
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Czternaście godzin obrony Poczty Polskiej w Gdańsku 

We wrześniu w ramach „Gdańskich Miniatur” poznaliście bliżej przebieg wydarzeń 
obrony Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, miejsca, gdzie rozpoczęła się II 
wojna światowa. http://www.ikm.gda.pl/Westerplatte1939 

Westerplatte zostało zaatakowane przez wojska hitlerowskie wczesnym rankiem  
1 września 1939 r. Prawie w tym samym momencie agresorzy rozpoczęli ostrzał budynku 
Poczty Polskiej w Gdańsku. 

Nasze miasto poprzez wieki było zawsze wielonarodowe i wielokulturowe. Osiedlali 
się tutaj przybysze z wielu krajów europejskich. Jednak na początku lat dwudziestych XX 
wieku większość mieszkańców i mieszkanek Gdańska uznawało się za Niemców. Stało się 
tak w wyniku odebraniu miasta Polsce i jego długoletniej przynależności do Niemiec. 
Dlatego też język ten był oficjalnie używany w szkołach, urzędach, nazwach ulic  
i dokumentach. Polacy i Polki stanowili mniejszość narodową.  

Po zakończeniu I wojny światowej postanowiono, że Gdańsk nie będzie przynależeć 
ani do Niemiec, ani Polski, choć ta ostatnia reprezentowała miasto na międzynarodowej 
scenie politycznej. W 1920 r. utworzono Wolne Miasto Gdańsk, państwo-miasto pod 
zarządem Ligi Narodów (to międzynarodowa organizacja, której celem była ochrona pokoju 
na świecie). Nowopowstały kraj sąsiadował bezpośrednio z Polską, ale odcinał skutecznie 
nasze ziemie od cennego dla handlu portu gdańskiego. Część mieszkańców i mieszkanek 
Wolnego Miasta pracowała po polskiej stronie granicy. Dlatego podpisano międzynarodowe 
umowy, które określiły warunki polsko-gdańskiej współpracy. 

 Polska miała zagwarantowane (zapewnione) między innymi: dostęp do portu, 
posiadanie własnej kolei, służby pocztowej, telefonicznej i telegraficznej (trzy budynki 
pocztowe) oraz wojskowej składnicy broni na Westerplatte. Dwa oddziały pocztowe 
zajmowały się przesyłkami, a tylko jeden - Poczta Polska nr 1 przy placu Heweliusza (dziś 
plac Obrońców Poczty Polskiej) obsługiwał mieszkańców i mieszkanki. Gdańszczanie  
i gdańszczanki mogli stamtąd połączyć się telefonicznie bezpośrednio z Polską, nadać 
telegram, wysłać list bez dodatkowych opłat za przesyłkę zagraniczną. Nasi rodacy  
i rodaczki często korzystali z tej sposobności, aby skontaktować się z rodzinami w Polsce. 

W październiku dowiemy się, jak wyglądała obrona budynku Poczty Polskiej  
w Gdańsku 1 września 1939 r. Poznamy losy 58 osób, Polaków i Polek, którzy 14 godzin 
walczyli z atakującymi ich siłami hitlerowskimi.  

 

1. ul. Obrońców Poczty Polskiej 1/2 

Patrzycie na gmach dawnej Poczty Polskiej w Wolnym 
Mieście Gdańsku. Imponujący budynek z cegły powstał w 1844 
r. i początkowo znajdował się w nim pruski szpital wojskowy.  
W 1925 roku przekazano budynek na potrzeby polskiej 
placówki pocztowej. Plac, przy którym stoi, nosił przed 
wybuchem wojny nazwę Placu Heweliusza, na pamiątkę 
wielkiego gdańskiego astronoma.  



W budynku znajdowały się mieszkania dla kilku rodzin pracowników poczty. Wśród 
nich byli Jan Pipka, dozorca, z żoną Małgorzatą i krewną Erwinką Barzychowską, która 
wcześnie straciła rodziców. 

