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GDAŃSKIE MINIATURY 

SZLAKIEM POMNIKÓW WOJENNYCH 

 

 Czy wiecie czego symbolem jest czerwona dłoń? To znak pamięci o dzieciach-

żołnierzach. 12 lutego na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dzieci- 

Żołnierzy. Rocznica ta obchodzona jest na świecie od 2002 r. i zapoczątkowana została 

kampanią „Red Hand Day”, czyli „Dzień Czerwonej Ręki”. Data nie jest przypadkowa, 

ponieważ to właśnie 12 lutego 2002 wszedł w życie Fakultatywny Protokół do Konwencji 

Praw Dziecka o zakazie wykorzystywania dzieci poniżej 18. roku życia jako żołnierzy w 

konfliktach zbrojnych.  

 Na całym świecie obecnie walczy około 250-300 tysięcy dzieci-żołnierzy. Najmłodszy 

wojownik, o którym wiadomo, miał 5 lat (Uganda, Afryka). Najczęściej nieletni, niezależnie od 

płci, werbowani są do armii pod przymusem. Często są porywani. Jednak czasami zgłaszają 

się jako ochotnicy. Wojny w krajach biednych doprowadzają niekiedy do katastrofy 

gospodarczej i społecznej, przez co małoletni cierpią głód i są pozbawieni opieki dorosłych. 

Wstąpienie w szeregi ugrupowań militarnych często daje im jedyną możliwość przeżycia - 

wśród uzbrojonych ludzi czują się bezpieczniej, mają zapewniony posiłek i ubranie. Wcieleni 

do armii poddawani są presji psychicznej i bardzo często utrzymywani pod wpływem 

wyniszczających psychikę narkotyków. 

 Natomiast w polskiej najnowszej historii znane są przypadki całkowicie  

dobrowolnego udziału dzieci w walce zbrojnej. Przeważnie dotyczyły one szczególnie 

ważnych dla narodu konfliktów, w których ceną była niepodległość. Małoletni, podejmujący 

decyzję o walce, wywodzili się na ogół z patriotycznych środowisk, z harcerstwa.  

Przykładem może być II wojna światowa. Młodzież angażowała się też w działania opozycji 

antykomunistycznej, której poświęciliśmy grudniowe „Gdańskie Miniatury”: 

www.ikm.gda.pl/OpozycjaAntykomunistyczna. 

Statystki podają, że w latach 90. ubiegłego wieku na świecie zginęło 2 miliony dzieci- 

żołnierzy, a 6 do 10 milionów stało się osobami z niepełnosprawnością. Na szczęście w Polsce 

nie ma teraz takiej sytuacji, ale najbliżej położonym geograficznie krajem, w którym walczą 

Wasi rówieśnicy, jest Czeczenia.  

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dzieci- Żołnierzy „Gdańskie Miniatury” zostaną 

poświęcone gdańskim pomnikom upamiętniającym bitwy i walki. W niektórych z nich 

walczyły lub były ofiarami dzieci i młodzież, i to właśnie im poświęcimy lutowy spacer. 

Pomniki pod różnymi postaciami towarzyszyły człowiekowi od wieków. Mówiąc 

pomnik, mamy najczęściej na myśli posąg, kamień, płytę, krzyż lub tablicę z napisem, 

wzniesione ku czci jakiejś osoby lub będące symbolem czy świadectwem dawnego 

wydarzenia. 

Nasz spacer rozpoczniemy od miejsca poświęconego Polskiemu Państwu 

Podziemnemu i znajdującego się niedaleko pomnika pamięci harcerzy i harcerek, którzy 

zginęli w obronie ojczyzny. Idąc w stronę Dworca Głównego, zatrzymamy się przed 

budynkiem Nowego Ratusza, by dowiedzieć się o kulturalnej i politycznej działalności 
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młodych ludzi po wojnie. Przy rzeźbie upamiętniającej Kindertransporty opowiemy,  

jak i dlaczego wywożono w czasie II wojny światowej dzieci pochodzenia żydowskiego poza 

granice kraju. Naszą wędrówkę zakończymy przy Górze Gradowej, gdzie zatrzymamy się,  

aby przedstawić ideę cmentarza nieistniejących cmentarzy.  

  

 

1. Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii 

Krajowej, Targ Rakowy 

 

Czy wiecie, czym było Polskie Państwo Podziemne?  

W tym roku, 27 września będziemy obchodzić 25-lecie jego 

powstania. Warto przybliżyć zatem historię organizacji, która 

zrzeszyła Polki i Polaków w walce o wolność.  

