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Muzeum powstało w 1909 r. z inicjatywy miejscowych działaczy 
społecznych, jako Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. 
Uroczyste otwarcie pierwszej ekspozycji miało miejsce 10 kwietnia 1910 r. 
Zalążkiem zbiorów była kolekcja prywatna Kazimierza i Tadeusza 
Osińskich oraz liczne dary społeczeństwa. W 1921 roku, po przystąpieniu 
do Związku Muzeów Historyczno-Artystycznych w Poznaniu przyjęło 
nazwę Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, reaktywowaną w 1984 
roku. W okresie międzywojennym placówka borykała się z problemami 
finansowymi i lokalowymi, kilkakrotnie zmieniając siedzibę. Od 1946 roku  
Muzeum mieściło się w okazałym budynku byłego pałacu biskupów 
greckokatolickich przy pl. T. Czackiego 3, który decyzją komisji 
majątkowej utraciło w kwietniu 2000 roku.          

We wrześniu 2001 roku otwarty  został nowy oddział  Muzeum 
Dzwonów i Fajek  w wyremontowanej zabytkowej Wieży Zegarowej przy 
ul. Władycze.  W kwietniu 2005 r. uruchomiono Oddział Historii Miasta 
mieszczący się w późnorenesansowej kamienicy mieszczańskiej  Rynek 
9. W 2006 roku rozpoczęto budowę nowego gmachu przy placu Berka 
Joselewicza finansowaną ze środków unijnych, samorządowych 
i ministerialnych. W przededniu stulecia swego istnienia MNZP otrzymało 
wreszcie godną i należną mu własną siedzibę. Uroczystego otwarcia 
dokonano 16 grudnia 2008 r. rozpoczynając tym samym działalność 
wystawienniczą muzeum.

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej jest placówką 
wielodziałową. Jego zbiory liczą ok. 80 tysięcy eksponatów z zakresu 
archeologii, historii, sztuki i etnografii, blisko 280 tysięcy fragmentów 
zabytków archeologicznych, głównie ceramiki, ponad 550 depozytów 
oraz różnorodne materiały pomocnicze. Istniejąca przy Muzeum 
biblioteka posiada 35. tysięczny księgozbiór, w tym 98 rękopisów, ok. 400 
starodruków oraz 600 pozycji kartograficznych.

Dział Archeologii gromadzi zabytki z wszystkich epok i okresów 
prehistorycznych, średniowiecza i okresu nowożytnego. Wśród nich 
wymienić należy neolityczne wyroby krzemienne i kamienne, cenne 
znaleziska brązowe oraz inwentarze grobowe z cmentarzysk 
ciałopalnych epoki brązu, wyroby żelazne miejscowe i importy z okresu 

Plac Płk. Berka Joselewicza 1, Przemyśl 37-700
tel. 16 670 30 00
www.muzeum.przemysl.pl

godziny otwarcia:  poniedziałki - nieczynne
wt. i pt.- 10.30-17.30, śr- 10.00-15,00, czw.- 9.00 - 15.00
sob. - 9.00 - 16.00, nie. 11.00-15.00

gemma bizantyjska, heliotrop, intaglio – X/XI w. - awers i rewers.

MUZEUM  NARODOWE  
ZIEMI PRZEMYSKIEJ



rzymskiego, zabytki wczesnośredniowieczne, m. in. unikatowe na terenie 
Polski zespoły grobowe z cmentarzyska starowęgierskiego, wyroby 
z wpływami kultury bizantyjskiej i staroruskiej.

Dział Etnograficzny obejmuje kulturę materialną wsi pogranicza 
polsko  ruskiego. Liczny jest zbiór przedmiotów o charakterze użytkowym  
narzędzi, sprzętów i strojów, wyrobów związanych z obrzędowością 
(szopki, pisanki, pieczywo obrzędowe) oraz sztuki ludowej i 
nieprofesjonalnej, zarówno dawnej jak i współczesnej.