W Wolnym Mieście Gdańsku Poczta Polska była wyjątkowym miejscem. Pracowali 
tutaj tylko Polacy i Polki. Listonosze w nieskazitelnych zielonych mundurach roznosili listy, 
telefonistki obsługiwały nowoczesne maszyny, dzięki którym można było połączyć się 
telefonicznie z Polską lub przesłać telegram. Takim aparatem był telegraf Hughesa, 
urządzenie przesyłające wiadomości tekstowe. Obecnie możemy go zobaczyć w Muzeum 
Poczty Polskiej. W tamtych czasach niewiele osób miało w mieszkaniach własne telefony  
i większość korzystała z aparatów, które znajdowały się na poczcie. Komunikowano się 
również za pomocą listów i pocztówek. Opłacano je znaczkami pocztowymi, które 
drukowano na różne okazje: święta narodowe, rocznice ważnych wydarzeń czy dla 
zobrazowania polskiego dziedzictwa kulturowego. Dziś są one niezwykle cenne dla 
kolekcjonerów i kolekcjonerek.  

Erwinka chodziła do polskiej szkoły przy ul. Wałowej. Miała niecałe 11 lat, kiedy 
zaczęła słyszeć o nieprzyjemnych zdarzeniach, takich jak napady na pracowników poczty. 
Zdarzało się, że listonosze spotykali się z szyderstwami, docinkami, a nawet  
z brutalnymi atakami ze strony niektórych Niemców. Głośna stała się sprawa zniszczenia 
skrzynek pocztowych z polskim orłem. Nieznani sprawcy zamalowali je kolorowymi pasami 
w barwach flagi cesarskich Niemiec, zrzucili na ziemię. Jedna z tych skrzynek znajduje się 
dziś w Muzeum Poczty Polskiej.  

1 września 1939 r. podczas obrony, budynek poczty został ostrzelany i podpalony. 
Odbudowany po wojnie jak dawniej pełni funkcję urzędu pocztowego. W 1979 r. założono  
w nim Muzeum Poczty Polskiej (oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska), którego 
zbiory obrazują pracę pocztowców, bohaterską obronę tego miejsca i śmierć, jaką 
zgotowali im naziści (inne określenie hitlerowców).  

 

2. ul. Wartka 5 

Stoimy niedaleko ruchliwego Targu Rybnego, gdzie 
przed wojną sprzedawano świeże ryby. Dziś jest tu zieleniec  
i parking. Obok piętrzy się średniowieczna baszta Łabędź  
i nowoczesny Hotel Hilton. Idziemy wzdłuż budynku i zauważamy 
stare, przedwojenne kamienice z czerwonej cegły. To ulica 
Wartka. Prawie sto lat temu w jednym z budynków Bronisław 
Kubicki założył restaurację Cafe-International, zwaną też 
Źródłem Nimf. Było to miejsce spotkań naszych rodaków  
i rodaczek, szczególnie tych skupionych w polskich 
organizacjach. Właściciel aktywnie działał na rzecz Polonii  
w Gdańsku, a gościom serwował dania rodzimej kuchni. W lokalu 
słuchano też muzyki i organizowano wieczorki taneczne. 

Nie były to jednak łatwe czasy dla gdańszczan i gdańszczanek, którzy jawnie 
deklarowali polską narodowość. Kiedy do rządów w państwie niemieckim doszedł Adolf 
Hitler i jego zwolennicy, w Gdańsku również pojawiły się grupy hitlerowców. Okazywali oni 
Polakom i Polkom jawną wrogość. Zdarzało się, że nasi krajanie (inne określenie rodaków) 
nie mogli jadać w niemieckich restauracjach ani robić zakupów w niektórych sklepach. 



Takie działanie nazywa się dyskryminacją w dostępie do usług i obecnie jest zakazane 
przez prawo.  