O kampanii wrześniowej na początku II wojny światowej dowiedzieliście się podczas 

spaceru „Gdańskich Miniatur”: www.ikm.gda.pl/Westerplatte1939. Pomimo klęski, Polacy 

nie zaprzestali walki. Już w końcowej fazie wrześniowych działań wojennych zapadły decyzje 

o tworzeniu organizacji konspiracyjnych. Konspiracja polegała na prowadzeniu tajnej  

i nielegalnej działalności o charakterze politycznym i wojskowym. Terenem działania miał być 

cały kraj, zarówno tereny, które wcieliła III Rzesza oraz te, które okupowała, czyli opanowała 

przy użyciu siły zbrojnej. Centrum konspiracji była Warszawa, ale tajne organizacje 

powstawały w całej, zajętej przez najeźdźców Polsce. Zanim przystąpiono do walk zbrojnych, 

podejmowano tzw. walkę cywilną. Polegała ona na bojkocie, czyli nie uznawaniu zarządzeń, 

wezwań i działań okupanta. W życiu codziennym polegało to na omijaniu i niekorzystaniu  

z usług handlowych, kulturalnych czy towarzyskich, które oferowali np. niemieccy sojusznicy 

okupanta. Polskie Państwo Podziemne było zorganizowane – podlegało rządowi polskiemu 

zmuszonemu od września 1939 r. do działaności na emigracji. Posiadało też własne struktury  

i organizacje. Najwyższą władzę w Państwie Podziemnym sprawował Delegat Rządu na Kraj, 

kierujący Delegaturą Rządu. Funkcjonowało tajne nauczanie (w ten sposób można było 

nawet studiować), a w ukrytych drukarniach wydawano prasę i literaturę. Organizowano 

konspiracyjne koncerty i spektakle teatralne. Ratowano prześladowanych, zagrożonych 

całkowitą zagładą polskich Żydów i Żydówki. W celu walki czynnej powstał Związek Walki 

Zbrojnej, który następnie przekształcił się w Armię Krajową (AK). Jej struktura była 

podzielona na obszary terytorialne i okręgi. Podstawowymi formami działania miały być: 

sabotaż (np. pisanie antyhitlerowskich haseł na murach, wysyłanie ostrzeżeń, ośmieszanie 

zarządzeń okupanta), dywersja (czyli działania wojenne prowadzone z ukrycia), wywiad 

(zbieranie najważniejszych wiadomości dotyczących okupanta). Symbolem Armii Krajowej 

było PW – Polska walcząca. Miał on kształt kotwicy, w którym litera P symbolizowała Polskę,  

a ramiona literę W – walkę lub "kotwicę" – symbol nadziei na odzyskanie niepodległości. 

Jedną z wielu tysięcy młodych osób działających w AK była Danuta Siedzikówna  

o pseudonimie "Inka", służąca w oddziałach majora Zygmunta Szendzielarza pseudonim 

"Łupaszko". Zginęła w sierpniu 1946 r. w naszym mieście. Nie wiadomo, gdzie została 
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pochowana, ale jej symboliczny grób odnajdziecie na gdańskim cmentarzu garnizonowym. 

W powiązaniu z Armią Krajową działała również podziemna Organizacja Harcerzy Związku 

Harcerstwa Polskiego, często słynąca z brawurowo przeprowadzanych akcji bojowych.  

 

 

2. Pomnik w hołdzie Harcerzom i Harcerkom  

       pomordowanym w czasie II wojny światowej,  

       ul. Wały Jagiellońskie, skwer im. Polskich     

      Harcerzy w byłym Wolnym Mieście Gdańsku 

 

Na pomniku widnieje napis: „W hołdzie harcerkom i harcerzom pomordowanym  

w czasie II wojny światowej, tym, którzy wskrzeszali z ruin Gdańsk. Instruktorom, 

wychowawcom pokoleń młodzieży harcerskiej, którzy odeszli na wieczną wartę. Czuwaj!”. 

Został on ufundowany przez miasto Gdańsk w 2003 roku. Wspominaliśmy we wstępie,  

że często osoby niepełnoletnie, podejmujące decyzję o walce wywodziły się z patriotycznych 

środowisk czy harcerstwa. Warto zatem powiedzieć, czym jest harcerstwo.  

  Początki harcerstwa wywodzą się z działań zorganizowanych przez Roberta Baden-

Powella w Anglii w XIX wieku pod nazwą skautingu. Celem ruchu skautowego było 

przyczynianie się do rozwoju młodych ludzi w taki sposób, aby w pełni mogli wykorzystać 

swoje możliwości fizyczne, umysłowe, społeczne i duchowe jako odpowiedzialni w przyszłości 

obywatele. W 1910 r. zaczęto tworzyć na terenie ziem polskich drużyny zgodnie z takim 

właśnie systemem. Uważano, że jest to dobry sposób wychowania młodzieży na żołnierzy  

i przyszłych obywateli odrodzonej Polski, bowiem przez 123 lata nasz kraj nie posiadał 

własnego terytorium rozgrabionego przez trzech zaborców: Rosję, Prusy i Austrię.   

