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PRZEDMOWA 

Katalog towarzyszy wystawie Gdynia 1939. Losy miasta i mieszkańców, zorganizowanej w 70 lat po rozpoez<:~ciu wojny. Jej 

pomysł narodził się kilka lat temu. Ekspozycję umieszczono w Muzeum Miasta Gdyni jednak jej współorganizatorami są nie tylko 

Muzeum Miasta Gdyni i Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych, które w 2007 r. wystąpiło z inicjatywą jej zorganizowania, ale 

także: Muzeum Stutthof - Oddział w Sopocie, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni i Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciw Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku (z siedzibą w Gdyni). To dzięki ich współpracy możliwe 

było zebranie i opracowanie materiału pokazanego na wystawie. W związku z uczestnictwem w tym przedsięwzięciu kilku 

instytucji powołany został koordynator, którego zadaniem byto nie tylko synchronizowanie ale także merytoryczne nadzorowanie 

prac. Kwerendę źródłową do v.ystawy przeprowadzili pracownicy muzeów będących współorganizatorami oraz pracownicy 

Oddziału Gdańskiego IPN. Wykorzystano też materiały udostępnione życzliwie przez Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych. 

Podczas prowadzonej kwerendy starano się dotrzeć do nieznanych dotąd przekazów, które w obrazowy sposób pokazywałyby 

najważniejsze problemy związane z Gdynią w 1939 r. W związku z tym, poszukiwaniami objęto nie tylko archiwa krajowe, 

szczególnie Archiwum Państwowe w Gdańsku (oraz jego filię w Gdyni), ale także zagraniczne (szczególnie znajdujące się 

w Niemczech), wykorzystano także zbiory muzealiów. W pierwszej kolejności Muzeum Miasta Gdyni, a w odniesieniu do walk 

o Gdynię we wrześniu 1939 r., Muzeum Marynarki Wojennej oraz oryginalne dokumenty niemieckie wytworzone w obozie kon

centracyjnym Stutthof, przechowywane w archiwum Muzeum Stutthof. 

Pewien problem stwarzało to, że większość materiałów znajduje odzwierciedlenie głównie w przekazach pisanych i uwzględ

nienie tylko ich spowodowałoby, że wystawa miałaby dość monotonny charakter. Poza tym wiele dokumentów jest w języku 

niemieckim, którego nie zna stuża część zwiedzających. W związku z tym, w celu zwiększenia sity oddziaływania wystawy 

i atrakcyjności ekspozycji, starano się zastosować na ekspozycji - tam gdzie było to możliwe - nie tylko eksponaty i skany 

oryginalnych dokumentów, ale także zdjęcia, filmy oraz nagrania dźwiękowe. Intencją twórców scenariusza byto też stworzenie 

możliwości indywidualnego zwiedzania przynajmniej części ekspozycji, dla osób poszukujących dodatkowych informacji i 

pragnących bliżej zapoznać się z niektórymi tematami. 

Na wystawie pokazano nie tylko ogólne problemy ale też okupacyjne losy poszczególnych mieszkańców Gdyni. Dokonując 

niezbędnej selekcji starano się wybierać bardziej typowe sylwetki aby poprzez przejścia pojedynczych osób pokazać to co 

przeżywała w latach wojny większość z mieszkańców miasta. 

Na wystawie przedstawiono zarówno przygotowania do wojny czynione na terenie Gdyni jak i sam przebieg walk, które 

toczono początkowo o samo miasto a następnie kontynuowano na Kępie Oksywskiej. Podkreślić należy, iż Gdynia (obok \X'ar

szav.y i Lwowa) była jednym z nielicznych polskich dużych miast bronionych we wrześniu 1939 r. Pokazane w tej części wysta'.'.y 

oryginalne wielkogabarytowe eksponaty pochodzą zasadniczo ze zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej, które przygotowało 

także tę część ekspozycji. 

Kolejne części ekspozycji związane są już głównie z początkowym okresem okupacji miasta w 1939 r., chociaż niekiedy 

pokazane są również dokumenty i wydarzenia z nieco późniejszego okresu. Przedstawiono w nich przede wszystkim tragedię 

tych mieszkańców Gdyni, którzy początkowo internowani, czy wzięci jako zakładnicy stracili życie rozstrzelani w egzekucjach 

dokonanych w Lasach Piaśnickich niedaleko Wejherowa jesienią 1939 r., czy zginęli później jako więźniowie obozu Stutthof 

leżącego ok. 60 km od Gdańska. Tak więc o zamordowanych niedaleko Piaśnicy Gdynianach nieco szerzej mówi kolejna część 

wystav.y. Wykorzystano w tej części ekspozycji m.in. zbiory Muzeum Stutthof i Rodziny Piaśnickiej. 

Wiele eksponatów i plansz ukazuje germanizację jako nadrzędną sprawę, bowiem wywarta ona zasadniczy wpływ na różne 

dziedziny życia mieszkańców miasta. Pokazano więc wygląd Gdyni bezpośrednio przed wojną i szybko zmieniony wystrój 

zewnętrzny tego polskiego miasta, przez Niemców starających się o to aby nie różniło się ono od innych miast w samej Rzeszy. 

Tę zewnętrzną germanizację Niemcom udało się osiągnąć najłatwiej (m.in. także przez zmianę nazwy na Gotenhafen) i była ona 

bardzo widoczna już na pierwszy rzut oka, chociaż polskie napisy - pomimo ich zamalowania - były jeszcze nadal, choć słabo, 

widoczne. Na ekspozycji pokazano utworzone w Gdyni instytucje i firmy niemieckie zlokalizowane w dawnych polskich 

obiektach, niemieckie pocztówki z Gdyni, uroczystości organizowane przez władze okupacyjne, niemieckie zarządzenia i nie

mieckie życie kulturalne organizowane w Gdyni. Ukazano także rozbudmvę portu w latach 1940-1941. 



Gdynia jako pierwsze polskie miasto została objęta wysiedleniami. Rozpoczęto je w październiku 1939 r. z inicjatywy 

niemieckich władz wojskowych, które chciały zapewnić bezpieczeństwo dla utworzonej w Gdyni bazy morskiej Kn'egsmarine. 
Kolejna część ekspozycji pokazuje więc wysiedlenia, które dotknęły ok. 100 tys. mieszkańców miasta oraz los wysiedlonych w ich 

nowych miejscach pobytu w Generalnym Gubernatorstwie. Podkreślić trzeba, że pomimo wysiłku zespołu przygotowującego 

wystawę niepowodzeniem zakończyły się intensywne próby uzyskania zdjęć fo tograficznych z wysiedleń przeprowadzonych 

w Gdyni jesienią 1939 r. Nie znaleziono takich zdjęć w zasobach archiwalnych, muzealnych czy materiałach Okręgowej Komisji 

Badania Zbrodni Hitlerowskich w Gdańsku, przechowywanych w Komisji Ścigania Oddziału IPN w Gdańsku. Nie udało się także 

uzyskać takich zdjęć z rąk prywatnych. Był moment, kiedy wydawało się , iż takie unikalne zdjęcia zostały odnalezione w jednym 

z archiwów w Niemczech. Do organizującego się Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przekazano bowiem z Niemiec trzy 

zdjęcia z opisem wskazującym na to, że przedstawiają one moment wysiedlania Polaków z Gdyni w 1939 r. Jednak już pobieżna 

analiza tych zdjęć wykazała, że co prawda wykonano je w Gdyni we wrześniu 1939 r. lecz są na nich ujęci nie wysiedlani z Gdyni 

Polacy a mężczyźni internowani bezpośrednio po zajęcie miasta przez wojsko niemieckie. Tak więc na wystawie pokazano różne 

- wykonane przez Niemców -zdjęcia internowanych w Gdyni Polaków, natomiast nie ma na niej ani jednego zdjęcia ukazującego 

moment wysiedlania z Gdyni, w tym wysiedlanych idących ulicami miasta, czy oczekujących na dworcu gdyńskim na wejście do 

pociągów, którymi ich wywożono do Generalnego Gubernatorstwa. Jest to trochę zastanawiające, że brak takich zdjęć z Gdyni, 

ponieważ wysiedlenia z innych miejscowości znajdujących się na ziemiach wcielonych zostały uwiecznione na fotografiach, co 

prawda niezbyt licznych. Także z wysiedleń ludności polskiej z Pomorza zachowały się tylko wykonane przez Polaków pojedyncze 

zdjęcia (np. z Tucholi i Brodnicy), natomiast są zdjęcia z wysiedleń z niektórych miejscowości w Wielkopolsce (np. z Poznania). 

Dlatego na wystawie eksponowane są niektóre z tych zdjęć, niestety spoza Gdyni, aby pokazać ten problem nie tylko poprzez 

różne niemieckie dokumenty dotyczące wysiedleń z Gdyni. W tej części ekspozycji ukazano też losy wysiedlonych Gdynian 

w Generalnym Gubernatorstwie. 

W Gdyni już na samym początku okupacji niemieckie władze dokonały też rabunku polskiego mienia, zarówno państwowego 

jak i prywatnego. Z dnia na dzień pozbawiono majątku wielu mieszkańców miasta, powodując ich błyskawiczną pauperyzację 

i pogarszając warunki egzystencji. W kolejnej części ukazano więc np. dokumentację niemiecką dotyczącą poszczególnych 

budynków oraz życie codzienne mieszkańców, w nowych, okupacyjnych, niezwykle trudnych warunkach. Zaprezentowano też 

różne niemieckie dokumenty wydawane Polakom mieszkającym w okupowanej Gdyni, nie tylko dokumenty osobiste ale także 

kartki zaopatrzeniowe. 

Katalog zawiera jedynie wybrane materiały eksponowane na wystawie. Przy jego tworzeniu kierowano się ogólną zasadą aby 

pokazać najbardziej charakterystyczne eksponaty i dokumenty oraz zdjęcia i inne pamiątki. Kolejne części katalogu zostały opra

cowane przez autorów scenariusza poszczególnych części ekspozycji, a więc osoby najbardziej komp~tentne. Poza tym do tekstu 

dołączono na nośniku elektronicznym nagrania i fragmenty filmów przygotowanych przez Lecha Kujawskiego oraz mgr Elżbietę 
I 

Grot, które pokazywane są na wystawie. W katalogu znalazła się też krótka informacja o instytucjach organizujących wystawę 

i nieco dłuższa o Stowarzyszeniu Gdynian Wysiedlonych. Kiedy rozpoczynało ono swoją działalnoś~ 1 budziło różne obiekcje 

i emocje oraz napotykało na liczne przeszkody a obecnie wrosło już w działalność społeczną w Gdyni ! podejmuje inicjatywy, 

mające upamiętnić tragiczny los wysiedlonych: sesje popularnonaukowe, publikacje czy wystawy. 

Wystawa Gdynia 1939. Losy miasta i mieszkańców jest być może pierwszą z cyklu wystaw w Muzeum Miasta Gdyni, 

ukazujących nie tylko Gdynię na początku okupacji ale także mających pokazać ją w późniejszych latach wojny (1940-1945) oraz 

„leczenie" w Gdyni ran wojennych, bezpośrednio po jej zakończeniu. Np. odbudowę miasta po wojnie, powrót wysiedlonych 

i ich ponowne wrastanie w strukturę Gdyni oraz próby odtworzenia przedwojennej pozycji miasta i portu. 

Zastanawiać może dlaczego wystawę postanowiono otworzyć nie w dniu 1 września 1939 r. - a więc dokładnie w rocznicę 

wybuchu drugiej wojny światowej - lecz w dniu 11 października 2009 roku. Organizatorzy słusznie chyba obawiali się, że w dniu 

1 września w Polsce odbędzie się bardzo wiele uroczystości, wystaw i innych wydarzeń, mających upamiętnić tragiczną w dziejach 

naszego narodu datę i wystawa „zniknie" wśród natłoku informacji o nich. Wybrano więc świadomie nieco późniejszy termin, 

będący poza tym bardziej związany z Gdynią i dla niej tylko charakterystyczny. Otwarcie wystawy nastąpiło w dniu 11 października 

2009 r. a więc w przeddzień rocznicy rozpoczęcia przez Niemców 12 października 1939 r. wysiedleń z Gdyni ludności polskiej. 

Mam nadzieję , że zwiedzający wystawę poznają dzięki niej losy Gdyni i jej mieszkańców na początku wojny i okupacji oraz 

zrozumieją specyfikę tego okresu, bowiem nie ulega wątpliwości, że Gdynia była wyjątkowym miastem polskim w okresie 

międzywojennym. Szczyciło się nią i było dumnych z niej wielu Polaków. Dlatego właśnie j uż na początku okupacji tragiczne losy 



Gdyni i jej mieszkańców odbiły się donośnym e~hem w społeczeństwie polskim na terenie Generalnego Gubernatorstwa i stała 
się ona symbolem nie tylko zaciętej obrony we wrześniu 1939 r., zbrodni dokonanych już jesienią 1939 r. na najwybitniejszych jej 
obywatelach, czy największych wysiedleń, ale także obrony polskości miasta przez mieszkających tu nadal Polaków. Dość często 
w okresie 1939-1945 pisano o okupacyjnej Gdyni w konspiracyjnych pismach, utrwalając w ten sposób obraz zmian dokonanych 
tu przez nazistów w latach wojny. Raziły one Polaków szczególnie, bowiem dokonano ich w mieście, które powstało przecież od 
podstaw dopiero w okresie II Rzeczypospolitej, a które w nazistowskiej propagandzie próbowano przedstawić jako prastary port 
Gotów, by pokazać rzekomo germańskie korzenie Gdyni. 

Na zakończenie chciałbym podziękować za trud przygotowania wystawy przede wszystkim mgr Dagmarze Opackiej, dyrektor 
Muzeum Miasta Gdyni, która nie tylko uznała celowość wystawy i eksponuje ją w kierowanym przez siebie muzeum, ale przez 
kilka miesięcy udostępniała swoją placówkę dla zespołu pracującego nad scenariuszem. Prezesowi Benedyktowi 
Wietrzykowskiemu oraz członkom zarządu ze Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych: Lechowi Kujawskiemu, Hannie Wójcickiej 
i Marianowi Przykłangowi. Z Rodziny Piaśnickiej Łucjanowi Hundsdorffowi. Z Muzeum Miasta Gdyni szczególnie: dr Tomaszowi 
Rembalskiemu i mgr Dariuszowi Małszyckiemu, z Muzeum Stutthof mgr Elżbiecie Grot, z Muzeum Marynarki Wojennej 
mgr Lechowi Trawckiemu, z Oddziału Gdańskiego IPN: dr Monice Tomkiewicz. Dziękuję także mgr Małgorzacie Sokołowskiej, 
która nie tylko nadała katalogowi ostateczny kształt, ale także zadbała o jego wydanie. 

Koordynator wystawy 

prof. UG dr hab. Andrzej Gąsiorowski 



LECH · TRAWICKI 



W wyniku postanowień traktatu wersalskiego, w 1920 roku przyznano Polsce skrawek wybrzeża praktycznie pozbawionego 

infrastruktury portowej. Od odrodzenia państwowości polskiej zdawano sobie sprawę z konieczności przygotowania obrony 

Pomorza na wypadek wybuchu konfliktu zbrojnego. Jednym ze składników obrony miała być flota. 28 listopada 1918 r. rozkazem 

Marszałka Piłsudskiego powołana została Marynarka Polska. Pierwszą bazą okrętów wojennych był port w Pucku, jednak dopiero 
powstanie portu w Gdyni umożliwiło realizację bardziej ambitnych planów rozbudowy floty. W ciągu niespełna 20 lat udało sk~ 

stworzyć na Oksywiu bazę Marynarki Wojennej ze stocznią oraz zapleczem technicznym, umożliwiającym obsługę ówczesnego 
trzonu polskiej floty, czyli 4 kontrtorpedowców, 5 okrętów podwodnych oraz największej, przed wybuchem II wojny światowej, 
jednostki PMW, stawiacza min ORP „Gryf'. 

Uroczystość poświęcenia 

ORP „Orzeł" 
10 lutego 1939 w Gdyni. 

Od początku narastania napięcia politycznego pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Trzecią Rzeszą, polscy sztabowcy zdawali 
sobie spraw\ z bardzo trudne( sytuacji wojsk i floty uwięzionej w wąskim korytarzu pomi\dzy granicami Niemiec. Licząc 
na spełnienie zobowiązań sojuszniczych Wielkiej Brytanii i Francji, obronę Wybrzeża traktowano jako zadanie uboczne, 
zakładając, że kampania rozstrzygnie się w Polsce Centralnej i na froncie zachodnim. 30 lipca 1939 roku generalny inspektor Sił 
Zbrojnych Edward Śmigły-Rydz wydał rozkaz dotyczący obrony Wybrzeża. Za najważniejsze uznano utrudnienie komunikacji 

Trzeciej Rzeszy z Prusami Wschodnimi, obron\ portów Gdynia i Hel, uniemożliwienie przejęcia Kępy Oksywskiej oraz 
utrudnienie nieprzyjacielowi przesuwania linii frontu już na dalekich przedpolach. W związku z nieuniknionym konfliktem 
zbrojnym, Kierownictwo Marynarki Wojennej i podległe mu Dowództwo Floty przygotowały plany obronne dla Wybrzeża. 

Skupiono się głównie na Gdyni, jako najważniejszym ośrodku przemysłowo-wojskowego regionu oraz na Helu, który podczas 
wojny miał się stać główną bazą polskiej Marynarki Wojennej. 

Całość sił podzielono na trzy zasadnicze części: Dowództwo Obrony Wybrzeża (dowódca: kontradm. Józef Unrug), 

Dowództwo Morskiej Obrony Wybrzeża (dowódca: kmdr dypl. Stefan Frankowski), Dowództwo Lądowej Obrony Wybrzeża 

(p.o. dowódca: płk Stanisław Dąbek). 
Według oceny dowódcy Armii Pomorze gen. Władysława Bortnowskiego, wyrażonej podczas inspekcji Wybrzeża 18 sierpnia 

1939 r., oddziały Lądowej Obrony Wybrzeża miały być zdolne do opóźnienia podejścia Niemców pod Kęp\ Oksywską w ciągu 

1-3 dni. Dwanaście dni trwała sama obrona Gdyni, z obroną Oksywia dziewiętnaście, zaś trzydzieści dwa dni bronił si\ Hel. 

Dane te świadczą o wysokim morale obrońców, którzy od 2 września walczyli odcięci od reszty kraju. 
Obrona Wybrzeża posiadała łącznie "czterdzieści dział różnego typu, trzydzieści cztery moździerze i granatniki, sto 

dziewięćdziesiąt dwa ciężkie i dwieście sześćdziesiąt sześć r\cznych karabinów maszynowych. Podlegały jej także komisariaty 
Straży Granicznej oraz Wojskowa Składnica Tranzytowa na Westerplatte. Łącznie wszystkich żołnierzy polskich na lądzie było 

około 17 tysięcy. 
Niemcy przeciwstawili Polakom na Wybrzeżu siły o liczebności około 29 tysięcy żołnierzy, posiadające 60 haubic, 254 

armaty, 72 moździerze i granatniki, oraz około 700 karabinów maszynowych. Przeznaczona do walki z PMW niemiecka Grupa 
Marynarki „Ost'' (,,Wschód"), pod dowództwem gen. Adm. Conrada Albrechta, dysponowała 3 krążownikami lekkimi, 
9 kontrtorpedowcami, 1 torpedowcem, 8 ścigaczami torpedowymi, 4 eskortowcami, 20 trałowcami i kutrami trałowymi, 

10 okrętami podwodnymi oraz 2 szkolnymi okr\tami artyleryjskimi (starymi pancernikami „Schleswig Holstein" i „Schlesien"). 

Luftwaffe wystawiła do walki około 120 samolotów różnych typów 



OBRONA GDYNI 
Pierwszego dnia wojny Niemcy uderzyli w kierunku Gdańsk-Gdynia i przy wsparciu artylerii zajęli Orłowo i Mały Kack. 

Przeciwnatarcie 2 Morskiego Pułku Strzelców w nocy z 1 na 2 września odrzuciło jednak oddziały niemieckie. Decydujące walki 

na przedpolu Gdyni rozegrały się na kierunku zachodnim 7 i 8 września w rejonie Wejherowa, 9 września w Redzie oraz do 

12 września w rejonie Szmelta-Zagórze-Rumia. W pierwszych dniach wojny, punkt ciężkości walk w obronie Wybrzeża 

początkowo znajdował się na przedpolach Gdyni, a w końcowej fazie na Kępie Oksywskiej bronionej przez oddziały 

Lądowej Obrony Wybrzeża pod dowództwem płk. Stanisława Dąbka, który bezpośrednio podlegał dowódcy floty kontradm. 

Józefowi Unrugowi. W dniach od 1 do 19 września LOW, pod dowództwem płk. Dąbka, stoczyła łącznie ponad 110 walk -

czego nie dokonała żadna z polskich dywizji walczących we wrześniu 1939 roku. W toku walk płk Dąbek nie dopuścił do 

długotrwałych, ciężkich, wyniszczających miasto walk ulicznych w samej Gdyni, którą Niemcy zajęli dopiero 14 września. Rankiem 

19 września na Babich Dołach płk Dąbek złożył kontradm.]. Unrugowi ostatni meldunek, a w ostatniej bitwie walczył jak zwykły 

żołnierz. Krótko przed godziną 17-tą, zupełnie bezsilny wobec przewagi przeciwnika, podjął decyzję o zaprzestaniu walk 

i popełnił samobójstwo. 

Działania floty 

W celu realizacji postawionych Flocie zadań, opracowano kilka planów operacyjnych (,,Peking", ,,Rurka" i „Worek"). Przed 

wybuchem wojny Flota została osłabiona z powodu odesłania 3 kontrtorpedowców OORP „Błyskawica", ,,Grom", ,,Burza" do 

Wielkiej Brytanii. Okręty opuściły redę gdyńską 30.08 o godz. 14.15 i 1.09 po południu dotarły na wody brytyjskie wykonując plan 

„Peking". Była to najlepsza z możliwych decyzji polskich władz wojskowych, gdyż kontrtorpedowce, wraz z dwoma okrętami 

podwodnymi OORP „Orzeł", ,,Wilk", które przedarły się z Bałtyku, utworzyły 18.11.1939 r. tzw. Oddział Polskiej Marynarki 

Wojennej w Wielkiej Brytanii, rozpoczynając jako jedyny rodzaj sił zbrojnych współpracę bojową z aliantami bez przerwy 

operacyjnej. Mimo wcześniejszych przygotowań, wybuch wojny zaskoczył Polską Marynarkę Wojenną, powodując pierwsze straty 

bojowe podczas bombardowania Gdyni, utracono wówczas torpedowiec ORP „Mazur" oraz okręt ratowniczy „Nurek". 

