
 Regionalny Oddział Szczeciński PTTK  im. St. Kaczmarka
            Stoczniowy Klub Turystyki Kol. „NEPTUN”
                  Organizuje w dniu 07.03.2020
        Wyprawę Nad Morze  im. Adama Kazanieckiego
          Szczecin–Świnoujście-Międzyzdroje-Szczecin

  W ramach wyprawy:

  -  Przejazd ze Szczecina do Świnoujścia ( gazoport ul. Ku Morzu ).
  -  Spacer nad morzem do dalmierza ( dzwonu ). (~4 km )
  -  Przejazd Świnoujście-Międzyzdroje (zwiedzanie miasta).
  -  O godz 17.00 wyjazd z Międzyzdrojów do Szczecina.

  Zbiórka chętnych w dniu wyprawy 7.03.2020 na parkingu przy poczcie,
  ul.Dworcowa 11 o godz. 8.00.
  ( mamy wynajęty autokar f-my PAAN-BUS )
  Odjazd autokaru Szczecin – Świnoujście o godz.8.15.  

          Mapka proponowanej trasy
                                                                      Zapraszamy 
 
 ( Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału ze względu na ograniczoną
  ilość miejsc w autokarze.  Tel. kom. 508 596 668 )

Bateria Goeben – wybudowana w latach trzydziestych XX w. na wyspie 
Wolin bateria ciężkiej artylerii nadbrzeżnej przeznaczonej do zwalczania 
okrętów liniowych na Zatoce Pomorskiej.
Decyzję o budowie baterii niemieckie władze wojskowe podjęły w 1935 r., 
chcąc wzmocnić ochronę Zatoki Pomorskiej i portu w Świnoujściu przed 
wrogimi okrętami w spodziewanym konflikcie zbrojnym. Bateria 
wybudowana została w latach 1938–39 i składała się z dwóch części: wieży 
dowodzenia i stanowisk artyleryjskich.
Ośmiokondygnacyjna, betonowa budowla o charakterystycznym kształcie 
dzwonu, w pełni autonomiczna. Ukształtowanie ścian zewnętrznych wieży 
upodabniało ją do latarni morskiej oraz zwiększało zdolność 
rykoszetowania  pocisków artyleryjskich i bomb lotniczych. 
Pierwotne przeznaczenie poszczególnych kondygnacji: 
I kondygnacja (piwnica) – pomieszczenia techniczne (maszynownia, 
magazyny, urządzenia wentylacyjne),
II kondygnacja – centrala dowodzenia,
III kondygnacja – pomieszczenia socjalne,
IV, V, VI kondygnacja – pomieszczenia załogi,
VII kondygnacja – pomieszczenia pogotowia obsługi,
VIII kondygnacja – na tym poziomie, osłoniętym pancerną kopułą, 
znajdował się optyczny dalmierz artyleryjski o bazie (szerokości) 12 m. 
Umożliwiał on obserwację obiektów znajdujących się 
w odległości do 45–50 km.
Wieża znajduje się na wzniesieniu o wysokości 12 m n.p.m., w odległości 
ok. 750 m od brzegu morskiego. Wysokość samej wieży wynosiła 
pierwotnie ok. 18 m.
W 2001 r. rozpoczęto remont wieży dowodzenia. Usunięto przedpancerz 
dalmierza i nadbudowano ażurową, stalową konstrukcję, na szczycie której 
umieszczono punkt ostrzegania pożarowego (tzw. dostrzegalnię). 
Obecnie dawna wieża dowodzenia baterii (zwana popularnie dzwonem) 
pełni rolę edukacyjno - turystyczną i jest dostępna w sezonie letnim dla 
zwiedzających.
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