Dział Historyczny dokumentuje wszelkie świadectwa 
przeszłości dotyczące Przemyśla i Ziemi Przemyskiej w jej historycznych 
granicach. Na zbiory tego działu składają się: numizmaty, materiały 
ikonograficzne, pamiątki historyczne (m. in. po prof. R. Weiglu i 

kompozytorze A. Malawskim) oraz archiwalia (w tym archiwum „Gwiazdy 
Przemyśla”, rodziny Osińskich, ppłk.  Eleka Molnara, druki ulotne z I i II 
wojny światowej). 

Dział Sztuki i Rzemiosła gromadzi dawną i współczesną sztukę, 
zwłaszcza dzieła twórców związanych z terenem wschodniej Małopolski. 
W skład zbiorów wchodzi m. in. malarstwo polskie i obce, cenna  kolekcja 
ikon (XV-XX w.), grafika, rysunek, rzeźba rzemiosło cechowe i artystyczne 
oraz militaria.
Muzeum posiada także interesujący zbiór przyrodniczy obejmujący okazy 
paleontologiczne, mineralogiczne, skamieliny, trofea, preparaty.
Do czasu urządzenia stałych ekspozycji poświęconych dziejom i kulturze 
Ziemi Przemyskiej, MNZP oferuje zwiedzającym bogatą ofertę wystaw 
czasowych oraz  różnego rodza ju  dz ia łań  ku l tu ra lnych  
i wystawienniczych.

Józefa Kostek,  fot. Marek Horwat

figura anioła 
autor: Tomasz Hutter, Polska
XVIII w.,  drewno, polichromia

Marian Stroński, 
Dziewczyna z Dubiecka, pł. ol., 1927 r.

ul. Władycze 3, 37-700 Przemyśl, tel. 16  678 96 66

godziny otwarcia: pon. - nieczynne, wt. - 10.30 - 17.30, śr.- 10.00 - 15.00,
czw. - 9.00 - 15.00, pi.- 10.30 - 17.30, sob.- 9.00 - 16.00, nie.- 11.00 - 15.00 

www.muzeum.przemysl.pl 

Powstałe we wrześniu 2001 roku Muzeum Dzwonów i Fajek 
mieści się w obrębie Starego Miasta, w późnobarokowej Wieży 
Zegarowej. Wieża ta była wzniesiona w latach 1775-1777 jako dzwonnica 
unickiej katedry i po kasatach józefińskich przeszła na własność miasta. 
W roku 1983 stała się własnością Muzeum Narodowego Ziemi 
Przemyskiej, a ostatni remont (2001-2002) sprawił, że osiem jej 
kondygnacji przystosowano do funkcji wystawienniczych i urządzono 
ekspozycję zabytków ludwisarstwa i fajkarstwa – wyrobów, z których 
nasze miasto słynęło i słynie w kraju i za granicą. Ekspozycja fajek została 
umiejętnie wkomponowana w architekturę Wieży i zajmuje dwie jej 
kondygnacje. Na pierwszym piętrze prezentowane są stare fajki ze 
zbiorów muzealnych, w skład których wchodzą egzemplarze historyczne, 
znaleziska z przemyskich fortów oraz „walatówki”. Interesującego 
materiału badawczego dostarczają niepozorne gliniane lulki, z których 
najstarsza pochodzi z końca XVII, zaś najmłodsze, tzw. fajki kawiarniane, 
z początku XX wieku. Kilka fajek jednorodnych jest wytworem słynnej 
Schlesis Fabrice w Zborowskiem. Najbardziej zaciekawiają jednak 
artystyczne fajki i cygarniczki wyrzeźbione w sepiolicie, w tym: milenijna 
fajka węgierska według projektu J. Koppa, fajki „z fałszywą datą” 
i biedermeierowskie. Z drewnianych szczególnie cenna jest unikalna fajka 
w kształcie głowy tajemniczego zwierzęcia, pełna humoru myśliwska fajka 
z Kelč  na Morawach oraz  zdobiona sceną rustykalną, należąca do 
lwowskiego cukiernika Sotschka. Mimo iż w Twierdzy Przemyśl nie było 
wytwórni, ani malarni fajek porcelanowych, żołnierze wszystkich nacji 
przywozili tutaj ze sobą „towarzyszki żołnierskiego żywota”; różnorodna 
dekoracja mówi nam o upodobaniach estetycznych, a także statusie 
społecznym ich właścicieli, zaś tzw. „fajka rezerwisty” przybliża stary 
obyczaj związany z przejściem do rezerwy.  Jedna gablota została 
przeznaczona na prezentację słynnych „walatówek”, fajek wykonanych 
przez legendarnego już obecnie przemyskiego fajkarza, Ludwika Walata. 