1 września doszło na wodach Zatoki Gdańskiej do, pierwszej w historii II wojny światowej, bitwy powietrzno-morskiej, w której 

ze strony polskiej uczestniczyła niemal cała flota nawodna, a Niemcy zaangażowali silną grupę lotnictwa. Zespół okrętów 

w składzie: niszczyciel „ Wicher", stawiacz min „G1yf', kanonierki „Komendant Piłsudski" i „General Haller" oraz 6 trałowców, 

który wyruszy! na morze w celu postawienia zagród minowych (plan „Rurka") został zaatakowany przez 33 bombowce nurkujące. 

Od ich bomb poważnie ucierpiał trałowiec „Mewa" i stawiacz min „G1yf', którego dowódca kmdr ppor. Stefan Kwiatkowski 

poległ. Nowy dowódca, kpt. mar. Wiktor Łomidze, polecił wyrzucić za burtę cały zapas min, co uniem?żliwiło okrętowi późniejsze 

postawienie zagrody minowej. Po niepowodzeniu operacji „Rurka", ORP „Gryf' i ORP „ Wicher" zakotwiczono w przy Helu, gdzie 

miały wzmocnić obronę artyleryjską półwyspu. 

Dywizjon okrętów podwodnych w składzie OORP „Orze!', ,,Sęp'' , ,, Wilk', ,,Rys"' i „Żbik'' podczas kampanii wrześniowej 
,, I 

realizował plan „Worek". Zakładał on, że wybrzeże polskie zostanie zaatakowane z morza większymi siłami nieprzyjaciela. W tym 

celu pięć okrętów podwodnych rozmieszczono gwiaździście wokół półwyspu Helskiego. Przyjęcie defensywnego planu użycia 

jedynych ofensywnych jednostek PMW we wrześniu 1939 roku naraziło je w konsekwencji na bezkarne ataki lotnictwa i odebrało 

szanse na jakikolwiek sukces. Tym ważniejsze więc było spektakularne przedarcie się dwóch okrętów podwodnych z Bałtyku do 

Wielkiej Brytanii: ORP „Orze!" po brawurowej ucieczce z internowania w Tallinie oraz ORP „ Wilk". 

Od chwili zniszczenia głównych sil floty, obrona półwyspu Helskiego polegała przede wszystkim na działalności artylerii 

nadbrzeżnej i przeciwdesantowej. Artylerzyści polscy wielokrotnie celnym ogniem odpędzali od wybrzeża okręty nieprzyjaciela, 

a co najmniej dwukrotnie osiągnęli bezpośrednie trafienia (12.09 na trałowcu „Otto Braun" i 27.09 na okręcie liniowym 

„Scbleswig-Holsteżn '). Głównym elementem artyleryjskiej obrony Helu była Bateria im. Heliodora Laskowskiego. ( 4 działa 

kal. 152,4 mm), dowodzona przez kpt. mar. Zbigniewa Przybyszewskiego. 

Podsumowując działania w Obronie Wybrzeża w 1939 roku i odnosząc je do przebiegu wojny obronnej Polski, należy 

zauważyć, że dołożono wszelkich starań, aby obowiązki wobec Ojczyzny wykonać jak najlepiej. Świadczy o tym czas prowadzenia 

walk, przekraczający pierwotnie zakładane możliwości ttwania w oporze wobec przeważających sil niemieckich. O zaciętości 

walk świadczą straty osobowe Lądowej Obrony Wybrzeża, które wyniosły aż ok. 39% stanu początkowego. Obrona 

Wybrzeża była więc jedną z najbardziej zaciętych w całej wojnie obronnej Polski w 1939 r. 



Baza Marynarki Wojennej na Oksywiu 

Realizacja planu „Peking" - OORP Błyskawica, Grom, Burza podczas marszu do Wielkiej Brytanii. 

Okręty opuściły redę gdyńską 30.08 o godz. 14.15 i 1.09 po południu dotarły na wody brytyjskie. 



Początek działań bojowych na Pomorzu - pancernik Schleswig Holstein prowadzi ostrzał Westerplatte. 

Największy polski okręt biorący udział w obronie Wybrzeża - ORP Gryf 
- zbudowany przez francuską stocznię Atelirs et Chantiers Augustin A. Normand w latach 1934-38. 

Brał udział w pierwszej bitwie powietrzno-morskiej II wojny światowej na Zatoce Gdańskiej. 
Zatopiony w porcie wojennym w Helu przez lotnictwo niemieckie 3 września 1939 r. 



/: 

Kontrtorpedowiec ORP Wicher - bohater pojedynku artyleryjskiego z dwoma niemieckimi niszczycielami, 

podczas którego uszkodził flagowy okręt adm. Liitjansa Leberecht Mass. 

Zatopiony przez lotnictwo niemieckie 3września 1939 r. 



ORP Orzeł nie miał szans na sukces z powodu realizacji defensywnego planu użycia okrętów podwodnych przeciwko niemieckim okrętom. 
Do legendy przeszedł brawurową ucieczką z internowania w Tallinie i przejściem przez cieśniny duńskie bez map. 

\ 

Podwodny stawiacz min ORP Wilk jako pierwszy sforsował cieśniny duńskie i dotarł do Wielkiej Brytanii 20 września. 
W trakcie działań wojennych jedynym sukcesem polskich okrętów było zatopienie niemieckiego trałowca M-85 

na minie postawionej przez ORP Ryś. 



W kampanii wrześniowej dzielnie spisywały się mniejsze okręty PMW, kanonierki (OORP Generał Haller, Komendant Piłsudski) i okręty minowe 

(ORP Jaskółka, Mewa, Rybitwa, Czajka, Czapla i Żuraw). Na zdjęciu jedna z kanonierek i dwa okręty minowe tuż przed wybuchem wojny. 

-_.,. ----- . 

, 
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ORP Bałtyk- szkolny okręt mieszkalny, we wrześniu 1939 roku płk. Dąbek planował umieszczenie na nim niemieckich jeńców 

w razie udanej interwencji w Gdańsku. 



Niemieckie oddziały przekraczają 1 września granicę ruszając w kierunku Gdyni. 



Niemieccy artylerzyści ostrzeliwują pozycje polskie w porcie gdyńskim. 

Niemieckie patrole podczas wkraczania do Gdyni. 



Szkolny okręt artyleryjski ORP Mazur zatopiony w porcie wojennym na Oksywiu pierwszego dnia wojny 
podczas walki z lotnictwem niemieckim. 

Statek s.s. Kraków zatopiony w celu zablokowania wejścia do portu. 



Niemieccy żołnierze pozują do zdjęcia ze zdobytym uzbrojeniem Gdyńskich Kosynierów. 



Kępa Oksywska. ~ziało kal. 100 mm z baterii „Canet". 

Obro1icy Oksywia w niewoli. W dniach od 1 do 19 września LOW pod dowództwem płk. Dąbka stoczyła łącznie ponad 110 walk, 
czego nie dokonała żadna z polskich dywizji walczących we wrześniu 1939 roku. 



Wieża z dwoma działami kal. 120 mm Bofors z ORP Gryf. 

Po zatopieniu okrętu zdjęto z wraku trzy działa rufowe i zainstalowano na Helu jako baterię nr 34 (nie brała udziału w walce). 

Zbiory Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. 

19 Armaty kal. 10; mm wz. 1929 Schneider z 33 baterii artylerii nadbrzeżnej „duńskiej", 

obecnie w zbiorach Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. 



Ciężki przeciwlotniczy karabin maszynowy typu Hotchkiss kal. 13,2 mm, dwulufowy z okrętu podwodnego ORP Żbik. 
Zbiory Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. 



Czapka por. mar. Jerzego Sosnowskiego poległego na ORP Orzeł, którą przed wykonaniem planu „Peking" 
przekazał w sierpniu 1939 roku na przechowanie wraz z mundurem swojemu pr.cyjacielowi Olgierdowi Turkowi. 

Czapka przekazana w 2005 roku do zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. 

Polska bluza mundurowa obrońcy wybrzeża Henryka Chrula z września 1939 roku 
ze zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. 



Karabin maszynowy Lewis kal. 7,7 mm, wz. 1914, nr fabr. A8624 z okrętu podwodnego ORP Wilk. 

Karabin maszynowy Chatellerault wz. 24, z wyposażenia okrętów budowanych dla PMW we Francji. 



Pistolet Vis wz. 1935, etatowa broń oficerów II RP. 

Karabin Mauser z bagnetem i ładownicą, używany przez obrońców Kępy Oksywskiej w 1939 r., 
przekazany do zbiorów MMW w 1957 roku z JW. 5415. 



.. 

ELŻBIETA MARIA GROT 

j •. ~ 



UDZIAŁ GDYŃSKICH HARCERZY W WALKACH OBRONNYCH 

„My jeszcze jesteśmy młodzi w murach szkolnych, ale nie zapominamy, że i na nas ciqżq ohowiqzkż społeczne. Ohowżqzkż 
te postaramy się jak najlepiej wypełnić" 

Zbigniew Kączkowski 

Wierni danemu przyrzeczeniu w obliczu zagrożenia gdyńscy harcerze w dniach 26 sierpnia - 1 września 1939 r. zorganizowali 

pogotowie harcerskie, które wspomagało działalność RKU w Urzędzie Morskim w Gdyni w roznoszeniu powołań mobilizacyjnych 

na wypadek wojny. Harcerze: Adam Gibała, Włodzimierz Jacewicz, Czesław Szlachcikowski zgłosili się jako ochotnicy do 

dyspozycji Komendy Oddziałów Ochotniczych w Gdyni, która wyznaczyła ich do rekwizycji broni i środków transportu. Hm 

Bolesław Polkowski pełniąc ob_owiązki dowódcy kompanii karabinów maszynowych I Gdyńskiego Batalionu Morskiego Obrony 

Narodowej w linii obrony Gdyni pod Koleczkowem, zaproponował im zorganizowanie 20-osobowej grupy składającej się ze 

starszych harcerzy, z których zamierza! utworzyć pluton zwiadowczy. Do udziału w walkach zgłosiło się około 30 harcerzy. 

Awansowani o jeden stopień harcerski podczas zbiórki na dziedzińcu szkoły nr 1 w Gdyni przy ul. 10 Lutego, zostali pożegnani 

przez Komendanta Morskiego Rejonu Harcerzy - hm Lucjana Cylkowskiego. Ponieważ hm B. Polkowski został niespodziewanie 

wyłączony z dalszych walk z powodu odniesionych ciężkich ran, nie doszło do powstania plutonu zwiadowczego. Ochotnicy 

zostali włączeni do 2. plutonu 2. Kompanii mjr Stanisława Załuchy pod komendą, którego brali udział w walkach pod 

Koleczkowm do 19 września 1939 r. Na polu walki polegli phm Marian Kruszyński (9 września), Feliks Kaźmierczak, Józef 

Lubiewski, ranni zostali Jerzy Herm el, Mieczysław Peliwo, Adolf Gibała i 4 nieznanych harcerzy. Pozostałych 19 września Niemcy 

wzięli niewoli do Stalagu II D w Stargardzie Szczecińskim, gdzie W. Jacewicz otrzymał numer jeńca wojennego - 5 994 . 

Najmłodszy ochotnik, obrońca Kępy Oksywskiej Alfred Dyduch poległ 18 września 1939 r. Dyrektor Szkoły Morskiej w Gdyni, 

działacz harcerski kpt. ż. w. Stetnisław Kosko zginął, śmiertelnie ranny w walkach 9 września 1939 r. W Gdyni również powstały 

drużyny harcerskie wspomagające Straż Miejską przy ul. Starowiejskiej i na Oksywiu, w której dużą odwagą odznaczył się 

Aleksander Kaszuba. Jego starszy brat, Jan Kaszuba, zakwaterowany w budynku Komisariatu Rządu, brał udział jako harcerz 

w obronie przeciwlotniczej Gdyni. 

ZAŚWIADCZENIE 

lm;ę - wainc~n;j•· . ·-
nazwisko -- - __ !/-4~- -----

. 1,J ~ ~~d1u. 
ur. dn. _Jf -- mies. /I/U~- ;olcu /j.B_ 
~ .. :.r.~~~n~;.. · · 

w ll,oł~~_.,_. powiatu --,-- --

JEST HARCERZEM 

Wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego 

'2. . ·--~ 1d~~ i•1r · . 
. dn.---'- mies.~~ fl .. r:·~'~:.J do druzyny 

im, St,lu{__~ w ---~',l . .,,U(! __ --
Złożył ,przyrzeczenie harcerskie dn. tl ___ _ 

~4i_-~~ 
~rużynowego) 

mic,. _l«U.l,#-_ - ,.M -~u. - .. 
ręce ' __ a _,,,jJ. __ v-L ~ . 
Otr4ymał lct~yi harceuki L. ~(lf _ aerja 2&. i• 
~,--~f~) /~ 
(P~~t~f5..-..\_~r I ~ 
·~~~ .. 

' dn.-(Ź__ m·ca --

K,;iążeczka harcerska Aleksandra Kaszuby 



„Po wybuchu wojny, nie mieszkałem w domu! lecz w strażnicy przy ulicy Starozl'iejskiej. Tam nozl'O pozuolany zastęp 
harcerski pe/nil służbę pomocniczą. Pomimo grozy bombardowai't, nie bardzo uygodnych wanmkóu· i czasami ciężkiej 
i niebezpiecznej pracy, pomagaliśmy strażakom. Bylem zadowolony! że tu jestem i biorę udział u• obronie Gdyni. Nosiliśmy 
częściowe umundurowanie. Inny zastęp z naszej drużyny pomaga/ strażakom na Oksyzciu. Jliędzy innymi u:rsy/ano nas 
często na sprawdzanie st1ychów kamienic po nalotach samolotów niemieckich zrzucających małe bomby zapalające. 
Najczęściej przebijały one (1 1lko dach i w pierwszym rzędzie groziźv uybuchem pożaru na stJ)'chu. Najpoważniejszy pożar! 
w którego gaszeniu brałem udział, LlJbuchl u· Domu Mm)'narza w pobliżu Konsulatu Szzcedzkiego przy ul. Jana z Kolna, 
nie daleko od strażnicy. Bylem strasznie dwnny, gdy nam wreszcie udało się zgasić ten pożar. 

Ze wspomnień Aleksandra Kaszuby, więźnia politycznego KL Stutthof, Wspomnienia i Zeszyty Szwedzkie, 2009. 

Kpt. Stanisław Kosko, Alfred Dyduch, phm Marian Kruszyński 
Polegli\\' walkach obronnych o Gdyni<; 9 września 1939 r.: phm Marian Kruszyński pod Koleczkowem i kpt. ż. w. Stanisław Kosko, najmłodszy ochotnik 

18 \\'rześnia 1939 r. na K~pie Oksywskiej 

ZAKŁADNICY GDYŃSCY 
W dniu zajc;cia miasta 14 września 1939 r. P':"zez wojska Wehrmachtu, niemieckie \\'ladze zażądały dla 8'\·arancji własnego 

bezpieczeństwa zakładników spośr()c.i osób piastujących w Gdyni \\ysokie stanowiska. W dniu 16 października 1939 r. meldowano 
w sprawozdaniu, że zatrzymano 300-400 zakładników. 30 z nich zwolniono po przejeździe przez miasto Adolfa Hitlera 19 września 
1939 r. W meldunku z 30 września 1939 r. informowano o aresztowaniu 120 zakładników. Po kapitulacji Helu 2 października 
1939 r. pozostałych zakładników zwolniono. Kilka dni później z przyczyn politycznych część osób została ponmrnie aresztm\·ana I 

i zatrzymana w obozie zbiorczym dla internowanych zorganizowanym w·Erapie Emigracyjnym w Gdyni Grabówku, gdzie prze-
bywała do pierwszych dni listopada 1939 r. 

Aresztowani zakładnicy - Jerzy Michalewski (z lewej) i Zdzisław Żydowo 



SAUBERUNGSAKTION 
Po zajęciu przez Niemców Gdyni, w dniach od 14 do 30 września 1939 r. w wyniku szeroko zakrojonej akcji tzw. 

Sauberungsaktion, polegającej na oczyszczaniu miasta z „niepewnych elementów" prowadzonej przez żołnierzy Wehrmachtu, 

grupy policyjne i służby bezpieczeństwa, zatrzymano około 20 tysięcy mężczyzn i chłopców w wieku od 14 do 18 lat i mężczyzn 

od 18 do 45 lat i starszych, których przetrzymywano w kościołach, kinach, magazynach, więzieniu policyjnym przy ul. Starowiej

skiej, w piwnicach Sądu Okręgowego w Gdyni, w budynkach Etapu Emigracyjnego w Gdyni Grabówku, koszarach wojskowych 

w Gdyni Redłowie, siedzibie gestapo na Kamiennej Górze oraz w innych miejscach na terenie miasta. Po przesłuchaniu i spraw

dzeniu osób, czy są poszukiwani przez policję z Berlina lub Wolnego Miasta Gdańska część mężczyzn zwalniano, natomiast 

znaczniejszych i zasłużonych mieszkańców figurujących na listach policyjnych zatrzymano. Posługiwano się wydaną w Berlinie 

przed wybuchem II wojny światowej w 1939 r. w specjalną książką policyjną „Sonclerfahnclungsbuch Polen 1939" z opubli

kowanymi nazwiskami Polaków z całej Polski z adresami ich miejsc zamieszkania, których poszukiwała niemiecka Tajna Policja 

Państwowa (Gestapo) z Berlina. W książce tej zarejestrowano również mieszkańców Wybrzeża Gdańskiego, w tym Gdynian. 
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Okładka i jedna strona „Sonderfahndungsbuch Polen 1939" 



W wyniku tej akcji aresztowano w Gdyni 130 osób figurujących w „Sonderfahnungsbuch Polen", 120 zakładników i 2250 
mężczyzn zatrzymanych prewencyjnie. Aresztowanych systematycznie przenoszono z wielu punktów miasta do obozów przej
ściowych dla internowanych w Gdyni Grabówku i Gdyni Redłowie oraz do niemieckiej szkoty Viktoriaschule w Gda11sku. Dla 
wielu aresztowanych gdynian następnym etapem stały się przejściowe obozy dla jeóców cywilnych zorganizowane w pierwszych 
dniach września 1939 r. w Gdańsku Nowym Porcie (Neufahrwasser), Sztutowie (dawna nazwa wioski StutthoO i Granicznej Wsi 

(GrenzdorO. 

-
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Aresztowani mieszkańcy Gdyni 

EGZEKUCJE GDYNIAN W PIAŚNICY JESIENIĄ 1939 R. \ 
INTELLIGENZAKTION I 

Aresztowanie 24 października 1939 r. jezuitów w dornu zakonnym przy ul. Tatrzaóskiej i księży dekanatu gdyóskiego pod 
pozorem konferencji mającej się odbyć w siedzibie gestapo na Kamiennej Górze rozpoczęło akcję wymierzoną na polecenie 
najwyższych władz Trzeciej Rzeszy przeciwko przedstawicielom polskiej grupy kierowniczej, w tym mieszkańcom Gdyni. Zgodnie 
z k1yteriami niemieckimi aresztowano polskich ksiGŻY, nauczycieli, lekarzy, oficerów, funkcjonariuszy Policji Pa11stwowej, Straży 
Granicznej, Żandarmerii, leśników, wyższych urzc-;dników, kupców, właścicieli ziemskich, pisarzy, redaktorów oraz inne osoby 
z wyższym i średnim wykształceniem , a także członków polskich partii politycznych, organizacji i stowarzysze11 społecznych, 
kulturalnych, kombatanckich, sportowych krzewiących polskość, a zwłaszcza członków Polskiego Związku Zachodniego. Po p1-ze
słuchaniach w siedzibie gestapo na Kamiennej Gć)rze, aresztowanych kierowano do obozu internowania w Etapie Emigracyjnym 

w Gdyni Grabówku. 

Z WIĘZIENIA SCHIESSTANGE W GDAŃSKU 
W pie1wszych dniach listopada 1939 r. wyselekcjonowaną grupt; gdynian wywieziono z obozu internowania w Gdyni 

Grabówku do więzienia Schiesstange w Gda11sku, skąd po ciężkich przesłuchaniach przetransportmvano ich 10 listopada do 
więzienia w Wejherowie. Po drodze z obozu internowania w Gdyni Grabówku zabrano jeszcze między innymi ks. Mieczysława 



Żurka- dyrektora Caritasu w Gdyni, emerytowanego ks. Kietzermanna i ks. Henryka Jarmóga - franciszkanina i dyrektora pisma 
,,Rycerz Niepokalanej". 

Ostatnia kartka pocztowa wysłana przez Józefa Stacha do Jolanty Lepek z więzienia Schiessstange w Gdańsku 
tuż przed wywiezieniem do więzienia w Wejherowie 

Więzienie w Wejherowie pełniło rolę ostatniego etapu przed wywiezieniem ofiar na rozstrzelanie do Lasów Piaśnickich. 



Przemarsz oddziału funkcjonariuszy Gestapo ul. Sobieskiego w Wejherowie 

Lorentz Heinz, 
i Landrat 

Adolf Hitler składa gratulacje Heinzowi Lorentzowi, okupacyjnemu staroście powiatu morskiego, 
odpowiedzialnemu za aresztowania, wywózki, masowe egzekucje ' 

EGZEKUCJE 
W Śwk-:to Niepodległości 11 listopada 1939 r. Niemcy zamordowali ponad 300 wybitnych mieszkaóców Wybrzeża Gda11skiego 

pochodzących z Gdyni, Gda11sb, Wejherowa, Pucka i innych okolicznych miejscowości. Tego dnia stracono wielu wybitnych 
micszka11ców Gdyni, którzy zajmowali ważne stanowiska zawodowe i udzielali się w działalności społeczno - politycznej. z 
Komisariatu Rządu w Gdyni zginęli: radca Jan Skupień, naczelnik Czesław Karwowski, Jan Skubisze,vski, Jan Neugebauer, Karol 
Piątkowski, Tadeusz Modlil1ski, Włodzimierz Szaniawski, dyrektor Komunalnej Kasy Oszczędności w Gdyni Franciszek Linke, 
dyrektor oddziału Banku Polskiego w Gdyni Stanisław Woda, dyrektor Miejskich Zakłacfow Eleknycznych w Gdyni inż. Kazimierz 
Biclióski, sc;dziowie Sądu Okręgowego w Gdyni: prezes Jarosław Czarlióski, hm Henryk Kossakowski, profesor Szkoły Morskiej 
w Gdyni, wiceprezes Neyman Mirza Kryczy11ski, naczelnik Jan Konwi11ski, sc;dzia Władysław Kiedrowski, sędzia Kazimierz 
Schwarz, asesor sądowy Jan Wunschlik, urzc;dnik Stanisław Fclczyóski, prokurator Adam Kozłowski, a także inż. Marceli Leśniczak 
- absolwent Politechniki Gda11skiej, pracownik Warsztatć>w Portm\ych Marynarki Wojennej w Gdyni, Stefan Bereza - notariusz 
oraz pianista i kompozytor z Gdyni, inż. Stanisław Lc;gowski - dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Juliusz Hundsdorff - kupiec 
i radny miejski Gdyni, j(izef Stach - kupiec i obro11ca Helu, Józef Kitowski - kr(il Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gdyni, 
Witold Kukowski - właściciel ziemski Kolibek w Gdyni Orłowie i honorowy konsul Estonii w Gdaósku. 