Polacy i Polki spotykali się z zaczepkami i drwinami ze strony niektórych Niemców. Nasi 
rodacy czuli się w pełni akceptowani jedynie w takich ostojach polskości, jak restauracja  
u Kubickiego. Zachodzili tu także pocztowcy i ich rodziny. Rozmawiali o napiętej atmosferze 
w mieście i coraz chłodniejszych relacjach z niemieckimi gdańszczanami. O sytuacji  
w Wolnym Mieście Gdańsku, a szczególnie o działaniach Polek, możecie przeczytać  
w zeszłorocznych „Gdańskich Miniaturach”. 

http://www.ikm.gda.pl/new/library/File/Gdanskie%20Miniatury_MAPY/KobietyWolnegoMiast
aGdansk_10.2012.pdf 

http://www.ikm.gda.pl/new/library/File/Gdanskie%20Miniatury_MAPY/Kobiety_Wolnego_Mi
asta_Gdanska_cz_2.pdf 

Dziś dawna restauracja nosi nazwę Kubicki na pamiątkę rodziny, która ją założyła. 
We wnętrzu można zobaczyć przedwojenne zdjęcia i poczuć atmosferę sprzed prawie stu 
lat.  

 

3. ul. Grodzka 21, wejście na podwórze Poczty Polskiej 

Wewnętrzny dziedziniec, na którym jesteście, jest 
zamknięty z jednej strony budynkiem poczty oraz z sąsiadującym 
z nim dziś Zespołem Szkół Łączności, a po przeciwnej stronie 
wysokim murem. Na ścianie umieszczono odciski rąk 
symbolizujące poddających się pocztowców. Płaskorzeźba 

autorstwa Marii i Zygfryda Korpalskich ukazuje postaci obrońców wyłaniające się z muru,  
a tablica informuje, że wszyscy pocztowcy zostali uczczeni tytułem Honorowych Obywateli 
Miasta Gdańska.  

Lato 1939 r. było ciepłe. Erwinka chodziła już do szkoły, bo rok szkolny w Gdańsku 
zaczynał się wiosną. Po lipcowej przerwie wakacyjnej, dzieci kontynuowały naukę  
w sierpniu. W klasach jednak nie było wysokiej frekwencji. Wiele rodzin wyjechało  
z Gdańska. Wśród nich żony i dzieci niektórych pocztowców. Rząd polski zalecał, aby 
rodziny urzędników ze względów bezpieczeństwa i dla uniknięcia nieprzyjemnych 
konfrontacji (konfliktowych sytuacji) z niemieckimi gdańszczanami, wróciły do kraju.  
W budynku urzędu pocztowego pozostał dozorca z żoną i małą Erwinką. 1 września 
wypadał w piątek, więc dziewczynka miała iść rano na zajęcia.  

Wczesnym rankiem, około godziny piątej, rozległ się huk. Pocztowcy uzbrojeni  
w karabiny i granaty pospiesznie zajęli miejsca do obrony. Polskie władze były 
przygotowane na ewentualny wybuch wojny i zdawały sobie sprawę, że budynki polskich 
instytucji i organizacji mogą zostać zaatakowane. Dlatego urzędnicy pracujący w Wolnym 
Mieście przeszli szereg szkoleń wojskowych, a w budynku zgromadzono broń i amunicję. 

Poczty broniło ponad 50 Polaków. Pracownicy urzędu i kolejarz, którego Niemcy 
wyrzucili z mieszkania i korzystając z gościny kolegi, nocował w mieszkaniu przy placu 
Heweliusza. Prawdopodobnie w obronie pomagała także jedna z telefonistek, ale jej 
personaliów (imienia i nazwiska) nigdy nie ustalono.  

http://www.ikm.gda.pl/new/library/File/Gdanskie%20Miniatury_MAPY/KobietyWolnegoMiastaGdansk_10.2012.pdf
http://www.ikm.gda.pl/new/library/File/Gdanskie%20Miniatury_MAPY/KobietyWolnegoMiastaGdansk_10.2012.pdf


Małgorzata z Erwinką schroniły się w magazynie papieru na drugim piętrze. W stronę 
budynku poczty leciał grad pocisków. Hitlerowcy strzelali z karabinów maszynowych  
i małych dział (armat). 

Obrońcami dowodził Konrad Guderski, którego znano pod pseudonimem „Konrad”. 
Jego tożsamość (imię i nazwisko) poznano dopiero kilka lat po wojnie. Zginął jako 
pierwszy w trakcie walk, gdy rzucił granatem, powstrzymując napastników przed wejściem 
do budynku. Pocisk wybuchł zbyt blisko i odłamki śmiertelnie raniły dowódcę. 

