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Twierdza Boyen, Muzeum w Elblągu, Muzeum w Kętrzynie i Wilczy Szaniec– to 
przykłady obiektów, które możesz zwiedzić nie wychodząc z domu. Kontynuując 
bardzo ważną akcję #zostań w domu, zachęcamy do zwiedzania naszego regionu, 
siedząc na kanapie.  
 
Tak, to możliwe dzięki wielu propozycjom wirtualnych wycieczek po muzeach i nie 
tylko. Można wykorzystać czas spędzony w domu na poznanie Warmii i Mazur. 
 
W naszym obecnym newsletterze chcielibyśmy przybliżyć 4 wybrane obiekty i 
wskazać kolejne. 
 
 
 

WILCZY  SZANIEC – BYŁA  WOJENNA  KWATERA  HITLERA  W  GIERŁOŻY 
 

 
fot. arch. W-M ROT 
 
Kwatera znajduje się w kompleksie leśnym. Powstała ona w latach 1940-1944 na 
obszarze około 2,5 km². Wybudowano tutaj ponad 70 obiektów z żelbetonu i cegły, w 
tym 7 bunkrów ciężkich. Drogi i ścieżki maskowane były przy pomocy rozpiętych nad 
nimi siatek z imitacją listowia. 
Hitler przybył do Wilczego Szańca wraz ze swoją świtą 24 czerwca 1941 roku. Tu 
spędził ponad 800 dni. Wokół jego osoby ogniskowało się życie wszystkich 
mieszkańców kwatery. W roku 1944 kwaterę zamieszkiwało ponad dwa tysiące osób, 
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z tego zaledwie 20 kobiet. 
To właśnie tutaj 20 lipca 1944 Claus von Stauffenberg i Werner von Haeften dokonali 
nieudanego zamachu na życie wodza III Rzeszy. 
W 1945 roku wycofujące się wojska niemieckie wysadziły wszystkie zabudowania. 
Obecnie ruiny kwatery Hitlera są udostępnione do zwiedzania. 
W obiekcie znajduje się również restauracja, miejsca noclegowe oraz punkt z 
pamiątkami. 
 
www.wolfsschanze.pl  
 

Wirtualny spacer: 
www.polska.travel/panoramy/wilczy-szaniec/?lang=pl  
 

http://www.wolfsschanze.pl/
http://www.polska.travel/panoramy/wilczy-szaniec/?lang=pl
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TWIERDZA  BOYEN W GIŻYCKU 
 

 
fot. arch. Krzysztof Nowosielski 
 
Przełomowe znaczenie w dziejach miasta Giżycka miała zapoczątkowana w 1844 r. 
budowa  twierdzy – Feste Boyen. Ów artyleryjski fort zaporowy wybudowany został 
na planie nieregularnej  6-ramiennej gwiazdy. Całość otoczono długim na 2,3 km 
murem Carnota i suchą fosą. Komunikację zapewniały cztery bramy. Zadaniem 
twierdzy było uniemożliwienie sforsowanie naturalnej zapory, jaką stanowiły jeziora 
mazurskie. 
Z punktu widzenia strategii obronnej linia Wielkich Jezior Mazurskich odgrywała 
istotną rolę. W przededniu I wojny światowej naturalne elementy terenowe i 
wybudowane wokół Twierdzy Boyen umocnienia miały zablokować, na czas 
rozstrzygnięcia na froncie zachodnim, wkraczającą do Prus Wschodnich armię 
rosyjską. W tym momencie giżycki fort odgrywał również istotną rolę w mobilizacji 
wojsk na terenie Mazur, a gdy po przeprowadzeniu mobilizacji większość armii 
została wyprowadzona z Giżycka, w mieście pozostało pod komendą płk. Busse ok. 
4000 żołnierzy. Siły te przeprowadziły liczne wypady godzące w poszczególne 
oddziały nadciągającej armii rosyjskiej, a następnie w sierpniu 1914 roku skutecznie 
broniły Twierdzy Boyen przed rosyjskim natarciem. 

W okresie II Wojny Światowej w fortyfikacji miał swą siedzibę ośrodek Abwehry 
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szkolący żołnierzy z armii gen. Własowa, którzy przeszli na niemiecką stronę. W 
czasie ataku na miasto w styczniu 1945  roku twierdza została opuszczona bez walki. 

Twierdza Boyen jest obecnie udostępniona do zwiedzania. Odbywają się tutaj 
również inscenizacje historyczne. 