Gdynianie ginęli jeszcze w następnych egzekucjach w listopadzie i grudniu 1939 r. Do dnia dzisiejszego nie jest znana 

dokładna liczba mieszkańców Gdyni pomordowanych w największym miejscu eksterminacji bezpośredniej na Pomorzu 

Gdańskim, drugim pod względem liczby zamordowanych po KL Stutthof, jakim były Lasy Piaśnickie. Podczas procesu Alberta 

Forstera, namiestnika okręgu Gda11sk-Prusy Zachodnie przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w Gdańsku w 1948 r. 

oszacowano liczbę ofiar w Piaśnicy na 12 tysięcy na podstawie zeznań polskich kolejarzy, liczby odnalezionych grobów oraz 
zachowanej dokumentacji niemieckiej. 



Budowali miasto Gdynię w latach międzywojennych, byli zakładnikami Niemców we wrześniu 1939 r. , 
uznani za potencjalnych przeciwników Rzeszy Niemieckiej zostali, z powodów politycznych za ich działalność zawodową 

i społeczno-polityczną, ponownie aresztowani i straceni w Święto Niepodległości 11 listopada 1939 r. w Lasach Piaśnickich. 



PALENIE ZWŁOK W PIAŚNICY 

W 1944 r., kiedy niemieckie koła rządowe zaczęły się liczyć z możliwością przegranej wojny, ReichsfUhrer SS Heinrich 

Himmler wydał zarządzenie o niszczeniu dowodów zbrodni popełnionych przez jednostki policyjne i SS na okupowanych 

ziemiach polskich oraz likwidacji masowych grobów przed wkroczeniem na Pomorze wojsk Armii Czerwonej. Zgodnie z tym 

rozporLądzeniem zarządzono w drugiej połowie 1944 r. akcję zacierania śladów zbrodni w Lasach Piaśnickich. Z KL Stutthof 

sprowadzono więźniów, których zmuszono do rozkopywania mogił, wydobywania z nich zwłok, a następnie ich spalenia 

w leśnych paleniskach. Czynności te musieli wykonywać w kajdanach zakutych na nogach przez okres ok. 6 tygodni od sierpnia 

do końca września 1944 r., po czym po wykonaniu zadania zostali zamordowani i spaleni. Spalenie zwłok ofiar miało 

uniemożliwić ustalenie prawdziwej liczby zamordowanych i rozpoznanie ich zwłok. Zadbano także, aby zaginęły ślady po wszel

kiej wytworzonej dokumentacji, w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej. 

Legowisko więźniów KL Stutthof odkryte podczas prac poszukiwawczych w 1962 r. w Lasach Piaśnickich, 
w pobliżu leśnego paleniska zwłok pomordowanych. 



EKSHUMACJA 
Po wojnie w dniach 7-22 października 1946 r. specjalna komisja, powołana z inicjatywy członków oddziału Polskiego Związku 

Zachodniego w Wejherowie, przeprowadziła prace ekshumacyjne w Lasach Piaśnickich. Spośród 35 masowych grobów, o których 
mówili świadkowie, odnaleziono 30, z których zbadano 26. Tylko w dwóch grobach znajdowały się zwłoki 305 rozstrzelanych, w 

tym 5 kobiet. W pierwszym grobie odnaleziono 191 zwłok, w drugim 114. Cz!onkmvie rodzin po charakterystycznych cechach 
lub zachowanych rzeczach osobistych zdołali rozpoznać zaledwie 55 osób, w tym 39 gdynian, a wśród nich znanych i cenionych 
pracowników polskich urzędów i instytucji. 





W czasie ekshumacji, która odbyła się w dniach 7-22 października 1946 r. w Lasach Piaśnickich , rodziny rozpoz~ały 39 mieszkańców Gdyni. 
\ 

REDŁOWO - CMENTARZ ŻOŁNIERZY POLSKICH 
30 gdynian i jedną nierozpoznaną osobę , jako symbol pozostałych zamordowanych w Piaśn icy mieszkaóców Gdyni, 

uroczyście pochowano 26 października 1946 r. na Cmentarzu Żołnierzy Polskich w Gdyni Redłowie w.śród mogił obrońców 
miasta z 1939 r. W kwaterze żołnierzy poległych w walkach obronnych 1939 r. spoczęli pomordowani w Piaśnicy pracownicy 
gdyńskich urzędów, kupcy, handlowcy i reprezentanci innych zawodów: Bar Zygmunt - kupiec, Bluma Augustyn, Borkowski 
Stefan - naczelnik Wydziału Handlowego Urzędu Morskiego, inż. Bukmvski Marian - naczelnik Wydziału Technicznego Urzędu 
Morskiego, Burkiet Aleksander, Deutsch Marian - kupiec, Ebertowski Konrad- piekarz, Gałecki Franciszek- kierownik cegielni, 
Gierclalski Wacław - kupiec, inż. Gierdziejewski Waclaw - handlowiec, Kami11ski Alojzy- fryzjer, Karwowski Czesław - naczelnik 
Komisariatu Rządu, Kolka Paweł, inż. Kwiatkowski Jan - pracownik Urzędu Morskiego, Lęgowski Stanisław - dyrektor Urzędu 
Morskiego, Jagodziński Stanisław - radca, zastępca naczelnika Wydziału Handlowego Urzędu Morskiego, Machowicz Tadeusz -
urzędnik, Michalski Lucjan - kierownik Oddziału Finansowego Urzędu Morskiego, Modliński Tadeusz - urzędnik, Olszewski 
Antoni, Pawelczyk Jan - urzędnik pocztov.y, Pek Franciszek - urzędnik , Piątkowski Karol - urzędnik, Schulz Adam - urzędnik 
PKP, Schwarz Kazimierz- sędzia Sądu Okręgowego w Gdyni, Skubiszewski Jan - naczelnik Komisariatu Rządu, Szymczak Roman, 
Świerczyóski Kazimierz - robotnik portov.,y, Tuligowski Marian - rzeźnik , Woda Stanisław - dyrektor Banku Polskiego. 



Na tablicach w kształcie tarcz obronnych umieszczono imiona i nazwiska ofiar dodając słowo ZAKŁADNIK bez podania 

informacji o przyczynach, sposobie i miejscu ich śmierci. 

Kwatera Gdynian pomordowanych w Lasach Piaśnickich przez Niemców, jesienią 1939 r., 

za działalność społeczno-polityczną i pełnione funkcje zawodowe w latach międzywojennych w Gdyni. 

Niezabliźniona rana ... Cecylia Schwarz przy grobie męża; 1995 r. 



Pozostali mieszkańcy Gdyni, rozpoznani i nierozpoznani jako „Nieznany", ,,Nieznana", spoczywają w 2 zbiorowych mogiłach 
w Lasach Piaśnickich oraz w innych, z których w 1944 r. wydobyto zwłoki i spalono w leśnych krematoriach„ 
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OBÓZ STUTTHOF 

ZMLGEFANGENENLAGER NEUFAHRWASSER 
Aresztowanych prewencyjnie Gdynian w drugiej połowie września 1939 r. pędzono pieszo do Gdańska do szkoły niemieckiej 

„Viktoriaschule" - miejsca internowania, skąd po przesłuchaniu kierowani byli do przejściowego obozu dla jeńców cywilnych 
„Zivilgefangenenlager Neufahrwasser". Obóz ten został zorganizowany na terenie b. koszar wojskmvych w czasach pruskich 
w Gdańsku - Nowym Porcie przy ul. Oliwskiej, w których w okresie Wolnego Miasta Gdańska mieszkali pracownicy polskich 
instytucji państwowych z rodzinami, którzy zostali zmuszeni do natychmiastowego opuszczenia tego miejsca 1 września 1939 r. 
Zarządzająca więźniami Komendantura Obozów Jenieckich Gdańsk wykorzystywała aresztowanych do \\~'konania różnych prac 
w obozie w Nowym Porcie, do porządkowania po działaniach wojennych terenu Westerplatte, do pracy w kamieniołomie 
w przejściowym obozie w Granicznej Wsi, do prac rolnych w niemieckich gospodarstwach na Żuławach. Przez obóz w No~'m 
Porcie przeszło ok. 4 800 mieszkańców Gdyni, w tym ok. 300 Żydów. Zarejestrowano w aktach ok. 3 000 osób. Nieliczną grupę 
osób zwolniono dzięki interwencji rodzin u okupacyjnych władz niemieckich i ok. 800-1000 więźniów wywieziono prawdo
podobnie do Lasów Piaśnickich, pozostałych przy życiu od grudnia 1939 r. do marca 1940 r. przenoszono do obozu dla jeńców 
cywilnych „Zivilgefangenenlager Stutthof'. 

Marian Mokwa, Westerplatte, olej. Pierwsi więźniowie podczas prac porządkowych po walkach na Westerplatte - wrzesień 1939 r. 

Komendantura KL Stuttfof 



Kartki wysyłane do rodziny, podpisane przez braci Piotra i Jana Łuszczków po aresztowaniu w Gdyni 14 września 1939 r. 

i internowaniu w obozie w Nowym Porcie, z miejsc pracy w obozie w Granicznej Wsi i w komandzie w Skowarczu w lipcu 1940 r. 

Jan Łuszczek (więzień nr 2 659) zmarł w rewirze 5 sierpnia 1940 r., jego brata Piotra (wię:źnia nr 2 662) przeniesiono do utworzonego 

w styczniu 1940 r. podobozu w Elblągu. 

e.; 
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15 maja 1941 r. został zwolniony z obozu Stutthof z nakazem stawienia się w Urzędzie Pracy, 

gdzie otrzymał skierowanie do przymusowych prac w Pszczółkach. 
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d rf P. rwszy z praweJ· w ostatnim rzędzie - Piotr Łuszczek Grenz o . ie 



ZIVILGEFANGENENLAGERSTUTTHOF 
Wśród Gdynian, którzy stanowili liczną grupę, obok Polaków - Gdańszczan, pierwszych więźniów obozu Stutthof, znajdowali 

się pracownicy Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni: naczelnik wydziału nawigacyjnego Antoni Ledóchowski, inspektor 

Konstanty Makarewicz i profesor matematyki Aleksander Maresz. Dnia 3 listopada 1939 r. przywieziono do obozu grupę Jezuitów 

aresztowanych w domu zakonnym przy ul. Tatrza11skiej i księży z dekanatu gdyńskiego, w której byli: o. Józef Konewecki rektor 

i dyrektor, o. Błażej Blajer, o. Karol Sudy, o. Edmund Ząbek, o. Czesław Głowa, o. Jan Brodowski, kleryk Jan Borysiak, brat Julian 

Majkowski, brat Wojciech Wątróbski oraz księża z dekanatu gdyńskiego: Teodor Turzyński - dziekan gdyński, proboszcz Parafii 

Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz wikariusze z tej parafii: Jan Bieńkowski, Piotr Dunajski, Kazimierz Kalisz i Jan 

Zakrzewski, ks. Józef Mówiński - proboszcz Parafii w Gdyni Witominie; ks. Brunon Olkiewicz - proboszcz parafii w Gdyni 

Obłużu. Powszechnie sądzi się, że wyżej wymienieni zostali rozstrzelani w Piaśnicy, choć istnieją przesłanki , że mogli zginąć w 

pobliskim lesie znajdującym się obok obozu Stutthof. Do dziś nieznane jest miejsce ich śmierci. Z grupy tej ocaleli aresztowani 

w czasie akcji oczyszczania w Gdyni brat Bronisław Rutkowski SJ przywieziony do obozu Stutthof 2 listopada 1939 r. i ks. Józef 

Szarkowski, któremu podczas rejestracji błędnie zapisano nazwisko jako Szargowski. 

rncisnqlem zv!ko dlo,1 ks. kanonikowi i ojcu cźvrektorowi Koneweckiemu, którzy życzyli mi szczęśliwej drogi i zobaczenia 

się w Gc(vni. Nieste(v, gc{v w kzeietniu 1940 r. powrócę do Stuttbo,f, po gmpie gdy11skiej już nie będzie śladu. Dozl'iedzialem się 

o (vm zresztą wcze.~m·eJ~ bo już w grudniu, od nowoprzyby(vcb do naszego podobozu. Poinformozmli mnie oni, 

że „11 listopada 1939 r. pod pozorem uyjazdu do Gdafzska w celu „odwszenia" uywieziono całą grupę do Piaśnicy i tam 

wszystkich zamordowano. 

Fragment relacji ks. kanonika Józefa Szarkowskiego, dotyczący 9 listopada 1939 r. w obozie Stutthof. 



W środku o. Józef Konewecki sj., rektor i dyrektor Gimnazjum Jezuitów w Gdyni Orłowie. 

Od lewej: o. Karol Sudy, o. Edmund Ząbek. 



o. Czesław Głowa 
o. Edmund Ząbek 

Jezuitów z Gdyni i księży z dekanatu gdyńskiego esesmani zamordowali podczas zbiorowej egzekucji w dotąd nie nierozpoznanym miejscu. 
Odsłonięcie obelisku upamiętniającego jezuitów z Gdyni nastąpiło 24 października 1999 r. w Piaśnicy. 



Ksiądz Teodor Turzyński, proboszcz parafii NMP w Gdyni. 

„Ksiądz Turzyński prz;jechal transportem 10.11.1939 r. do obozu Stutthof W zvm transporcie znajdowało się poza 

księdzem Turzyńskim dwóch rabinów, wiele Żydów i chrześcijan. Do tego ,,Todeskommando" także ja zostałem przydzielony, 

a z nami jeszcze dwóch kolegów z Gdańska. 11 listopada 1939 r. wszyscy oprócz mnie, bo bylem rzemieślnikiem 

i rzeźbiarzem, zostali zastrzeleni. Tylko ja zostałem z powodu moich zdofno,(ci wybrany i wysłany do warsztatu. Według 

opowiadań moich kolegóto ksiądz Turzy11ski został z dwoma rabinami ustawiony na desce nad rowem, i zostali 

zamordowani przez strzał w kark. Jego zachowanie w ostatniej nocy jego życia i podczas egzekucji było przykładem dla 

wszystkich jego toLmrzyszy niedoli. Tym, którzy przeżyli, pozostanie w pamięci. Tuż przed zakończeniem wojny, kiedy 

Rosjanie zbf iżali się do Stuttbqf, zwłoki zostały ll'.')'kopane ż na stosie spalone, by nie pozostawić śladów przestępstwa. Ten 

obraz jest wvrzeźbiony z drewna, które zabrałem z prawdziwego „Exodusa". 

Fragment listu z 23 marca 1966 r. Juliusza Schwarzbarta, więźnia KL Stutthof nr 6802 do ks. Spichala, 

proboszcza kościoła p.w. Serca Jezusa w Cuxhaven kolo Hamburga. Tłumaczenie Anny Śliwińskiej. Zbiory AMS. 

). Scharzbart wyrzeźbił w drzewie tablicę pamiątkową, którą zawieszono w kościele p w. Serca Jezusa w Cuxhaven. Według 

autora jest ona „symbolem cierpień z powodu wiary i wytrwałości, dobrej woli współżycia Żydów i chrześcijan w dobtych i złych 

czasach, jak ksiądz Turzyński to pokazał razem ze swoimi kolegami, rabin praktykował". 

Więźniami obozu Stutthof byli także Antoni Kdsztelan i Franciszek Sokół, komisarz rządu RP w Gdyni, obaj aresztowani przez 

gestapo z pogwałceniem Konwencji Genewskiej jako jeńcy wojenni. F. Sokół we wrześniu 1939 r. pełnił funkcję komisarza 

cywilnego u boku Dowódcy Floty służąc pomocą sztabowi Lądowej Obrony Wybrzeża, natomiast Antoni Kasztelan był oficerem 

polskiego kontrwywiadu, obro11cą Helu i uczestnikiem podpisywania aktu o kapitulacji Helu w „Grand Hotelu" w Sopocie. Został 

prLywieziony do obozu Stutthof 14 października 1940 r. Sąd Specjalny w Gdańsku skazał A. Kasztelana 4-krotnie na karę śmierci. 

Wyrok został wykonany w Królewcu przez śck;cie gilotyną w grudniu 1942 r. 

Antoni Kasztelan i Franciszek Sokół 



Pierwsi więźniowie w obozie Zivilgefangenenlager Stutthof, jesień 1939 







Eugeniusz Chomy - dokument ewidencyjny w KL Stutthof 

OFIARY OBOZU STUTTHOF 

Wielu gdynian stało się ofiasami obozu Stutthof. W latach 1939-1941 spośród 4 800 aresztowanych zmarło z powodu 
wycieńczenia ciężką pracą i niedożywienia, braku odpowiedniej odzieży, pr-Lebywania w trudnych warunkach sanitarnych, 
chorób, epidemii krwawej biegunki, szykan, pobicia, postrzałów i z innych przyczyn, co najmniej 429 osć)b. z grupy 
kilkudziesięciu pierwszych niepełnoletnich więźniów Stutthofu w wieku 14-17 lat zmarli w obozie m.in.: 17-letni Witold 
Pomieczyński nr 1956 (zmr. 15.04.1940 r.); 17-letni Feliks Kowalski nr 6 333 (zmr. 14.04.1940 r.); 15-letni Zygmunt Gajkowski nr 
7 363 (zmr. 22.05.1940 r.), 15-letni Grzegorz Marczak nr 8 459 (zmr. 24.06.1940 r.). 

Brama Śmierci obozu Stutthof 



Panorama tzw. Starego Obozu - 1941 

CMENTARZ ZASŁUŻONYCH W GDAŃSKU ZASPIE 
Zmarłych więźniów w obozie Stutthof chowano na Cmentarzu Zaspa przy ul Chrobrego od jesieni 1939 r. do kor'ica sierpnia 

1942 r. Od 31 sierpnia 1942 r. zwłoki zmarłych palono w obozowym krematorium. Jednym z pierwszych, którego zwłoki spalono 

w piecu krematoryjnym byt mieszkaniec Gdyni Ludwik Koriat ur. 18 lutego 1917 r. w miejscowości. Smolany, w obozie Stutthof 

osadzony 16 września 1939 r., oznaczony numerem 4 596, któ1y zmarł 31 sierpnia 1942 r. Jego starszy brat Franciszek Koriat, 

więzień nr 4 597 ur. 3 października 1915 r. w miejscowości Smolany, któ1y zmarł w obozie dwa Iata wcześniej 15 maja 1940 r., 

został pochowany na Cmentarzu w Gda11sku Zaspie 22 maja 1940 r. 

\ 
\ 

Cmentarz Zasłużonych Gdańsk Zaspa, ul. Chrobrego 
jest miejscem pochówku co najmniej kilkuset mieszkańców Gdyni - ofiar obozu Stutthof. 



Berlińska firma „Kori" zbudowała dwa piece krematoryjne opalane węglem. 
Na zdjęciu stan po wysadzeniu krematorium przez SS w maju 1945 r. 

Komora gazowa. Fotografia z maja 1945 



GDYNIANIE W INNYCH OBOZACH KONCENTRACYJNYCH 

W KL SACHSENHAUSEN 
Wiosną 1940 r. w obozie komendantura prLeprowadziła selekcje; wśród wi~źniów, spośród których 1800 Polaków z Pomorza 

Gda11skiego, w tym cz~ść gdynian m.in. Włodzimierza Wnuka i prof. Aleksandra Maresza, zakwalifikowano do transportów, które 

odeszły 9 kwietnia (1000 rnc;żczyzn) i 19 kwietnia 1940 r. (800 m~żczyzn) do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. W KL 

Sachsenhausen zginął z wycie11czenia Sługa Boży ksiądz Stefan Radtke, wikariusz m.in. w Chełmży, Miłobądzu i Papowie 

Biskupim, od 1 stycznia 1933 roku do końca wrze~nia 1938 r. kuratus nowo utworzonej parafii w Gdyni Małym Kacku, w ktc')rej 

przyczynił si~ do zbudowania nowego kościoła , dzi<;ki pomocy mieszkaóców Gdyni i jego brata wójta Jana Radtke. Od 1 paź
dziernika 1938 r. był proboszczem w Rożentalu k. Lubawy, gdzie po wybuchu wojny został aresztowany jesienią 1939 r. Osadzony 

w klasztorze oo. Karmelitów w Oborach kolejno był wiGziony w Olsztynku, Nm\ym Mieście Lubawskim, Brodnicy, Rypinie, 

Grudziądzu, w obozie Stutthof, od 10 kwietnia 1940 r. w KL Sachsenhausen. W 1994 r. został rozpoczęty w diecezji pelplińskiej 
Jego proces beatyfikacyjny w II grupie mE;czenników II wojny światowej. 

Ks. Stefan Radtke 



W Kl MAUTHAUSEN - GUSEN 

Część Gdynian po krótkim pobycie w KL Sachsenhausen została przetransportowana do KL Mauthausen - Gusen, inni 

zwłaszcza księża i zakonnicy do KL Dachau. Przez obozy w Gdańsku - Nowym Porcie, Stutthof, Sachsenhausen, Mauthausen -

Gusen przeszedł brat Maciej Gruszka, którego zamordowano 12 czerwca 1941 r. Zginął tam też 29 października 1940 r. Franciszek 

Rocławski, przed aresztowaniem pracownik Chłodni i Składów Portowych w Gdyni. Z KL Gusen został zwolniony w 1941 r. 

Władysław Wnuk, który zaangażował się następnie w działalność konspiracyjną. Od sierpnia 1941 r. do dnia wyzwolenia 5 maja 

1945 r. przebywał w KL Mauthausen - Gusen Franciszek Sokół, po wydaniu wyroku w Gdańsku: Komisarz Rządu w Gdyni, 

nieprzejednany szowinista polski, organizator brygady Kosynierów w Gdyni, znany wróg narodu niemieckiego, skazany na 

ścisłą izolację w obozach koncentraCJjnych. 

Kartka pocztowa wysłana przez Franciszka Rocławskiego, 
więźnia politycznego KL Gusen nr 23 121, do żony Marty w Gdyni 
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Zawiadomienie o śmierci Franciszka Rocławskiego 29 października 1940 r. , wydane żonie Marcie. 



WKL DACHAU 
Aresztowany w Gdyni we wrześniu 1939 r. podczas akcji oczyszczania, więziony w obozie w Gdańsku Nowym Porcie 

i od 10 lutego 1940 r. w obozie Stutthof, brat Władysław Kaczmarek franciszkanin, przeżył pobyt w obozach koncentracyjnych 
Sachsenhausen i Dachau do dnia wyzwolenia w 1945 r. Dotąd nie został ustalony los zaginionego brata Floriana Masłowskiego -
franciszkanina. 