Polacy i Polki zeszli do piwnicy, skąd mogli dłużej prowadzić skuteczną walkę. 
Wyższe piętra były łatwiejszym celem dla artylerii (dział) napastników. Małgorzata Pipka 
podczas walk opatrywała rannych i wspierała ich. Mijały kolejne godziny. Walka była 
zacięta i ciężka. Hitlerowcy sprowadzili motopompy z benzyną, którą wlali do piwnic  
i rzutem granatu podpalili. Ogień błyskawicznie rozprzestrzenił się. W płomieniach zginęło 
pięć osób. Inni, wśród nich mała Erwinka, zostali ciężko poparzeni.  

Pocztowcy, po czternastu godzinach walki, zdecydowali się poddać. Dwaj pierwsi 
obrońcy, którzy wyszli przed budynek z białą flagą, symbolem kapitulacji, zostali zabici 
przez nazistów. Hitlerowcy, strzelając do poddających się, złamali wszelkie 
międzynarodowe konwencje (międzynarodowe umowy), nakazujące uszanowanie osób 
niosących białą flagę. Na znak dany przez napastników pozostali walczący Polacy wyszli  
z podniesionymi rękoma w geście poddania się. Małgorzata Pipka wyniosła omdlałą 
Erwinkę. Jeden z żołnierzy niemieckich zabrał dziewczynkę, a drugi wcisnął w ręce Polki 
karabin i zrobił zdjęcie. Fotografia kobiety z bronią była potem rozpowszechniania przez 
hitlerowską propagandę. Oznacza to, że tak manipulowano faktami, by społeczeństwo 
przyjęło wytyczony przez władzę sposób pojmowania wydarzeń. W tym przypadku naziści 
chcieli ukazać broniących się pocztowców jako tych, którzy do walki wykorzystywali także 
kobiety. 

To nie ostatnia fotografia wykonana tego dnia. Hitlerowcy nakazali pocztowcom 
ustawić się wzdłuż muru z podniesionymi rękoma. Wtedy zrobili im zdjęcie, które obecnie 
możecie zobaczyć na wewnętrznym dziedzińcu poczty. Reprodukcja (kopia) jest pamiątką 
wydarzeń września 1939 r.  

Rannych obrońców przewieziono do szpitala. Pięciu Polaków zmarło w niewoli na 
skutek odniesionych ran. Erwinka odeszła 20 października 1939 r., po siedmiu tygodniach 
męczarni. Jest pierwszą znaną dziecięcą ofiarą wojennych wydarzeń w Gdańsku. 

 

4. ul. Sukiennicza 19 b 

Tuż przed kapitulacją doszło do wydarzenia jak  
z najlepszego filmu sensacyjnego. Sześciu obrońców, 
wykorzystując dym, hałas i zamieszanie, uciekło z budynku. 
Weszli na garaż na dziedzińcu, wspięli się na ponad 
sześciometrowy mur (to wyżej niż drugie piętro) i zeskoczyli po 
drugiej stronie, przy budynkach ulicy Sukienniczej. Dziś widzicie 
tutaj pusty plac. Wiele budynków legło w gruzach na skutek 
zniszczeń wojennych i po wojnie już ich nie odbudowano.  

Pocztowcy przezornie ukryli się w budynku nr 9 (dziś nie 
istnieje). Zostawili tam mundury. Niestety, Alfons Flisykowski dowodzący obroną po śmierci 



Konrada Guderskiego, był ranny w nogę. Nie mógł daleko uciekać, więc polecił kolegom,  
by go zostawili i sami się ratowali. Współtowarzysze wymknęli się bocznymi uliczkami. 

Nazajutrz po ataku młoda Niemka, która mieszkała przy ulicy Sukienniczej 9 
wracała do domu. Przed drzwiami zobaczyła mundur polskiego pocztowca i usłyszała 
hałasy przy schodach prowadzących do mieszkań. Przestraszona wybiegła z budynku z 
krzykiem. Zaalarmowani hitlerowscy żołnierze szybko pojawili się i pojmali rannego Alfonsa 
Flisykowskiego. Dziewczyna żałowała, że swoim niebacznym krzykiem sprowadziła śmierć 
na Polaka. 