  

Kondygnacja górna (siódme piętro) służy obecnie prezentacji 
produkcyjnej i artystycznej współczesnej fajki przemyskiej. Ponieważ w 
ciągu ostatnich kilku lat zbiory fajek w Muzeum uległy znacznemu 
powiększeniu, planuje się w najbliższym czasie przebudowę obu 
ekspozycji. Kondygnacja dolna wzbogaci się m.in. o zbiór fajek wodnych 
(nargille), fajek typu Ruhle oraz elementy wyposażenia fajczarni, zaś 
górna pokaże historię fajki przemyskiej od czasów Wincentego Swobody 
po dzień dzisiejszy. Ekspozycja ludwisarstwa znajduje się na czterech 
kolejnych kondygnacjach Wieży, począwszy od drugiego piętra. Na 
pierwszej przedstawiono niezmieniony od średniowiecza proces 
powstawania dzwonu, a na trzech kolejnych – dzwony i inne wyroby 
ludwisarskie. Większe dzwony zawieszone są w szybie wieży na 
specjalnym, stalowym rusztowaniu. Wśród nich zwracają uwagę wyroby 
z warsztatów gdańskich i toruńskich z XVII i XVIII wieku: Gerharda II 
Beningka (1625), Beniamina I Wittwercka (1721), Immanuela Wittwercka 
(1751) oraz Nicolasa Petersilge (1759). Z Przemyślem związane są dwa 
dzwony z elementami herbu miasta: dzwon pochodzący z ratusza(?) 
fundowany przez burmistrzów Czehowicza i Grzybowskiego z roku 1740 i 
odlany w obecności burmistrza Walerego Waygarta przez ludwisarza 
Jana Jaroszewskiego, dzwon z roku 1878. Interesujący jest też pięknie 
zdobiony dzwon z Daromina koło Sandomierza, wykonany w roku 1935 
przez Ludwika Felczyńskiego w Przemyślu, prawdopodobnie na 
zamówienie ówczesnego papieża, Piusa XI. Ekspozycję uzupełniają 
dokumenty i archiwalia dotyczące rodziny Felczyńskich, która, od 1808 w 
Kałuszu, a od 1915 roku w Przemyślu, jest związana z ludwisarskim 
rzemiosłem. Obecnie dzwony Felczyńskich powstają w dwóch 
odlewniach przemyskich i w Taciszowie koło Gliwic. Na kolejnym piętrze 
prezentowane są dzwony okrętowe wypożyczone z Centralnego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku i Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. 
Przedostatnia kondygnacja Wieży została przeznaczona na roczne 
wystawy najcenniejszych kolekcji fajek oraz dzwonków. Tradycyjnie 
otwarcia odbywają się w pierwszą sobotę lub niedzielę lipca i są jednym 
z punktów wielkiego święta przemyskiego rzemiosła, a zwłaszcza fajkarzy 
oraz fajczarzy z całej Europy. Ekspozycjom stałym i czasowym 
towarzyszą wydawnictwa o charakterze naukowym i popularno-
naukowym. Po ekspozycjach muzeum interesująco oprowadzają 
przewodnicy muzealni. Na Wieży znajdują się dwa tarasy widokowe. 
Z tarasu górnego, który jest najwyższym punktem widokowym w centrum 
miasta, można podziwiać wspaniałą panoramę starego Przemyśla – 
unikalny w skali europejskiej zespół architektoniczno-krajobrazowy.

