
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GDAŃSK W OGNIU WALK I KONFLIKTÓW 

Gdańsk jest kluczem do wszystkiego – powiedział kiedyś Napoleon Bonaparte.  

Wielki cesarz Francuzów wiedział doskonale, że posiadanie grodu nad Motławą,  

a zarazem potężnego portu u ujścia Wisły, pozwoli mu przewodzić w środkowej części 

Europy. Bogate miasto kusiło wielu władców, którzy pragnęli je zdobyć za cenę życia 

swoich żołnierzy. 

W 2013 r. mija dwusetna rocznica tragicznego oblężenia Wolnego Miasta Gdańska przez 

wojska rosyjskie, a w 2014 r. wspominamy 280. jubileusz walki dwóch polskich królów 

o tron. Jej główną areną był Gdańsk. Dlatego w tym roku szkolnym poznamy 

najważniejsze zbrojne konflikty, które zaznaczyły się w historii naszego miasta,  

a także Polski i Europy. Dowiemy się również, jak miasto broniło swych włości, tworząc 

jedne z najpotężniejszych fortyfikacji w Europie. Pójdziemy szlakiem pomników, 

symboli oporu, walki o niepodległość i wolność. Zapoznamy się też z najnowszą,  

XX-wieczną, historią Gdańska. 

Pragniemy ukazać tragedię wojny oczami ludzi, którzy ją przeżyli. Zaznaczymy,  

jak ważne było oddanie ojczyźnie, odwaga i lojalność walczących w obronie naszych 

ziem żołnierzy. Ukażemy ślady najnowszej historii, której świadkami byli być może 

także Wasi najbliżsi, gdy w Gdańsku rodziła się współczesna demokracja. Chcemy, 

abyście poznając trud żołnierskiego rzemiosła, pamiętali, że wojna dotykała także 

pozostałych ludzi, bez względu na pochodzenie, posiadany majątek, czy umiejętności. 

Łamanie praw człowieka, pozbawianie możliwości wyboru, zabieranie beztroskiego 

dzieciństwa…  to wszystko wiąże się z walką o ziemię, władzę i bogactwa. 

Nasze spacery skoncentrują się przede wszystkim na terenie Głównego i Starego Miasta 

Gdańska. Wyruszymy także na półwysep Westerplatte, Dolne Miasto i Górę Gradową, 

gdzie będziemy podziwiać zachowane fortyfikacje. Nie zabraknie też wiosennego 

spaceru po Parku Oliwskim z odwiedzinami w archikatedrze, bowiem ziemie 

zakonników bywały też areną wydarzeń zbrojnych. 

Nigdy więcej wojny – głosi potężny napis na placu pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża 

na Westerplatte. Jeśli poznamy przyczyny wojen, schematy negatywnych sił 

prowadzących do konfliktów, jeśli nauczymy się na błędach naszych przodkiń  

i przodków, to kolejne pokolenia będą już tylko na szczęście poznawały wojnę  

z pożółkłych kart historii. Bo jak powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Abraham 

Lincoln: Nie ma nic dobrego w wojnie. Z wyjątkiem jej końca.  

Agnieszka Mencel 
 
 
 
 
 
 

 



WESTERPLATTE – TU ROZPOCZĘŁA SIĘ II WOJNA ŚWIATOWA 
 
Westerplatte, słowo pochodzące z języka niemieckiego, oznacza zachodni plac, wyspę. 
Rzeka Wisła przez trzysta lat nanosiła ziemię, tworząc wyspę u swojego ujścia. Naturze 
pomogli ludzie i w XIX w. połączyli wyspę z lądem, zasypując wschodnią odnogę ujścia 
Wisły. Zieleń drzew i traw szybko pokryła półwysep, a miejsce zapisało się w historii 
naszej ojczyzny wieloma wydarzeniami. 
W 1734 r. walczyli tutaj w obronie polskiego króla Francuzi przeciw Rosjanom.  
W czasach napoleońskich (początek XIX w.) budowano reduty (samodzielne miejsca 
obronne, fortyfikacje otoczone fosą, wałami). Z czasem przyjemny, zaciszny półwysep 
stał się miejscem wypoczynku, docenianym przez gdańszczanki i gdańszczan. Już wtedy 
wybudowano na Westerplatte gospodę i domy letniskowe. 
 
