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Zbąszynek, dnia 16.06.2017r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE z realizacji zadania publicznego 2017

Komenda Związku Drużyn ZHP w Zbąszynku przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Zbąszynku
w ramach realizacji zadania publicznego zorganizowała 1 dniową wycieczkę edukacyjną do Wolina, Świnoujścia
i Międzyzdrojów w terminie 10.06.2017r. Skorzystało z tej oferty 45 uczestników, członków ZHP Związku
Drużyn ze Zbąszynka, Zbąszynia i Świebodzina.
Wycieczka rozpoczęła się wczesnym rankiem wyjazdem w kierunku Wolina gdzie po kilku
godzinach jazdy dotarliśmy do Centrum Słowian i Wikingów. Tam pod opieką przewodnika mieliśmy okazję
zapoznać się z ponad 1000 letnią historią tego miejsca, codziennym życiem i zwyczajami mieszkańców Wolina.
Wrażenia były tym bardziej odczuwalne gdyż wszystkiego można było dotknąć. Po ok. godzinnym pobycie
udaliśmy się w kierunku Świnoujścia do Fortu Gerharda. Tam powitani głośno przez żołnierza w pruskim
mundurze i przejściu obowiązkowego szkolenia ( musztry ) udaliśmy się na poznawanie obiektu. Fort
wybudowano w połowie XIX-go wieku i jest jednym z najlepiej zachowanych XIX-sto wiecznych pruskich
fortów nadbrzeżnych w Europie. Fort Gerharda jest jednym z niewielu w Europie żywych muzeów, gdzie turyści
mogą na chwilę przenieść się w czasie i na własnej skórze poczuć smak wojskowej służby. Zwiedzanie Fortu ma
formę przyspieszonego przeszkolenia wojskowego. W czasie marszu po terenie i wnętrzach Fortu poznawaliśmy
jego historię, przechodząc jednocześnie kilka prób, które sprawdzały czy nadajemy się do wojskowej służby.
Po uroczystym mianowaniu na rezerwistów i oddaniu salwy na naszą cześć udaliśmy się do kolejnego miejsca tj.
Podziemnego Miasta. Tam również przewodnik w mundurze podoficera Ludowego Wojska Polskiego zapoznał
nas z tajemnicami tego miejsca. Jest to obiekt militarny, którego tajemnica przez lata była pilnie strzeżona. To
sieć podziemnych korytarzy o długości prawie 1 kilometra, kilkudziesięciu pomieszczeń i kilku wielkich
schronów, ukrytych pod nadmorskimi wydmami. Jego historia rozpoczyna się w latach trzydziestych ubiegłego
wieku. Pierwsze umocnienia wybudowali tutaj Niemcy w latach 1935-1938. Powstała Bateria Vineta która
składała się z czterech wielkich schronów koszarowo-bojowych, schronu dowodzenia, magazynu amunicyjnego
oraz maszynowni. Obiekty te stanowiły trzecią co do wielkości na polskim wybrzeżu baterię obrony wybrzeża,
która była zapleczem dla Szkoły Artylerii Nadbrzeżnej. Bateria pełniła bardzo istotną rolę w niemieckiej armii.
To właśnie tutaj szkoliły się tysiące artylerzystów Kriegsmarine. Pod koniec wojny prowadzono stąd ostrzał
radzieckich statków w okolicach wyspy Wolin. Wiosną 1945 roku, stacjonujące tu wojska zostały ewakuowane,
a działa wysadzone w powietrze. Po II wojnie światowej kompleks zajęła polska armia. W latach 50 tych
postanowiono baterię przekształcić w zapasowe stanowisko dowodzenia dla najwyższych władz wojskowych
polskiej armii. W przypadku wybuchu III wojny i bombardowań można było przebywać tam przez wiele tygodni,
a nawet miesięcy. O tajnym stanowisku dowodzenia wiedzieli tylko nieliczni – głównie najwyżsi rangą
oficerowie LWP. Była to jedna z pilnie strzeżonych tajemnic okresu „zimnej wojny” Umocnienia wizytował i
kierował w nich ćwiczeniami m.in. generał Wojciech Jaruzelski Do niedawna był to najbardziej tajny obiekt
wojskowy w północnej Polsce. Po zwiedzeniu obiektu udaliśmy się do Międzyzdrojów spotkać się z ważnymi
osobami ze świata polityki, filmu i innych. Oczywiście w przenośni, bo wizyta dotyczyła pobytu w Gabinecie
Figur Woskowych. Po wykonaniu fotek oraz obowiązkowym pobycie na molo i moczeniu nóg w Bałtyku
wybraliśmy się w drogę powrotną.
Kolejna wyprawa, której nie sposób opisać tego co widzieliśmy. To trzeba samemu zobaczyć.
Dziękuję komisji konkursowej gminy Zbąszynek, rodzicom uczestników oraz firmie transportowej Tadeusza
Krystianca ze Zbąszynka.
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