Urszula Olbromska, Marta Trojanowska
fot. Grzegorz Karnas

MUZEUM  
DZWONÓW i FAJEK
oddział Muzeum Narodowego 

Ziemi Przemyskiej



sal, schodów, ganków, balustrad, zakamarków... Stara kamienica - dzieło 
architektonicznego kunsztu pochodzącego z dalekiej Italii, osiadłego 
w Przemyślu muratora Piotra, zwanego Włochem, kiedyś goszcząca 
w swych ścianach kupieckie składy, magazyny, mieszkania aptekarzy, 
rajców miejskich, krawców... Dziś – opowiada o chwale Przemyśla, jego 
bogatej historii, o wydarzeniach wielkich i dniu codziennym.

Wejdźmy do „Wielkiej Izby” na parterze (wszystkie kamienice 
mieszczan miały taką reprezentacyjną komnatę), spójrzmy na ogromny 
barokowy piec, podziwiajmy pozostałości szesnastowiecznych 
polichromii, zajrzyjmy na „kurek” (antresolę) obok. Na klatce schodowej - 
galeria herbu przemyskiego, liczne fotografie dawnego Przemyśla, 
nastrój sepiowych pejzaży, ulice i budynki odeszłe w przeszłość, kościoły, 
cerkwie, synagogi...
Wyjdźmy na piętro, by napawać się atmosferą dawnego przemyskiego 
domu - tak kiedyś mieszkano... Przejdźmy przez ciemną, bezokienną 
kuchnię, poważny i dostojny gabinet pana domu i wejdźmy do ogromnego 
salonu z oknami na rynek. Na ścianach stare obrazy, w rogu fortepian, 
fotele, kanapy, kominek... Stylowo upięte zasłony, wykwintne tapety... 
Żywe kwiaty wprowadzają klimat autentyczności. Z salonu droga 
prowadzi do jadalni, potem do sypialni, gdzie znów półmrok, przyćmione 
światło, lustro, obrazy, toaletka... Idźmy dalej... Inna ekspozycja... Studio 
fotograficzne sprzed stu lat. Patronuje mu przemyski mistrz sztuki 

fotograficznej (cesarsko-królewski nadworny fotograf w Wiedniu) Bernard 
Henner. Wyposażenie atelier - aparaty, szafki, przyrządy, ciemnia. I samo 
studio - a w nim prawdziwa fontanna - tło do zdjęć na specjalne okazje. 
Jeszcze dalej - dzieje Przemyśla: czasy najdawniejsze, zabytki 
archeologiczne, ślad węgierski w historii miasta (grób madziarskiego woja 
pochowanego razem z koniem - sprzed tysiąca lat), epoka Kazimierza 
Wielkiego, Jagiełły, barok, zabory, „czasy austriackie”, Przemyśl 
międzywojenny... Na najwyższej kondygnacji ekspozycja syntetycznie 
przedstawiająca okres II wojny światowej, okupację sowiecką i później -  
niemiecką. 

Po trudach wspinaczki aż pod dach (kto chce, może wyjechać 
windą) resztę czasu warto spędzić w patio (aneks restauracji) sącząc 
ulubione napoje w aurze dawnego Przemyśla...
 

Antoni Sarkady
fotografie: Marek Horwat

Rynek 9, 37-700 Przemyśl,  tel. 16 678 65 01,16  678 97 35
www.muzeum.przemysl.pl 

godziny otwarcia: pon. - nieczynne, wt. - 9.30 - 16.30, śr.- 8.00 - 15.00,
czw. - 8.00 - 15.00, pi.- 9.30 - 16.30, sob.- 9.00 - 16.00, nie.- 11.00 - 15.00 

Pod koniec maja 2005 roku zostało w Przemyślu otwarte nowe 
muzeum - MUZEUM HISTORII MIASTA, Oddział Muzeum Narodowego 
Ziemi Przemyskiej. Adres łatwy do zapamiętania - RYNEK 9, wschodnia 
pierzeja, XVI-wieczna kamienica zwana u zarania swych dziejów 
Brzykowską (od nazwiska Brzyków - jednych z pierwszych właścicieli), 
potem kilkaset lat później, w czasach drugiej Rzeczypospolitej znana z 
tego, że była własnością zacnego rodu Bystrzyckich, który wydał piewcę 
grodu nad Sanem - pisarza Przemysława Bystrzyckiego.