Kilkadziesiąt lat później powstał tutaj elegancki kurort z pensjonatami, łazienkami 
(dawne określenie miejsca, gdzie można było zażyć kąpieli przy morskim brzegu), 
kortami tenisowymi, kręgielnią, 120-metrowym molo i popularnymi pijalniami wód. 
Było to sanatorium dla spragnionych wypoczynku mieszkanek i mieszkańców Gdańska. 
Odwiedzało je rocznie prawie 140 tysięcy gości i gościń. 
Nadal jednak bliskość brzegu morskiego, więc również granicy państwa, była powodem 
budowania umocnień militarnych. Na początku XX wieku zainstalowano na półwyspie 
baterie artyleryjskie, czyli miejsca stałego umocowania dużych dział (armat) oraz 
zachowane do dziś stanowisko dowodzenia. 
Po pierwszej wojnie światowej, w 1920 r., międzynarodowa organizacja Liga Narodów, 
której zadaniem było m.in. strzeżenie pokoju między państwami, zdecydowała  
o powstaniu Wolnego Miasta Gdańska. Było to osobne miasto-państwo, które nie 
podlegało ani Niemcom ani Polsce. Jednak ponad 90 % mieszkańców i mieszkanek czuło 
się Niemcami, panowała też niechęć do naszych rodaków i rodaczek.  
Polska potrzebowała miejsca do przeładowywania i przechowywania materiałów 
wojskowych (broni, amunicji), które przypływały na statkach z innych krajów. Port  
w Gdyni dopiero był budowany. Jedynie gdańskie nabrzeże mogło przyjąć statki.  
Na potrzeby polskiej armii w 1924 r. wyznaczono teren półwyspu Westerplatte. 
Powstała tu Wojskowa Składnica Tranzytowa, czyli miejsce, gdzie przechowywano  
i skąd transportowano w głąb Polski materiały wojskowe. Zbudowano też nowe koszary, 
wartownie, budynki gospodarcze.  
1 września 1939 r. żołnierze składnicy zostali zaatakowani przez hitlerowców 
(zwolenników niemieckiego przywódcy Adolfa Hitlera). To właśnie wtedy rozpoczęła 
się II wojna światowa. Polscy obrońcy, mimo przeważającej siły wroga, odcięci  
od pomocy, bronili się siedem dni. Obrona Westerplatte do dziś jest symbolem odwagi  
i bohaterstwa.  
Wojna trwała sześć lat i pochłonęła kilkadziesiąt milionów ofiar: żołnierzy i cywilów, 
kobiet i dzieci wielu narodowości. Objęła swoim zasięgiem cały świat, wzięło w niej 
udział kilkadziesiąt państw. Jest uważana za najtragiczniejszy i najbardziej okrutny 
konflikt w dziejach ludzkości. Agresywne niemieckie państwo hitlerowskie zostało 
ostatecznie pokonane, a wojna zakończyła się w 1945 r. 
Obecnie na terenie półwyspu znajduje się wystawa plenerowa. Na dużych tablicach 
zapisano najważniejsze i najciekawsze wydarzenia związane z Westerplatte, 
wzbogacone ponad 200 fotografiami, mapami, rycinami.  
Zachowane obiekty militarne: wartownie, koszary, stanowiska bojowe zostały 
oznaczone i opisane dzięki tablicom informacyjnym. Nad półwyspem góruje Pomnik 
Obrońców Wybrzeża.  



