
Przedprzewodnik po 
Wartowni nr 1 na Westerplatte 

 

ul. Majora Henryka Sucharskiego, 80-601 Gdańsk 

  



Z naszego przedprzewodnika dowiesz się: 

• Jak zaplanować wizytę? 

• Co warto zobaczyć w naszym muzeum? 

• Jak poruszać się po budynku? 

• Do kogo zgłosić się po pomoc? 

  



O Wartowni nr 1 na Westerplatte:  

• Wartownia nr 1 mieści się na półwyspie 
Westerplatte. To tutaj 1 września 1939 roku 
rozpoczęła się II Wojna Światowa. 
Było to ponad 80 lat temu. 

• Na Westerplatte żołnierze bronili się przez 
prawie 7 dni. Wartownia nr 1 była ważnym 
budynkiem. Była to jedna z sześciu wartowni. 

• Wartownię nr 1 można zwiedzać od początku 
maja do końca września. 

• Wartownia była budynkiem obronnym, dlatego 
przejścia w niej są wąskie. 
  



Co warto zobaczyć w Wartowni nr 1? 

• Pamiątki po walczących żołnierzach. 
Możesz zobaczyć mundury żołnierzy i broń, 
której używali. 

• Model okrętu, z którego 1 września oddano 
pierwsze strzały w kierunku Westerplatte. 

• Na wystawie wyświetlane są filmy. Dowiesz się 
z nich, jak wyglądał początek wojny. 

• Na wystawie zobaczysz też stare radio 
i telefony. Tak żołnierze odbierali i wysyłali 
wiadomości 80 lat temu. 

• Pomnik Obrońców Wybrzeża. W okolicach 
Wartowni nr 1 rozpoczyna się aleja, która 
prowadzi do pomnika. 
  



  
Kurtka mundurowa mjr. Henryka Sucharskiego. 



Przed wizytą: 

 

• Zaplanuj odpowiednio dużo czasu. Zwiedzanie 
Wartowni nr 1 trwa około 20 minut. 

• W tym momencie w muzeum brak udogodnień 
dla osób poruszających się na wózkach. 

• Do wejścia prowadzi 6 stopni, nie ma podjazdu. 
• W obiekcie nie ma toalety ani szatni.  



Skontaktuj się z nami, jeśli: 

 

Potrzebujesz dodatkowych informacji 
na temat dostępności muzeum. 
Zadzwoń, napisz smsa lub maila do naszego 
Koordynatora Dostępności. 

  



Ważne telefony: 

 

Dział Administracji 
administracja@muzeumgdansk.pl 
tel.: 512 418 750 lub 512 418 753 

Obsługa Ruchu Turystycznego 
kontakt@muzeumgdansk.pl 
tel. 514 222 205 

Koordynator dostępności 
p.siwak@muzeumgdansk.pl 
tel.: 509-226-351  

mailto:administracja@muzeumgdansk.pl
mailto:kontakt@muzeumgdansk.pl%5C
mailto:p.siwak@muzeumgdansk.pl


  
W gablocie prezentowany jest model okrętu Schleswig-Holstein. 



Jak dojechać do Wartowni nr 1? 

• Wartownia nr 1 położona jest na półwyspie 
Westerplatte. 

• Najłatwiej jest dojechać tam samochodem. 
Parking znajduje się około 50 metrów 
od muzeum. 

• Można dojechać też autobusem linii 106 
lub 138. W sezonie letnim dodatkowo kursuje 
linia 606. 

  



Jaki bilet kupić? 

 

• Osobom z niepełnosprawnością przysługuje 
bezpłatny bilet. Opiekunowie takich osób 
również zapłacą mniej za bilet. 

• Jeśli masz wątpliwości, zapytaj osoby w kasie. 
Pomoże Ci wybrać właściwy bilet. 

Ceny biletów 

Normalny – 6 zł 
Ulgowy – 4 zł 
  



Jak zachowywać się w muzeum?  

Muzeum co roku odwiedzają tysiące ludzi. 
To ważne, aby każdy mógł zobaczyć wystawę. 
Staramy się nie przeszkadzać sobie nawzajem. 
Dbamy również o zabytki, które każdego dnia 
ogląda dużo osób. 

W muzeach przestrzegamy kilku ważnych 
zasad: 

• Staramy się nie rozmawiać, aby nie 
przeszkadzać innym w zwiedzaniu. 

• Nie wnoś na wystawy jedzenia i picia.  
• Prosimy, abyś słuchał osób z obsługi muzeum. 

Oni dbają o nasze bezpieczeństwo, a także 
o zabytki na wystawie. 

• Jeśli robisz zdjęcia, nie używaj lampy błyskowej.  



Wartownia nr 1 w Internecie: 

Możesz zwiedzić Wartownię nr 1 
bez wychodzenia z domu. 
Nazywamy to wirtualnym zwiedzaniem. 

Kliknij tutaj, aby przejść do strony 
internetowej „Wirtualne zwiedzanie” 
Wartowni nr 1 na Westerplatte. 

Na stronie internetowej znajdziesz: 

• Opis w języku migowym 
• Audiodeskrypcje 
• Zdjęcia, które możesz dowolnie powiększyć, 

aby zobaczyć wszystkie szczegóły. 
  

https://wirtualne.muzeumgdansk.pl/oddzialy/wartownia-nr-1-na-westerplatte
https://wirtualne.muzeumgdansk.pl/oddzialy/wartownia-nr-1-na-westerplatte
https://wirtualne.muzeumgdansk.pl/oddzialy/wartownia-nr-1-na-westerplatte


  
Pomnik Obrońców Wybrzeża. 



Jesteśmy gotowi do zwiedzania. 

Zaczynamy! 

Do zobaczenia w muzeum! 

Informacje o autorach: 
Teksty: : Mateusz Jasik, Grzegorz Jedlicki, Alicja Bittner, Paula Siwak 
Zdjęcia: Dariusz Kula 
Skład: Paula Siwak 
Gdańsk 2021 
www.muzeumgdansk.pl 
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