Zapamiętajmy ten seledynowo otynkowany budynek, 
z pięknymi podziałami architektonicznymi na fasadzie, podcieniami, 
stylowym balkonem i napisem widocznym z daleka: MUZEUM 
NARODOWE ZIEMI PRZEMYSKIEJ.

Pięć kondygnacji, w tym dwa piętra sklepionych piwnic. 
W piwnicach RESTAURACJA MIESZCZAŃSKA, nad nią labirynt pokoi, 

atelier fotograficzne

atelier fotograficzne

z historii Przemyśla - fragment ekspozycji 

MUZEUM 
HISTORII MIASTA

oddział Muzeum Narodowego 
Ziemi Przemyskiej

Plac Katedralny 2 i 3,  37-700 Przemyśl
od wtorku do soboty w godz. 10.00 do 16.00
rezerwacje grupowe: tel. 16 678 27 92
www.muzeum.przemyska.pl  

Jest to miejsce wyjątkowe przede wszystkim ze względu na 
osobę założyciela. Nie często zdarza się sytuacja, aby instytucję kultury 
powoływał do istnienia Święty. Józef Sebastian Pelczar, biskup przemyski 
już na początku swojej posługi pasterskiej w 1902 roku apelował, aby 
otoczyć opieką materialne świadectwa religijności człowieka. W związku 
z tym rozpoczęto tworzenie kolekcji dzieł sztuki sakralnej ówczesnej 
diecezji przemyskiej, którą to kolekcję zlokalizowano w pojezuickim 
oratorium, nad nawą XVII w. kościoła pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. 

Muzeum istniało ponad sto lat w niezmienionej formie i w tym 
samym miejscu. Jednak ze względu na zły stan techniczny 
dotychczasowej siedziby postanowiono o przenosinach Muzeum do 
nowego miejsca. Dzięki staraniom miłośników Muzeum oraz niezłomnej 
woli opiekunów kolekcji rozpoczęto konserwację części dzieł sztuki. Na 
nową siedzibę Muzeum ks. Arcybiskup Józef Michalik przeznaczył dwie 
zabytkowe kamienice, sąsiadujące z archikatedrą św Jana Chrzciciela. 
Uroczyste otwarcie ,,nowego Muzeum” miało miejsce w stulecie  
poświęcenia pierwszej siedziby 27 VIII 2008 roku. 

Perełką kolekcji Muzeum są dzieła polskiego średniowiecza, 
dające szeroki ogląd epoki, dzięki przykładom ze wszystkich działów 
sztuki. Wśród prezentowanych obrazów tablicowych, najczęściej 
fragmentów ołtarzy, warto wymienić skrzydła tryptyku z Załęża (ok. 
1470r.) przedstawiające scenę Zwiastowanie, czy ilustrujący działalność 
apostołów Piotra i Pawła tryptyk z Osieka Jasielskiego (1527). Wyjątkowy 
pod względem ikonograficznym jest przykład tzw. Świętej Rodziny 
Większej przedstawiony na predelli z Jaćmierza. Rzeźbę prezentują 
przedstawienia Matki Bożej z Dzieciątkiem, tzw. Piękne Madonny, m. in.: 
z Bączala Dolnego (koniec XV w.), czy Święcan (1375 r.). Szczególnym 
zabytkiem są figury rekonstruujące układ z tzw. belki tęczowej, wśród nich 
szczególną uwagę zwiedzających zwraca monumentalny krucyfiks 
z Nowego Miasta. Chociaż nie wpisuje się on w klasyczne kanony piękna 
bez wątpienia silnie przemawia ładunkiem uczuciowym.

Warto nadmienić o kolekcji średniowiecznych tkanin. 
Najstarsze eksponaty, pochodzące z 2 poł. XIV wieku, to dwa fragmenty 
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św. Józefa Sebastiana Pelczara



preteksty ornatów. Późniejsze hafty należą już do 2 poł. XV w. Pośród nich 
występuje preteksta krzyżowa ze sceną Zaśnięcia Matki Boskiej 
w otoczeniu apostołów (analogie z haftami wykonywanymi w ośrodku 
krakowskim) i preteksta krzyżowa ze sceną cierpiącego Chrystusa na 
krzyżu zwanym „arbor vitae”.

