2241 w Szczecinie Podjuchach.
Umiejętności kreślarza i geodety wykorzystał m.in.
w budowie makiety terenu odcinka frontu forsowania rzeki Odry od Gozdowic do Siekierek
z 14–20 IV 1945 r.
W pięciu pokojach niewielkiego domu nad
Odrą, przy wykorzystaniu historycznych fotografii,

modeli mostów, plansz, makiet oraz oryginalnych
przedmiotów, odtworzono szlak bojowy polskich
saperów od Mierei do Łaby w czasie II wojny światowej. Otwarcia muzeum dokonał w dniu 16 IV
1965 r. gen. Jerzy Bordziłowski podczas uroczystości
z okazji 20. rocznicy forsowania Odry. W budynku
zrekonstruowano także sztabowe stanowisko szefa
wojsk inżynieryjnych 1. AWP generała Jerzego
Bordziłowskiego oraz dowódcy 6. Batalionu Pontonowo‑Mostowego. Przed wejściem do budynku
muzeum znajduje się tablica marmurowa o treści:
W tym budynku w czasie forsowania rzeki Odry
w dniach 14 IV–20 IV 1945 mieściło się stanowisko
dowodzenia szefa wojsk inżynieryjnych 1. AWP
i dowódcy 6. Batalionu Pontonowo-Mostowego.
Przy budynku zaaranżowano ekspozycję plenerową
ze sprzętem saperskim: łodziami, pontonami,
amfibią, trakiem i kafarem.

Po uroczystym otwarciu, decyzją mjr. Machajskiego, do 31 V 1965 r. Andrzej Kraska pełnił funkcję
pierwszego opiekuna muzeum, oprowadzającego
zwiedzających.
Warto dodać, iż mjr Konstanty Machajski jest
autorem pomnika gen. Jakuba Jasińskiego, postawionego w 1974 na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej
Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu, wykonanego
z granitu o wysokości 2,7 m.
Muzeum jest jednym z ważniejszych miejsc
znajdujących się w Rejonie Pamięci Narodowej,

który wyznaczają ważne dla historii polskiego oręża
miejscowości: Czelin, Gozdowice, Siekierki, Cedynia.
To miejsca, które łączą w sobie klamrą dziejów dwie
bitwy: zwycięstwo wojów Mieszka I pod Cedynią
z 972 roku oraz forsowanie Odry 16 IV 1945 r. przez
1. AWP. Pamięci tych heroicznych wydarzeń strzegą
nadodrzańskie pomniki, cmentarze wojskowe i małe
muzea wpisane w turystyczny krajobraz Nadodrza.
Od dnia 1 IV 2012 r. organizatorem muzeum jest
Urząd Miasta Mieszkowice.

Warto zobaczyć na szlaku
Cmentarz Wojenny Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego
Stare Łysogórki w gminie Mieszkowice.
Corocznie, w pierwszą sobotę po 16 kwietnia, hołd
poległym podczas forsowania Odry i operacji
berlińskiej, składają towarzysze broni, kombatanci,
młodzież i mieszkańcy Rejonu Pamięci Narodowej.
Cmentarz powstał na mocy rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego z 16 IV 1945 r.
o tworzeniu zbiorowych cmentarzy wojennych.
Ekshumacji dokonano z 252 miejsc pochówków
na szlaku bojowym od Odry do Berlina.
Na cmentarzu spoczywa 1 987 żołnierzy, w 24 kwaterach oraz 1 743 mogiłach pojedynczych i zbiorowych. Na zbiorowych mogiłach stoi 1 200 symbolicznych krzyży, nad nimi zaś góruje 18-metrowy
granitowy obelisk autorstwa rzeźbiarza Sławomira

Lewińskiego, odsłonięty w 1961 r. Pomnik ozdobiony jest dwoma grunwaldzkimi mieczami z postacią matki z dzieckiem na ręku oraz rozpiętym
żaglem symbolizującym przeprawę przez rzekę.
W 1990 roku obok pomnika stanął metalowy krzyż.
Napis na pomniku: Żołnierzom polskim poległym
nad Odrą w walce o odzyskanie prastarych ziem
piastowskich 16 kwietnia–7 maja 1945.
Liczba pochowanych uległa w ostatnich latach
zwiększeniu. Co pewien czas organizuje się pochówki żołnierskich szczątków odnalezionych
m.in. przez poszukiwaczy militariów penetrujących
powojenne pobojowiska.