1. PLACÓWKA „FORT” 
 
Pierwszym miejscem, które odwiedzimy jest placówka „Fort”.  
1 września 1939 r. o godzinie 4.48 uderzył pierwszy pocisk. 
Polacy zerwali się z miejsc, pobiegli na wyznaczone wcześniej 
stanowiska bojowe. Niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein”, 
opancerzony okręt wojenny, wystrzelił kolejną salwę pocisków, 

które spadały na Westerplatte. Naziści (inne określenie hitlerowców) zaatakowali 
polską Składnicę Tranzytową.  
Dwupoziomowy schron powstał jeszcze w 1911 r. (nad wejściem widnieje data). Miejsce 
to było wówczas stanowiskiem dowodzenia artylerii, czyli stąd zarządzano wszystkimi 
armatami, które broniły dostępu do gdańskiego portu. Zbudowana przez pruską, czyli 
niemiecką armię, konstrukcja została wykorzystana przez Polaków w momencie 
wybuchu wojny. 
Zadaniem placówki – wysuniętego w stronę granicy Westerplatte punktu obrony, było 
pilnowanie i obserwacja terenu. Teraz, w momencie ataku, „Fort” razem z pozostałymi 
placówkami miał powstrzymać pierwszy atak wojsk hitlerowskich . Dowódcą „Fortu” 
był mat (stopień wojskowy oznaczający podoficera w marynarce wojennej) Bernard 
Rygielski.  
W dalszych walkach napastnicy wysadzili bramę kolejową i kawałek muru. Ich żołnierze 
weszli na teren Westerplatte. Polskie placówki odpowiedziały ogniem. Zaskoczeni 
silnym oporem atakujący hitlerowcy  wycofali się po kilkugodzinnym starciu.  
 
 

2. CMENTARZ OBROŃCÓW WESTERPLATTE 
 
Wychodząc z lasku, po obejrzeniu „Fortu”, zobaczymy 
wybrukowany placyk. W cieniu drzew spoczywają polegli 
westerplatczycy. Piętnaście kamiennych krzyży, na każdym 
nazwisko żołnierza. Nieprzypadkowo cmentarz znajduje się 
właśnie w tym miejscu. 
Poranek drugiego dnia walk był spokojny. Naziści opracowywali 
plan działania. Dowodzący atakiem generał Eberhardt wydał 
rozkazy. 
Po południu Polacy usłyszeli warkot silników. Nadleciały 

samoloty bombowe.  Pociski spadały przez około pół godziny, a nalot zmienił część 
półwyspu w pokryte kraterami rumowisko. Jedna z bomb trafiła w Wartownię nr 5, 
niedaleko placówki „Fort”. 
Pod gruzami zginęło siedmiu obrońców, a wartownia została całkowicie zniszczona. 
Nalot bombowców był najtrudniejszym momentem obrony Westerplatte.  
Dlatego w miejscu dawnej Wartowni nr 5, już po wojnie, powstał cmentarz 
upamiętniający jej obrońców. 
Pomiędzy krzyżami widnieje żelazny orzeł, symbol naszego kraju. Poniżej zobaczycie 
Krzyż Orderu Virtuti Militari. To najważniejsze polskie odznaczenie wojskowe 
przyznawane za wyjątkowe zasługi oddane podczas walki. Ustanowione zostało przez 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1792 r. i jest najstarszym odznaczeniem 
wojskowym na świecie. Medal przyznano wszystkim westerplatczykom tuż po wojnie. 
W 1971 r. uroczyście sprowadzono prochy dowódcy składnicy majora Henryka 
Sucharskiego i pochowano na cmentarzu wśród jego żołnierzy. 



Niedaleko nekropolii zobaczycie platformę. Stał tam czołg, który brał udział w walkach  
z hitlerowcami w 1945 r. Pojazd znajduje się teraz w Lubuskim Muzeum Wojskowym. 
 
 

3. KOSZARY 
 
W chwili, gdy na Westerplatte spadły pierwsze pociski, Ryszard 
Duzik pełnił dyżur w elektrowni, która zaopatrywała składnicę 
w prąd. Chłopak miał 17 lat i był najmłodszym uczestnikiem 
walk. Miał nadzieję, że kiedyś założy mundur żołnierski i będzie 
mógł służyć ojczyźnie. Nie zważając na ostrzał, wybiegł  