Za twórcę polskiego harcerstwa uważa się Aleksandra Małkowskiego oraz jego żonę 

Olgę Drahonowską - Małkowską. Początkowo w każdym z zaborów (pruskim, austriackim  

i rosyjskim) powstawały odrębne organizacje, które po odzyskaniu przez Polskę 

niepodległości połączono w jedną. W dniach 1-2 listopada 1918 r. w Lublinie utworzono 

wspólną dla wszystkich organizację - Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP). Po zakończeniu  

I wojny światowej harcerze wzięli udział w walkach o granice odrodzonej Polski: w obronie 

Lwowa (grupa tzw. „Orląt lwowskich”), w powstaniu wielkopolskim, w trzech powstaniach 

śląskich, w wojnie polsko-bolszewickiej i innych.  

W drugiej połowie lat 20. XX wieku, zaczął rozwijać się ruch zuchowy. W organizacji 

żeńskiej jego twórczyniami były: Jadwiga Falkowska, Jadwiga Ziemkiewiczówna i Jadwiga 

Zwolakowska. W organizacji męskiej – Aleksander Kamiński (autor książki „Kamienie na 

szaniec”). Początkowo członkowie ZHP wchodzili w skład Pogotowia Wojennego Harcerek 

i Harcerzy. We wrześniu 1939 r. wzięli czynny udział w obronie ojczyzny. Po zajęciu kraju 

przez III Rzeszę i Związek Radziecki harcerstwo przeszło do działań konspiracyjnych. 

Organizacja męska działająca pod kryptonimem Szare Szeregi realizowała program ,, Dziś – 

Jutro – Pojutrze” (Dziś- bieżąca walka konspiracyjna, Jutro - powstanie przeciwko 
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okupantowi, Pojutrze - odbudowa wolnej Polski). Harcerki działały w konspiracyjnej 

organizacji Związek Koniczyn zwanej później „Bądź Gotów”. Prowadziły działalność 

pomocniczą: opiekowały się chorymi, sierotami i więźniami, organizowały tajne nauczanie, 

przekazywały poufne informacje i materiały, rozprowadzały podziemną prasę. Harcerstwo 

szczególnie wykazało się podczas powstania warszawskiego (1 VIII - 3 X 1944 r.), gdzie 

walczyły harcerskie oddziały „Zośka”, „Parasol”, „Wigry” i „Gustaw” oraz wiele mniejszych 

drużyn. Instruktorki i harcerki prowadziły szpitale polowe, służyły jako łączniczki  

i przewodniczki w kanałach, najmłodsi zaś działali jako listonosze Harcerskiej Poczty Polowej. 

Po wojnie harcerstwo aktywnie włączyło się w odbudowę zniszczonego kraju.    

Pomnik na skwerze nie jest jedynym miejscem poświęconym pamięci harcerzy  

i harcerek w Gdańsku. Na ulicy Za Murami, na Domu Harcerza znajduje się Tablica 

poświęcona pamięci harcerek i harcerzy gdańskich, poległych i pomordowanych w latach 

1939-1945. W budynku tym mieści się obecnie siedziba Komendy Hufca ZHP Gdańsk 

Śródmieście im. Alfa Liczmańskiego - współtwórcy harcerstwa w Wolnym Mieście Gdańsku. 

 W dzielnicy Oliwa znajduje się ulica jego nazwiska oraz dom, w którym mieszkał, a na nim 

tablica mu poświęcona. Kolejnym takim miejscem jest budynek przy ul. Dyrekcyjnej 2-4,  

w którym przed II wojną światową swoją siedzibę miały Komendy Gdańskich Chorągwi 

Harcerek i Harcerzy. 1 września 1939 r. pełniąc nocną służbę, został tu zabity jeden z harcerzy 

- Jan Ożdżyński. Kamień pamiątkowy znajduje się również na cmentarzu garnizonowym przy 

ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 2. Jest on poświęcony pamięci żołnierzy i harcerzy 

antykomunistycznych organizacji niepodległościowych - WiN (Wolność i Niezawisłość) i NSZ 

(Narodowe Siły Zbrojne), poległych w walce i pomordowanych w Związku Radzieckim  

i w Polsce w latach 1944-1956. Znajduje się tu również tablica poświęcona poległym 

harcerzom, m.in. harcmistrzowi Bernardowi Myśliwkowi pseudonim "Konrad", 

komendantowi Pomorskiej Chorągwi Szarych Szeregów.  