Największe mogiły żołnierzy poległych w walkach na Pomorzu i na Nadodrzu w 1945 r.:
Kołobrzeg – Cmentarz Wojenny w Kołobrzegu: 2 156 pochowanych, wśród nich żołnierze Wojska
Polskiego, robotnicy przymusowi, cywile, żołnierze Armii Czerwonej oraz żołnierze niemieccy,
Szczecin – kwatera wojenna żołnierzy polskich i radzieckich na Cmentarzu Centralnym,
Zgorzelec – Cmentarz żołnierzy 2. Armii Wojska Polskiego: pochowano na nim
3 408 żołnierzy walczących w operacji forsowania Nysy Łużyckiej.

Pomnik pierwszego słupa granicznego
w Czelinie
Czelin, który znajduje się w powiecie gryfińskim,
jest miejscowością gdzie po raz pierwszy wbito słup
graniczny nad Odrą, oznaczając tym samym nową
granicę polsko-niemiecką po 1945 roku. Wydarzenie
to miało miejsce 27 lutego 1945, kiedy to żołnierze
6. Samodzielnego Batalionu Pontonowo-Mostowego 1. AWP wbili przygotowany przez siebie słup
graniczny. Na wyciosanym słupie zamieszczono
tabliczkę z orłem i napisem Polska. Równocześnie
do kwatery głównej Wojska Polskiego został nadany
komunikat o tym, że oddział jako pierwszy dotarł
do Odry i postawił nad nią graniczny słup. Oryginał meldunku znajduje się obecnie w Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie. Dzisiaj w miejscu
dawnego słupa granicznego stoi okazały obelisk,
upamiętniający tamto wydarzenie.
Pierwszy polski słup graniczny na Odrze

Dodatkowe punkty zwiedzania
Muzeum Techniki Wojskowej Tytan w Malechowie
FORT-MARIAN
Malechowo 27B
76-142 Malechowo
www.fortmarian.pl

zwiedzanie:
poniedziałek–piątek
10.00–17.00
sobota			
11.00–15.00
rezerwacje: 602 580 840

Muzeum powstało przy stowarzyszeniu TYTAN
z inicjatywy pasjonatów i kolekcjonerów pojazdów
wojskowych. Pomysłodawcą i założycielem jest
Marian Laskowski, organizator zlotów pojazdów
wojskowych w Darłowie. Muzeum znajduje się
w Malechowie w FORCIE MARIAN. W swojej

kolekcji posiada wiele unikatowych pojazdów
wojskowych m.in: amerykańską cieżarówkę REO,
czołg T-55 Merida, kolekcję motocykli. Na terenie
muzeum znajdują się pozostałości największego na
świecie bunkra stalowego do testowania amunicji
i bunkra obserwacyjnego Kugelbunker.

Hangar lotniczy w Rogowie
Zabytkowy żelbetowy obiekt wybudowany w latach
1935–1937 na terenie lotniska w miejscowości
Rogowo (dawniej: Kamp), to unikatowy przykład
architektury militarnej w skali Europy. Hangar był
częścią infrastruktury zbudowanej dla działania
2. eskadry 706 Kustenfliegergruppe. Znajdowały
się tutaj m.in. zabudowania koszarowe i lotnisko
trawiaste.
Po II wojnie światowej w Rogowie stacjonowały
wojska rakietowe (2. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej),
a miejscowość była zamknięta dla ruchu cywilnego.

Zarówno hangar, jak i miejscowość stanowią
nie lada atrakcję dla poszukiwaczy tajemnic, za
sprawą zalegającego w pobliskim jeziorze Resko
Przymorskie, wraku samolotu Dornier-24 i tragedii
jaka miała miejsce w trakcie ewakuacji ludności
w czasie działań wojennych w marcu 1945 r.
Obecnie hangar otoczony jest opieką Fundacji
Fort-Rogowo.

