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EUROPEJSKA  
NOC  MUZEÓW

"Alpejska Twierdza 

- Austria 1945"



W tym roku jedną z atrakcji Nocy Muzeów była 
inscenizacja "Operacja "Alpejska Twierdza - 
Austria 1945" . Na potrzeby inscenizacji 
zaadoptowaliśmy niedostępne na co dzień 
stanowisko 3 baterii "Schleswig-Holstein". 
Podobnie jak w latach ubiegłych 
kontynuowaliśmy nowatorską formę poznawania 
historii. Turyści w 25-osobowych grupach, mieli 
okazję uczestniczyć w rekonstrukcji walk. 
Inscenizacji niecodziennej, bo każdy ze 
zwiedzających realnie w niej uczestniczył, 
wcielając się w grupę uciekinierów  
pobliskiego alpejskiego miasteczka. Faktycznie 
od połowy kwietnia 1945 r. Obersalzberg stał się 
punktem zbornym prominentów III Rzeszy. 25 
kwietnia 1945 r., gdy Armia Czerwona zamykała 
pierścień wokół Berlina, samoloty Royal ir Force 
dokonały nalotu na Obersalzberg. Zbyt późno 
ogłoszony alarm przeciwlotniczy i awaria 
systemów zadymiania ułatwiły zadanie 
samolotom. W pierwszej fali zniszczone zostały 
baterie przeciwlotnicze, w kolejnych niemal 
wszystkie zabudowania. Zrzucono łącznie 1232 
tony bomb.  



Straty wśród mieszkańców i uchodźców 
to 6 tysięcy zabitych, reszcie 
wystarczającej ochrony dostarczyły 
schrony przeciwlotnicze. Wkraczający 
Amerykanie z 3 Dywizji Piechoty 
napotkali jedynie rozproszone oddziały 
Volkssturmu, które nie stawiały żadnego 
oporu. Jedynymi stawiającymi opór 
oddziałami były jednostki WSS, 
odpowiedzialne za ukrycie lub ewakuację 
ważnych dokumentów. W opuszczonych 
obiektach dochodziło do sporadycznych 
walk. Wywiad amerykański posuwający 
się wraz z oddziałami zwiadu szukał i 
zabezpieczał dokumentację 
technologiczną upadającej III Rzeszy. 



W rekonstrukcji wzięło udział 40 rekonstruktorów, którzy przybyli do Helu z Trójmiasta, Redy, 
Bydgoszczy, Grudziądza oraz Helu.
Organizacja oraz koordynacja inscenizacji:
Robert Pasecki vel Joachim Werner z GRH Kampfgruppe "Edelweiss". 
Scenariusz, scenografia i adaptacja obiektu na potrzeby inscenizacji: 
Radosław Świeczkowski vel Wili z GRH Kampfgruppe NORD. Na inscenizacji zaprezentowały się 
następujące grupy rekonstruktorskie:
- SH Wielka Czerwona Jedynka pod kierownictwem Piotra 
- SRH Die Freiwilligen z armatą 2 cm Fliegerabwehrkanone 38 pod kierownictwem Otta
- GRH Kampfgruppe NORD z motocyklem BMW R 71 pod kierownictwem Leszka 
- GRH "Dywizjon Artylerii Nadbrzeżnej pod kierownictwem Jakuba Zaniewskiego 
- Stowarzyszenie Historyczne MDLot Michał Cieluch
Jako wolontariusze na inscenizacji zaprezentowali się : 
- Ewa Pasecka wraz z pięcioletnim Jędrzejem oraz ośmioletni Bernard Świeczkowski w strojach 
epokowych jako mieszkańcy pobliskiego Obersalzberg 
- Sławek Markiewicz z motocyklem BMW R 71 
- Jędrzej Słomiak w bardzo sugestywnej roli rannego HJ . 
- Katarzyna Kałuża jako siostra DRK





Inscenizacja nie odbyłaby się bez wsparcia i 
pomocy Muzeum Obrony Wybrzeża za które 
dziękują organizatorzy oraz rekonstruktorzy.
Wszystkim uczestnikom , rekonstruktorom i 
osobom wspierającym dziękuję za udaną 
imprezę .