GDYNIANIE PRZYMUSOWYMI ROBOTNIKAMI RZESZY NIEMIECKIEJ 
W LATACH 1939-1945. 

Powołany w Gdyni Urząd Pracy Rzeszy Reicharbeitsamt przeprowadzał od października 1939 r. rekrutację do przymusowych 
prac spośród pochodzących z Pomorza mieszkańców. Do dyspozycji urzędu oddano siły policyjne i żołnierzy Wehrmachtu, 
którzy uczestniczyli w przeprowadzanych łapankach na ulicach miasta, organizowaniu wyjazdu do Rzeszy i dostarczaniu 
schwytanych w wyznaczone miejsca do prac rolnych, w fabrykach, stoczniach i innych zakładach pracy. W Rzeszy 8 marca 
1940 r. zostało v.ydane zarządzenie o obowiązku przyszywania do odzieży oznaki płóciennej w kształcie rombu w kolorze żółtym 
z fioletową literą ,,P" oznaczającą skrót słowa „Pole" - Polak. Zabroniono Polakom prawa do swobodnego przemieszczania się 
bez pozwolenia, uczęszczania do teatrów, kin, na koncerty, na nabożeństwa razem z Niemcami. Wprowadzono zakaz posiadania 
radioodbiorników i od końca 1941 r. aparatów fotograficznych. Pozwolono uczęszczać do kościoła na Mszę świętą dla polskich 
robotników raz w miesiącu. Wolno było wysłać jeden list lub kartkę pocztową w miesiącu do rodziny, które podlegały kontroli 
cenzury. Polacy byli często legitymowani w miejscach publicznych, równie często w domach przeprowadzano rewizje i kontrole. 
Za uchylanie się od pracy i uciec~kę z miejsca pracy groziła kara osadzenia w obozie koncentracyjnym. 

Pszczółki 1941-1942 
Piotr Łuszczek (siedzi drugi z lewej) po zwolnieniu 15 maja 1941 r. z obozu Stutthof, otrzymał skierowanie ~o ~rac przymuso"1'~h w_ Pszczół~ac.h, 

gdzie przebywał w latach 1941-1943, następnie w latach 1943-1944 w R~dze, skąd udało mu s~ę.zbie~ na Wtlenszczyznę do rodzmy zony, dzięki 
instrukcjom ukrytym w chlebie, otrzymanym od tesc1oweJ. 



..... . 

... . .. 

Ryga 1943. Piotr ł,uszczek trzeci z lewej 



„ Wiosną 1940 r. okupacyjne władze niemieckie miasta Gdyni skierowały mnie do pracy do dużego gospodarstwa 

na Żuławach Wiślanych. Uprawiano tu buraki cukrowe. Pracowało nas okola 20 pracowników, przeważnie dziewczyny 

pochodzące ze wsi kolo Tczewa. Było to okropne towarzystwo pod każdym względem. Nasza główna praca polegała 

na okopywaniu sadzonek buraków. Jaka była to okropna praca! Dzień w dzień, od rana do późnego popołudnia, pochyleni 

do przodu, wycinaliśmy zielsko. Prowadziła zawsze ta sama dziewczyna nadając tempo pracy. Buraki rosły w proszych, 

jednakowo oddalonych rządkach, kilometrami. Szliśmy w środku między rządkami, nie jeden obok drugiego, ale krok z zv!u. 
Dziewczęta nosiły białe płócienne nakrycia głowy, które chroniły ich głowy przed słońcem, a długie rękauy zakrywały im 

ręce. Przywożono nam jedzenie, gęstą zupę lub chleb z margaryną i zimne mleko. I tak byto aż do jesieni, gdy zaczęło się 

kopanie buraków. Krótkimi widełkami klęcząc podważaliśmy buraka i rzucaliśmy go na jedną stronę. Kopanie 

zaczynaliśmy przy końcu pola i posuwaliśmy się w kierunku drogi. Między rządkami wykopanych buraków układaliśmy tor 

dla małych otwartych wagonów. I tak te wagony zapełnialiśmy wrzucając buraki, nim dotarły do drogi. W międzyczasie tory 

~vły przeniesione między następne rządki. To była ciężka praca. Wagoniki stawały się coraz cięższe i podkłady pod szynami 

coraz głębiej wciskały się w mokrą ziemię. Bylem bardzo szczęśliwy, gdy wreszcie skończyły się prace związane 

z okopywaniem, kopaniem i transportem buraków cukrowych. Czekałem na powrót do domu. 

Myślałem, że tak samo jak ci sezonowi pracownicy, rok rocznie zatrudniani w zym gospodarstwie, też zostanę zwolniony. 

Tymczasem gospodarz zdecydował się zatrzymać mnie na stale. Przydzielono mi przyzwoi(V pokój w głównym budynku. 

Dawno już nie jadłem tak dobrego jedzenia jak tu. 

Lepsze warunki zupełnie nie zmniejszyły silnego pragnienia powrotu do domu. Postanowiłem jak najszybciej stamtąd 

uciec. Nie zdawałem sobie sprawy z ewentualnych konsekwencji. Karą za nielegalne opuszczenie pracy w czasie okupacji 

niemieckiej mógł być 3 miesięczny pobyt w obozie koncentracJjnym. A to mogla być równoznaczne z wvrokiem śmierci". 

Fragment relacji Aleksandra Kaszuby, Wspomnienia i Zeszyty Szwedzkie. 

Aleksander Kaszuba (z harmonią) podczas prac pnymusowych w Parszewie (Parschau) na Żuławach w 1940 r. 



Franciszek Ksawery Fiebich 
(1914-1942) 

FRANCISZEK FIEBICH (1914-1942) 
Franciszek Ksawery Fiebich, mieszkaniec Gdyni Obłuża, urodzony w Poznaniu, z zawodu ślusarz otrzymał z urzędu pracy 

Arbeitsarnt w Gdyni skierowanie do pracy przymusowej w cegielni w Tolkmicku, skąd został następnie przeniesiony do fabryki 
w Elblągu i zakwaterowany w barakach dla przymusowych robotników. Aresztowany przez gestapo Elbląg, dostarczony 
30 styczniu 1942 r. do KL Stutthof, oznaczony jako więzień polityczny nr 12 700, po kilkumiesięcznym pobycie w obozie, 
z wycieńczenia i prawdopodobnie zarażony tyfusem plamistym, zmarł 21 cze1wca 1942 r. o godz. 7.50. Został pochowany 23 czerwca 

19~2 r. na cmentarzu na Zaspie. 

Franciszek Fiebich z żoną Bronisławą i córeczką Marią, Gdynia 1939 r. 



Pierwszy z prawej Franciszek Fiebich, w gronie pracowników przymusowych w Tolkmicku, 1940 r. 

Córka F. Fiebicha - Maria - na grobie ojca. Zaspa, marzec 2009 



LOSY GDYNIAN POZOSTAWIONYCH W MIEŚCIE 
Gdynianie pozostawieni w mieście podlegali obowiązkowi pracy. Poddani zostali rygorom i ograniczeniom narzuconym przez okupanta. Wyrzuceni ze swoich mieszka11 musieli zamieszkać na obrzeżach miasta w znacznie gorszych warunkach. Nie mogli wykonywać \Vielu zawocló\v. Pozwolono im na prac\ na niższych stanowiskach niewymagających '\\rysokich kwalifikacji 

zawodowych, otrzymywali niższe przydziały żywnościowe i odzieżowe od Niemców. 

RODZINA MARII I PROF. WACłAWA SZCZEBLEWSKICH 

\ 
Prof. Wacław Szczeblewski (1888-1965), absolwent Collegium Marian urn w Pelplinie, Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie (1908-1918). Studia uzupełniające odbył na uczelniach w Paryżu, Londynie, \Vicdniu, Berlinie, Monachium, Lipsku, Kopenhadze. W latach 1920-1930 był wykladcnvcą rysunku i malarst\\·a \\' Seminarium Nauczycielskim ,v Grudziądzu, założycielem w 1922 r. i dyrektorem pierwszej w dziejach Pomorza Szkoły Sztuk Pi~knych \\' Grudziądzu do 1934 r., a nast\pnie od 1933 r. cło 

1939 r. dyrektorem Pryv.:atnej Pomorskiej Szkoły Sztuk Pi~knych \\' Gdyni przy ul. Pomorskiej 18. 
W dniu zaj~cia Gdyni 14 września 1939 r. hitlerowcy zniszczyli \\)'posażenie szkoły i ponad 80 obrazó'\\· znalezionych'\\. salach lekcyjnych. Rodzina prof. Wacława Szczeblewskiego, po wyrzuceniu z mieszkania\\' Sopocie, zamieszkała ponownie '\\·e '\\TZeśniu 1939 r. w budynku przy ul. Pomorskiej 18, lecz tym razem w skromnym pomieszczeniu na strychu. W czasie okupacji Maria znalazła schronienie u znajomych w Grudziądzu, natomiast prof. Wacław Szczeblewski w okresie masowych aresztowa11 gdynian ostrzeżony przez nieznajomego Niemca ukrywał się w swoim domu na strychu. W czasie okupacji by! zatrudniony jako malarz artystyczny przez DAF Kriegsrnarine (1939-19-W), a nastc;pnie w latach 19-ł 1-194-ł u ks. Karla Knopa biskupiego komisarza. Pracował jako konserwator kościolt')w w powiatach wejherowskim, kartuskim i w Gdyni wykonuj~!C dekoracje i malując polichromie w kościobch w Gdyni, Wejhcro\\'ic, Rumi, Gor~czynie i Brodnicy. Po aresztowaniu syna Bernarda przez gestapo Gdynia w drugiej połowie 19+ł r. za działalność w Z\XZ-AK Sza1,1ch Szeregach ukry,\'al się do koca wojny w okolicach Goręczyna. 



Prof. Wacław Szczeblewski z uczniami swojej szkoły w Gdyni 



RODZINA CZESŁAWY I STANISŁAWA ŁADÓW 

Felicjan Lada 

Rodzina Czesławy i Stanisława Ładów przybyła do Gdyni w latach trzydziestych XX wieku z Sosnowca. Po wybuchu wojny w 1939 r. Łac.Iowie szukali schronienia w rodzinnej miejscowości Niemce na Śląsku. W czasie okupacji pOl'.Tócili do Gdyni. Syn Czesławy i Stanislal'.·a - Felicjan Łada został zatrudniony w niemieckim biurze Wohungs und Siedlung Akzeien Geselfschaft jako kreślarz , gdzie pracował do momentu aresztowania przez gestapo pod koniec 1942 r. Jego ojciec Stanisław Łada aresztowany wcześniej przez gestapo w Gdyni został osadzony w KL Stutthof, gdzie jako więzień polityczny nr 17 527, po kilkumiesi~cznym pobycie zmarł 29 kwietnia 1943 r. Felicjan Łada, za udział w ZWZ -AK Szare Szeregi został więźniem politycznym nr 18 252 KL Stutthof, w którym przebywa! do ogłoszenia ~wakuacji 25 stycznia 1945 r. Po kilkudniowym marszu udało mu się zbiec i prze-
trwać do dnia v.ryz,volenia Gdyni pod zmienionym nazwiskiem. 

List Stanisława Lady 
z KL Stutthof 

do żony Czesławy 

Numer obozowy Felicjana Lady 

1ton;1?ntrotionslog1?r 
Stuttl)of b. DanJig 



Der lagerarzł .• 
des 

Konzentrationslagers Stutthof 

Slutthof bei Danziif, dłn 'J ' .. pril 194 .S. 

T od bescheinigung 
Name· L a d 

Vorname. ota.nisluua 

geboren am: l'l. J uc&r l S9 in. Igolomilih Krs. l"iacho\1, 

tenhlf n, rdi nd hul:&atra.s e le. 
let1ter Aufenthalt K.-L. S utt of 

Todestag: ril u.n. 
T odesstunde: 5, O 'Uhr • 

Toclesort: K.-l. Stutthof 

T odesursache · ochopneu.mo 

Świadectwo śmierci Stanisława Łady wystawione przez lekarza SS w KL Stutthof 

Gryps Felicjana Łady wysłany do matki, informujący o ostatnich chwilach życia ojca 



RODZINA JANKOWSKICH 

Rodzina Ireny Jankowskiej z Wejherowa znalazła schronienie w czasie okupacji w Gdyni. Ojciec Ireny, Aleksander, prezes 
Towarzystwa Ogrodó\,. Działkowych i Małych Osiedli Podmiejskich po zajęciu \X'ejherowa przez \X'ehrmacht 9 \Yrześnia 1939 r. 
został aresztowany i osadzony w więzieniu w Wejherowie. Był świadkiem wywożenia z "'·ięzienia mieszkańców \X'ybrzeża 
Gdańskiego jesienią 1939 r. do Piaśnicy. Uniknął rozstrzelania w Lasach Piaśnickich, dzięki pomocy jednego z niemieckich 
strażników, który pomógł mu uciec z więzienia. Irena Jankowska w czasie okupacji w Gdyni jako niepełnoletnia dziewczynka 
została przymusowo zatrudniona w charakterze pomocy domowej do opieki nad małymi dziećmi w niemieckich rodzinach 
sprowadzonych przez okupanta do rnieszkaó po wysiedlonych rnieszkaócach Gdyni. Pracę te wykon)wała aż do 30 stycznia 19~5 
r. tj. do momentu zaokn;towania i opuszczenia portu z niemieckimi uciekinierami na statku ,,\X'ilhelm Gustlof', w tym niemieckiej 
rodziny, u której musiała praco\\·ać. 
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Arbeitsbuch Ireny Jankowskiej 
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Rcim..Jn1d.c!'ti Bcrliu 

Kenkarta Ireny Jankowskiej 

ru111Mrutnnru<1uu111nnruwuinnnn 

Irena Jankowska z niemieckim dzieckiem jako opiekunka w latach 1941-1945 w Gdyni 
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D R M O N I KA TO M K I E.W I CZ 



Podstawą prawną masowych v.ysiedleń ludności z terenów włączonych do Rzeszy byt dekret Hitlera z 7 X 1939 roku 
,,O umocnieniu niemczyzny", któ1y wyznaczał Reichsfurera SS H. Himmlera do organizacji pr1,esiedleó. 

Zgodnie z zarządzeniem H. Himmlera z 30 X 1939 roku „W sprawie v.ysiedle1'1'', z terenu Gdaósk-Prusy Zachodnie należało 
przesiedlić wszystkich Polaków z Kongresówki. Kolejne dokumenty niemieckich władz przewiJywaly dalsze ewakuacje ludności 
polskiej z tego terenu, w szczeg(ilności po zbadaniu możliwości jej ewentualnego zniemczenia oraz v.ydzieleniu Polaków 
,,pożądanych'' i „niepożądanych" - przeznaczonych do wysiedlenia. 

Urzędy przesiedleńcze powstały jako specjalne komórki przy wyższych dowódcach SS i policji w poszczególnych prowincjach 
tzw. ziem wcielonych. Pierwsza taka komórka została utworzona w Kraju Warty już pod koniec października 1939 roku. 24 N 1940 
roku szef Głównego Crzędu Bezpieczeństwa Rzeszy Reinhard Heydrich wydal rozporządzenie dające pocJsta,,y prawne do 
powołania Centrali Przesiedleńczej Poznaó. Centrala ta stała się wzorem dla zorganizowania analogicznej centrali przesiedleńczej 
w okn;gu Gdańsk-Prusy Zachodnie. Do utworzenia Centrali Przesiedleńczej Gdai1sk-Prusy Zachodnie z siedzibą w Gdahsku 
doszło 15 XI 19~0 roku. 

Całość akcji wysieclleóczej na terenie Pomorza nadzorował Richard Hildebrandt, 21 września 1939 roku mianowany przez 
H. Himmlera na stanowisko wyższego dowódcy SS i Policji dla prowincji Gdańsk-Prusy Zachodnie. 

Centrala powstała na Pomorzu z opóźnieniem, gdy główna fala wysiedleń już przeszła prLez te tereny. Jednym z jej zadań było 
doprowadzenie do zakończenia tzw. dzikich wysiedleó Polak<Jw i Żydów, prowadzonych na Pomorzu jesieni:\ i zimą 1939 roku 
oraz wiosną 1940 roku przez funkcjonariuszy SS, NSDAP, policji i wojska. 

W Gdyni już jesienią 1939 roku przeprowadzona była akcja \\ysiedleńcza z inspiracji i na rozkaz niemieckiego dowództwa 
wojskowego, ze względu na przeksztalcanie Gdyni w bazę niemieckiej marynarki wojennej.Jak wynika z niemieckiego Dziennika 
Działań Bojowych Dmvództwa Wojskowego Gdańsk-Prusy Zachodnie z 26 IX 1939 roku (protokół ze spotkania z komendantami 
odcinków, relacje komendantów odcinków, odcinek Komendantura twierdzy Gdynia): ,,Ewakuacja ludności cywilnej ma nast1!)ić 
w trzech etapach: 

1) wszyscy politycznie niepe\nti, 
2) pracownicy niewyksztalceni. 

3) pracownicy \\11ksztalceni. 

Jak odnotov.,ano dalej w październiku 1939 roku w Dzienniku: Z rejonu krajów bałtyckich przybyto cło Gda11ska dotychczas 
4095 osób transportem morskim [Niemców bałtyckich -przyp. autora] . Aby stworzyć miejsce dla przybyłych, a także wiciu tysięcy 
oczekujących obywateli niemieckiego pochodzenia, z Gdyni usunięto dzisiaj ponownie 2886, łącznic 9cJ 17 osób polskiego 
pochodzenia koleją w rejon Kielc. Liczba wywiezionych z Gdyni osób zwiększyła się 26 października o 2854 osoby. Poza tym także 
liczna grupa Polak(Jw wyjechała przed i w trakcie przymusowych deportacji regularnym transportem kolejowym - szacunkowo 
w kierunku Warszawy około 8000 os(Jb, K1tm\·ic - Poznania około r-100 osób, Kartuz około 1800 os(lb, dalej transportem konnym 
i rowerowym 10.000 osób, tak że można określić liczbę deportowanych z Gdyni osób na prawie 38 tysięcy mieszkaóców polskich. 

Pierwsze masowe wysiedlenia ludności Gdyni nastąpiły 12 X 1939 roku, a objęły mieszka11ców dzielnicy Orłowo. 

o konieczności opuszczenia miasta informm\·aly afisze i nadawane przez megafony obwieszczenia. Orłowo opuściło w tym dniu 
około 4 OOO mieszkańców: 2 700 cloroslych i 1 300 dzieci. W październiku 1939 roku ewakuowano jeszcze inne gdy11skie 
dzielnice: Kack, a następnie Wzgórze Focha (obecnie Wzgórze Św. Maksymiliana), ulicę Świętoja11ską, Grah(n\'ek, Witomino, 
Obłuże i Kamienną Górę. 

Jednocześnie przebiegały wysiedlenia polegające na wzywaniu imiennie przez władze lokalne poszczeg(Jlnych osób do 
opuszczenia, przeważnie w ciągu 24 godzin. Il;iasta. Nakazy opuszczenia Gdyni, poci groźbą zesłania do obozu koncentracyjnego, 
otrzymywali przede wszystkim kupcy, rzemieślnicy, posiadacze ziemscy i właściciele dużych mieszk;u1 w prestiżowych dzielnicach 
Gdyni, które miały być przeznaczone na biura i kwatery dla powstającej administracji niemieckiej. W taki sposób Gdynic; opuściło 
kilka tysięcy osób. 

Do akcji prLesieclleńczej ponownie przystąpiono w Gdyni w pierwszych dniach maja 1940 roku - wysiedlając 138 osób, oraz 
we wrześniu i październiku 1940 roku - wysiedlając 22 tysiące osób. Wysiedlenia prowadzone w 1940 roku były zaplanowane 
zgodnie z \\}tycznymi Centrali Przesiedleóczej. 

Bilans działalności gda11skiej Centrali Przesiedleóczej do koóca 1942 roku \\)'lli(>sl około 70 OOO osób wysiedlonych, natomiast 
z Pomorza deportowano ogółem 170 OOO osób. Ostatnie lata wojny były okresem reorganizacji i redukcji urz~clów 
przesiedleńczych. 



Wysiedleniom polskich mieszkaóców Gdyni towarzyszyło pozbawienie ich prawa do posiadanego majątku. Już roz
porządzenie dowództwa wojskowego w sprawie zajęcia majątku polskiego na Pomorzu z 27 IX 1939 roku stanmdo, że majątek 
państwa polskiego, polskich instytucji pa11stwowych, gmin, oraz osób prawnych i fizycznych mógł być zajęty i skonfiskmYany. 
Dekretem z 7 X 1939 roku Hitler powołał Crząd Komisarza Rzeszy do Spraw Umacniania Niemczyzny, któtT posiadał prawo 
zajmowania i konfiskaty mienia polskiego. Jednym z jego działów był Centralny Urząd Ziemski, który zajmrnYał się 
nieruchomościami ziemskimi położonymi na wcielonych ziemiach \vschodnich. Grzędy ziemskie pmYstałe w poszczególnych 
miastach (również w Gdyni) podlegały pod Wyższych Dowódcó\\' SS i Policji. Następnie, obwieszczeniem Goringa z 1 XI 1939 
roku, powołano Główny Urząd Powierniczy Wschodu (GUPW) i odtąd każde zajęcie mienia dokonane przez miejscov;e władze 
wymagało zatwierdzenia przez ten Urząd. Urząd Powierniczy dla Okręgu Rzeszy Gdańsk- Prusy Zachodnie mieścił się najpierw 
w Gdaósku, a od marca 19·±0 roku w Gdyni. Placówce tej podlegały ekspozytury z siedzibą w Gdyni, Bydgoszczy, Grudziądzu 
i Toruniu. W lutym 1940 roku powołano dla kontrolowania i przejmowania gospodarstw rolnych \\yłączone spod kompetencji 
Głównego Urzędu Powierniczego \\'schód-\X'schodnioniemieckie Towarzystwo Zagospodarowywania Ziemi. 

Akcja \\ysieclleócza przebiegała chaotycznie. \X'ysieclleńcy po długiej podróży, przeważnie koleją tO\\'aW\\')'rni \Yagonami, 
docierali do GG \\,ygłoclzeni, chorzy i zmęczeni , pozbawieni swojego mienia. Jednocześnie plany germanizacyjne „terenów 
wschodnich" opracowane przez III Rzeszę Niemiecką przewidywały takie ukształtowanie życia ludności polskiej, aby nastąpił 
spadek jego jakości pod względem ekonomicznym, kulturowym, zdrowotnym i politycznym. Takiej degradacji życia ludności 
polskiej na okupowanych terenach służyły przepisy prawa niemieckiego z zakresu prawa pracy, szkolnicrn·a, opieki zdrm\'otnej 
aż po restrykcyjne przepisy karne \\'Obec grup ludności nie niemieckiej zamieszkującej te tereny. 

dn. /Y g-r..1dnit1 
ul. i~r;.k • .F rzeu!L.. ::r .JO 1:1 . 6. -
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Kie rownik Hefe ~atu 
Kwalifik.i K~o t~runk. 

