
MILITARIADA 2018 

Spacerem przez historię  

16-17 czerwca 2018 r. (sobota, niedziela) 

 

Sztab: 

Komandor: Jerzy Sadowski, Skansen Fortyfikacji w Jastarni 

Szef Sztabu: Wojciech Waśkowski, Helski Kompleks Muzealny 

 

Cel: 

Poznajemy Szlak Historii Militarnej Kaszub Północnych i jego obiekty w niecodzienny 

sposób, aby odkryć i poznać nieznane miejsca oraz dawne wydarzenia. 

 

Zadania pododdziałów: 

Zwiedzanie wybranych miejsc na szlaku w formie spaceru z bezpłatnym przewodnikiem. 

 

Program: 

16 czerwca (sobota), dwie edycje: o godz. 12:00 i o godz. 15:00: 

 

- „Do ukrycia partyzantów „Gryfa Pomorskiego”, śladami obrońców Kępy Oksywskiej i 

„twierdzy Gdynia”.  

Miejsce: Dębogórze 

Przewodnik będzie czekał: na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 100 i drogi do Pucka 

„przez łąki” (skrzyżowanie przy Podziemnym Magazynie Gazu „Kosakowo”) 

 

- „Fortyfikacje z czasu polskiej mobilizacji frontu przeciwniemieckiego w 1939 r.” 

Miejsce: Skansen Fortyfikacji w Jastarni (na terenie skansenu duży parking) 

Przewodnik będzie czekał: przy tablicy informacyjnej na parkingu 

 

- „Baterie artylerii nadbrzeżnej na cyplu mierzei helskiej”  

Miejsce: Hel 

Przewodnik będzie czekał: przy Biurze Informacji Turystycznej ul. Kuracyjna 

 

- „Port wojenny w Helu i jego zaplecze”  

Miejsce: Hel, ul. Sikorskiego 

Przewodnik będzie czekał: przy budynku dawnego biura przepustek 

 

- „Schron stanowiska dowodzenia 25. Dywizjonu Rakietowego oczami żołnierzy-

rakietowców”  

Miejsce: Dąbrówka, Muzeum „Gryf” 

Przewodnik będzie czekał: w budynku muzeum (uwaga: wstęp na teren muzeum płatny) 

 

- „Z wizytą u Hallera”  

Miejsce: Władysławowo, Oddział Muzeum Ziemi Puckiej „Hallerówka” ul. Morska 6 

Przewodnik będzie czekał przed Hallerówką 

 

- „Szlakiem Morskiego Dywizjonu Lotniczego”  

Miejsce: Puck, Muzeum MDLot 

Przewodnik będzie czekał na placu przy Muzeum 

Oprowadzanie o godz. 12.00, 13.00 i 14.00 

 



- „Na tyłach wroga”  

Miejsce: Muzeum Techniki Militarnej i Historii Pomorza (Pałac i Folwark w Kłaninie) 

Prezentacja sprzętu bojowego i sylwetek żołnierzy walczących na frontach II wojny 

światowej 

w godz. 10.00 i 15.00 – z udziałem grup rekonstrukcyjnych  

 

17 czerwca (niedziela), dwie edycje: o godz. 12:00 i o godz. 15:00: 

 

- „Bateria zaporowa „Heisternest” 1940-1945” 

Miejsce: Jastarnia, przejście na plażę nr 54 (za ośrodkiem „Sunbaltic”) 

Przewodnik będzie czekał: przy „bunkrze” kierowania ogniem, w przejściu na plażę 

 

„Bateria „Schleswig-Holstein” i działa morskie 406 mm okiem badacza fortyfikacji”.  

Miejsce: Hel, Muzeum Obrony Wybrzeża 

Przewodnik będzie czekał: przy sklepiku w budynku muzeum (uwaga: do muzeum wstęp 

płatny) 

 

- „Port wojenny w Helu i jego zaplecze”  

Miejsce: Hel, ul. Sikorskiego 

Przewodnik będzie czekał: przy budynku dawnego biura przepustek 

 

- „Baterie artylerii przeciwlotniczej na cyplu mierzei helskiej” 

Miejsce: Hel, przejście nr 66, na główną plażę 

Przewodnik będzie czekał: przy tablicy informacyjnej 21. Baterii p-lot., w przejściu na plażę 

 

- „Z wizytą u Hallera”  

Miejsce: Władysławowo, Oddział Muzeum Ziemi Puckiej „Hallerówka” ul. Morska 6 

Przewodnik będzie czekał przed Hallerówką 

 

- „Schron stanowiska dowodzenia 25. Dywizjonu Rakietowego oczami żołnierzy-

rakietowców”  

Miejsce: Dąbrówka, Muzeum „Gryf” 

Przewodnik będzie czekał: w budynku muzeum (uwaga: wstęp na teren muzeum płatny) 

 

- „Na tyłach wroga”  

Miejsce: Muzeum Techniki Militarnej i Historii Pomorza (Pałac i Folwark w Kłaninie) 

Prezentacja sprzętu bojowego i sylwetek żołnierzy walczących na frontach II wojny 

światowej w godz. 10.00 i 13.00 – z udziałem grup rekonstrukcyjnych  

 

Współorganizatorzy: 

Stowarzyszenie Turystyczne "Kaszuby Północne" Lokalna Organizacja Turystyczna 

 

Wsparcie: 

Starostwo Powiatowe w Pucku 

Gmina Hel 

Gmina Jastarnia 

Gmina Kosakowo 

Miasto Puck 

Gmina Puck 

Gmina Władysławowo 



Patronat medialny 

Twoja Telewizja Morskia 

Radio Gdańsk 

Radio Kaszebe 

Bałtycka TV  

Ziemia Pucka 

Dziennik Bałtycki 

www.kaszubypolnocne.pl 

 

http://www.kasubypolnocne.pl/