Muzeum Techniki i Komunikacji
– Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
ul. Niemierzyńska 18A, 71-441 Szczecin
www.muzeumtechniki.eu
tel. 91 45 99 200
kasa@muzeumtechniki.eu
Muzeum zostało otwarte 1 stycznia 2006 roku.Od
tego czasu dawna zajezdnia tramwajowa Niemierzyn
powoli wraca do świetności. Najcenniejsza w zbiorach jest kolekcja 32 zabytkowych samochodów
i 56 motocykli. Znajdziemy tu pojazdy, w których
zakochani byli wszyscy Polacy. Dumą muzeum jest
unikatowa kolekcja najdziwaczniejszych maszyn,
w których znajdujemy elementy fiata 126p: maluchterenówka i maluch na gąsienicach. Prezentowaną
amfibią, bazującą na fiaciku, jeździł Pan Samochodzik w dwóch filmach. Bogato reprezentowane
są w zbiorach muzeum pojazdy wyprodukowane
w Szczecinie. Historia szczecińskiej motoryzacji
zaczyna się już pod koniec XIX wieku. Na wystawie
zobaczymy motocykl Alba z początku XX wieku,
samochód Stoewer V5 z 1932 roku.

zwiedzanie:
wtorek			
10.00–15.00
środa, czwartek, niedziela 10.00–16.00
piątek, sobota		
10.00–18.00

Po wojnie – tradycje motoryzacyjne podtrzymało
szczecińskie POLMO – przede wszystkim produkcją
kultowych dziś motocykli Junak. Muzeum posiada
bogaty zbiór tych motocykli, zwanych polskimi
harleyami, włącznie z Iskrą – następczynią junaka.

Muzeum Wojskowości Dziedzice
Muzeum Regionalne w Barlinku
filia w Dziedzicach

zwiedzanie:
rezerwacja telefoniczna tel. 661 083 708

W filii Muzeum Regionalnego w Barlinku, w Dziedzicach znajdują się bezcenne zbiory znaczków
poczty obozowej z Woldenbergu, zdjęcia, grafika
obozowa i liczne eksponaty z czasów II wojny

światowej. Oflag Woldenberg IIC został zbudowany w Dobiegniewie. Więźniami tego obozu byli
obrońcy polscy z września 1939 roku, jak również
oficerowie Armii Krajowej – powstańcy Warszawy.

Wydarzenia na szlaku
Rajd Zaślubin i Marsz Zaślubin
Rajd zaślubin i marsz zaślubin
Co roku zapraszamy także do aktywnego udziału
w obchodach rocznicy zaślubin Polski z morzem
w rocznicę wydarzeń od 15 do 18 marca.
Trasa Rajdu Historycznych pojazdów Wojskowych oraz terenowego rajdu pieszego – Marszu
Zaślubin – wiedzie szlakiem ceremonii zaślubin
Polski z morzem w 1945 r.: Dziwnówek–Mrzeżyno–
Kołobrzeg. Organizatorem obu wydarzeń jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.
Więcej informacji:
www.muzeum.kolobrzeg.pl

Bój o kołobrzeg
Plenerowy spektakl historyczny, którego organizatorem jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.
Bitwa o Kołobrzeg – obok walk o przełamanie Wału
Pomorskiego – była najbardziej krwawą i zaciętą
bitwą stoczoną przez Wojsko Polskie podczas
II wojny światowej. Kołobrzeg ogłoszony miastem
twierdzą bronił się przez 14 dni (4–18 marca 1945 r.).