 

3. Nowy Ratusz, w latach 1957-1995 siedziba 

klubu studentów Wybrzeża „Żak”, ul. Wały 

Jagiellońskie 

 

  Budynek ten służy obecnie Radzie Miasta, stąd 

zwany jest Nowym Ratuszem. Powstał w latach 1898-1901 

jako siedziba dowództwa niemieckiego garnizonu  

(od 1814 roku Gdańsk był pod panowaniem Prus, które z kolei od 1870 roku weszły w skład 

Cesarstwa Niemieckiego). W latach międzywojennych budynek stanowił siedzibę wysokich 

komisarzy Ligi Narodów w Wolnym Mieście Gdańsku. Liga Narodów była międzynarodową 

organizacją powstałą po zakończeniu I wojny światowej. Jej celem było utrzymanie pokoju 

i współpracy na świecie. W czasie II wojny światowej swoją siedzibę mieli tam naziści, zaś  

w latach 1945-1957 - Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR).  

 W połowie lat 50. XX wieku studenci i studentki z Politechniki Gdańskiej i Wyższej 
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Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (dziś Uniwersytet Gdański) tworzyli liczne teatrzyki i kabarety, 

wystawiając potem swoje przedstawienia w stołówce Politechniki. Ten ruch teatralno - 

kabaretowy uaktywnił fanów kina, którzy w grudniu 1955 roku powołali Dyskusyjny Klub 

Filmowy Studentów i Młodej Inteligencji.  W poszukiwaniu tanich sal kinowych Klub Filmowy 

trafił do siedziby Miejskiego Komitetu PZPR, czyli dzisiejszego Nowego Ratusza. Ostatecznie  

w 1957 r. przekazano budynek studentom i nazwano Klubem (Studentów Wybrzeża) ,,ŻAK”. 

Był kulturalną wizytówka miasta, a wystawiane w nim spektakle były artystycznym przekazem 

całego młodego pokolenia. Znajdująca się przy klubie piwnica jazzowa „U Kuzynów” była 

prawdziwą kuźnią muzycznych talentów. Swoją karierę zaczynał tu m.in. piosenkarz Czesław 

Niemen. Skwer jego imienia znajduje się tuż obok budynku. W latach 1978-1988 ŻAK działał 

przy ul. Długiej, w dawnym kinie "Leningrad", dzisiejszym "Neptunie". Dominowało tam kino 

polityczne, takie, które  wtedy było zakazane. 

Studenci, prócz działalności kulturalnej, udzielali się również w opozycji 

antykomunistycznej. Często brali udział w strajkach i wystąpieniach przeciwko rządowi.  

W grudniu 1970 r. wybuchły strajki w stoczniach Gdańska, Gdyni i Szczecina. Dochodziło do 

starć z Milicją Obywatelską (MO), która używała w celu stłumienia zamieszek nawet broni 

palnej. Do strajkujących stoczniowców przyłączyli się także młodzi studenci i studentki.  

17 grudnia protestujący podpalili gmach Komitetu Wojewódzkiego Partii przy ul. Wały 

Jagiellońskie. W odpowiedzi wojsko i milicja użyły siły. Śmierć poniosło 16 osób, w tym 

młodzież oraz osoby, które przypadkowo znalazły się na terenie zamieszek. Dzień ten znany 

jest dzisiaj jako „Czarny Czwartek”. Wydarzenia te stały się przyczyną tworzenia Wolnych 

Związków Zawodowych oraz ruchów studenckich, tzw. Studenckich Komitetów Solidarności 

(w skrócie SKS). Od 1977 r. studenci i studentki SKS w Gdańsku organizowali manifestacje. 

Zaczynali pod pomnikiem Jana III Sobieskiego, o czym szerzej pisaliśmy w poprzednich 

Miniaturach: www.ikm.gda.pl/OpozycjaAntykomunistyczna. Za przekonania i udział  

w strajkach, studentów i studentki często usuwano z uczelni.  

