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TO NIE ABSURD – TO RZECZYWISTOŚĆ NASZYCH LAT!
/Cz.1/
„Tylko ludzie mali zawsze utrzymują się na swoim poziomie”.
Maugham William S.

Po 225 rocznicy Targowicy /28.04/ mamy kolejne ważne rocznice, które są
ważne dla każdego Obywatela Polski, chyba, że nie jest p a t r i o t ą.
Miałem okazję zwiedzić w m. PODBORSKO /gmina Tychowo/ w woj.
Zachodniopomorskim – Muzeum Zimnej Wojny. Mało osób wie, gdzie to leży –
ale to co tutaj było, może nas zachęcić … przynajmniej do zastanowienia się:
nad sensem naszego życia i pomyślenia kto jest naszym p r z y j a c i e l e m!
Podborsko – mieszka tutaj ok. 50 mieszkańców. Jest dworzec pkp i tartak. Wieś
leży w lesie ok. 3,5 km na zachód od Borzysławia, ok. 8 km na zachód od
Tychowa, przy drodze wojewódzkiej nr 169, przy linii kolejowej Szczecinek Kołobrzeg. Miejscowość powstała pod koniec XIX wieku. W latach 1953-1994 w
Podborsku była zlokalizowana jednostka Wojska Polskiego "38 Poligon
Lotniczy" obsługująca pobliski poligon lotniczy, na którym ćwiczyli lotnicy z
Zegrza Pomorskiego, a następnie ze Świdwina. Obecnie były budynek
koszarowy wykorzystywany jest przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.
Ta mała wieś ma swoje zabytki /historyczne zabytki/, a mianowicie:
- koszary i skład /nr 3001/ radzieckiej broni nuklearnej /z przeznaczeniem do użycia
przez LWP/. Podobne składy mieściły się w Brzeźnicy-Kolonii k/Jastrowia /nr 3002/
oraz k/Templewa /nr 3003/. Broń wycofano przed wycofaniem Acz z Polski w 1993 r.
Aktualnie /od 2005 r./ obiekt 3001 przekazano Służbie Więziennej i jest tutaj oddział
zewnętrzny aresztu śledczego w Koszalinie. Od 2015 r. obiekt /3001/ przejęło Muzeum
Oręża Polskiego w Kołobrzegu. We wrześniu 2016 r. jest tutaj wystawa „MUZEUM
ZIMNEJ WOJNY”. Kontakt: tel.512481493; podborsko@muzeum.kolobrzeg.pl

- cmentarzysko kurhanowe położone na terenie byłego poligonu lotniczego
Wojska Polskiego.
- obóz jeniecki zestrzelonych lotników alianckich Stalag Luft IV założony w
1944 przez Niemców, ok. 3 km na północny wschód w głąb lasu, pomiędzy
Podborskiem a Modrolasem
- pomnik poświęcony angloamerykańskim jeńcom wojennym na placu przed
stacją kolejową. Na głazie wspartym na kilkunastu ręcznych narzędziach
rolniczych znajduje się napis (w językach polskim i angielskim): Od maja 1944
do lutego 1945 z dworca Kiefheide (Podborsko) do obozu "Stalag Luft 4 Gross
Tychow" drogą niewoli przeszło 10 000 jeńców wojennych USA i koalicji
antyhitlerowskiej
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Pomnik w Podborsku przy dworcu PKP
HISTORIA CIĄGLE UCZY… I PRZYPOMINA!
Od 01.09.1939 r. kraj nasz był częściowo pod okupacją Niemiec i od
17.09.1939r. Związku Radzieckiego. Wyzwolenie Polski w 1945 r. dało nam
nowe granice /Jałta/ i nowego „Opiekuna-przyjaciela”, gdzie mimo większych
swobód niż inne kraje będące pod „ochroną” ZSRR – praktycznie nie
decydowaliśmy o sobie. Stąd przebywanie ACz na naszym terenie i
wykonywanie różnych przedsięwzięć, które zabezpieczały ich, a nie nasze
bezpieczeństwo! Proszę sobie wyobrazić nie tylko użycie broni atomowej
/ogólnie BMR/ i przemarsz milionowej armii na zachód?
Kapitulacja Niemiec 8 maja /wg państw zachodnich i 9 maja wg ZSRR /dzisiaj
Rosji/ i innych państw sojuszniczych – nie przyniosła Polsce pełnej wolności
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/…u podstaw propagandowego sporu w tej sprawie tkwi odmienna
interpretacja ostatnich aktów prawnych III Rzeszy, podejmowanych przez jej
kierownictwo państwowo-wojskowe z admirałem Karlem Doenitzem na
czele…/. Dönitz zamierzał poddać armię niemiecką Amerykanom Anglikom/, a
nie Rosjanom. W ten sposób unikał niewoli…
Jest i inna data kapitulacji, a mianowicie: „Naczelny dowódca wojsk brytyjskich na
froncie zachodnim, marszałek Bernard Montgomery, przyjął 4 maja 1945 r. w swej
polowej kwaterze kapitulację wojsk niemieckich w północno-zachodnich Niemczech,
Danii i Holandii. Akt ten podpisał wydelegowany przez Dönitza admirał Hans-Georg
von Friedeburg”.