Do 

N i c ::1 ~ e. 

Pismo Polskiej Pomocy w Lublinie do Wójta Gminy Niemce w sprawie udzielenia pomocy wysiedlonemu z Gdyni 
( dokument z Archiwum w Lublinie) 

...., 



Rok 1942, rodzina Jeżewskich Józef, Halina i Mściwój (urodzony w 1940 roku) w miejscu wysiedlenia 

STAROSTWO GRODZKIE 

w Radomiu. 
Radom, dnia .. ~-- 1945. 

ma prawo powra,~..uswea~ miejsca zamtenkanla w 

miejscowości ~ ._~ ~ , . 11mlny 

pow. ,_-- wojew ...... ~-

1039 roku do 

Po przybyciu na miejsce wyżej wymieniony winien z11łoalć elę w miej· 
scowym Zamidzle Gminy celem iameldowanla sweQO powrotu. 

Zaśwladcz~.Nr1 e traci waino~ć po upływlo 30 dni od daty 
wystawienia.~ • • ~ łf,v 
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Zaświadczenie Starostwa Grodzkiego w Radomiu z kwietnia 1945 roku, 
uprawniające do powrotu do Gdyni Rozalię Janiszek z dziećmi Haliną i Henrykiem 



Bronisława i Jan Marcinkowscy w Gdyni 1937 rok 

Tadeusz Maciejczyk w Lublinie w ochronce, pierwszy z lewej strony 



Fragmenty protokołów ze spotkania z komendantami odcinków w dniu 26 IX 1939 roku, dotyczących 
przesiedlenia Niemców bałtyckich do Gdyni 

„12 października 1939 roku - Położenie umieszczonej w wvdzie/onej części Gdyni ludności polskiej nie jest łatwe, może 
wystąpić brak środków ~pożywczych. Burmistrz i sząf administracji cywilnej porijęli próby nakłonienia zamożniejszych 
Polaków w Gc(vni do zorganizowania akcji pomocniczych. Dozvchczas nie przybył nikt z ludno.(ci hal()1ckiej, jednak należy 
spodziewać się już w tygodniu 15-21 października z napływem 30 OOO do 40 OOO osób. Z 14ormacji podanych przez 
dowództwo wvnika, że nie należy się spodziewać dotarcia przed up(ywem 2 do 3 miesięcy. Gc~vnża nże musi zatem być 
w całości uyludnżona, czystka poszczególnych dzielnic miasta wstępnie wystarczy." 

Żróclto: Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. mikrofilmy aleksancltyjskie, T 501, kl. 1107. 

!:Ju ~d~~d·?~un··- d-rnt:: .~:t~:.t~i:~:!:·iN~r 3altcn: Die L:~·;e c!er in T~i len. von 
:;o~;~ nn ·~ren ~rns :.:1.r:ur.e n -;e' .r~:.!lc,·~ten po nh: chen. Be vi5lk~~ru n~,; i:J t nich t ,. 
leicht, es kann f~n ~el ~n Lebensmitteląointreten. Es ~ird unge
rc.;t;, c!i~ ·:;ohlhabon<len Polen in "Gotenhafen durch dcn Ch.d.Z. '·.u:id 
·~·~~ ~~(~';~'?!"''!~,;)1.~tP.r ·zu ,einer Hilfsaktion zu veranl~ssen. ... .... .. - ~ .... ' .. . 
i3.i.~ii';:l' ~ird kcine Bal ten h-::I'an,_;ekornL"!Cn, doch soll r;chon in uer -.~fu-.'~ 
~:!': ~.r0,r:1 '!5.-21.Gkt. I' j_t r:l(.l:n t;antrAff.~n vr.n ,o ooo .his lJ.() ooo ;=re- ) 
r,.:~ '1 :~? t '!.i<~ 1::~ en rn Ussc n. r;;~ne . An~r;:ą~:ą b '.)im OKH erftab, . (.:~ti~ (_lor t ~i t 
Jer.1 l:.llntr•111cn l-:;..i 11:1 vor 2 Ln.r: , kanu.ten ;.i;erech~ct ·,1w1rd. (.żotenhafen 

. b:·~.1:..;.c!1~ nicht sof.ort " tanz t;,~r.:.lumt zu ,:;erden, R:~urnung 0Lnz·e .1ncr St .. ·1dtteilc ·r;'3nJ. ~0 ~jun:fohst. · ·-··· -.... _ --· ··---·· · ·. .: ..... ·· 

Protokół ze sprawdzenia polskiej rodziny Portykus z Cisowej przez funkcjonariusza służby bezpieczeństwa 
jf iejscowość: Cisowa, ufżca Cisowska 7 Nazwisko: Pofłykus Imię: Jan Nazwisko panżeizski żony: \Faleria Lulmer 

Urodzona: 4.12.1890 Imiona dzieci: \Valeriaur. 8.12.1919 Felicyta ur. 17.2.1921 Leon ur. 24.l.1923Jerzy ur. 1.7.1924 Bruno 
ur. 16.4.1928 Uwagi: Porzvkus Jan, urodzony 6.1.1879, zamieszka(v w Cisowej; u!żca Cisowska 7, żonat.v \Valerią Lubne1~ 
posiada działkę 90 mórg. Portykus ma pochodzenie kaszubskie i rasowo ma porządny wrgląd. On byt przewidziany 
do wstępnej selekcji, jednak się nie pojawił, ho prazudopodohnie hyl chmy, a jego żona mia/a prawdopodobnie coś innego 
do robozv. Jego dzieci, wedługjego żnfonnacji, nie przywiązują do zniemczenia żadnej wagi, ponieważ chłopcy nie chcą l~i'ć 
żołnierzami. Nie zakłada się dzżalalno.{ci politycznej rodziny Potrykusa, jednak politycznie nydawali się na tyle niepewni, 
że wvsżedfenie musiało nastąpić. 

podpisał Pietach 
SS - Untersturnifuhrer 

Źródło: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, sygn. Referat Specjalny SD w Gdyni, sygn. 94, s. 53. 
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Bemerkungen: Potry~u~~ ~f, geb. 31.10.82,wohnhaft Cies~au,KielauE 
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93 Morgen. Er ist rein kassubi~cher Abstammung. P. war zur ~ i n -
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Erchienen. Seine Umgangssprache zur polnischen Zeit war kassubisc~. Er 
spricht jedoch gut deutsch„ P. muss als unzuverla .. eąiger Ke.ssub~ ange
sehen werden, de.her erscheint eine .Absiedlurtg zweckma.ssig. 

f.d.R.d.A. ~,ni~ 
gez. P i e t s c h 

SS-un t erst urmftihre r 

I 



Dokumenty podróży (Fahrausweis) z 15 października 1939 roku, wystawione przez prezydenta policji 
Gotenhafen dla rodziny Młodawskich zamieszkałych w Gdyni przy ulicy, zobowiązujące do wyjazdu w kierunku 
Częstochowa - Kielce 

„Pewnego dnia, było to w październiku, ojciec wróci/ z pracy i powiedział, że są łlTWieszone plakaty, będą nas jutro 
wysiedlać. Moja mama poc{jęla decyzję, że jeszcze tego samego dnia «wysiedlźlL<my się sami». (. . .) W)jeżdżając sami 
mogliśmy zabrać większy bagaż. Część naszego dobytku zdeponowaliśmy u mief,cowych Kaszubów. WynajęlL(myfurmankę 
ź o zmroku opuściliśmy Oksywie, dojechaliśmy w nocy na dworzec kolejowy w Gdyni. Cafy dworzec był zapełniony takimi 
uciekinierami jak my. Zamierzaliśmy jechać do naszych dziadków w Sosnowcu. Nie chciano nam sprzedać biletów 
na pociąg (. . .) Następnie zawieziono nas do Do1nu EmigracJy·nego. Nie pamiętam jak długo przebywalż:.imy w Domu 
EmigracJy·nyni, w tym czasie mama dostała przepustkę i przyniosła z domu ubrania oraz medale ojca. W Gdyni Grabówku 

26 października 1939 roku załadowano nas do wagonów kolejowvch. Jechaliśmy do Kielc. (. . .) Moja mama zdecydowała, 
że z transportu trzeba uciec. Ucieklisimy w Bydgoszczy przy pomocy kolejarzy, do wieczora byliśmy uk1yci w dworcowej 
graciarni, następnie kolejarze wykupili nam bźle(y i załadowali na osobowy pociąg. W taki sposób dojechalifozy 

do Poznania. W Poznaniu Niemcy wvciągalż uciekinierów z pociągu, więc wsiedlifo1y do innego i znów dojechaliśmy 
do Bydgoszczy. W Bydgoszczy ponownie zaopiekowali się nami kolejarze i tym razem wsiedliśmy do pociągu jadącego 
do Wrocławia. Satmtąd pojechaliśmy do Katowic. Z Katowic tramwajem dojechalL~my do A{yslowic. lvlżelifo1y problem 
z przekroczeniem granicy aby udać się do dziadków, którzy mieszali w Sosnowcu - Niwce. W k011eu udało nam się przef<ć 
granicę, a po drugiej stronie czekał już na nas dziadek z mamy bratem." 

Źródło: Protokół przesłuchania świadka Anny Grzywacz z domu Młodawskiej z dnia 24 marca 2004 roku, akta śledztwa 
Oddziałowej Komisji Ściganict Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku, sygn. S 22/00/Zn, T. XVI, s. 3124 - 3132. 
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Dalekopis Centralnego Ośrodka do spraw Imigrantów Gotenhafen dr Sandbergera, kierowany do Głównego 
Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy w Berlinie, w sprawie transportów kolejowych w Gdyni, 24 października 1939 
roku 

„SS - Reic/Jsfi"ibrer przy okazji su ,ojej ll'ŹZ)'(l' w Gdm1sku i Grfrni w dniu 21 paździemika 1939 roku zarządzi! w t>Jbie 
na(vcbmiastowrm, że Polacy z Gdyni mają być przesiedlani na bieżąco do pozl'iatu mief',kiego ż okręgou·ego Kielce bez 
szczególnych ogrcmźcze11 co do liczby i zasięgu w takiej ilości na jaką pozwalają możliwości transportu kolejou 1ego. 
Analogicznie Polacy z innych miast okręgóu• Prusy Zachodnie i Pozna,1 mają zostać przesiedleni do okre,{lonego 
każdorazowo innego miasta (ll'iqcznie z pozciatem) na obszarze podlegającym szefozcż ds. administracji 
glózl'llodowodzącego rejonem \Vscbód. SS - Reicbsfiibrer ponadto u:vmźnie zarządzi/, że nie ma potrze~)' czekania na 
meldunki z miejsc kll'aterunkou:rcb w Kielcach. To jest sprazm leżąca przede WSZ)1stkźm w gestii urzędóu • polskich, aby 
zatroszczyć się o zaku·atero,eanie i l(l'Ż)'tl'ienie Polaków. 

Obecnie ll'.)ja.{nicma jest jeszcze kwestia tego, CZ)I dalsze wvzuozy Polaków z tutejszego regionu zu dnźu jutrzejSZ)'l7l są 
technicznie możlill'e. Komunikat o czasie odjazdu transportu przezmżqcego Polaków zostanie podany ll ' odpo,l'iednim 
terminie. Przezcidzźano cws odjazdu tmmportu na godzinę międZ)1 9 a JO przed południem. W' t.vm kontek,{cie uprasza się 
o iJ?f"ormację, CZ)I glózmodozl'odzqcy rejonem Vfschód zachowuje po 25 października 1939 roku w su 1ojej gestii zl'ladzę 
u:rkonmcczq, CZ)' też przechodzi ona na urzęc~v cyll'ilne. SS - Reicbsfiihrer ll'.}jaśnżl podczas su'ojej u·z2;yt.l' u· dniu 21 
października 1939 roku, że zl'ladza u:rkonml'cza przechodzi na terenie całego regionu \f(,cbód w dniu 25 października 1939 
roku na urzęr~v C)'Zl'ilne". 

Źródło: Bundesarchiv Berlin, sygn. R 69/1221, s. 30 -31. 
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Der Reichst''Jhror H hat anllisslich eoinos Bcsuches in 
Danzie und Ootenhafon ~ 21 .x.19:59 mit oofortieor •71r· 
kunc entschioden, dau dio ' Polen nus OotonhufGn nuch ' 
Stadt-und Lnndkreis Kielce ohno besondoro ' noschrllnkunc 
nach Zabl und Umt~ lai tond nbceschob~n werd~n ~ollen 

• • 1 

1n dem Kasst't, wie Zucmatorinl ::ur Verttlt.,"'\.Ul~ ateht. Dem- , 
er.tsprcchend eollon· dio „Polon ·aua. imderen· studton der ,~ d 
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ten anderen Stndi (e1n,;·ch11ess11oh L~dkreis) ~ Bereich 
des Vervra~t~achets .Oberoot ·abe~schoben werdnn. RF1ł 
hnt nusdrtlcklich an~eordnot, · dass mit eine -bosondere Mel~ 
dung von Unter~~~srliumen -~us Xielce nic~t eewnrte.t ~ j 

werden braucttt. Es sei vielmehr Snchu der tpolnischon Be-
1 

hijrdon, tur Unterkuntt und Ve r ptleeung 'der .Poicn solbst I 
' ' .• ~ , - ,'\ ·*'. 

zu sorgon. "' . · • ·. ;<;. . .: .- ,.-~\;..I 
~1:: Z~1~ ·;drd ,noe_h ,~~ Frsga ·i~kll!rt, ' ob .a~ ~~~;~~;'.~ 
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3.1 . -. 
lich sind. U1ttcilun, ~Ubci:__A~f.a~r!s zo1t oines Polcn~ransport • 
zueo9 orceht jowoile rechtzoitic. _Ea ist voreesohon, ·dio Ab -

"> ' .. ~ 

r~hrtss::citen je\vt!ile smisohen 9 .und 10 Uhr .vor.:nittags !estzu-
sohon. In d:loscm .i Zusnmmanhnne wird um,.IU tte'11une eeb,ton, ob 
dnr Oborbofehlsh~b~;. ti,-t.~···n~~ Ubor. do~ ~2s: x. 1939 hinnus Inha: 
bor d~r vollzit,h~ndon G.(?\'lnlt _i_o~', ocler ~Ób dioso aut die Zivil· 
boh~rdon Uborgaht. nrH liussorto bci · biosie-em Bosuch nm 21.x. ": 

' ~ ,. 1<,... .. • '""\. ... ~l\,, • .. 

1939, dio -vollziC'henda Ocwalt eohe im eos.'lmtan Osten run 25.x. 
1939 nut dio Zivilbehdr don Uber. · 

. -· 

Ubcr dcn e1orunten Snchvorh,.11 t hnt B·Sturmbonnftlhrer Snndberger 
~ ~ "'\ ... 

nm 23.x. in Berlin H~Bri cndetilhror B o a t ausfUhrlich- 1 

Vortruc t,;ah11l ten. 

· "Einwnndererzentralstelle OotenhCJ!en 
~ ....... • i .. • . 

eez. _Dr. Snndbereer 
! ~~-!jturmb:innfflhrer. 

Notatka urzędowa z zarządzenia Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy o konieczności przeprowadzenia 

bezzwłocznej akcji przesiedleńczej 4 OOO Polaków z Gdyni do Radomia, 22 października 1939 roku 

„Na podstml'ie przesianego dalekopisem zarządzenia Glóll'nego Urzędu Bezpiecze11stzm Rzeszy należy przeprozmdzić 

bezzll'locznie akcję przesiedlenia kolejnych 4000 Polaków z Gc()'ni do Radomia. 
Główny Urząd Bezpiecze11stwa Rzeszy wniósł za po.~rednictzl'em Generalnego Kzuatermistrza Naczelnego Dou•ództu'a 

Armii o zezwolenie na prz;jęcie Polaków przez głównodowodzącego rejonem \\lscbód i takie otrzyma!. 

Dnia 23 paździemika 1939 roku o godzinie 9:00 z Gcf}'lzi wvmsza pociąg tramportouy przezl'oźqcy 1700 Polaków 

w kierunku Radomia. 
Należy poiJionnmmć Prezydium Policji - Naczelnika Jagda." 

Źr(Kllo: Bundesarchiv Berlin, sygn. R 69/490, s. 6. 
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Wyciąg z księgi wieczystej miasta Gotenhafen, informujący o zarekwirowaniu w dniu 31 maja 1941 roku parceli 
należącej do Mariana Baranowskiego, położonej w obrębie ulicy Hermann Goringstrasse 26 a Allemannstrasse 10 

„Administracja zarekzl'irowanego mienia 
WYCIĄG Nr 

Z księgi wieczystej miasta Gotenhafen arkusz 315 
Nr zgodny z listą 
Zarekwirowanych parceli 
Obręb parceli (31) Ilermann Goring Str. 26a 
(54) Allemannenstr. JO 
Gmina miejska Gotenhafen (Gc{vniaj 
Wla.{cicźel Marian Baranowski 
W'pis w dniu 12.8.1927 10 czerwca 1942 
Wielkość parceli 00.03.25 ha. Parcela: 4546/226, 4547/226, 4528/226 
Uwagi: 

B. /Obciążenia i ograniczenia: /drugż dział księgi u1źeczystej! 
Uwagi: Zarekwirowano ll ' dniu 31.5.41 nr 307" 

Źródło : Bundesarchiv Berlin, sygn. R 138/I/10155. 
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Bemerkungen: 4. J. -9. J-;6 'o/~· 

Dieser Auszug aus aem Grundbuch und den Grundbuchakten ist am ;-/f.f. 

1940 angefertigt worden. 
Pro vera copia: 



Zbigniew Maj przed zakładem fotograficznym w Gdyni przy ulicy Śląskiej , skonfiskowanym w 1939 roku przez 
Niemców 

VłU\ł 

. 

OGRA 

\ 
\ 

I „Do Gc(i'lli mama prZ)jechala z Sando111ie1za u1 1930 roku, a ojciec mniej 1l'ięcej li' tym samym czasie z Radomia .. tfama 
moja by/a fotogrc~(enz z zmuodu, posiada/a zakład fotogrr~/lczny przy ulicy Śląskiej (. . .) Przed llJbucbem ll'o}ny 
nzieszka/i.fozy tu ll'.}'llClję(l'JJ/ mieszkaniu przy ulicy Śląskiej 48, tam też nzie.{cil się zakład mamy. Po zajęciu Gr(mi przez 
Nien1cóu· ojciec został zatrzymany uraz z i11nymi mężcZ)'ZJ1aJJ1i 11mvdml 10.\'ci polskiej i umieszczony w obozie Stul/hoj 
Wgmdniu 19..fl roku by/ przeniesio11y do obozu u· Potulicach. (. . .) \V paździemiku 1939 roku zosta/L{JJ1y u:vsied/e11i. Jlama 
nie opotl'iadała tu jaki sposób ll'.l'glądalo u~rsied/enie. Pamiętal/l (rlko drogę na dtcorzec u· Gr(rni, którą przebyli.{my 
z tłumem llJ'Sier/le11cóu· ,w piechotę. ,t/iałenz USZ)'(l' tobołek z białego p,ze.{cieradła, jedzenie, ubranie dziecięce. Jlama też 
miała Jakieś tobołki. 11ie tl'iem co udało się Jej zabrać. W.'zięla Jeden aparat podręczny, reszta u:iposażenia zakładu 
pozostała. Podróży nie panziętanz. Pmniętam dtl'orzec u· Radomiu, t/uJJ1y ludzi i płacz. Tam był koniec podróży tl'SZ)'Stkicb 
ll'.}'Siedlonycb. J/atka uraz ze mną uciekła z Radomia i pojecbala do Sandomierza do Sll'Oicb rodziców. ( .. ) .Hama 
pmcotl'ala w su 1oin1 zml'Odzie,jednak 11ie ll'.l'Starczalo nam .\'rodkón' na .zj 1cie". 

Źródło: Protokół przesłuchania Ś\\'iadka Zbigniewa Maja z dnia 6 lipca 2007 roku, akta śledztwa OddziałmYej Komisji 
Ścigania Zbrodni przcci\\'ko Narodowi Polskiemu \\' Gc.laósku, sygn. S 22/00;Zn, T. XXX\/, s. 6990 - 6991. 



Zaświadczenie wydziału mieszkaniowego Urzędu Miejskiego w Gdyni o posiadaniu w 1939 roku mieszkania 
w Gdyni, maj 1945 roku 

„Rodzice moi przyjechali do Gdyni w 1935 roku z Kalisza. ( .. ) W Gdyni rodzice mieli hurtownię owoców i warzyw na 
terenie Portu lub ulicy Polskiej. Rodzice moi zamieszkali przy ulicy Olsztyńskiej 4 a następnie przy ulżcy Olszty11skiej 8. 
Rodzina nasza składała się z czterech osób - rodziców, mnie i brata Longina. ( .. ) Wysiedle:1ie naszej rodziny z Orłowa 
uyznaczono na dzie1125 października 1939 roku, ze sobą można było zabrać tylko 25 kg na osobę. ( .. ) Dostaliśmy imienne 
przepustki uprazmiające do ocijazdu w kierunku Częstochowa - Kielce. ( . .) Na peronie towarowym na wysokości Gcfrni 
Stoczni zostalifoiy wśród krzyków Niemców wepchnięci o godzinie 7 rano do wagonów towarowych. Pamiętam, że na peron 
wjechał samochód Czerwonego Krzyża, rozdawano chleb, bieliznę i ciepłą odzież. ( .. ) Pociąg ruszył od godzinie JO.OO. 
Podróż trwała trzy doby. Wagony byty zamknięte. Nie byto w nim żadnych miejsc do siedzenia. ( .. ) Brudni zmarznięci 
dotarlifozy do Łodzi. Pociąg zatrzyma/ się kilkaset metrów przed stacją. Z naszego wagonu wypuszczono wszystkich. 
Po dotarciu na dworzec okazało się że za kilka minut mamy pociąg do Kalisza. Pociągiem osobowym dotarliśmy do Kalisza. 
Siedzieliśmy na bagażach na dworcu, a mama jako rodowita Kaliszanka poszła do magistratu. Tam wskazano nam jako 
miejsce zamieszkania budynek po byłej szkole żydowskiej. Było tam więcej osób wysiedlonych, które przehywa(y w salach 
na słomie, tam się spało i jadło. Tak spędzżli.~my kilka zvgodnź. Potem przydzielono nam mieszkanie pożydowskie składające 
się z trzech pokoi, kuchni i służbówki. Umieszczono tam dwie rodziny, nas i rodzinę też wysiedloną z Gc(vni ( . .) Po powrocie 
do Gdyni w /Jpcu 1945 roku zamieszkaliśmy przy ulicy Śląskiej. Potem powróciliśmy na ulicę Olszzvńską 8. Rzeczy, które były 
schowane w piwniczce oraz przekazane sąsiadom udało się odzyskać. Natomiast dowiedzieliśmy się, że po naszym w;jeździe 
z Gc6mi meble i pozostałe wyposażenie mieszkania były z niego wyrzucane i palone." 