22 września 1980 r. w wyniku wydarzeń i strajków robotniczych z sierpnia tego roku, 

będących sprzeciwem społeczeństwa wobec ówczesnego reżimu politycznego w Polsce, 

powstał Niezależny Związek Studentów (NZS). Miała to być organizacja jednocząca 

środowisko  studenckie w walce z komunizmem. Zapowiadała chęć uczestniczenia w życiu 

kulturalnym, naukowym i społecznym uczelni, określając się przy tym jako organizacja  

w żaden sposób niezwiązana z polityką władz komunistycznych. W roku 1980 NZS było  

w pewnym sensie studenckim odpowiednikiem "Solidarności" i skupiało młodych ludzi 

chcących niezależnej od władz państwowych organizacji studenckiej, przestrzegania 

podstawowych swobód politycznych w kraju oraz praw człowieka, szanowania polskich 

tradycji niepodległościowych i patriotycznych. Obok działań typowo studenckich związanych 

między innymi z postulatami reformy szkolnictwa wyższego NZS zajmował się także 

wspieraniem działań "Solidarności" w wymiarze politycznym. 
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4. Pomnik upamiętniający Kindertransporty,  

ul. Podwale Grodzkie, przy Dworcu PKP 

Gdańsk Główny 

 

 Pomnik ten jest upamiętnieniem transportów 

dzieci żydowskich z Niemiec i innych terenów 

zajmowanych przez Niemcy do Anglii („kinder” to po 

niemiecku dziecko). Władze brytyjskie zgodziły się przyjąć nieograniczoną liczbę dzieci, które 

były następnie umieszczane w brytyjskich rodzinach zastępczych, domach opiekuńczych i na 

farmach. Czyniono to w obawie przed polityką III Rzeszy, która chciała stopniowo pozbawić 

Żydów wszelkich praw obywatelskich oraz cywilnych. Nazistowska władza dążyła do 

systematycznej likwidacji całego narodu.  

Dokładne liczby dzieci przewożonych do Wielkiej Brytanii nie są znane. Uważa się, że dzięki 

Kindertransportom uratowano od dziesięciu do jedenastu tysięcy żydowskich dzieci z Europy. 

Pochodziły one w większości z Niemiec, Austrii, Wolnego Miasta Gdańska (w okresie 

międzywojennym Gdańsk był samodzielnym miastem-państwem), Czechosłowacji (od 1992 

roku są to odrębne państwa: Czechy i Słowacja), Łotwy i Estonii oraz, w niewielkiej ilości,  

z Polski. Dzieciom nie towarzyszyli rodzice. Pierwszy Kindertransport z Gdańska wyruszył  

3 maja 1939 roku. Lista wyjeżdżających była zmieniana kilkakrotnie. Wynikało to z sytuacji, 

jaka panowała wówczas w Gdańsku. Wielu rodziców, mimo że ich dzieci znalazły się na liście 

wyjeżdżających, próbowało niezależnie od tego wysłać je inną drogą do Anglii. Czasem się to 

udawało. Tych, którzy w taki sposób samodzielnie wyjechali - na liście Kindertransportu 

zastępowali inni. Koszty podróży pokrył w całości Anglo-Palestynian Bank z Londynu. 

Umożliwiło to wyjazd dzieciom z biedniejszych rodzin. Pierwszym transportem wyruszyło  

75 osób. Kolejny wyruszył 5 lipca 1939 r. i liczył zaledwie kilkoro uczestników. Kolejne 

Kindertransporty wyruszyły 10 lipca i 25 sierpnia 1939 r. Łącznie z Gdańska wywieziono około 

stu dzieci.         

Wykonana z brązu gdańska rzeźba przedstawia pięcioro dzieci w różnym wieku 

stojących na peronie tuż przed odjazdem pociągu. Pierwszy pomnik upamiętniający tę akcję 

powstał w 2006 r. w Londynie przy stacji kolejowej Liverpool Street Station, która stanowiła 

punkt docelowy Kindertransportów. Przedstawia grupę żydowskich dzieci z podręcznym 

bagażem oraz szynę kolejową symbolizującą podróż w nieznane. Drugi pomnik z tego cyklu 

odsłonięto jesienią 2008 roku w Berlinie, stolicy Niemiec, przy dworcu Friedrichstrasse. 

Rzeźba pokazuje dwie grupy dzieci na torach. Gdański pomnik stanowi zamknięcie całego 

cyklu. Zgodnie z zamysłem autora dzieci przedstawione na gdańskim pomniku to te same 

postacie, które wysiadają z pociągu na Liverpool Street Station w Londynie. W naszym 

mieście tematem pomnika jest przede wszystkim odjazd, pożegnanie z miejscem urodzenia 

i rozstanie z rodzinami. Twórcą pomników jest Frank Meisler, który sam był uczestnikiem 

jednego z takich dziecięcych transportów. Opis Kindertransportów autorstwa  Mieczysława 