z elektrowni i ruszył w kierunku koszar (miejsca zakwaterowania wojska). Liczył na to, 
że znajdzie tam ojca, z którym pracował w składnicy. Gdy dotarł na miejsce, uradowany 
odnalazł ojca całego i zdrowego. Kilka następnych dni dyżurował w elektrowni lub 
wspomagał żołnierzy przy drobnych pracach.  
Przez cały ten czas major Sucharski dowodził obroną Westerplatte z koszar. Budynek 
celowo wybudowano w kształcie litery „T”. Dzięki takiemu ustawieniu organizowane 
apele i ćwiczenia były niewidoczne dla szpiegów (osób wykradających informacje  
i przekazujących je wrogom). Ściany były specjalnie wzmocnione, miały oprzeć się 
silnemu ostrzałowi. W piwnicy zorganizowano Wartownię nr 6, miejsce obronne, gdzie 
zamontowano cekaemy, czyli ciężkie karabiny maszynowe, które mogły wystrzelić do 
450 pocisków na minutę.  
Nad wejściem do koszar powieszono dużą płaskorzeźbę przedstawiającą godło Polski, 
orła z rozpostartymi skrzydłami. W trakcie siedmiodniowych walk żaden z pocisków 
nawet nie drasnął kamiennego ptaka. Zirytowani tym faktem hitlerowcy  po zdobyciu 
składnicy strącili go na ziemię. Pękł na kilka kawałków. W tajemnicy przed najeźdźcą 
udało się ukryć płaskorzeźbę, zakopano ją na terenie półwyspu. Obecnie cenny, 
oryginalny orzeł przechowywany jest w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.  
Przy koszarach na Westerplatte wyeksponowana jest jego kopia. 
Kiedy dziś wejdziecie do budynku zobaczycie gruz i wygięte druty. Część koszar już nie 
istnieje, zmiotła je niemiecka bomba. Tuż obok popękanych ścian stoją metalowe tablice 
z nazwiskami wszystkich westerplatczyków. Można tam przeczytać informację,  
że obrońcy otrzymali zaszczytny tytuł honorowych obywateli Gdańska, ludzi, którzy  
w szczególny sposób zasłużyli się dla miasta.  
 
 

4. WYSTAWA PLENEROWA: „CHWAŁA ZWYCIĘŻONYM” 
 
Rozejrzyjcie się w okolicy koszar. Zobaczycie przy głównej 
drodze prowadzącej do Pomnika Obrońców Wybrzeża duże 
tablice wystawy plenerowej. W gablotach wywieszono zdjęcia 
i informacje mówiące o obronie Westerplatte.  
Miejsce, w którym teraz jesteście, przed wojną było małym 

gospodarstwem rolnym. Hodowano tutaj kilka krów, kury, świnie. Uprawiano warzywa  
i owoce. Od imienia pierwszego pracownika, zajmującego się zwierzętami, nazywano 
gospodarstwo Mikołajewo. 
Nalot bombowy i nękający obrońców ostrzał zniszczył teren. 7 września dowódca 
składnicy, major Henryk Sucharski musiał podjąć bardzo trudną decyzję. Zginęło już 
piętnastu obrońców, wielu był rannych. Naziści wciąż atakowali i mieli przewagę. 
Rankiem siódmego dnia pancernik „Schleswig-Holstein” znów otworzył ogień.  



Polscy oficerowie wiedzieli, że jeśli zostanie zniszczona choćby jeszcze jedna wartownia, 
poddanie się, czyli kapitulacja będzie nieunikniona. Ale mogli tylko obserwować, jak 
Wartownia nr 2 obracała się w gruzy pod ciągłym ostrzałem dział z pancernika.  
Na szczęście żołnierze zdołali się schronić i nikt nie zginął.  
Dowódca składnicy nie chciał narażać dłużej życia swoich podwładnych i nakazał 
wywiesić białą flagę, symbolizującą poddanie się. 
Hitlerowcy przyjęli kapitulację. Nazistowski dowódca, generał Eberhardt wyraził 
podziw dla odwagi i wytrwałości polskich żołnierzy. W dowód uznania pozwolił 
majorowi Sucharskiemu nosić w niewoli szablę. Ukochany pies naszego przywódcy,  
dog o imieniu Eros, który nie odstępował pana podczas wszystkich dni walk, został 
zabrany przez jednego z hitlerowskich oficerów. Polscy żołnierze przeżyli resztę wojny  
w obozach jenieckich.  
 