Joachim Werner z GRH Kampfgruppe 
"Edelweiss"

Foto. Natalia Kin



NOWE MUZEUM HELSKIE
Ostatni weekend maja był 
jednocześnie pierwszym dniem 
nowopowstałego Muzeum 
Przyrodniczo Etnograficznego - 
oddziału Muzeum Obrony Wybrzeża. 
Powstało na stanowisku B1, gdzie 
przez kilkadziesiąt lat znajdował się 
węzeł Łączności Garnizonu Hel. 
Przez ostatni rok remontowaliśmy 
byłe izby żołnierskie, przekształcając 
je w sale wystaw. Udało się zmontować 
dwanaście wystaw, trzy kolejne są w 
trakcie realizacji. Przeważa tematyka 
kaszubska, odtworzone zostały 
niektóre warsztaty rzemieślnicze oraz 
izba kaszubska. Pokazano również 
kolekcje starych żelazek, wag 
porcelany, muszli morskich, skamielin 
i minerałów. 



Pierwszym turystą, który 
Odwiedził nowe muzeum 
był uczestnik zlotu 
motocyklowego z Konina.

Obiekt jest nowocześnie wyposażony: oświetlenie wyłącznie ledowe, system alarmowy, 
pełny monitoring (osiemnaście kamer). Godny podkreślenia jest fakt, że całość została 
sfinansowana wyłącznie ze środków stowarzyszenia "Przyjaciele Helu", uzyskanych ze 
sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Obrony Wybrzeża. 



Muzeum Przyrodniczo Ekologiczne czynne jest do końca września, w godzinach 10.00 do 
18.00. 



ILUMINACJA
Tegoroczna NOC MUZEÓW dosłownie świeciła.
Dzięki przychylności pana Jacka Wysockiego z firmy 
ES-SYSTEM, mogliśmy podziwiać pięknie oświetlone 
mury zabytkowej budowli Muzeum przyrodniczo 
etnograficznego oraz okoliczne drzewa. 
W przeddzień imprezy sprowadzony został sprzęt 
oświetleniowy, a pan Bogdan Skorupka, dyrektor 
sprzedaży, manager ds. Efektywności Energetycznej 
Oświetlenia, zaprojektował i ustawił ponad dwadzieścia 
reflektorów ledowych na terenie muzeum. Efekt mogli 
podziwiać mieszkańcy Helu oraz liczni w tym roku 
turyści.
Doskonałe wyniki tej iluminacji oraz duże 
zainteresowanie tą formą upiększania naszego miasta 
spowodowało, że pan Jacek Wysocki zadeklarował się w 
imieniu firmy, do bezpłatnego użyczenia sprzętu dla 
naszego muzeum.  W przyszłości takie oświetlenie będzie 
można podziwiać codziennie, od zmierzchu do północy.
Warto przypomnieć, że podobny prezent od firmy 
otrzymało już Muzeum Rybołówstwa oraz zabytkowy dąb 
przed plebanią.





Inaczej wyglądają zabytkowe mury podświetlone nocą.



BAŁTYCKI  FESTIWAL  MODELARSKI

W 16 -17 maja bieżącego roku odbyła się 
IV edycja Bałtyckiego Festiwalu 
Modelarskiego w  Koszalinie. 
Organizatorem imprezy jest BSMH 
PERUN i Koszaliński Plutom 
Modelarski. Tradycyjnie Muzeum Obrony 
Wybrzeża ufundowało nagrody za 
"Najlepszy model związany z Obroną 
Wybrzeża", która otrzymał Paweł 
Simiński za winietkę Hel 1939, zaś 
nagrodę "Dla najlepszego Juniora - 
marynisty" przyznano Jackowi 
Olechnowiczowi za model okrętu 
rakietowego ORP „Piorun”. 
Członkowie Koszalińskiego Klubu 
Modelarskiego od lat wykonują dla nas 
modele okrętów, samolotów i pojazdów 
wojskowych.



Nagrodzona wineta Pawła Simińskiego
 Hel 1939.

Nagrodę "Dla najlepszego Juniora - 
marynisty" przyznano Jackowi 
Olechnowiczowi za model okrętu 
rakietowego ORP „Piorun”. 



KOLEJNE ZWYCIĘSTWO MODELARZY

W ostatni weekend (13-14.06.2015r.) miał 
miejsce V Festiwal Modelarski w 
Kołczygłowach. Aktywnie wzięli w nim udział 
modelarze z Koszalińskiego Plutonu 
Modelarskiego. Zdobyli w sumie 6 wyróżnień i 
dwie nagrody specjalne. W kategorii "Okręty" 
wyróżnienie zdobył Marcin Wawrzynkowski za 
model "Helskiego U-boota" - U-253. W 
kwietniu bieżącego roku inny "Helski U-boot" 
U-515 wykonany przez Marcina zdobył 
wyróżnienie oraz nagrodę specjalną podczas 9 
Memoriału im. Benedykta Kępskiego w 
Inowrocławiu. Obydwa modele są zalążkiem 
wystawy poświęconej AGRU Front Hela, którą 
w przyszłości planujemy stworzyć.