Źródło: Protokół przesłuchania świadka Teresy Hacia z domu Sobolewska z dnia 18 stycznia 2007 roku, akta śledztwa 
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku, sygn. S 22/00/Zn, T. XXXI, s. 6154. 6161. 

,;, ... 
., L !'.· 

Zarząd Miejski w Gdyni .. li•, ..... , .... 

Wydział Mieszkaniowy 

Nr. rej. ,tł.~J..~~····· 
Gdynia, dnia .... .' ..... : .: .~.~--~ .~.: ............ 194 

5
. r. 

/ . .i . 

Zaśvvic3.dcz9nie. 
f. 

't.> . , 

P~zydkziel.a sNię oby;- .S. .. ! . _b: -~---1 -• ": ". .. Jr: 1
.'. l Le„ 

m1~sz anie r. .... . .. ;-r7y 111,oy ._ ......... -·--; --·; ·"":{ ~ ....... ·~···

.. 0 ... 1 .. _e ____ z ... t ... J ... n ... • ... k ... 1 ... e .... j ................ Nr . ........... i . l 
I 

! . . ~ 
Wyżej wym. 1.ajmowal powyższe mieszkanie do I 

września 1939 r. 

Meble nie podlegają rekwizycji. 

Drukarni• ~1i•jsh, G.fyni• '.:" 5•45 

-·. 
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Dn Jnt,abn bicf ts fluswtif cs ift aus 

Gotcnt,af cn ausgcwitf cn unb barf in 

birr en l)oti3eibr3irl, nid)t mitbtt 3uriim

hct,ren. 

W łaścic·it•I 111 flll'J~Zt>go w-yka~u 
jt· ... 1 \\ ydulo11r Z miejs('O\ ośl'i 

(;olPnlwft•n i nic• urn pruwu po

wrn111 do tuh•jsz,·go okn;g11 poli- • 

<·~ j llPgo. 

~a "ypndt k pr·zec·iwdziałanin fur bm fali ber Jumibtrt,anblung 

ll"lł.:Lut11 3wongr,11iuPi1u:·1rnrn ,mgcbrot,t. ' ~-g.·,·oi...::i(' ~;ato-tosowanicm ś1·0<lk()\ · 
pt·zy lll llSO\\~·h. 

Gotznt,af en, ben 25. Olitobcr 1939. Colenłwfl·n, du. !!1. flłl7.clz. 1939 I'. 

Der PoliJtipriifiłatnt. Prezydent Policji. 

Dokumenty podróżne 

follrausweio 

.~ - brr .4.t:,! ; . 
ruoł]nł]aft in Gotcnl·1aucnJVj , 

3ur cinmaligen Heif r im Sammcltrmrnport 

in ffidltung rrdlenrtodlou - fiielce 

Gotent,amm, ben 15. 
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OKUPOWANA GDYNIA 

Po wkroczeniu do Gdyni, Niemcy bardzo szybko przystąpili do zmiany charakteru miasta. Już 19 września 1939 r., na pole

cenie Adolfa Hitlera, nazwę miasta zmieniono na Gotenhafen (,,Port Gotów"), co miało podkreślić jego rzekome germańskie 

korzenie. W późniejszym czasie pojawił się też odpowiedni herb miasta, który przedstawiał na błękitnej tarczy łódź germańskich 

Wikingów. Z miejsc publicznych usunięto polskie symbole, tablice i pomniki, a na ich miejscu pojawiły się niemieckie. Ulicom 

i placom nadano nowe nazwy, które w centrum miasta nosiły imiona niemieckich dowódców wojskowych, jak również 

najwyższych dostojników partyjnych i państwowych. 

Przez pierwsze tygodnie okupacji, władzę w Gdyni sprawował Zarząd Wojskowy, który przekazał swe uprawnienia cywilnym 

władzom administracyjnym 26 listopada 1939 r. Formalnie Gdynia stała się powiatem miejskim. Na czele samorządu miejskiego, 

składającego się wyłącznie z Niemców stał nadburmistrz (Oberburgermeister), którym początkowo był Horst Schlichting, 

następnie Artur Diethelm. Podlegali oni bezpośrednio prezydentowi rejencji (Regierungprasident). Teoretycznie niemieckim 

władzom administracyjnym miasta był podporządkowany miejscowy aparat policyjny, lecz w rzeczywistości duży wpływ na 

politykę lokalną wywierały władze wojskowe. Wiązało się to z faktem umiejscowienia w Gdyni dużej bazy niemieckiej marynarki 

wojennej (Kriegsmarine). 

Na terenie Gdyni zlokalizowane zostały siedziby szeregu urzędów i instytucji nazistowskich, odgrywających bardzo istotną 

rolę w procesie bezpośredniej eksterminacji ludności polskiej na Pomorzu. Znajdowały się tu m.in. Sztab Osiedleńczy 

SS-Gruppenfuhrera Richarda Hildebrandta, Wyższego Dowódcy SS i Policji, a zarazem pełnomocnika Komisarza Rzeszy dla 

Umocnienia Niemczyzny. Na mocy zarządzenia Reinharda Heydricha, dowódcy Głównego Urzędu Bezpieczeóstwa Rzeszy 

(RSHA) z 23 stycznia 1941 r., utworzono Centralną Placówkę Przesiedleńczą (Umwandererzentralstelle) w Gdańsku, z siedzibą 

w Gdyni. Na czele tej placówki na! SS-Sturmbannfi.ihrer Wolff. Poza tym w Gdyni znajdowały się okręgowe władze Głównego 

Urzędu Powierniczego-Wschód (Hauptteruhandstelle-Ost), instytucji zajmującej się konfiskatą mienia polskiego na rzecz 

Niemców. 

Gauleiter Albert Forster podczas wizyty w Gdyni 



Siedziba niemieckiego Zarządu Miasta w Gdyni (Stadtverwaltung Gotenhafen) w budynku Komisariatu Rządu, fot. Erwin Mueller, 1939-1945 

Bezpośrednio po zajęciu Gdyni okupant prąstąpil do reorganizacji gospodarki miasta, przestawiając ją całkowicie na tory 
wojenne. Przede wszystkim nastąpiła rozbL1dowa przemysłu zbrojeniowego lub produkcji na cele wojenne, kosztem 
dotychczasowych gałęzi produkcyjnych. Polskich przedsiębiorców, kupców, czy rzemieślników pozbawiono ich firm i warsztatów 
pracy. W ich miejsce pojawili się niemieccy właściciele, bądź pmviernicy, którzy zostali tu sprowadzeni po wysiedleniu Polakó'i\'. 

W ramach rozbudowy pr1.emyslu zbrojeniowego na terenie Gdyni w centrum uwagi Niemców ?d początku znalazł się 
miejscowy port. Po ustaniu działań wojennych skonfiskowano cale mienie portowe i istniejące na jego terenie instytucje wraz 
z całym polskim mieniem paóstwowym, samorządowym, majątkiem stowarzyszeń, związków i zrzesze11,'a także mieniem osób 
prywatnych i przekazano je Zarządowi Miasta. Z rozkazu Fi.ihrera władze miejskie zobowiązane były przekazać skonfiskowany I 

majątek Kriegsmarine oraz respektować jej wszelkie życzenia i potrzeby. \ 
Port gdy11ski, będąc portem wybitnie handlowym, nie odpowiada! zadaniom Kreigsmarine, wobec czego musiał ulec 

przebudowie i dostosowaniu do potrzeb bazy wojennej. Zbędne dla bazy ,vojennej wyposażenie związane z handlową 
działalnością portu zostało zlikwidowane b,1dź wywiezione do Gclaóska lub Rzeszy. Na usługi handlowe oraz potrzeby 
rybołówstwa przeznaczono jedynie niewielką część portu, łącząc ją z portem gdańskim w jeden obszar handlo'lvy. 

Pozostali w mieście Polacy zostali objęci licznymi ograniczeniami. Do najbardziej uciążliwych należy zaliczyć system 
reglamentacji, zarc)wno artykułów żywnościowych, jak i przemysłowych, w którym Polacy objęci byli mniejszymi przydziałami, niż 
Niemcy. Również w pracy, która była obowiązkowa, Polacy otrzymywali mniejsze wynagrodzenia, a te z kolei były obj\te 
dodatkowym specjalnym podatkiem wyr(J\vnawczym. Podobnie jak na terenie wszystkich ziem wcielonych do Rzeszy, w Gdyni 
obowiązywał zakaz używania języka polskiego. Zamknięto polskie szkoły, zlik\\·idowano wszystkie instytucje i organizacje 
kulturalne oraz polskie nabożeóstwa w kościołach. Nawet spowiedź, która objęta jest tajemnicą, nie mogla odbywać si\ w j\zyku 
ojczystym. Dzieci polskie zobowiązano do uczt;szczania do niemieckich szkól podstawowych (Volksschule) , które stanowiły 
ważny czynnik w procesie germanizacji. 

Po zaj<;ciu Gdyni propaganda hitlerowska, krytykująca z reguły wszystko to, czego na Pomorzu nie zbudowali Niemcy, 
usiłowała również i Gdynię przedstawić jako miasto całkowicie nieudane, negatr,vnie oceniając jej ,,bezstylową architekturę" , 
wytykając, na lamach prasy czy propagandm\TCh publikacji, liczne błędy, jakich dopuścić si<; mieli Polacy przy budowie miasta. 



Okupanci obiecywali przy tym gruntowną przebudowę Gdyni. Mimo opracmvania w 1943 r. dosyć szczegółowych planów 

przewidujących budowę całkowicie nowych dzielnic oraz przebudowę niektórych dawniejszych, niewiele w tym kierunku 

zdziałano. Praktycznie w latach okupacji ograniczono się do zbudowania na terenie Gdyni paru niewielkich osiedli 
mieszkaniovvych na Grabówku i Wzgórzu Focha (obecnie Św. Maksymiliana). 

c 

Generalintendant Hermann Merz 

Diesc Vorstellung wird durchgefiihrt von der NS.-Oemeinschaft „Kraft durch Freude" 
im Auftrage des Oberkommandos der \Vehrmacht 

M o n tag, de n 2 2. F e b r u a r 1 9 4 3 

JOHANN 
Lustspiel in 3 Akten von Theo Lingen 

R.egie: Hermann Bauermeister / Buhnenbild: Kurt Simons 

Personen: 

Graf Julius Desiderius von Zierndorf . 
Grafin Maria Innocenzia von Zierndorf 

Graf Kurt von Zierndorf ...... . 
Johann, Dicner auf SchloB Zierndorf 
Anton, Lakai auf SchloB Zierndorf 
U rschi Sommer . . . . . . . 

Michael Schmidt . . . . . . . . . . 

Hans Thiede 

Charlotte Christann 
Gunther Polensen 
Hans Hi.ibner 

Kurt Kamendorff 
Erni Wilhelm 

* * * 
Spielt auf Schlo8 Zierndorf 

1. Akt im Jahre 1910. - Der 2. Akt spielt 25 Jahre nach dem 1. Akt. o 
Der 3. Akt wiederum 2 Jahre sptiter 

lnspizient: Harry Franke / Technische Einrichtung: Gustav Oodau I Johann Kling 

• GroBere Pause nach dem 1. Akt 

Anfang 18.30 Uhr 

freier Verkauf. 

Preise 1 

Die n st ag, d e n 2 3. Fe br u ar 1 9 4 3 
Sap p ho, Tragodie von Franz Grillparzer 

Ende 20.45 Uhr 

Prel1 20 Rpł. 

Program sopocko-gdyńskiego Teatru Miejskiego w Gdyni, 1943 r. 
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Świadectwo szkoły zawodowej w Gdyni (Przemysłowej i Gospodarstwa Domowego) Marii Hallmann, 1942 r. 



PRZEJMOWANIE POLSKICH FIRM POD NIEMIECKI ZARZĄD 

D{)};[ JlJ>ANK O 'Y/fY DR. ,JÓZE F KUGEL J[ S JK.1--\ 
#' J 

Spółka Komandytowa w Gdyni 

TELEFON CENTRALA 3 9-51 GDYNIA, dn. 

ut. 10 Luteco ADR. TELEGR.: KUGE LC6 __ _ ----····--- - 29 marca 1939r . 

BANK DEWIZOWY 

b . 

. , 
~<"-fd ,.._.,,._i': t:10,., I T \,.,_} \,.,. l ,.....\ ' 

1 3 0 MAK. 1!3.9 1 l 
ZAL------· 

/ 
I 

SAD OKT:mGO-.. Y 
!flydział: Handlov,y 
Gdynia 

.... 
.M. 

VI załączeniu przesyła.my nasz n11ans 
netto za rok 1938 wraz z załącznikami z prośbą o ~asK. 
zarejestrowanie i możlivvie najrychlejszy zwrot . 

-ka 



Der kommisserische yerwal ter des . li/ 
D O N[ J3 .i-\. H JK O łY Y D R. J O ZE F KU G ~EL I S }Lh\ ~ 

LEFON CENTRALA 39·51 

R, TELEGR.: KUGELCO 

BANK DEWIZOWY 

Spółka Komandytowa w Gdyni 

Gotenhafen, den 9. August 1940 
e~"n. 
g:1r=.1et.~o 

Hermann }orin~str. 8 

J~ des 
Amtsgericht .'.bt . 5 

G o t e n h e f e n 
-------------------
Betr.: 
qan1elsreaister, Aktenzeichen ~. B. A~B 

; Auf Ihre Anfrege vom t. 7. 1940 teile ich Ihnen mit, dess 
~er frUhere !{i tinhaber des ;om Bankowy Dr. Józef Kugel 
1 Ska, Dpółka Komandytowa w r,<lynii Herr 1;r. Jos€f Kup-el 
den Geschaftsort durch Flucht ver 6SSEn hat. Des EanKheus 
befindet sich in Liauidetion und wird auf Ver~nlassung 
des. Be€.uftn.gten fLir Ber,k und ":eldv:esen sei t Ende S3IY11~·.:~:R 
193~ kommisserisch verweltet. 

Jie Firma lautet unver~ndert: 
Dom Benkowv Jr.Józef Kugel i Ska 

3 półkti komandytov1e v Gdyni 
I 

und wird mit dem Zusetz: "Der koromisserische Verwelter" 
von :Ierrn .3an..ldirektor IIerbert Put tke.rnmer, wohnhaft 
in Danzig- Langfuhr, Steffen~weg 4 gezeichnet. \ 

=-re il Hitler: 



RUMMEL & BURTON 
SPÓŁ.KA Z CC~RANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

MAKLERZY I AGENCI OKRĘTOWI, FRACHTOWANIE 

GENERALNE PRZEDSTAWICIELSTWO 

FRi>CHTOWE LINII 

CU N ARC WHITE STAR LT O. 

LIVERPOOL 

PRZEDSTAWICIELSTWA • 

p O R T L I N E L T c„ LO N O O N 

INTEROCEAN LINE 

WEST FAL· LARSEN & CO, A/5 

BERGEN 

PHS. VAN OMMEREN (HAMBURG) 

G. M, B. H. 

NIPPON YUSEN KAISYA 

OSAKA SHOSEN KAISYA 

SOCIECACE GlERAL LINE 

SOCIEOAOE GERAL OE COMMERCIO, 

INDUSTRIA E TRANSPORTES LOA, 

LIS BOA 

CAMPSKIBSSELSKABl:T TORM. 

COPENHAGEN 

11ELQO-BALTIC LINE 

NO, •. 37.47 /n.o• 

GDYNIA 

w Gdyni 

ADRES TELEO. R U M B U R T 

SKRÓTY TELEGRAFICZNE: 

BICNTLEY'S, SOE, THI!: NEW eoe: 

TELEFONY, 

DYREKCJA 15-10 

MAKLERKA 27-77 
FRACHTOWANIE 

LINIC REGULARNE 
} 27-78 

19 czerwca 1939 r. 

Dot.: Bilansu i R-ku Strat i Zysków w 1938 r. 

W załączeniu przesyłamy bilans wraz z rachunkiem 

strat i zysków za rok 1938 r. z prośbą o zaświadczenie 

w myśl §67 rozporządzenia o 

Załączniki 



Agent& to: 

-La Gini,-ole· S. A .• Anvers 
Poland. Pole&łine • levonł line 

RUM MEL & BURTON LTD 
SHIP - BROKERS AND CHARTERING AGENTS 

GDYNIA Telegrom, , RUMBURT 
Telephones 1 

Chorlering Opl . 27. 77 
15-10 

Phs. •on Ommeren (Homburg) G. m. b. H. 
Nippon Yua&n Koiaho 

BPANCH OFFICE AT DANZIG 
LANGERMARKT 30 

TEL 215-89 

11 -29 by n;ghl 

Regu lor Li nes 27-78 
27-09 by night 

Cleoronce Dpi. 27 -77 
01oko Shoten Kai1ha 

For East/Europe Mail Service 2a. 1 3 by night 

Parł Line 

Commonwealth & Dominion line ltd. London 

Cadet used: llenlley's, lloe & Moue. 

No . . 

An das 

.GJ)X::;NJ·A. Gotenha.fen, den 4 .Sept .191t0 
jwJ!:J~J~-ń~kJD9.;<: General Li tzmannplatz 11 

,/' 

_!J. sf?. 'Il~ 

Am t s g er ich t, Att. 5 , 
G o t e n h a f e n -- ---------------------

Betr . :_Aktenzeichen_R.ii . D._257 

In Beantwortung Ihres Schreibens vom 2~ . ~.ugust ds.J., 

te i len 11ir Ihr..en mit; 1css diese Fi rrna liq_uid iert ·:iird unj die 
entsprechenden Arteiten gemao.ss den Ha chtlinien de r Haupttreu

handstelle Ost, Gotenhafe~bereits im Gance sind. 

Hcil Eitler ! 
." ,:~J ~p-'O.N . , 
~·. r...,,,{~r;r=v-:t~. 

a 1 o IllIIli s s a :r i s c h e·1 V e rwa 1 t er • 

\ 
\ 



0 1~1 Slf))IEIDYCY]INIY «RA ~V/ A» 
wł.: WLADYSLAW i TEODOR SZMAŃDA 

"FON 3 4.03 114-es G ~ v ~n II A STAR OWIE ~':..n.I 

9 TE LEG R.: .R A WA· IY Ił lr41 u A 

ZYNARODOWA EKSPEDYCJA MORSKA I LĄDOWA - CLENIE - INKASO - TRAN 

Konta b ankowe: 
A I ~a Kese Oezczednoeci m. Gdyni 

Gdynia 

~ny Si,nk Zwll!lzkowy w Polsce 

Oddziel w Gdyni 

•k Cukrownictwa Sp, Akc, 

Oddział w Gdyni 

o .. ~l!IU-~ 

r. ~~ vDY•iJA ·-

Znak WP. 

Dotyczy: R.H.A. ~ 

P.T. ynl 
Sąd O k r ę g o w 

Nasz znak 

ył j t 4 CZEI' 1938] 