 

5. POMNIK OBROŃCÓW WYBRZEŻA 
 
Po wojnie westerplatczycy spotykali się, by uczcić pamięć 
swoich poległych kolegów. Wtedy narodziła się myśl, by na 
półwyspie zbudować pomnik upamiętniający ich walkę. 
Zorganizowano konkurs i wyłoniono zwycięski projekt trzech 
gdańskich artystów Adama Haupta, Franciszka Duszeńki  
i Henryka Kitowskiego. Monument odsłonięto 9 października 
1966 r.  
Pomnik Obrońców Wybrzeża o wysokości 25 metrów (składa się 
z 236 granitowych bloków) stoi na kopcu mającym 22 metry.  

To razem 47 metrów, czyli 15 pięter! Kształt pomnika nawiązuje do rękojeści bagnetu 
bądź miecza wbitego w ziemię. Wyrzeźbiono na nim postaci żołnierza i marynarza. 
Otaczają ich nazwy miejsc bitew Polaków z hitlerowcami.   
Przy pomniku zauważycie metalowe cylindry o różnej wielkości i wysokości.  
Siedem słupów symbolizuje dni wrześniowej obrony. Najniższy i najszerszy walec  
(drugi od prawej) ukazuje najtrudniejszy dla obrońców dzień, czyli 2. września 1939 r. 
Idąc szeroką aleją, zbliżacie się do pomnika. Po obu stronach drogi zobaczycie drzewa  
o grubych pniach, pomarszczonej korze i pochylonych konarach. Pamiętają one jeszcze 
wrześniowe walki.  
Wychodzicie na rozległy plac, na którym gromadzą się ludzie podczas uroczystych 
obchodów rocznic wybuchu II wojny światowej. Plac zamyka potężny napis:  
Nigdy więcej wojny.  
 
 
DLA DOCIEKLIWYCH 
 
Komendantem składnicy przed wybuchem wojny był major Henryk Sucharski, jego 
zastępcą kapitan Franciszek Dąbrowski. Stan załogi na dzień 1 września wynosił  ponad 
200 żołnierzy. 
 
Na terenie składnicy znajdowały się następujące budynki:  
●Koszary (dawne), willa oficerska, willa podoficerska, budynek administracyjny, kasyno 
podoficerskie – wszystkie te obiekty to budynki dawnego kąpieliska 
● Koszary (nowe) – wybudowane w kształcie litery „T” 
 



● sześć wartowni, każda numerowana:  
Wartownia nr 1 (istnieje do dziś, przesunięta po wojnie ze swego pierwotnego miejsca),  
Wartownia nr 2 (nie istnieje),  
Wartownia nr 3 (w piwnicy willi podoficerskiej – zachowana),  
Wartownia nr 4 (istnieje na terenie Straży Granicznej, przebudowana po wojnie na 
magazyn),  
Wartownia nr 5 (zniszczona w wyniku ostrzału 2. września 1939 r., w tym miejscu jest 
teraz Cmentarz Obrońców Westerplatte),  
Wartownia nr 6 (w koszarach – zachowana w piwnicy). 
●siedem placówek (wysuniętych punktów obrony): „Prom”, „Wał”, „Fort”, „Przystań”, 
„Elektrownia”, „Łazienki”, Placówka sierżanta Deika („Tor”) 
● trzy duże magazyny amunicji i 19 małych magazynów (część z nich widoczna  
w terenie w formie fundamentów otoczonych wałami ziemnymi), stacja kolejowa, 
piekarnia, elektrownia (zachowana), budynki gospodarcze oraz otaczający całość mur.  
 