Abramowicza (pisarza i historyka, badacza dziejów teatru żydowskiego oraz rzecznika 

prasowego gdańskiej gminy żydowskiej) znajdziecie tu: http://gdansk.jewish.org.pl/HISTORIA 
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5. Pomnik Cmentarz Nieistniejących Cmentarzy,  

     ul. 3 Maja, park u podnóża Góry Gradowej 
 

Pomnik ten upamiętnia zniszczone wojną  

i późniejszą ideologią (czyli systemem poglądów, idei, 

pojęć promowanych przez np. władze) gdańskie 

cmentarze. Ma przypominać o dawnych gdańszczanach  

i gdańszczankach, którzy swoim życiem i pracą kształtowali historię miasta. Po II wojnie 

światowej z mapy naszego miasta zniknęło aż 27 cmentarzy różnych wyznań. W tym okresie 

gdańskie nekropolie często nie miały swojego zarządcy, a krewni wielu pochowanych tam 

osób zginęli w czasie wojny lub wyjechali. Później, w latach 1946–1947, większość cmentarzy 

zamknięto, a następnie zlikwidowano. Tereny miejsc pochówku przeznaczono pod zabudowę, 

budowę dróg, a także na zieleńce i parki. Ten pomnik jest symbolicznym miejscem spoczynku 

wszystkich, którzy tu mieszkali– protestantów, katolików, muzułmanów, Żydów, Niemców  

oraz Polaków. Ideę upamiętnienia nieistniejących cmentarzy wysunęła w 1997 r. Kalina 

Zabuska, kustosz Muzeum Narodowego w Gdańsku. Pomnik powstał według projektu 

architektów Hanny Klementowskiej oraz Jacka Krenza. Odsłonięto go 24 maja 2002 r.  

W uroczystej ceremonii uczestniczyli przedstawiciele wszystkich kościołów, gmina żydowska, 

a także reprezentanci związków wyznaniowych i Polskiej Rady Ekumenicznej. Pomnik 

odtwarza wielonarodowy i wielowyznaniowy charakter dawnego Gdańska. Kształtem 

nawiązuje do świątyni. Wśród bluszczy złożono 38 ocalałych płyt nagrobnych z nieistniejących 

już cmentarzy. Punktem centralnym stała się spoczywająca na szczątkach nagrobków 

granitowa płyta z cytatem z wiersza Maszy Kaleko, żydowskiej poetki. W 1933 r. jej książki 

oraz wiele innych dzieł, które nie odpowiadały nazistowskiej ideologii, były w Niemczech 

palone. Po obu stronach bramy wejściowej, która swym kształtem ma nawiązywać do 

symbolu drzewa, znajdują się kamienne kolumny. W ich wnękach umieszczono tablice  

z napisami w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hebrajskim i rosyjskim 

oraz wiersz Maszy Kaleko pt. „Kadisz” (z jęz. Hebrajskiego,  „święty”): 

 

Setkom tysięcy, co imion nie mają na grobie  

A tylko Bóg jedyny wie, jak kto się zowie.  

Siadłszy na sądzie, trwa z niezłomną mocą,  

Aby każdego z Księgi Życia skreślić.  

Panie, niech drzew wołanie do ciebie doleci  

Ostatnie światło, zapalmy dziś w nocy.  
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CZY WIESZ, ŻE ... 

W Gdańsku istnieje wiele interesujących pomników. Zachęcamy do ich zobaczenia. 

Czołg przy Al. Zwycięstwa, naprzeciw ul. M. Skłodowskiej - Curie - Jest to czołg, który wiosną 

1945 r. pierwszy wdarł się do Gdyni - zajmowanej jeszcze przez hitlerowców, a oblężonej 

przez wojska radziecko-polskie. Dowodził nim porucznik Julian Miazga. Chwilę po wjeździe 

pojazd został trafiony pociskiem przeciwpancernym, a dowódca doznał ciężkich ran od kuli 

snajpera.  

Drzewo millennijne, Targ Węglowy - Pomnik, zwany również Drzewkiem Tysiąclecia jest 

związany z obchodami roku 2000 (milenijnego) w Gdańsku i ma symbolizować solidarność 

ludzi z różnych krajów świata. Został wykonany przez metaloplastyków, czyli artystów 

wykonujących swe dzieła z metalu. Drzewko cały czas się rozrasta - z różnych okazji, 

przytwierdzane są do niego kolejne metalowe gałązki z wykutymi ptakami i symbolami. 

Pomnik zaprojektował Wojciech Schwartz, a wykonał Leonard Dajkowski.  