Drugiego z pocztowców naziści pochwycili niedługo później. Tylko czterem udało 
się bezpiecznie wydostać z miasta. Przez ponad pięć lat, aż do zakończenia wojny, 
ukrywali się na wsi. 

 

5. Plac Obrońców Poczty Polskiej 

Znów znaleźliście się przed budyniem poczty. Na lewo od 
głównego wejścia widzicie srebrzysty pomnik wykonany ze stali 
nierdzewnej. To symboliczne upamiętnienie osób, które oddały 
życie podczas walki o urząd. Obrońców Poczty Polskiej 
potraktowano jak zbuntowanych obywateli Wolnego Miasta 
Gdańska, którzy sprzeciwili się władzy hitlerowskiej. Używano  

w stosunku do nich określenia bojówkarze, czyli ludzie, którzy siłą (z bronią w ręku) walczą 
z legalną władzą. Dlatego według nazistów nie dotyczyły ich prawa jeńców wojennych, 
czyli pojmanych żołnierzy wrogiego państwa. Niemcy bezprawnie rozpoczęli proces 
sądowy, w wyniku którego skazano wszystkich na śmierć. 

5 października 1939 r. 38 pocztowców rozstrzelano na polu w dzisiejszej dzielnicy 
Zaspa. Masowy grób został zamaskowany. Ciała pomordowanych odkryto przypadkiem 
dopiero w 1991 r. i obecnie znajduje się tam cmentarz i pomnik poświęcony ich pamięci. 
Jeden ze współczesnych niemieckich dziennikarzy Dieter Schenk wstrząśnięty historią 
obrony Poczty Polskiej i bestialskim potraktowaniem Polaków nagłośnił tę sprawę  
w powojennych Niemczech. W 1998 r. niemiecki sąd w pełni zrehabilitował obrońców 
(uznał ich za niewinnych).  

Plac przy historycznym budynku został nazwany ku czci Obrońców Poczty Polskiej. 
Zespół Szkół Łączności także nosi imię bohaterskich pocztowców. W holu szkoły stoi 
wzruszająca rzeźba drobnej dziewczynki – Erwinki Barzychowskiej (projekt Hanny 
Kosteckiej).  

W czterdziestą rocznicę wybuchu II wojny światowej przy gmachu poczty 
postawiono wspomniany już Pomnik Obrońców Poczty Polskiej. Jego autorami są Wincenty 
i Krystyna Kućmowie. Postać bogini zwycięstwa Nike podaje karabin umierającemu 
pocztowcowi. Z jego otwartej torby wysypują się listy. Nad głową Nike widzimy gołębie, 
które zerwały się do lotu. Symbolizują one pokój, zwycięstwo i wolność. 

 
 
 
 
 



 
 
DLA DOCIEKLIWYCH 

 
Obrona poczty: 
Dowódca: podporucznik rezerwy Konrad Guderski i Alfons Flisykowski. 
Ilość osób przebywających w budynku: 58. 
Podczas walk zginęło sześć osób. 
Podczas kapitulacji zastrzelono dwie osoby. 
W szpitalu zmarło sześć osób. 
W dzielnicy Zaspa rozstrzelano 38 osób. 
W obozie koncentracyjnym zastrzelono jedną osobę. 
Przeżyło pięć osób. 
Broń obrońców: karabiny, granaty, pistolety. 
 
Atak hitlerowski: 
Dowódca: pułkownik Willi Bethke. 
Ilość atakujących: około 180 osób. 
Broń atakujących: ciężkie karabiny maszynowe, haubica kaliber 105 mm (rodzaj działa, 
która strzela po torze stromym, celując w obiekty zasłonięte przeszkodami, np. murem; 
kaliber to średnica lufy, podawana zawsze w milimetrach).  
Dwie armaty kaliber 75 mm (Muzeum Poczty posiada jako jedyne w Polsce replikę, czyli 
dokładną kopię takiej armaty), miotacze płomieni, samochody pancerne. 
Zginęło około dziesięciu a rannych zostało około 25 żołnierzy (hitlerowcy nigdy nie przyznali 
ile osób dokładnie zginęło). 