„SCHLESWIG-HOLSTEIN” – pancernik zwodowany w 1908 r. Brał udział w walkach  
w I wojnie światowej (1914-1918 r.). Do Gdańska przybył 25 sierpnia 1939 r. z oficjalną 
wizytą, której celem było upamiętnienie marynarzy z krążownika niemieckiego 
„Magdeburg” zatopionego przez własną załogę podczas walk I wojny światowej  
w Zatoce Fińskiej. Szesnastu marynarzy, którzy wtedy zginęli, zostało pochowanych na 
Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku.  
We wrześniu 1939 r. podczas pierwszych dni ataku hitlerowskiego na Polskę, głównym 
zadaniem pancernika miało być ostrzeliwanie Gdyni i Helu. Zadanie zostało zmienione, 
kiedy dowodzący pancernikiem komandor Kleikamp w porozumieniu z głównym 
dowództwem zdecydował, że najpierw należy zdobyć Westerplatte. 
 
 
SIEDEM DNI WALK (kalendarium) 
 
1 września 1939 r. 
Godzina 4.48- ustawiony na Zakręcie Pięciu Gwizdków (zakręt rzeki Wisły) pancernik 
„Schleswig - Holstein” rozpoczyna ostrzeliwanie składnicy. Otwarcie ognia od strony 
Nowego Portu. 
Polacy szybko znajdują się na wyznaczonych stanowiskach bojowych.  
Izba lekarska została zniszczona – od początku obrońcy nie mają sprzętu medycznego  
i lekarstw. 
Niemcy wysadzają bramę kolejową i wkraczają na teren składnicy.  
Polakom udaje się odeprzeć niemiecki atak. Wycofują się z placówki „Prom” do 
Wartowni nr 1. 
 
2 września 1939 r. 
Godzina 18.00 – atak samolotów nurkujących. Bezpośrednie trafienie w Wartownię nr 5 
– ginie siedmiu obrońców.  
Na rozkaz majora Sucharskiego zostały spalone szyfry (wiadomości, których treści nie 
powinny znać nieuprawnione osoby oraz klucze, czyli sposoby ich odczytania)  
i wszystkie ważne dokumenty, aby nie wpadły w ręce Niemców, którzy mogliby 
wykorzystać je w dalszej walce przeciw Polakom.  
 
 
 



3 września 1939 r. 
Dzień przebiegł dość spokojnie (jedynie pojedyncze strzały z karabinów), załoga 
sprawdzała zniszczenia.  
 
4 września 1939 r. 
Godzina 7.00 – podpływają dwa dodatkowe hitlerowskie okręty wojenne (torpedowiec, 
czyli okręt wojenny przystosowany do strzelania torpedami, rodzajem pocisku oraz 
trałowiec, który wykorzystywany był do stawiania min) i od strony Zatoki Gdańskiej 
rozpoczynają ostrzał. 
Naziści wystawiają manekiny żołnierzy, by obrońcy strzelając do nich, zdradzili 
położenie swoich stanowisk obronnych. 
Wódz Naczelny Wojska Polskiego Edward Rydz-Śmigły przez radio przekazał decyzję  
o awansowaniu wszystkich obrońców o jeden stopień. 
  
5 września 1939 r. 
Godzina 9.00 – ostrzał na Westerplatte prowadzony przez hitlerowskie działa z wieży 
Twierdzy Wisłoujście. 
 
6 września 1939 r. 
Godzina 3.00 – Napastnicy wpychają cysternę z benzolem (płyn łatwopalny) w kierunku 
półwyspu. Na szczęście cysterna eksplodowała daleko od polskich stanowisk.  
Godzina 9.00 – ostrzał z dział z Wisłoujścia w kierunku Westerplatte kierowany na 
koszary, Wartownię nr 1 i 2. 
 
7 września 1939 r. 
Godzina 4.26 – pancernik „Schleswig-Holstein” rozpoczyna ostrzał. 
Godzina 5.00 – ruszają oddziały  hitlerowskie, udaje się im zniszczyć Wartownię nr 2. 
Major Henryk Sucharski podejmuje decyzje o kapitulacji. 
 
Ofiary: 
15 zabitych polskich żołnierzy, około 30 rannych. 
50 zabitych hitlerowców, około 120 rannych. 
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DOJAZD DO WESTERPLATTE: 
AUTOBUSY nr 106, 138: przystanek Akademia Muzyczna (obok budynku Akademii), ul. 
Łąkowa (rozkład autobusów na stronie ZTM Gdańsk: http://ztm.trojmiasto.pl/)  
 