Epokę baroku prezentuje kolekcja portretów. Do ciekawszych 
przykładów z tej grupy należy portret biskupa przemyskiego Pawła 
Piaseckiego (1644-1649), autora „Kroniki Polskiej” oraz duży portret 
biskupa przemyskiego Aleksandra Antoniego Fredry (1724-1734). 

W zbiorach znajdują się płótna 
francuskiego artysty Augustyna 
Mirysa, malarza rodziny Branickich 
z Białegostoku. Obok wizerunku 
Jana Klemensa, prezentowany jest 
portret jego małżonki Izabeli 
z Poniatowskich Branickiej, a także 
spokrewnionej z nimi Urszuli 
z  Bran ick ich Lubomirsk ie j .  
Atrakcyjnym przykładem polskiego 
portretu zbiorowego jest płótno 
p r z e d s t a w i a j ą c e  r o d z i n ę  
K r a s i c k i c h  z  D u b i e c k a ,  
namalowane przez Mikołaja 
Tere ińsk iego (ok.  1753 r. )  
W kolekcji muzealnej znajdują się 
także sarmackie portrety trumienne 
(np. Epitafium Teofili Krakowskiej, 
1659),  przygotowywane do 
ekspozycji.  
Istnieje także możliwość wejścia do 

XVII w. izby szlacheckiej. Ten nowy nabytek muzealny, został tu 
przeniesiona z tzw. „Dworku Orzechowskiego”, znajdującego się 
w sąsiedztwie archikatedry. W siedzibie kanonika kapituły przemyskiej 
Stanisława Orzechowskiego można zobaczyć zarówno oryginalne 
sprzęty z XVII w., jak i fragmenty polichromii o tematyce religijnej. 
Sale ekspozycyjne są aranżowane z myślą o zaadoptowaniu 
zabytkowych wnętrz, Zwiedzający mają możliwość zapoznania się 
z reliktami XVI wiecznej szkoły katedralnej, czy o epokę młodszego 
Kolegium Psałterzystów, w którym prezentowane są relikty XVIII w. 
polichromii odkrytej w trakcie prac remontowych. 

Wśród innych eksponatów należy wymienić rzeźby znanego 
manierystycznego artysty szkoły lwowskiej Pawła 
Huttera, czy tapiserie sprowadzone z 
manufaktury papieskiej San Michele przez 
biskupa Aleksandra A. Fredrę (1724-1734). 
Zostały one wykonane według projektów 
Guido Reni (1575-1642) i przedstawiają 
postacie czterech Ewangelistów (były one 
bez powodzenia poszukiwane w czasie 
okupacji przez Niemców). 

Niebawem zostanie udostępniona 
ciesząca się wielkim powodzeniem wśród 
zwiedzających sala poświęcona pamiątkom 
związanym z osobą Ojca Świętego Jana 
Pawła II. Trwają prace nad aranżacją 
p o z o s t a ł y c h  s a l  e k s p o z y c y j n y c h .  
Organizatorzy nie szczędzą starań aby 
pokazać nie tylko działa prezentowane 
uprzednio, ale również takie które nigdy nie 
bywały eksponowane.
 
Ks. Marek Wojnarowski,  fot. Grzegorz Karnas

Wyb. Marszałka Józefa Piłsudskiego (obok hotelu Gromada) 
37-700 Przemyśl 
godziny zwiedzania: sobota w godz. 14.00 - 18.00
niedziela w godz. 12.00 - 18.00
możliwość zwiedzania w innym terminie po wcześniejszym 
uzgodnieniu : 505 077 838 
www.projekt8813.pl

Zajęcie przez ZSRS wschodnich rubieży Polski we wrześniu 
1939 r., oraz mające miejsce w marcu 1940 roku zajęcie fińskiej Karelii 
i Laponii, a czerwcu 1940 również państw bałtyckich, Besarabii 
i Bukowiny, spowodowało że istniejące dotąd „rejony umocnione na 
zachodniej granicy państwowej” czyli „Linia Stalina”, przestał pełnić 
przewidzianą dla nich rolę. W stosunkowo krótkim czasie rozbudowany od 
ponad 10 lat system umocnień granicznych, znalazł się na głębokich 
tyłach w niektórych przypadkach granica uległa przesunięciu nawet 
o kilkaset kilometrów.