 
Kalendarium wydarzeń 
3 lipca 1939 r. - policja gdańska opracowała plan ataku na Pocztę Polską. Zakładał on 
użycie sił policyjnych. Atakujący mieli między innymi przebić ścianę między budynkiem 
poczty a sąsiadującym z nim Urzędem Pracy i komisariatem policji. Obecnie gmach 
dawnego Urzędu Pracy służy Zespołowi Szkół Łączności (ul. Tartaczna). Plan ataku został 
znaleziony przypadkiem po wojnie. Oryginalny dokument można zobaczyć w Muzeum 
Poczty Polskiej. 
31 sierpnia 1939 r. – w nocy w budynku Poczty Polskiej nr 1 znajdowało się 58 osób. 
1 września 1939 r., godz. 4.00 – hitlerowcy odłączyli prąd, odcięli telefony. Polacy 
natychmiast znaleźli się na stanowiskach. 
O godz. 4.45 policja gdańska zaatakowała z trzech miejsc: z ul. Sierocej, z sąsiedniego 
budynku Urzędu Pracy i z Sukienniczej nr 4 (budynek istnieje). Polacy stawiali zaciekły 
opór. Niemiecki dowódca poprosił o dodatkowe wsparcie ogniowe, czyli więcej artylerii. 
Niedługo później dostarczono haubicę, później motopompę, dzięki której wlano benzynę do 
piwnic i podpalono budynek. Cztery osoby zginęły wówczas na skutek poparzeń.  
Około godz. 19.00 – obrońcy zdecydowali się skapitulować. Hitlerowcy zastrzelili 
niosącego białą flagę (symbol poddania się) dyrektora Jana Michonia i naczelnika Józefa 
Wąsika.  
Sześciu pocztowcom udało się zbiec. 
Obrońców przewieziono do budynku dawnego gimnazjum dla dziewcząt przy ul. Kładki 
zwanym Victoriaschule. Było to miejsce, gdzie hitlerowcy zwozili Polaków z całego 
Gdańska. Tam ich przesłuchiwano, bito, poniżano. Stamtąd wywożono ludzi między innymi 
do obozu koncentracyjnego Stuthoff niedaleko Gdańska. Część pocztowców  



przetrzymywano także na Biskupiej Górce, w dawnym schronisku młodzieżowym, gdzie od 
7 września przebywali także westerplatczycy. 
1 września 1939 r. – aresztowano pozostałych pracowników naszych placówek 
pocztowych, kolejarzy oraz dyplomatów, duchownych i działaczy organizacji polskich. 
Część z nich zginęła w obozie koncentracyjnym. 
2 września 1939 r. – pojmano dwóch uciekinierów: Alfonsa Flisykowskiego i Franciszka 
Mionskowskiego. 
8 i 30 września 1939 r. – odbyły się dwa procesy pocztowców. 38 osób skazano na karę 
śmierci. 
5 października 1939 r. – egzekucja pocztowców na Zaspie. 
20 października 1939 r.– Erwinka Barzychowska zmarła w szpitalu, cztery dni po swoich 
11 urodzinach. 
1991 r. – odnaleziono ciała pocztowców. Uroczyście, z honorami, pochowano ich kilka 
miesięcy później we wspólnej mogile na Cmentarzu Ofiar Hitleryzmu na Zaspie.  
W miejscu, gdzie znaleziono masowy grób, postawiono obelisk (głaz z tablicą pamiątkową) 
upamiętniający zabite osoby. 
1998 r. – Rada Miasta Gdańska nadała obrońcom Poczty Polskiej tytuł Honorowych 
Obywateli Miasta Gdańska. 
Niemiecki sąd w Lubece oficjalnie uniewinnił i zrehabilitował pocztowców. 
 
 
Hitlerowscy prawnicy, sędziowie oraz żołnierze związani z egzekucją polskich pocztowców 
nigdy nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności za swoje czyny.  
 
W 1958 r. powstał polski film „Wolne Miasto” (reżyseria Stanisław Różewicz), który 
opowiada o wydarzeniach związanych z obroną poczty.  
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