Kwiat Życia i Pokoju, ul. Szeroka i św. Ducha, od strony Targu Drzewnego – Pomnik 

odsłonięto 9 sierpnia 1988 r. Ma on upamiętniać dzień, w którym Amerykanie 9 sierpnia 

1945 r. zrzucili na japońskie miasto Nagasaki drugą bombę atomową (pierwszą zdetonowali 

nad japońską Hiroszimą). Zginęło wtedy ponad 75 tysięcy ludzi, a połowa miasta została 

zniszczona. Autorem rzeźby jest Mariusz Kulpa. Kwiat życia i pokoju - Dar Narodu Polskiego 

jest repliką, czyli powtórnym wykonaniem dzieła sztuki. Oryginał rzeźby znajduje się w Parku 

Pokoju w Nagasaki. W 2005 roku, w 60. rocznicę zrzucenia bomby atomowej na Nagasaki 

pomnik poddano renowacji (odnowieniu). Autorem nowej aranżacji przestrzennej pomnika 

jest Wojciech Podsiadłowski. 

Pomnik Jana III Sobieskiego, Targ Drzewny - Pomnik jest dziełem lwowskiego rzeźbiarza 

Tadeusza Barącza. Został odlany w brązie, w wiedeńskiej firmie Artura Kruppa w 1897 r.  

Jest to zabytek upamiętniający triumfy polskiego wojska, swoją historią symbolizujący trudne 

i powikłane dzieje Rzeczypospolitej. Przedstawia króla polskiego Jana III Sobieskiego na 

koniu.  

Pomnik Obrońców Poczty Polskiej, ul. Obrońców Poczty Polskiej 1/2 -  Pomnik powstały dla 

upamiętnienia obrony Poczty Polskiej w Gdańsku, kiedy to pięćdziesięciu pocztowców pod 

dowództwem Konrada Guderskiego przez 14 godzin odpierało zaciekłe ataki wojsk 

niemieckich. Bohaterscy pocztowcy skapitulowali dopiero wobec groźby podpalenia 

oblanego benzyną gmachu. Większość biorących udział w obronie Polaków rozstrzelano. 

Pomnik odsłonięto w 1979 r., w 40. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Jego autorami są 

Wincenty i Krystyna Kućmowie. Na murze pocztowego dziedzińca umieszczono również 

płaskorzeźbę z brązu autorstwa Marii i Zygfryda Korpalskich. Więcej obronie Poczty Polskiej  

w Gdańsku mogliście przeczytać w  Miniaturach: www.ikm.gda.pl/ObronaPocztyPolskiej1939 

Pomnik Obrońców Wybrzeża, Westerplatte, ul. Sucharskiego - Upamiętnia polskich 

żołnierzy, którzy jesienią 1939 r. na Westerplatte bohatersko stawili czoła przeważającym, 

świetnie uzbrojonym wojskom hitlerowskim. Pomnik o wysokości 25 metrów, dzieło Adama 

Haupta, Franciszka Duszenki oraz Henryka Kitkowskiego, ustawiono na potężnym kopcu  
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o wysokości 22 i pół metra i odsłonięto 9 października 1966 r. Monument przyozdobiono 

płaskorzeźbami wraz z wykutymi na ścianach nazwami akwenów i miejsc bitew morskich  

II wojny światowej, w których uczestniczyli polscy marynarze i żołnierze. Siedem zniczy u stóp 

pomnika odnosi się do siedmiu dni obrony Westerplatte. Pomnik ma symbolizować miecz lub 

bagnet wbity rękojeścią w ziemię. W najbliższej okolicy obejrzeć również można zabytki 

związane z heroiczną obroną placówki z 1939 r., groby bohaterskich żołnierzy oraz czołg T-34 

Polskiej Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte. O obronie półwyspu mogliście 

przeczytać w Miniaturach:   www.ikm.gda.pl/Westerplatte1939 

Pomnik Poległych Stoczniowców, Plac Solidarności - Został odsłonięty w grudniu 1980 r.,  

w 10. rocznicę tragicznych wydarzeń na Wybrzeżu. Miał wtedy miejsce protest  

społeczeństwa przeciw władzy komunistycznej. Demonstracje robotników w Gdańsku, Gdyni  

i Szczecinie zdławiono, wielu uczestników i uczestniczek raniono lub zabito, innych 

aresztowano. Powstanie pomnika było jednym z postulatów w czasie strajków sierpniowych 

w 1980 r. Są to trzy krzyże o wysokości 42 metrów z rozpiętymi na nich kotwicami. Autorem 

koncepcji pomnika jest Bogdan Pietruszka. Odczytać tam również możemy fragment wiersza 

Czesława Miłosza oraz daty dramatycznych wydarzeń: 1956, 1970, 1980 oraz 1981. 

Stoczniowa Brama nr 2 oraz betonowa Ściana Pamięci stanowią tło pomnika. W dolnej części 

znajdują się płaskorzeźby autorstwa Elżbiety Szczodrowskiej i Roberta Peplińskiego. 