~ ZAt /f'Y< 
• Si W z dnla 

w G d v n i 

z dnla 

Niniejszem prosimy o sporządzenie 2 wyciągów z re

jestru han:llowego naszej firmy, dla Ministerstwa Skar

bu, w celu uzyskania koncesji celne~ 

~~~~" RAW/ 
wł. •. ilł.ad~~~da 

1-, 

~' 
')., 

;:~ ---:>~,/ I __,.,. rf 
,. 
~ 

ttu1akcje talatwi&fflJ' na pod1tawie prrepiaów Rerulaminu Zn:eneń Eluped7tonl<ich w Polace orłouonero w nr. 45 Codz. Gazety Handl. z dn. 25. li. 31. 

I 
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tJ.tJ ~· SPEDYq_):J~Y,Rfi~~WA'' 
r:~tenhafen,den 8.Juni ii ;~ra ....................................... . 19 ........ r. 

(~o enhtr. 21 
WŁ. : WlAOiW't T/!009~ $lłf~A 'J' 

'. c;fED D. Y N I A-· 11,tr~e 
-851 ':14·!\'łe 1h~~!....';'o}1'.1 

Starowiejska 21 

-o'O~~~I 
fl ll d8.S 

Amtsgericht 
zmmm mPmCJJ MORSKA I LĄDOWA ., "'""·•= Sp. z • ..-w~h s. A. o,a.~• o,~·· Got e nhn fe n c. ). . o. J/)N) 1.9 40 

•. ,. o. -· 802 5'3 V Bank Cukrownictwa s. A, Oddziel Gdyn,,. ~ 
~ ~ ~~.C=/=R=.= ... ~=~=w=~~=~~~~~~~~~~~~~~~•~,~5 . . li-- ~ 

Hierdurch bitte ich run 2 beglaubigte Abschriften au~'fll\ 
Handelsregister a.er Firma: 

Dom Spedycyjny 1'Rawa
11 

VH .VHadysław i Teodor :; zma1;da 
Gdynia, ul. StarovJie j ska 21. 

Ich bitte die Abschriften zu beschleunigen,da sie sehr 
dringend gebraucht werden. Die Kosten werde ich nach Eekanntgabe sofort begleichen. 

He il Hitler: _,,.,,,,,. 
·I 

/Robert 'l 
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A ~JI JB; R Jl CA N S <C A N 'Jr Jl C JL li N m \.V 1? O lL S C 18 
sró,,K,\ z C,Glł,\NlC.ZONi\ ODPO\VlF.DU,\l,NOŚCli\ 

~y,~~5 
. ,~ 

.87·!!1, 87·8~, 37·83, 37-84 
GDYNIA, driia 
NABRZEŻE POJ,Sl:UE 

29 sierpnia,1~ 9r 

NU. 6841 

:io 
.Jądu Okręgowego, jako 
J~du 3ejestroweco 
w q.uyni 
=:.L.;.;==== _I 

Uprzejmie gros i rn.Y o łaskawe sporządzenie 
i wydenie oddawcy niniejszego listu trzech v.yciątów z 

Rej estru Hbndlowego nc sze j 3półk i. 

jz 

Z -p,owsż 2Jniem, 
'I 

j 

.d.!,:~::UG • .:: ',8/,.WrIG /Ln;r~ :J POL • .:Y~ ..... 
. ~ _..,;-;,_ Of l'• (Ido 

- I ~, i'f ;;;/ 

• y ' 1,: ·' ' . Wydz1a~ BucnGltatyJny 
I 



AMllERllCAN SCAN'FXC ILli'.NE w POJLSCftJ: 
si>Órr,KI\. z OGR./\NlCZON;\ oopou·mr>ZIALNOŚCI;\ 

11·80, 37-81, 37-B'.l, 37-83, 37-84 

.. ,.MOOREMACK", GDYNIA 

IIOE, PCNTA 

AN SCANTIC LINE W POLSCE 
AWA, PLAC H""AOI.E,0.~ ,6 

IN-70, 60!i-71 

<;O~r ~rQul)anbcr 
<ile n~ ~ajti ~ NIA. 

NABHZ•~:iE POLSKIE 

Gotenhafen,den 18.Januar 1941 
.~~- Aaolf Hitler Str.Nr.10. 

Wir 

Fernruf: 4614 & 3054 

das 

A m t s g e r i c h t 

Handelsregister 

Got en haf en _J 
... --------- ----

Auszug BUS d~m Handelsregister 

unserer Firma auszuhindigen.- ( 

Heil Hitler. 

1~ŁRIC~N SCANTIC LINb. 
Komm. Verw.: 

'}( A· 
~J,h.~ .• f(f 

~· - 2 7,J~M.~ 

~JO~ 

\ 
\ 

I 

' 



ROGERIA PORTOWA Gdynia. dnia 10. . i;r\• d_nia 
MARJAN DEUTSCH 

GDYNIA 
Plac Kaszubski 13 - Telefon 17-95 _o_ J? P 1 _s_ ..!.. 

Kasa Cr zqdu Skub owego w Gdyni 
1'oz.1cj1 dzienniki. w płat 114 

~wi•dectwo Przemysłowe 

Nr. 851593 

.. 193 6.r 

dla pr~edsi~biorstwa handlowego kategorji II. klasa miejscowości 3. 

li 

na czas od 1. st;ycznia do 31.g:r·ud nia 1936 .r lt-, siącd ziew:ęćsett:r·z:,dzies-
t e yoszósteeo roku./ 

rodzaj ~rzedsi0biorst~a drogerja 
właściciel przedsi1biorstwa /firma I 1:e.rjan De·~tsch 
miejsce w:,konania przedsiębiorstwa Gdynia lltc KaszuLski 13 

1,iobrano 
należności: 

państwmvy pod tek pr:z~m:yslmv:, 
15 % doda.tek 
doda.tek na. 1·zecz zwią:1,kóv~ sarrior7.ądowych 

" "• izb przemy słowo handlowych 
" " izb rzemieślnicaych 
'' '' szk~ł zawodowych 

rodatek irnvest:,cyjny 5o % 

2C.O. OO zł 
30.00 zł 
f;o. OO zł 
30.00 zł 

10.00 zł 
30.00 zł 

razem 400.CO zł 

30.xrr.1935. 
słownie: czt e :ry st a ~ł. oty eh -

I okrągła pieczęć I 

Crząd Skarhow:y w Gdyni" I-I pod1>is nieczytelny /_/ podpis nieczytdn: 

Kierownik Działu Skarbnik 

' .ft,.' 
c::;I 



IIIIHllll A\ l!!''f l'!lllE .. ~ .,,,, 1/ilD 11!i!R ~ ~ llllllE HIR 1111~ ll!IIIE ~(Q)lF~fNJHAfF~fNJ 
ii'~ 'JJC-{121'łt0 ,Jfh ~ IEL\'?.lrNl~'V ~Cli-llll..&..~©~~e::tV 

t= AJ;lJC~ • LACI\C • J)l~Sl:L • VAVt=OMl:VII: 
~A~ITAIH: AVTll\l:L • Cłil:~tll\ALll:P.. 

( I' -.Jl ,1 I.HI",.,...,• i: I , TL li 
1-11 ... ,.,1 r ,,- • • 

f·A. ... I •Il ... T(: I I. I ,1 .... I I ,-.1 
_.. 

........ -------------------------...... Am----...: ...... 

Gotenhafen, den 10.Febro.iar 194 l 

An daa Amts~ericht der stadt Gotenhafen 
O o t e n h a f e n 

Abt. 5 

B~trtfft 

I Jh.:;soeEIL1t ll.;'.;:r.::cir:n , 
r:rio. 12. FEB, 1941 

' - t ~. " '"· ...... .r,,; ...... RnL I 
I 

In Beantwortun~ Ihrer beiden Schreiben vorn 14.& 17. Janua.r 1941 in der 
Handelsr~!!;istersaohe betr.dttr Firm• Drogerie• Portowa Marian Dat t~oh w 
Gdyni taili 1ch Ihnen mit da.a :! ich selbig• Sohre1ben an die Haupttreu
hand8telle Ort zu Htlndc,n fierrn Kindaoher zur Kenntnhnahme we1ter~els1 tet 
habe,da ich ala Treuh~nder nicht frei Uber d1e Eintragun~ beim Handelsre
gleter verfU.gen kann.Nach Enteche1dung der Haupttreuhandatelle O~t werde 
lch Ihnen um~ehend Nachricht zukornmen laeeon. 

• 

He 11 H 1 t 1 e r 

iV {,,(.,« ..I ,,, H ;f J 
HAF!/ -N-oiwGE~ 

Golenhafen, 
Genera Lltzmann Platz 13 Tel.17·11 

\ 
\ 
\ 

Właściciel „Drogerii Portowej" Marian Deutch został Il listopada 1939 zamordowany w Lasach Piaśnickich. 



Dokument tożsamości Rozalii Grzyb - pracownika niemieckich zakładów lotniczych (Flugzeugwerk), 1943 r. 

Legitymacja służbowa Ludwika Rucińskiego, polskiego pracownika Kiriegsmarinearsenal Gotenhafcn 



<flQfntftnm : 

~rm1l>b1t~ 
bt•AtidJuunQ: y I ",ł'J „ 

U'I 1.~,a · ,·· 

Inwentaryzacja miasta. Karta ewidenc)·jna budynku przy ul. Świętojat'1skiej 82, 1940 r. 

<!lnnaqunnrn in ulltu .Rarzrlrn burllliubcrn. 1!111ultln1ruqunnr11 untrriaat. 

łtaMntblrt uon, Got~nh111'E1n :llr. 1 

~aur.n: ": 1 een'bet,nEke lettb..iu 'Jltntmnl: Vc,rput2t 

Bau1uftanll am 

Stdlltebauhch echaltbar, ja I nein. @mnb, 

I o,junb I Hftlltłunb I Atnlrot I b,1,•ntrnl I 'll 1111 r IH t i li ł ~ 
rao•, I I I I I 

:1 :',lmmrr ~ Jitninrr Wohnungm: r--•_.,.:.;;lm,;,;.mc;;rc..t -t--=:!:...,~L!:i.:::m.:::m~rr-1___;:!..Jl~!!!..._j_...!... ---;-;;_-_1,_1 e..:.~uc...,:c:.m.:.:.tr.:--tl:=.:.i.::_n\c:;ri;;:;bo:::u•::__i 

'llnAoi)I: 4 

1 4 4 

.Riict,rn: 4 4 

~łrbrr.,~um,· 4 
.l\lii:.t!)Ul!blun~tn Olroj;l)o11~l11110111 i1n11~1rcrl,tt 1.1\ailfJon, .,tonrorr 'lin bm 

Bitrlebe, 
4 n 
Jl. Wollrr ll'trkrrii.11 O\a~ "rntralhrl,1111q t'lrnl•rt,\UTIA S\nnnl,1uf,!1h,il 

j4- j11 h 1a ja 
fiyoiene, 

n,' ~l'rn t..t\rfn1n11wrt ')!ltm1'rn m•O\,t,ri11ht m ~rmhrnłronr m1 O\nanbfrunc 
Beri~ec, 

17,30 
~nmrrk1111qrn1 

Cootplon. ll~ota Otrmtr~, tle aur btr Alldll,tte bltltc Aor1t1-ortt. 

\ 



Przedwojenna pocztówka autorstwa Henryka Poddębskiego z niemieckim nadrukiem „Gross aus Gotenhafen" (pozdrowienia z Gdyni) 

Ootenhafen 
Gdyńska pocztówka z okresu okupacji niemieckiej, 1939-1945 



Adolf Hitler-Strassc (ul. Świętojańska) w czasie okupacji niemieckiej 

. GOTENH A FEN 

Gdyi1ska pocztówka z okresu okupacji niemieckiej, 1939-1945 



Przedwojenny Szpital św. Wincentego a Paulo przy pl. Kaszubskim, przemianowanym na General-Litzman-Platz, 1939-1945 

fadt-~(ranlcen,,,, 
Goł,•nho/~n 

Element szpitalnej zastawy stołowej 



T.QC.41 

WILHELM GRIEM 
INHABER: ERNST P. MEYER UNO HELLMUTH A. KLETT 

SCHIFFSAUSROSTUNG - ZIGARRENEINFUHR UNO VERSANDHAUS - EIGENE TRANSITLAGER IN TA8AKWAREN, WEINEN UND SPIRITUOSEN 
LIEFERUNG AN WIEDERVERKAUFER ZU FABRIKPREISEN 

GEGR. 1894 

GOTENHAFEN, den 2' • k t O be :r 194 

Flschereihofen - Fernruf .C.C 06 

B G S C ·1 C i l i · Lt f rr ---------- - __ ..,.;.. ---~· 

4. 

Hi er.,n~ t v1ird beschcinif t , un~.s das Gc:·:al. t der bci uns cc
scho.ftigtcn :Duc~i:.altcr in ł .. :au rn oni1:::n G u r n n o VI s le i monatlic: 
Ir,: 215 .- ·~Tutto , d:>zUgl.Lch .1.r:.: 20 .3-!.. /Allg.Crtskrankonkassc I= 
nett o :r: 194, 62j octrlig t-. 

WILHELMSHAVEN - GOTENHAFEN - KIEL - SWINEMONDE 
BANKKONTEN: Relchabankkonlo: Wiiheimshaven Nr. 213 /722, Kieł Nr. 23/722, SwlnemOnde Nr. 1211722, Gotenhalen Nr. \081/722; 

Oldenburglache Landeabank A.-<J,, Fiiiaie Wilhelmshaven - POSTSCHECKKONTO: Honnover Nr. 5 I 788 \ 

Zaświadczenie o zarobkach księgowej Moniki Guranowskiej, wystawione przez gdyńską filię firmy Wilhelm Griem, 
zaopatrującej statki w towary, 1944 r. 



Tablica niemieckojęzyczna umiejscowiona na gdyńskiej plaży, informująca o zakazie wstępu Polakom 





STOWARZYSZENIE GDYNIAN WYSIEDLONYCH 

Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych powstało jako organizacja pozarządowa w roku 1997 z inicjatywy grupy osób 
wysiedlonych przez okupanta niemieckiego z terenu miasta Gdyni i jej okolic. Druga wojna światowa, która rozporn:ła się 
1 września o godzinie 4.45 atakiem na Westerplatte, była początkiem gehenny dla milionów Polaków, w tym również 
mieszkańców Gdyni. 

Początek działa11 wojennych, naloty na port i miasto Gdynię, spowodowały od pierwszych dni zacięty opór mieszka11ców 
miasta; w jego obronie stanęła ludność cywilna i oddziały wojska pod dowództwem pułkownika Stanisława Dąbka. Gdynia wraz 
z Oksywiem broniła się dzielnie do 19 września 1939 r. W dniach 14-15 września 1939 r., po wkroczeniu niemieckich oddziałów 
wojskmvych od strony Orłowa, dokonano aresztowania ok. 4 tysięcy mężczyzn w wieku powyżej 14 lat. Aresztowania odbywały 
się na ulicach i w domach według list proskrypcyjnych, które nastc;pnie służyły do selekcji i określania dalszych losów osób 
zatrzymanych. Po selekcji zatrzymane osoby były kierowane cło Gdańska Nowego Portu z przeznaczeniem do KL Stutthof, gdzie • , 
niewielu przeżyło. Pozostałych umieszczano w obozach zorganizowanych przez Wehrmacht na Grabówku, w Redłmvie i na 
Witominie. Uwięzionych systematycznie wywożono do Lasów Piaśnickich i rozstrzeliwano. Niewielka grupa zatrzymanych została 
skierowana do prac przymusowych. Aresztowań dokonywały oddziały policji niemieckiej i służby bezpieczeństwa 
(Einsatzkommmando) według list proskrypcyjnych gestapo i tzw. książki ścigania (Fahaddungsbuch). Wśrć)d zatrzymanych były 
osoby znane z czynnego oporu wobec hitlerowskich Niemiec, przedstawiciele polskiej inteligencji, nauczyciele, lekarze, księża, 
ludzie wolnych zawodów. Byli wśród nich również uciekinierzy z Wolnego Miasta Gdańska, agenci polskiego wywiadu i kontr-
v..rywiadu, przedstawiciele Komisariatu Rządu w Gdyni. Za pomocą terroru - zastraszania, gwałtu i innych metod przemocy -
doprowadzono miasto do beznadziejnego stanu. W gdyńskich domach pozostały tylko kobiety z dziećmi, starcy i chorzy. Taki 
stan trwał kilka tygodni. Zapasy ż~ności były na Vvyczerpaniu. Od Helu, przez Zatokę Gdańską, słychać byto w ciągu kilku dni 
odgłosy rozrywających się pocisków. Wkrótce na gdyńskiej redzie pojawiły się niemieckie okrGty. W taki sposób, w warunkach 
ciągłego zagrożenia, kobiety, starcy i dzieci oczekiwały losu, którego nie znały. 

Po kapitulacji Helu w dniu 2 października 1939 roku, okupant niemiecki przystąpił do realizacji wcześniej przygotowanego 
planu „zagospodarowania" zagarniętego przemocą obszaru Pomorza, w tym miasta Gdyni. 15 października 1939 r. na murach 
i slupach Gdyni ukazało się ogłoszenie (Betanntmachung) prezydenta policji o wysiedleniu ludności z miasta Gdyni. Na pozć)r 
wielkoduszne, nic nie mówiące ogłoszenie zwiastowało tragedię polskiej ludności miasta. Wysiedlenia ludności cywilnej 
narodowości polskiej z Gdyni byty pierwszymi na terenie okupowanej II Rzeczypospolitej. W późniejszym okresie II wojny 
światowej podobny los spotkał ludność innych miast i terenów Polski, jak np. Poznań, tóclź, Kraków, Warszawa czy Zarnoj
szczvzna. Na mieszkańcach Gdyni okupant niemiecki testował swój plan dotyczący wysiedleń z innych obszarów okupowanej 
Europy. Przy wysiedlaniu gdynian zostały złamane ustalenia Konwencji Haskiej z 1907 roku. Wysiedlenia z Gdyni miały szczególny 
charakter z uwagi na przyspieszone tempo i dużą skalę. W okresie od października 1939 do marca 1941 roku wysiedliły one 
ok. 80 OOO ludzi, tj. 65 - 70% mieszkańców okupowanego miasta. Do liczby tej należy dodać tzw. dobrowolne, czyli .,dzikie" 
ucieczki całych rodzin w obawie przed represjami. 

Pozostawione w pośpiechu mienie: nieruchomości, domy, warsztaty, mieszkania i sklepy wraz z wyposażeniem stały się 
łupem niemieckich osadników i kolaborantów. W latach 1940 do 1944 mienie zagrabione przez osadników i osoby, które się tym 
mieniem „opiekowały" niemieckie władze pot~aktowały - zgodnie z literą prawa niemieckiego - jako tzw. mienie porzucone 
i nadały nowe tytuły właścicielskie, co jest uwidocznione w odpowiednich dokumentach sądowych i księgach wieczystych do 
dnia dzisiejszego. Do dzielnic peryferyjnych przesiedlono przedwojennych mieszkaóców Gdyni niezbędnych do eksploatacji 
struktur komunalnych miasta. 

Wysiedlona, vqgnana z Gdyni na długie lata cywilna ludność powracała w latach 1945-46 do swojego ukochanego miasta 
zbudowanego wraz z portem z pobudek patriotycznych i ekonomicznych po I wojnie światowej. Wracali zdziesiątkowani, chorzy, 
osieroceni, samotni, szukający bliskich, znajomych i zaginionych w zawierusze wojennej. tączyłu ich jedno: że wracaj~! z nadzieją 
do \vłasnych domów, mieszkań i normalnego życia. Rzeczywistość okazała się straszna i brutalna. W dornach, które przetrwały 
czas wojny, zamieszkali „wyzwoliciele" i życzliwi „opiekunowie", którzy tworzyli struktu1y miasta i służb według dyrektyw, które 
przekazały władze inspirowane systemem narzuconym ze wschodu. \X!ładze miejskie Gdyni zaraz po wojnie zajc;ly si<; przede 



wszystkim zabezpieczaniem nowego ustroju wskazanego przez Związek Radziecki, a wk;c organizowały pracę Urzędu 

Bezpieczeństwa i milicji. Dopiero w dalszej kolejności zajęły się potrzebami ekonomiczno-socjalnymi miasta i jego mieszkańców. 

Gdynianie wyrzuceni z rodzinnego miasta przez okupanta, powrócili okaleczeni moralnie i materialnie. Przystąpili do 

odbudowy portu i miasta według idei, która im przyświecała, wizji miasta i portu otwartego na świat. Budowali na nowo miejsca 

pracy w mieście: rybołówstwie, porcie, stoczniach i innych działach gospodarki, wykazując przy tym dużo entuzjazmu, że budują 

dla siebie i dla kraju. W odbudowanym mieście zaczęli rządzić ludzie niekompetentni, nieprzygotowani do pracy w portowym 

mieście , narzuceni z zewnątrz dla przestrzegania zasad ideologii komunistycznej. W kolejnych powojennych latach nastąpiła 

nacjonalizacja przemysłu i handlu, dokonano wysiedleń i ograniczono prawo osiedlania się ludziom uznanym za nieprawo

myślnych. W takich warunkach najlepiej adaptowały się osoby wierne nowej ideologii. 

Z tych powodów wysiedleni, którzy utracili dzieciństwo i młodość, byli poniewierani przez okupanta, potem uczyli się , 

pracowali, zakładali rodziny, doczekali zasłużonych emerytur, postanowili przypomnieć o tragedii, która spotkała mieszkańców 

miasta w pierwszych dniach II wojny światowej . Prawda o tej tragedii do chwili powstania STOWARZYSZENIA GDYNIAN 

WYSIEDLONYCH była często pomijana. 

STOWARZYSZENIE GDYNIAN WYSIEDLONYCH powstało z inicjatywy grupy osób, które łączy ten sam los, los osoby 

wysiedlonej z Gdyni przez okupanta niemieckiego w czasie II wojny światowej. Inicjatywa powołania Stowarzyszenia Gdynian 

Wysiedlonych w roku 1997 zrodziła się z potrzeby wymazania białej plamy w historii Gdyni z lat 1939-45, kiedy to z miasta 

liczącego 127 tys. mieszkańców wysiedlono około 80 tysięcy osób narodowości polskiej. Zdarzenie, które dotknęło mieszkańców 

Gdyni było niespotykanym na skalę światową i to w warunkach wojennych. Dokonując tego czynu, okupant niemiecki pogwałcił 

przepisy prawa międzynarodowego, nie przestrzegał Konwencji Haskiej z 1907 roku. 

Rejestracja Stowarzyszenia odbyła się w Sądzie Okręgowym w Gdańsku w 1998 r. i od tego czasu Stowarzyszenie Gdynian 

Wysiedlonych posiada osobowość prawną, jest organizacją pozarządową Gdyni. Do 25 marca 2000 roku trwały prace 

organizacyjne, w ramach, których dokonywano zapisów członków i dokonywano weryfikacji ich dokumentów. Jedynym wyraź

nym akcentem mówiącym o istnieniu takiego Stowarzyszenia było wmurowanie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej kolo wejścia 

na dworzec PKP Gdynia Główna Osobowa w roku 1999. Ponadto nieliczna grupa członków składała relacje do filmów 

dokumentalnych ,,Klucze pozostawić w drzwiach" i „Gdyńskie wigilie" dh TVP Gda1isk. Ponadto na temat Stowarzyszenia ukazało 

się kilka publikacji w mediach lokalnych. Zadbano, by Stowarąszenie Gdynian Wysiedlonych posiadało v,:łasne logo. Po 25 marca 

2000 roku, czyli po II Walnym Zjeździe Stowarzyszenia, przystąpiono do realizacji zadań określonych w Statucie SGW, tj.: 

• ujawnienie losów gdynian prLeśladowanych przez III Rzeszę podczas II wojny światowej i przez władze komunistyczne 

w okresie powojennym; 

• podejmowanie starań o zapewnienie poszkodowanym prLez III Rzeszę należnych im praw, w tym odszkodowań za 

doznane krzywdy; 
\ 

• opracowanie wydawnictwa książkowego zawierającego wspomnienia i pamiętniki gdynian dotyczące wysiedleń; 

• zawieszenie na dworcu gdyńskim tablicy upamiętniającej wysiedle1~ia gdynian; 
1 

• gromadzenie dokumentacji dotyczącej eksploatacji fizycznej i ekonomicznej gdynian prLez III Rzeszę; 

• zapoznanie opinii publicznej za pomocą środków masowego przekazu ze zjawiskiem hitlerowskich i komunistycznych 

wysiedleń; 

• współpracę z Radą Miasta Gdynia, ZarLądcm Miasta Gdynia, radnymi Gdyni oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie 

będącym przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia; 

• podejmowanie działań zmierzających do uzyskania odszkodowań za eksploatowanie przez III Rzeszę nieruchomości: 

ziemi, dornów, mieszkań, sklepów. 

Zarząd po II Walnym Zjeździe i odzyskaniu dokumentacji posiadanej i zgromadzonej w poprzednim okresie oraz 

zarejestrowaniu w Sądzie Okręgowym przystąpił do realizacji postanowień statuto1wych SGW oraz do integrowania środowiska. 

W grudniu 2000 roku zgłoszono do Instytutu Pamięci Narodowej - Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu w Gda11sku , sprawę wysiedleń ludności narodowości polskiej z Gdyni przez III Rzeszę, w celu przeprowadzenia 

śledztwa w tej sprawie. Instytut Pamięci Narodowej od 2000 roku prowadzi śledztwo w naszej spm:vie. Zarząd Stowarzyszenia 

współpracuje z Komisją, między innymi poprzez dostarczenie wykazu członków Stowarzyszenia w celu dokonania prLesluchań 

zar()wno mieszkających w Gdyni i okolicy, jak i poza miejscem działalności Oddziałowej Komisji. 



W dniu 9 października 2005 roku dokonano poświęcenia sztandaru Stowarzyszenia i odsłonięcia tablicy w kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni. Sztandar został własnoręcznie wykonany przez członkinie Stowarzyszenia, a tablica 
ufundowana ze składek członków SGW. 15 października 2007 roku z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia dokonano odsłonięcia 
tablicy wmurowanej na froncie kolegiaty Najświętszej Maryi Panny w Gdyni poświęconej represjonowanym i wysiedlonym 
gdynianom. Koszty tablicy zostały pokryte ze składek Stowarzyszenia. W 2001 roku Rada Miasta Gdyni, na wniosek Stowa
rzyszenia, przy poparciu prezydenta Miasta, nadała miejscu, w którym wysiedlana ludność oczekiwała na transporty kolejowe do 
Generalnej Guberni, imię PLAC GDYNIAN WYSIEDLONYCH. Zarząd SGW gromadzi dokumentację i pamiątki osób wysiedlonych 
z Gdyni w latach 1939-45. Od 2001 roku w celu popularyzacji tematu wysiedleń Zarząd Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych 