 

www.twierdza.gizycko.pl  

 
Wirtualny spacer: 
http://3dscannerslab.eu/tbbramagizycka/?fbclid=IwAR3rEi3Vrl9vSQMAljDG-rY8Jv-
zxa2hFqpJ0-LH4cBloohKzjnNvKn2uIgIh8b8XQ  
 

http://www.twierdza.gizycko.pl/
http://3dscannerslab.eu/tbbramagizycka/?fbclid=IwAR3rEi3Vrl9vSQMAljDG-rY8Jv-zxa2hFqpJ0-LH4cBloohKzjnNvKn2uIgIh8b8XQ
http://3dscannerslab.eu/tbbramagizycka/?fbclid=IwAR3rEi3Vrl9vSQMAljDG-rY8Jv-zxa2hFqpJ0-LH4cBloohKzjnNvKn2uIgIh8b8XQ


str. 6 

 

MUZEUM  ARCHEOLOGICZNO -  HISTORYCZNE W  ELBLĄGU 
 

 
fot. arch. Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Elblągu 
 
W Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Elblągu oglądać można ciekawe 
eksponaty pochodzące z dwóch stanowisk archeologicznych: Starego Miasta w 
Elblągu i dawnej osady handlowej Truso. Prowadzone od ponad 20 lat na terenie 
Starego Miasta, na niespotykaną w Europie skalę prace wykopaliskowe sprawiają, że 
z każdym rokiem zbiory muzealne powiększają się o tysiące kolejnych przedmiotów 
wykonanych z ceramiki, metalu, drewna, skóry, bursztynu, szkła itp. 

Rewelacyjne wyniki przyniosły także badania na stanowisku Truso. W VIII - X wieku  
nad brzegami jeziora Druzno została założona przez duńskich Wikingów faktoria 
handlowa. W Truso prześledzić można związki handlowe z wieloma regionami 
dawnej Europy a także z krajami arabskimi. 
Stałe wystawy Muzeum uzupełniane są ciekawymi wystawami czasowymi i 
okazjonalnymi wydarzeniami – lekcjami historii, targami staroci, inscenizacjami. 

www.muzeum.elblag.pl  
 
Wirtualny spacer: 
https://my.matterport.com/show/?m=ZQxWwDYsb1i  

http://www.muzeum.elblag.pl/
https://my.matterport.com/show/?m=ZQxWwDYsb1i%20
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MUZEUM  W  KĘTRZYNIE 

 

 
fot. arch. Informacja Turystyczna w Kętrzynie 
 
W Muzeum gromadzone są zbiory związane przede wszystkim z historią miasta i 
regionu. 

Wśród zbiorów artystycznych na szczególną uwagę zasługują: kolekcja rzeźb z końca 
XV w., epitafia z XVI-XVIII w., chorągwie pogrzebowe: Fryderyka Groebena, 
uczestnika bitwy pod Wiedniem i jedyna zachowana z terenu dawnych Prus 
chorągiew pogrzebowa dziecka z wizerunkiem zmarłego w wieku trzech lat Botho 
Eulenburga, kolekcja sprzętów cynowych z XVIII-XX w. oraz kolekcja zabytków 
zabezpieczonych w okolicznych dworach i pałacach. 

W zbiorach działu etnografii znajdują się m.in.: tradycyjne sprzęty używane do 
niedawna na wsi mazurskiej oraz kolekcja osiemnastowiecznych kafli piecowych. Na 
uwagę zasługuje także ciekawa kolekcja geologiczna. Gromadzone w Muzeum zdjęcia, 
pocztówki i materiały dokumentacyjne są cennym źródłem dla poznania historii 
miasta i regionu. Biblioteka muzealna posiada oprócz literatury fachowej m.in. zbiór 
starodruków z XV-XIX w., bogate zbiory wydawnictw poświęconych historii regionu 
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oraz unikatowe egzemplarze miejscowej prasy z XIX i XX w. Szczególnie cenny jest 
zbiór rękopisów z XVII-XXw. z archiwów kościelnych i archiwum magistratu. 

 

www.muzuem.ketrzyn.pl  

 
Wirtualny spacer: 
www.muzeum.ketrzyn.pl/wirtualna-wycieczka  

http://www.muzuem.ketrzyn.pl/
http://www.muzeum.ketrzyn.pl/wirtualna-wycieczka
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POZOSTAŁE  PROPOZYCJE  NA  ZWIEDZANIE  Z  KANAPY 
 
Inne interesujące panoramy można znaleźć na stronie: 
www.masuria.eu/multimedia/panoramy  
 
Wirtualne spacery po pochylniach na Kanale Elbląskim, po skansenie i muzealnych 
wystawach w regionie: 
www.cyfrowewm.pl/obiekty/20/wirtualne-spacery 

 
Zdjęcia, animacje 3D i panoramy z Kanału Elbląskiego: 
www.cyfrowewm.pl/obiekty/92/kanal-elblaski 
 
Muzeum w Lidzbarku Warmińskim: 
http://213.184.21.175/lidzbarkm/ 

 
Miasto Kętrzyn: 
www.it.ketrzyn.pl/pl/wirtualny-spacer 

 
 
 

http://www.masuria.eu/multimedia/panoramy
http://www.cyfrowewm.pl/obiekty/20/wirtualne-spacery
http://www.cyfrowewm.pl/obiekty/92/kanal-elblaski
http://213.184.21.175/lidzbarkm/