Elementem pomnika stała się również nawierzchnia, po której w grudniu 1970 r. jeździły 

czołgi tłumiące strajk w Stoczni Gdańskiej. Kostkę uformowano na kształt morskiej fali,  

w którą wkomponowane zostały tablice z brązu zawierające przesłanie w pięciu językach 

przeciwko stosowaniu przemocy w rozwiązywaniu konfliktów społecznych.  Więcej  

o powstaniu pomnika i towarzyszących mu wydarzeniach mogliście przeczytać  

w Miniaturach: www.ikm.gda.pl/OpozycjaAntykomunistyczna 

Pomnik żołnierzy rosyjskich, ul. Dąbrowskiego - Znajduje się on na Górze Jerozolimskiej na 

terenie Fortu Grodzisko. Jest poświęcony pamięci żołnierzy rosyjskich poległych na terenie 

Gdańska i okolic w latach 1734, 1807 i 1813. Jest to najstarszy pomnik w Gdańsku, pochodzi  

z 1898 roku. Wysoki monument wykonany granitu, z mozaiką przedstawiającą św. Jerzego 

został ufundowany przez cara Rosji Mikołaja II. Jako jedyny, spośród przedwojennych 

monumentów, przetrwał II wojnę światową. 

Pomordowanym na Wołyniu, ul. Stolarska, Mniszki i Katarzynki - Pomnik poświęcony 

pamięci Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów (zwolenników kierunku 

narodowego, którzy chcieli stworzyć niezależne państwo ukraińskie, bez innych narodowości) 

na Wołyniu (obecnie część Ukrainy) i Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej w latach 1943 – 

1945. Pomnik odsłonięto 11 lipca 2003 r. Pomysłodawcą był Światowy Związek Żołnierzy 

Armii Krajowej Okręg Wołyński. Na pomniku znajduje się cytat z poezji Adama Mickiewicza: 

„Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże zapomnij o mnie” oraz napis: „Biegliśmy, lecz śmierć miewała 

bliżej/ Gdy szła od współziomków. Pamięci dziesiątków tysięcy Polaków, mieszkańców 

Wołynia i Kresów Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej, których ocalić z rzezi lat 

1943-1945 nie było nam dane, także tych, którzy opuścili rodzinne strony przed terrorem  

i zagładą z rąk OUN-UPA (czyli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej 
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Powstańczej Armii) w 60. rocznicę tej wielkiej tragedii. Rodacy”.  

Tablica pamiątkowa, dawny budynek szkoły średniej dla dziewcząt im. Wiktorii, ul. Kładki - 

tablica ufundowana w 1958 roku, upamiętnia przetrzymywanych i torturowanych w budynku, 

w pierwszych dniach II wojny światowej Polaków, Żydów i działaczy opozycji antyniemieckiej. 

Więcej na ten temat przeczytasz na stronie: http://ikm.gda.pl/ObronaPocztyPolskiej1939 

Tym, co za polskość Gdańska, ul. Podwale Staromiejskie - Pomnik upamiętniający osoby 

poległe za polskość miasta w okresie od rzezi gdańskiej w 1308 r. do końca II wojny światowej 

w 1945 r. Odsłonięto go 28 grudnia 1969 r. Monument przedstawia wbity w ziemię topór. 

Betonowe bloki ozdobiono płaskorzeźbami: od strony rzeki Motławy ze scenami z czasów 

krzyżackich, od strony Podwala Staromiejskiego cytatem poety Jana Kochanowskiego: „A jeśli 

komuś droga otwarta do nieba – tym, co służą ojczyźnie”. 8 maja 2008 r. z inicjatywy Koła 

Polonii Gdańskiej i Towarzystwa Przyjaciół Gdańska pomnik został uzupełniony w północnej 

części pamiątkową płytą, dedykowaną „Pamięci Polaków gdańskich, którzy zginęli za polskość 

Gdańska w niemieckich więzieniach, obozach koncentracyjnych i innych miejscach kaźni  

w latach 1939-1945”. Autorami pomnika są  Wawrzyniec Samp i Wiesław Pietroń. Więcej 

o tym monumencie mogliście przeczytać w Miniaturach poświęconych historii Zakonu 

Krzyżackiego w Gdańsku: www.ikm.gda.pl/ZakonKrzyzacki 

Autorka:   Anna Zielińska 

Współpraca: Anna Urbańczyk, Dominika Ikonnikow, Agnieszka Mencel, Marcin Fedoruk 

Opracowanie graficzne: Agata Graban  

Redakcja: Anna Urbańczyk  

Korekta: Joanna Szymula 
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