Już w styczniu 1940 r. przystąpiono do prac przygotowawczych 
poprzedzających budowę nowych umocnień stałych. Na przełomie 1939/ 
1940 prowadzono pierwsze pomiary terenowe, powtórzone wiosną 1940r.

Niemal jednocześnie z pierwszymi pracami nad nowym 

systemem umocnień granicznych, wstrzymano wszelkie prace związane 
z rozbudową dotychczasowego systemu umocnień granicznych tzw. „Linii 
Stalina”

Nad gigantyczną inwestycją czuwało 5 zarządów fortyfikacji 
zlokalizowanych przy sztabach okręgów wojskowych, którym podlegało 
w sumie 1338 odcinków budowlanych. Budowniczych borykali się 
z niewłaściwą organizacją pracy, ciągłymi brakami w dostawach 
surowców, specjalistycznego wyposażenia i uzbrojenia. Istniały też 
przypadki niegospodarności czy wręcz nadużyć.

Zakładano budowę co najmniej 4850 schronów żelbetowych na 
terenie 13 rejonów umocnionych. Z tej liczby do dnia 22 VI 1941 r. 
zrealizowano ok. 1900 obiektów.

8 Przemyski Rejon Umocniony od północy sąsiadował 
z Rawsko-Ruskim RU, a od południa oparto go o stoki Bieszczad. Jego 
zadaniem było obrona strategicznego szlaku komunikacyjnego na Lwów, 
a także przepraw kolejowych przez San (Przemyśl, Zagórz). Ogółem w 
pasie obrony o długości około 120 km planowano realizację 168 obiektów 
żelbetowych. Do początku czerwca 1941 r. ukończonych zostało 99 
obiektów, z czego do dnia 8. VI 1941 zdołano obsadzić 63 schrony.

Kaponiery, w systemie „Linii Mołotowa” były obiektami 
szczególnymi, wyróżniała je wielkość, duża koncentracja siły ognia oraz 
fakt, że powstawały one stosunkowo rzadko. Na terenie 8 Przemyskiego 
R.U powstały zaledwie 3 tego typu obiekty, w całym pasie umocnień „Linii 
Mołotowa” znanych 18 tego typu realizacji, w tym zaledwie dwie realizacje 
jednokondygnacyjne.

Omawiana kaponiera przeciwpancerna została zrealizowana 
jako żelbetowa konstrukcja monolityczna, jednokondygnacyjna 
o asymetrycznym układzie pomieszczeń, przy równoczesnym 
zachowanym przeciwbieżnym układzie prowadzenia ognia. Uzbrojenie 
obiektu stanowiły 2 działa p. pancerne kal. 45 mm oraz 4 ciężkie karabiny 
maszynowe. Obiekt wyposażono także w polską, czterostrzelnicową 
kopułę bojową.

Dzięki zaangażowania kilku pasjonatów od 2004 r. prowadzone 
są prace konserwatorskie. Odkopano przelotnię kolankową, 
wyeksponowano bryłę schronu, odkuto zamurowane strzelnice, 
zamontowano dwie kraty przeciwszturmowe, oczyszczono stropodach, 
odrestaurowano kopułę pancerną. Od 2008 r. „Kaponierze Gromada” 
zorganizowano ekspozycję z oryginalnymi dokumentami, gazetami, 
ulotkami. W schronie zamontowano oryginalne wyposażenie (min. drzwi, 
rury głosowe, elementy wyposażenia pancerzy strzelnic) oraz bogatą 
kolekcję militariów z okresu II wojny światowej. Do ciekawostek należą: 
łącznica z telefonem polowym, peryskop oraz węzeł sanitarny.

Ł. Kozdrój, G.Malik

Radziecki schron bojowy (numer ewidencyjny 8813) Ekspozycja w jednym z pomieszczeń schronu
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