Wikimedia Commons, domena publiczna / Alfred Jodl podpisuje kapitulację wojsk III
Rzeszy w Rheims 7 maja 1945 r.

ZAKOŃCZYŁA SIĘ II-ga w. św. I ROZPOCZĘŁA SIĘ „ZIMNA WOJNA”.
Symboliczna nazwa trwającego w latach 1947-1991 stanu napięcia oraz rywalizacji
ideologicznej, politycznej i militarnej pomiędzy ZSRR i państwami satelitarnymi ZSRR
skupionymi od 1955 w Układzie Warszawskim, a także państwami pozaeuropejskimi
sprzymierzonymi z ZSRR (określanych jako blok komunistyczny, lub wschodni), a
państwami niekomunistycznymi skupionymi od 1949 w NATO i paralelnych blokach
obronnych (SEATO, CENTO) – pod politycznym przywództwem Stanów
Zjednoczonych (określanych jako blok zachodni).
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Zimnej wojnie towarzyszył wyścig zbrojeń, wyścig kosmiczny i gospodarczy (w obu
układach). Najważniejszymi wydarzeniami okresu konfliktu były: praski zamach stanu
1948, blokada Berlina, wojna koreańska, kryzys sueski, operacja AJAX, kryzys
berliński 1961, kryzys kubański, wojna wietnamska, rewolucja sandinistowska, irańska
rewolucja islamska, radziecka interwencja w Afganistanie i stan wojenny w Polsce.
Nic dziwnego, ze jako dziecko na początku lat pięćdziesiątych uczyłem się wiersza i
przeżywałem przesuwanie się mebli w Nadbajkalskim pięknym Kraju /cytat/:

…БОМБА АТОМНАЯ ЕСТЬ - ЕСТЬ И ВОДОРОДНАЯ…
W tym okresie LWP, jako sojusznik Układu Warszawskiego – też było włączona
do realizacji wspólnych celów, jak dzisiaj w ramach NATO /przeciwko
niedawnemu naszemu Wielkiemu Bratu! Co za historia nasza – zawsze musimy
być komuś podporządkowani, od kogoś uzależnieni i ciągle szukających
wsparcia, pomocy … i co najgorsze: w r o g ó w!
Omawiany okres i ważne wydarzenia obejrzeliśmy /z kolegami i koleżankami/ w
niniejszym muzeum. Niech zdjęcia mówią o tych wydarzeniach.

(Jadąc od m. Tychówo /po 8 km/ przed przejazdem kolejowym w Podborsku należy skręcić w
prawo i po płytach betonowych – prosto dojedziemy do MZW)

Wejście do bunkra przeznaczonego do magazynowania głowic
/atomowych/
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Urządzenia do przenoszenia głowic. Wejścia do poszczególnych pomieszczeń
/w środku/. Urządzenia chłodzące /z lewej strony/ - helem
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Symbole

Wózek do przewożenia głowic /najmniejsza głowica miała moc 5x
większą niż USA użyła na Hiroszimę/
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Ubiór zmniejszający napromieniowanie /używane były w Czarnobylu/
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Przewidywane uderzenia jądrowe /”MY” – szliśmy w kierunku Danii/

Oj ćwiczyło się… Polska byłaby poszkodowana… z obu stron…
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Makieta, z komorami na broń atomową …

Każde z powyższych zdjęć można powiększyć i przeczytać /zobaczyć/ co się
działo na terenie Polski i kiedy. Te składy zawdzięczamy inżynierom polskim i
radzieckim, a wykonanie wojskom inżynieryjnym.
Antoni Tunkiewicz
Saper /c.d.n./
Połczyn Zdrój, dn. 02.05.2017r.