organizuje, pod patronatem prezydenta miasta Gdyni, a od 2005 roku również pod patronatem senator Rzeczypospolitej, sesje 
popularno-naukowe na temat wysiedlenia ludności cywilnej narodowości polskiej z miasta Gdyni przez okupanta niemieckiego 
w latach 1939-45. Wykłady na tych spotkaniach wygłaszają naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, 
Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Stutthof. Uczestnikami sesji są ofiary wysiedleń, słuchacze uczelni, nauczyciele historii, 
dziennikarze, przewodnicy turystyczni oraz młodzież szkół średnich. Na podstawie wiadomości zaczerpniętych z sesji popular
nonaukowych ukazały się informacje opublikowane w formie prac magisterskich, prac maturalnych w języku angielskim, prac 
podyplomowych oraz prac licencjackich. Dziennikarze informowali w różnych formach w mediach pisanych i filmach o losach 
gdynian w latach 1939-45. Informacje ukazywały się też w mediach obcojęzycznych, jak np. niemieckich, francuskich, angielskich 
i japońskich. Po każdej sesji Stowarzyszenie wydawało materiały w formie broszur. Od 2004 roku Zarząd Stowarzyszenia jest 
inicjatorem wydania książki o charakterze naukowo-dokumentalnym, która swoją tematyką obejmie wysiedlenia i los gdynian 
w latach II wojny światowej. Książka powstanie w wyniku ścisłej współpracy z pracownikami naukowymi pionu histo1ycznego 
i śledczego IPN zajmującego się zagadnieniem zbrodni niemieckich przeciwko narodowi polskiemu. Stowarzyszenie rozumie, 
że wieloletnie zaniedbania w tym zakresie utrudniły przygotowanie książki, która obejmowałaby wszystkie zdarzenia i zjawiska 
oczekiwane przez czytelnika. Powodów jest wiele, między innymi śmierć wielu świadków oraz celowe niszczenie dowodów 
i zacieranie śladów zbrodni. Jtowarzyszenie wydawnictwem tym daje początek dyskusji osobom zainteresowanym bezstronnym 
wyjaśnieniem problemu. Likwidacja białych plam w historii Gdyni jest podstawowym statutowym celem istnienia Stowarzyszenia 
Gdynian Wysiedlonych. Gdynianie wysiedleni mają, co roku spotykają się z młodzieżą szkół ponadpodstawowych Gdyni. Stałe 
kontakty Stowarzyszenie utrzymuje m.in. z Gimnazjum nr 4 im. bł. ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia, XII Liceum 
Ogólnokształcącym im. Tadeusza Wendy, Gimnazjum nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, Zespołem Szkół Katolickich im. 
Jana Pawła II. Ponadto SGW utrzymuje kontakty i współpracę z organizacjami o podobnym charakterze w kraju, m.in. Związkiem 
Wysiedlonych z Ziemi Łódzkiej w Łodzi, Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem Polskich Dzieci Wojny Oddział w Gdyni itp. 
Szeroką współpracę Stowarzyszenie utrzymuje z Marynarką Wojenną, Radą Miasta Gdyni oraz Powiernictwem Polskim. 

Zarząd Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych wielokrotnie kierowa! do Prezydenta RP, premiera RP, marszałków Sejmu 
i Senatu RP, rzecznika praw obywatelskich, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych prośbę o zmianę ustawy 
z dn. 24.01.1991 r. i uznanie gdynian wysiedlonych za osoby represjonowane. Każdorazowo odpowiedź była negatywna i wynikała 
z braku woli politycznej każdego obozu rządzącego naszym państwem. Nie udzielono też pomocy prawnej ze strony rządu we 
wniesionej przez Stowarzyszenie przed sądem w Berlinie sprawie o niewłaściwy podział pieniędzy dla ofiar II wojny światowej 
przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie. Powyższe świadczy o nieprzestrzeganiu ustawy zasadniczej przez rządzących 
krajem. Mamy nadzieję, że sytuacja w tym zakresie zmieni się w najbliższym czasie. 

Zarząd Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych w latach 2001 do 2005 zorganizował wyjazdy nazwane SZLAKIEM GDYŃSKICH 
WYSIEDLEŃ do następujących miejscov.,ości: Toruń, Łódź, Częstochowa, Kielce, Siedlce, Radom, Mordy, Ruski Stok, Lublin 
i innvch oraz do KL Majdanek, KL Oświęcim-Brzezinka i Szpęgawska. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w corocznych 
uroczystościach w byłym KL Stutthof i Piaśnicy, gdzie z rąk okupanta niemieckiego ginęli gdynianie. Staraniem Zarządu 
Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych od 2006 roku uruchomiono stronę internetową (www.sgw.com.p[), którą odwiedziło już 
ponad 115 tys. internautów. Strona informuje na bieżąco o pracach Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych. 

Zainteresowanie działalnością Stowarzyszenia jest duże, o czym świadczy fakt, że wciąż napływają nowe zgłoszenia osób 
wysiedlonych. Członkowie Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych odbywają spotkania w każdy wtorek w godzinach od 12.00 do 
14.00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Natomiast Zarząd spotyka się raz w miesiącu w siedzibie Towarzystwa 
Miłośników Gdyni w każdy pierwszy poniedziałek. Na wtorkowe spotkania przychodzi ok. 70-90 osób. W każde święto narodowe 
delegacja SGW składa kwiaty na Płycie Marynarza Polskiego w Gdyni, a członkowie ze sztandarem biorą udział w uroczystościach 



kościelnych i mszach św. za Ojczyznę. Zarząd Stowarzyszenia utrzymuje ścisły kontakt z Kurią Metropolity Gdańskiego oraz 

kapelanem Stowarzyszenia ks. dziekanem Hemykiem Lew Kiedrowskim, proboszczem parafii NSPJ w Gdyni. Honorowymi 

członkami Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych są: senator Rzeczypospolitej Dorota Arciszewska-Mielewczyk i prezydent Gdyni 

dr Wojciech Szczurek. Taką uchwałę zatwierdził III i N Zjazd Stowarzyszenia. 

MUZEUM MIASTA GDYNI 

Benedykt Wietrzykowski 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia 

Gdynian Wysiedlonych 

Muzeum Miasta Gdyni powołane zostało przez prezydenta miasta 1.01.1983 roku. 

Jednym z głównych celów jest dokumentowanie i popularyzacja informacji o historii i współczesności Gdyni, rozwoju wsi, 

miasta i portu ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia ośrodka miejsko-portowego w okresie II Rzeczpospolitej (1920-1939). 

Muzeum organizuje też wystawy artystów dawnych i przeglądy twórczości artystów współczesnych z kraju i zagranicy, często we 

współpracy ze związkami twórczymi i organizacjami. Przygotowuje wystawy o tematyce historycznej, dotyczącej wydarzeń 

ważnych dla historii kraju i regionu, dotyczące zwyczajów, obrzędów - np. dawnych zv.iyczajów świątecznych , wystawy 

kolekcjonerskie - zbiorów malarstwa miniaturowego, zegarów ludowych, pocztówek, itp. Organizuje wystawy monograficzne -

prac jednego artysty (rzeźbiarza, malarza, szkoły malarskiej) oraz problemowe z różnych dziedzin. 

Muzeum organizuje wystawy w szkołach, gdzie prowadzone są prelekcje i v.rykłady oraz klubach, teatrach, centrach 

handlowych. Zbiory Muzeum liczą przeszło 56 tys. eksponatów w tym: malarstwo, grafikę, rzeźby, tkaninę, medale, mapy i plany, 

fotografie i pocztówki, odzież, meble, przedmioty kultwy materialnej. Biblioteka posiada ponad 9 tys. woluminów. 

Od 2002 r. miasto Gdynia z Marynarką Wojenną przystąpiło do wspólnej inwestycji: w jednym budynku, ale każde w swojej 

części, znajdują się dwa muzea o uzupełniającym się charakterze. Muzeum Miasta Gdyni uzyskało w ten sposób 3015 m2 

powierzchni, co pozwala na realizację stałych i nowych form działania i nowoczesne realizacje różnorodnych wystaw. 

Muzeum mieści się przy ul. Zawiszy Czarnego Budynek, przy ul. Zawiszy Czarnego 1 (niedaleko Teatru Muzycznego) , ma pięć 

kondygnacji, w których znajdują się magazyny zbiorów, pracownie konserwacji, biblioteka, sala aud!owizualna, sale wystawowe 

i galeria sztuki. Na różnorodne formy działań wystawowych przeznaczonych zostało ok. 1750m2
• Otwarcie nowego gmachu 

odbyło się 16.11.2007 r. z udziałem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Poza wspomnianą siedzibą muzeum posiada małe sale 
\ 

ekspozycyjne w dawnym domu mieszkalnym rodziny Skwierczów, pochodzącym z pacz. XX w. gdzie ~ latach 1920-23 mieszkał 

kaszubski działacz Antoni Abraham. W domu tym zwanym ,,Domkiem Abrahama" trwa aktualnie wystawa „Zanim powstało 

miasto. Jak dawniej mieszkano". 

MUZEUM STUTTHOF 

Muzeum Stutthof powstało w 1962 r. na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego w Sztutowie, gromadząc 

oryginalne niemieckie dokumenty v.iytworzone w obozie Stutthof. Zbio1y Muzeum Stutthof wykorzystywane są nie tylko na 

ekspozycji muzealnej. Stanowią też podstawę do potwierdzania okresu osadzenia w obozie byłym więźniom oraz udostępnia się 

je historykom, prowadzącym badania nad problematyką niemieckich obozów koncentracyjnych. Niezwykle ważne jest zbieranie 

przez pracowników me1yto1ycznych muzeum relacji i wspomnień od byłych więźniów, od kilku lat także w postaci notacji 

filmowej. W muzeum od kilku lat prowadzone są prace związane z nanoszeniem na nośniki elektroniczne danych zawartych 

w zasobach archiwalnych. Poza tradycyjną formą wystawienniczą ważną w działalności muzeum jest praca edukacyjna i współ-



praca z innymi placówkami muzealnymi oraz młodzieżą. W szczególności jest to stały kontakt ze szkołami, których patronami są 

ofiary obozu Stutthof. W ramach prac statutowych Muzeum Stutthof od momentu swego utworzenia prowadzi badania naukowe, 

które początkowo koncentrowały się niemalże wyłącznie na problematyce dziejów obozu Stutthof i jego podobozów. W 1973 r., 

w ramach istniejącego dotychczas Działu Naukowego, utworzono Pracownię Historii Pomorza w latach 1939-1945 (z siedzibą 

początkowo w Gdańsku a od 1978 r. w Sopocie). W jej ramach podjęto systematyczne badania naukowe nad wieloma aspektami 

okupacji niemieckiej na Pomorzu Gdańskim. Ich efektem było gromadzenie zarówno relacji i wspomnień byłych więźniów 

o obozie Stutthof oraz działalności konspiracyjnej, jak też różnych dokumentów i pamiątek, dotyczących tej problematyki. 

Pracownicy Działu Naukowego zorganizowali też kilkanaście sesji naukowych oraz wzięli udział w wielu sesjach, zorganizowanych 

przez inne muzea martyrologiczne oraz placówki naukowe, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Są też autorami wielu publikacji 

naukowych. Ukształtowany w ciągu ponad trzydziestu lat zespół pracowników merytorycznych wypracował sobie wysoką pozycję 

wśród specjalistów i jest ceniony nie tylko w środowisku muzealników ale także historyków, zajmujących się okresem drugiej 

wojny światowej. Pracownicy Muzeum Stutthof wszechstronnie upamiętniają i popularyzują problematykę martyrologiczną jak 

i działalność pomorskich konspiratorów oraz aktywnie uczestniczą w wielu różnorodnych inicjatywach naukowych i muzealnych 

dotyczących okresu drugiej wojny światowej. Stąd też nie może nikogo dziwić współudział Muzeum Stutthof w przygotowaniu 

wystawy Gdynia 1939. Losy miasta i mieszkańców. 

STOWARZYSZENIE „RODZINA PIAŚNICKA" W WEJHEROWIE 

Z inspiracji ks. Daniela Nowaka, proboszcza Parafii p.w. Chrystusa Króla w Wejherowie w 1996 r. powstało Stowarzyszenie 

„Rodzina Piaśnicka", które za główny cel postawiło zadanie zrzeszenia rodzin osób pomordowanych przez Niemców w Lasach 

Piaśnickich od jesieni 1939 r. do wiosny 1940 r. oraz przekazywanie społeczeństwu i młodzieży szkolnej wiedzy o tym pomorskim 

miejscu ludobójstwa, w którym straciło życie 12 tysięcy Polaków i obywateli innych państw, a w szczególności o mieszkańcach 

Kaszub i Pomorza Gdańskiego, którzy za działalność społeczno - polityczną w latach międzywojennych zapłacili najwyższą cenę 

utraty własnego życia, za to, że byli Polakami. 

Członkowie Stowarzyszenia podejmują różne inicjatywy w celu utrzymywania Pamięci o Męczennikach Piaśnicy, między 

innymi poprzez działalność oświatową, wydawniczą, wystawienniczą, filmową, spotkania edukacyjne z młodzieżą i z innymi 

środowiskami z kraju i zagranicy. 

Ważną rolę spełniają także wspólne spotkania w gronie rodzin poszkodowanych, odwiedzanie grobów oraz modlitwa. 

W kwietniu - miesiącu Pamięci Narodowej oraz w pierwszą niedzielę października członkowie Stowarzyszenia uczestniczą 

w uroczystościach patriotyczno-religijnych w Lasach Piaśnickich, które wraz z kaplicą Matki Boskiej Królowej Męczenników 

od 30 września 1995 r. na mocy dekretu ks. Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego - Metropolity Gdańskiego stanowią 

Sanktuarium Męczenników Piaśnicy . 

Zbiorowymi cztonkami Stowarzyszenia „Rodziny Piaśnickiej" są między innymi: Zespól Szkól nr 3 im. Martyrologii Piaśnicy 

w Wejherowie, Zakon Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie, Zakon O.O. Jezuitów w Gdyni i prowadzone przez nich szkoły: 

Gimnazjum i Liceum, Gmina i Urząd Miejski w Wejherowie, Urząd Miejski w Pucku, Gmina Krokowa oraz należą do Stowa

rzyszenia osoby wspierające, które identyfikują się z zadaniami i celami statutowymi. 

Kapelanem Stowarzyszenia „Rodzina Piaśnicka" w Wejherowie jest ks. dziekan Daniel Nowak, prezesem Danuta Leśniczak -

Bratek, wiceprezesem dr Lucjan Hundsdorff, sekretarzem Andrzej Bratek, członkami zarządu Andrzej Stachecki i Blanka 

Molenda. Stowarzyszenie jest członkiem Związku Towarzystw Gdyni. W 2005 r. zostało zarejestrowane jako organizacja pożytku 

publicznego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Liczy ponad 300 członków i 10 członków wspierających. 



MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI 

W latach II Rzeczpospolitej zrodziły się trzy inicjatywy utworzenia placówki muzealnej mającej na celu dokumentowanie 

i prezentowanie przeszłości Polski profesora Uniwersytetu Warszawskiego dr Włodzimierza i historyka wojskowości kpt. mar. 

dr Witolda Huberta. Niestety oba te idee nie doczekały się realizacji przed wojną, jedynie Stanisław Antoni Ledóchowski utworzył 

prywatne muzeum morskie. Po II wojnie światowej zorganizowano jesienią 1945 r. w Gdyni Vv')'Stawę „Obrona Wybrzeża 

w 1939 r.". Jej powodzenie zainspirowało organizatorów do podjęcia przygotowań, mających na celu uruchomienie stałej 

ekspozycji muzealnej poświęconej historii Marynarki Wojennej. Dwa lata później zostało zorganizowane kolejne przedsięwzięcie 

wystawiennicze przez warszawskie Muzeum Wojska Polskiego. Efektem byto systematyczne pozyskiwanie pamiątek dotyczących 

Marynarki Wojennej. W 1952 zorganizowana została kolejna wystawa: ,,Marynarka Wojenna w służbie Ojczyzny, w służbie pokoju", 

w 1953 przeniesiona do Gdyni, dając początek nowemu muzeum., do którego trafiły unikatowe elementy uzbrojenia, takie jak 

działo baterii nadbrzeżnej z Helu, czy działo artylerii głównej ze stawiacza min ORP „Gryf'. Niezwykle ważnym było przekazanie 

do MMW kolekcji artylerii lontowej i zabytkowych modeli ze Składnicy Konserwatorskiej w Gdańsku Oliwie. W 1969 r., z uwagi 

na zły stan techniczny dotychczasowej siedziby, podjęta została decyzja o zamknięciu obiektu, udostępniana była natomiast 

Ekspozycja Plenerowa Broni i Uzbrojenia Morskiego oraz niszczyciel ORP „Burza'', a od 1976 r. ORP „Błyskawica". W drugiej 

połowie lat 90. XX w. został podpisany list intencyjny pomiędzy Dowództwem MW a władzami miasta Gdyni na temat wspólnej 

inwestycji. Uroczyste rozpoczęcie budowy odbyto się 5 kwietnia 2002 roku. Na terenie wydzielonym z ekspozycji plenerowej 

zbudowano obiekt o powierzchni ok. 3.500 m2 dla sal wystawowych, pracowni merytorycznych i konserwatorskich, biblioteki, 

archiwum oraz magazynów. Obecnie obiekt ten znajduje się w stanie surowym zamkniętym. 

ODDZIAŁOWA KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIW NARODOWI 
POLSKIEMU W GDAŃSKU 

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku realizuje funkcje śledcze w sprawach 

o zbrodnie popełnione na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości w okresie od 1 września 

1939 roku do 31 lipca 1990 roku. Ściganiu podlegają zbrodnie nazistowskie, zbrodnie komunistyczne i inne przestępstwa 

stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie v.·ojenne. 

Naczelnikiem Oddziałowej Komisji w Gdańsku jest prokurator Maciej Schulz. W Komisji zatrudnionych jest dziewięciu 

prokuratorów, jeden historyk - archiwista i siedmiu pracowników administracyjnych. Jej obszar\ działania obejmuje teren 

właściwości sześciu sądów okręgowych (w Gdańsku, Słupsku , Elblągu, Bydgoszczy, Toruniu i W1oclawku) i terytorium byłego 

województwa wileńskiego. 

Przedstav.:iony na v.ystawie materia! stanowi część śledztwa o sygnaturze S 22/00/Zn w sprawie wysiedlenia ludności polskiej 

z miasta Gdynia do Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1945. Śledztwo zostało wszczęte w 2000 roku na wniosek 

Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych i prowadzone jest do dziś. W chwili obecnej liczy 54 tomy akt, zawierających protokoły 

przesłuchań świadków, dokumenty osobiste świadków, zdjęcia oraz wyniki wielu kwerend prowadzonych w archiwach 

i instytucjach w Niemczech i Polsce. 

OFICYNA VERBI CAUSA 

Oficyna Verbi Causa jest wydawnictwem, działającym w Gdyni od 1993 roku, specjalizującym się w książkach o tematyce 

gdyóskiej ( o dziejach miasta oraz ludziach, którzy uczestniczyli w największym sukcesie II Rzeczypospolitej, jakim była budowa 

Gdyni) a także o historii regionu. Właścicielką firmy i autorką, lub współautorką szeregu książek jest Małgorzata Sokołowska. 

W 2006 ukazała się 1000-stronicowa „Encyklopedia Gdyni", w tym roku wydany zostanie tom II O suplement. W 2009 wydaw

nictwo zostało uhonorowane Gdyńskim Galionem - Nagrodą Artystyczną Prezydenta Miasta Gdyni. 



ŹRÓDŁA I MATERIAŁY 

Zbiory fotografii i dokumentów, zamieszczonych w Katalogu i na wystawie pochodzą z : 

Archi\\'Um Akt Nowych w Warszawie 

Archiwum Państwowego w Bydgoszczy 

Archiwum Państwowego w Gdańsku Oddział w Gdyni 

Archiwum Państwowego w Kielcach 

Archiwum Państwowego w Krakowie 

Archiwum Państwowego w Lublinie 

Archiwum Państwowego w Radomiu 

Archiwum Państwowego w Siedlcach 

Archiwum Zakonu Księży Jezuitów w Gdyni 

Bundesarchiv Berlin 

Kurii Diecezjalnej w Pelplinie 

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 

Muzeum Miasta Gdyni 

Muzeum Stutthof 

Oddziałowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej 
oddział w Gdańsku 

Parafii p.w. św. Rodziny w Gdyni Grabówku 

Stowarzyszenia „Rodzina Piaśnicka" 

Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych 

Zbiorów prywatnych Aleksandra Kaszuby 

Zbiorów prywatnych Alicji Wardeński~j 

Zbiorów prywatnych Andrzeja Stacheckiego 

Zbiorów prywatnych Anny Grzywacz 

Zbiorów prywatnych Anny Jakubiak 

Zbiorów prywatnych Barbary Drohomireckiej 

Zbiorów prywatnych Benedykta Wietrzykowskiego 

Zbiorów prywatnych Bernarda Szczeblewskiego 

Zbiorów prywatnych Brygidy Parchem 

Zbiorów prywatnych córki Edmunda Duszyńskiego 

Zbiorów prywatnych Czesława Możejko 

Zbiorów prywatnych Elżbiety Grot 

Zbiorów prywatnych Haliny Majchrzak 

Zbiorów prywatnych Heleny Musielak 

Zbiorów prywatnych Henryka Więckiewicza 

Zbiorów prywatnych Ireny Grajewskiej 

Zbiorów prywatnych Ireny Jankowskiej 

Zbiorów prywatnych Janiny Spiralskiej 

Zbiorów prywatnych Kazimierza i Janusza Pawelczyków 

Zbiorów prywatnych Krystyny Grabki 

Zbiorów prywatnych Krystyny Grajewskiej 

Zbiorów prywatnych Łucjana Hundsdorffa 

Zbiorów prywatnych Mściwoja Jeżewskiego 

Zbiorów prywatnych rodziny Ładów 

Zbiorów prywatnych Tadeusza Maciejczyka 

Zbiorów prywatnych Teresy Hacia 

Zbiorów prywatnych Teresy Machczyńskiej 

Zbiorów prywatnych Zbigniewa Maja 

Zbiorów prywatnych Zofii Sieradzkiej 
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