Zloty pojazdów wojskowych
Podczas podróży naszym szlakiem, proponujemy
Państwu także spotkanie z pasjonatami militariów
i techniki wojskowej podczas pikników historycznych organizowanych na Pomorzu Zachodnim
przez cały rok. Do największych w naszym woje-

wództwie zaliczane są: Zlot Pojazdów Wojskowych
i Grup Rekonstrukcji Historycznych w Darłowie
(pierwszy weekend lipca) oraz Międzynarodowy
Zlot Pojazdów Militarnych Gąsienice i Podkowy
w Bornem Sulinowie (sierpień).
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Muzea:
1. Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie
2. Muzeum Motoryzacji i Wojskowości w Tanowie
3. Muzeum Obrony Wybrzeża Fort Gerharda w Świnoujściu
4. Muzeum Historii Twierdzy Świnoujście
5. Muzeum Historyczne Skarb w Policach
6. Muzeum Lotnictwa i Techniki Militarnej w Rogowie
7. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
8. Muzeum Lotnictwa Ziemi Świdwińskiej
9. Muzeum Wału Pomorskiego i II Wojny Światowej w Szczecinku
10. Muzeum Wału Pomorskiego w Wałczu
11. Muzeum Walk o Wał Pomorski w Mirosławcu
12. Muzeum Bunkier V3 w Zalesiu
13. Muzeum Techniki i Techniki Wojskowej Tytan w Malechowie
14. Skansen Uzbrojenia w Zdbicach
15. Muzeum Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych 1. AWP w Gozdowicach
16. Muzeum Pamiątek 1. AWP w Starych Łysogórkach
17. Muzeum Wojskowości w Dziedzicach
18. Skansen Warowny Cegielnia w Wałczu
cmentarze:
1. Cmentarz Wojenny w Kołobrzegu
2. Cmentarz Wojenny w Siekierkach
Pomniki:
1. Pomnik Zaślubin Polski z Morzem w Kołobrzegu
2. Pomnik Zaślubin z Morzem w Mrzeżynie
3. Pomnik Pierwszego Słupa Granicznego w Czelinie
4. Pomnik Sapera w Gozdowicach

ań

zn

Po
wydarzenia:
1. Inscenizacja historyczna Bój o Kołobrzeg
2. Rajd Zaślubin (Szczecin–Dziwnów–Mrzeżyno–Kołobrzeg)
3. Marsz Zaślubin (Dziwnów–Mrzeżyno–Kołobrzeg)
4. Forsowanie Odry (Siekierki–Gozdowice)
5. Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych w Darłowie
6. Zlot Pojazdów Militarnych Gąsienice i Podkowy w Bornem Sulinowie
7. Festyn Komandosa w Dziwnowie
8. Rocznica wkopania pierwszego słupa granicznego w Czelinie

Przewodnik turystyczno-historyczny Zacho-dniopomorskie muzea wojskowe na szlaku 1. Armii
Wojska Polskiego to specjalistyczny bedeker dla
miłośników turystyki tematycznej – pasjonatów
historii i techniki wojskowej. Prezentowane w nim
muzea oraz dodatkowe militarne atrakcje pozwolą
na zmierzenie się z wiedzą na temat szlaku bojowego
żołnierzy polskich w ostatnich miesiącach II wojny
światowej. Przewodnik skierowany jest do turystów
pieszych i zmotoryzowanych.
Podróż można rozpocząć w dowolnym punkcie
szlaku, niemniej aby go w pełni doświadczyć, należy
odwiedzić wszystkie miejsca na trasie, związane
z chronologią działań militarnych na Pomorzu na
początku 1945 r., które zakończyły się włączeniem
do Państwa Polskiego terenów nad Odrą i Bałtykiem.
Słupy graniczne nad Odrą, kwiecień 1945 r.

Przewodnik jest także kolejnym krokiem w zainicjowanej w 2011 roku współpracy zachodniopomorskich muzeów wojskowych na rzecz podniesienia
jakości prezentacji zbiorów, wspólnej promocji
i działań edukacyjnych. O wizerunku muzeów
decydują nie tylko historycy, kustosze pamięci
i administratorzy, ale przede wszystkim turyści,
którzy najtrafniej oceniają starania instytucji kultury w procesie przywracania pamięci o militarnej
przeszłości Pomorza Zachodniego.
Do zobaczenia na szlaku!
Malwina Markiewicz
Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum
Oręża Polskiego w Kołobrzegu

