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Schrony bojowe inaczej bunkry są pozostałością polskich umocnień z września 1939 r. 
Jeden z pięciu obiektów znajduje się nad samym morzem, dwa kolejne na wydmach między 
morzem, dwa kolejne na wydmach między morzem a torami, a czwarty zaś napotkamy na 
wys. „Maszoperii”. 

 
Ciężki schron bojowy „SARAGOSSA” 

 
Ciężki schron bojowy „SABAŁA” 
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WIEŻA KIEROWANIA OGNIEM 
STANOWISKO OGNIOWE B2 
BATERII SCHLESWIG – HOLSTEIN 
 
Hel bronił się 32 dni - poddał się nie z powodu 
utraty zdolności obronnych, ale z powodu 
bezsensu dalszej obrony i bezcelowości 

ponoszenia dalszych strat ludzkich. Niemcy po zajęciu Helu natychmiast docenili 
jego znaczenie. Odremontowano baterię Laskowskiego nadając jej nazwę "Lyngen", 
zbudowano wiele nowych baterii i umocnień. 
Ukoronowaniem zbrojenia Helu było zbudowanie tutaj, najpotężniejszej do dziś na 
świecie, stałej baterii najcięższych dział obrony wybrzeża - trzech monstrualnych 
armat "Adolfkanone" o kalibrze 406 mm i donośności 56 km. Baterię tę nazwaną 
"Schleswig - Holstein". 

Z powodu zmiany sytuacji wojennej - realnego 
zagrożenia od strony Anglii i braku zagrożenia w rejonie 
Zatoki Gdańskiej - zdemontowano ją i przeniesiono na 
wybrzeże francuskie jako baterię "Lindemann". W Helu 
pozostały po tej baterii gigantyczne budowle - wieża 
kierowania ogniem, trzy stanowiska koszarowe -
artyleryjskie i dwa schrony amunicyjne. Przetrwały one 
w stanie nietkniętym rozpaczliwą kampanię obronną 
Niemców, na zatłoczonym wojskiem i uciekinierami, 
otoczonym zewsząd Helu i dotrwały do dziś. Wieloletnia 
obecność wojska chroniła w znacznym stopniu 
pozostawione obiekty przed dewastacją i rozkradaniem. 
Opuszczany stopniowo przez wojsko Hel staje się 
jednym wielkim zabytkiem sztuki militarnej, a na bazie 
imponujących wielkością budowli baterii Schleswig - 
Holstein powstało, staraniem helskich entuzjastów, 
Władz Miasta i wielu 
sponsorów - Muzeum 
Obrony Wybrzeża 

Rejonu Umocnionego Hel. Muzeum stawia sobie 
za zadanie pokazanie roli Helu w obronie 
Wybrzeża na przestrzeni wieków, ochronę dla 
potomności i wyeksponowanie jak najwięcej 
zabytków sztuki militarnej i spopularyzowanie 
niezwykłej historii Helu. 
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Torpedownie. 
 

 
 

Widoczny na wodzie obiekt to jeden z elementów poligonu torpedowego 
zbudowanego przez niemiecką armię na Zatoce Puckiej podczas drugiej wojny 
światowej. 
Obiekt ten spełniał funkcję stanowiska pomiarowego. Poligon służył do testowania 
torped lotniczych, torped dla okrętów podwodnych i nawodnych oraz do 
doskonalenia taktyki ich użycia. Torpedy wystrzeliwano z torpedowni w Babich 
Dołach i Oksywiu w kierunku Półwyspu Helskiego lub zrzucano z powietrza w rejonie 
punktów pomiarowych w okolicy Jastarni. 
Lot torped rejestrowały na taśmie filmowej urządzenia umieszczone w betonowych 
bunkrach. Zarejestrowane parametry analizowane były przez specjalistów 
w laboratoriach ośrodka badawczego w Babich Dolach. 

 
Wypatruję niemieckich u-botów. 


