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Miejsca pamięci narodowej

Cele:

- poznawanie historii własnego regionu jako części historii Polski i Europy

- rozbudzanie zainteresowania historią regionu w latach 1939 – 1945

- pogłębianie więzi ze swoim regionem

- ukazanie okrucieństw wojny polityki okupanta wobec mieszkańców

Pomorza Gdańskiego

- pokazanie oporu ludności polskiej wobec terroru stosowanego przez

najeźdźcę

- bohaterska walka o polskość tych ziem.

Kategorie celów:

- zapoznanie z miejscami walki i męczeństwa na Pomorzu Gdańskim

- poszerzenie wiedzy ucznia na temat najazdu i okupacji niemieckiej w

swoim regionie

- rozwijanie i umocnienie uczuć patriotycznych

- oddanie hołdu poległym i pomordowanym poprzez pamięć o nich

- dostrzeganie przez ucznia bezsensu wojny, niszczącej i przynoszącej ból i

cierpienie

- podejmowanie prób oceny zachowań ludzi w sytuacjach trudnych, w

czasach okupacji i terroru



- odnoszenie się z szacunkiem do tych, którzy walczyli i ginęli w obronie

polskości ziemi na którejżyli

- rozwijanie i utrwalanie przynależności do społeczności lokalnej

- uczenie o przeszłości dla lepszego zrozumienia teraźniejszości

- wyzwolenie w uczniach ciekawości i chęci zdobywania wiedzy na własną

rękę np. w rodzinie

- formowanie człowieka odpowiedzialnego, umiejącego odróżnić dobro od

zła

Poczta Polska w Gdańsku

1.09.1939 r. W Wolnym Mieście Gdańsku wielkim bohaterstwem odznaczyli

się pracownicy Poczty Polskiej broniący jej przed nacierającą

hitlerowską kompanią policyjną, oddziałami S.A. i SS w liczbie

około 150 ludzi. Niemcy byli dodatkowo wspierani przez

specjalne grupy pomocnicze SS – Heimwehr. Hitlerowcy

przeciwko 50 pracownikom poczty, dowodzonym przez ppor.

Konrada Guderskiego użyli: broni maszynowej, samochodów

pancernych, sikawek z benzyną i miotaczy ognia. Walka trwała

14 godzin. Pocztowcy poddali się dopiero wtedy gdy cały gmach

stanął w ogniu. W tej nierównej walce poległo 6 pracowników

poczty, kolejnych 6 zmarło w szpitalu z powodu odniesionych

ran, 39 zostało skazanych wyrokiem sądu wojennego na

rozstrzelanie. Wyrok zostałwykonany za Zaspie w dniu

5.10.1939 roku.

Bohaterstwo obrońców Poczty Polskiej odbiło się szerokim

echem w społeczeństwie polskim.

Dzisiaj przed wejściem do odbudowanego budynku Poczty

Polskiej znajduje się płyta marmurowa ku czci bohaterów.



Pomnik Bohaterów Westerplatte

Pierwsze strzały w wojnie polsko – niemieckiej 1.09.1939 roku padły na

Westerplatte o godzinie 4.45 gdy pancernik Schleswig – Holstein zaczął

ostrzeliwać polską palcówkę wojskową w Gdańsku. Żołnierze polscy pod

dowództwem mjra Henryka Sucharskiegodzielnie bronili tego małego skrawka

Wybrzeża u wejścia do portu gdańskiego. Niewielka bo 180 osobowa załoga

miała za zadanie utrzymać powierzony jej odcinek kilka godzin a walczyła aż

siedem dni, stawiając zacięty opór kilkutysięcznym oddziałom niemieckim

wspieranym przez artylerię, okręty i lotnictwo.

Stosunek sił stron walczących przedstawiał się następująco:

Polacy – załoga 180 ludzi, 43 karabiny maszynowe, 4 moździerze, 2

działka pancerne, armata 75 mm, 160 karabinów, zapas amunicji i granaty

ręczne.

Niemcy – siły lądowe: 2250żołnierzy uzbrojonych w 68 karabinów

maszynowych, 17 działek, 5 działek piechoty, lekkie moździerze,

miotacze ognia oraz 2 bateie haubic, 1 bateria moździeży i 2 baterie

polowe.

Siły morskie: około 1100 ludzi, 28 różnych dział, 2 torpedowce i inne

okręty, powietrzne: około 40 samolotów szturmowych z ładunkami bomb

i karabinami maszynowymi obsługiwane przez 80 ludzi.



Polskie straty: 15 zabitych, 13 ciężko rannych i kontuzjowanych, 25 – 40

lekko rannych i kontuzjowanych.

Niemieckie straty: 300 – 400 poległych.

Na Westerplatte stanął pomnik w 1966 roku. Część pomnika upamiętnia walkę

obronną żołnierzy pod dowództwem mjra H. Sucharskiego, walkę o Pocztę

Polską, o Oksywie, o Hel a także wszystkie bitwy morskie stoczone przez

polskich marynarzy w czasie II wojnyświatowej.

Pięknie upamiętnił mężną walkę żołnierzy Westerplatte

Konstanty Ildefons Gałczyński w wierszu, który powstał tuż

po wydarzeniach 16 września 1939 roku i po raz pierwszy

został wydrukowany w konspiracyjnym wydawnictwie w roku

1942.



Kiedy się wypełniły dni
i przyszło zginąć latem,
prosto do nieba czwórkami szli
żołnierze z Westerplatte.

(A lato było piękne tego roku.)

I tak śpiewali: - Ach, to nic,
że tak bolały rany,
bo jakże słodko teraz iść
na te niebiańskie polany.

(A na ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety.)

W Gdańsku staliśmy jak mur,
gwiżdżąc na szwabską armatę,
teraz wznosimy się śród chmur,
żołnierze z Westerplatte.

I ci, co dobry mają wzrok
i słuch, słyszeli pono,
jak dudnił w chmurach równy krok
Morskiego Batalionu.



I śpiew słyszano taki: - By
słoneczny czas wyzyskać,
będziemy grzać się w ciepłe dni
na rajskich wrzosowiskach.

Lecz gdy wiatr zimny będzie dął
i smutek krążył światem,
w środek Warszawy spłyniemy w dół,
żołnierze z Westerplatte.

Cmentarz na Zaspie

Miejsce upamiętniające ofiary hitlerowskiego terroru czasów II wojny

światowej. Tutaj rozstrzelani zostali obrońcy Poczty Polskiej tylko

dlatego, że śmieli stawiać opór najeźdźcy. Było ich trzydziestu

dziewięciu. Do 1942 roku Zaspa była miejscem pochówku więźniów

obozu koncentracyjnego w Stutthofie i jego filii. Wieczny spoczynek

znalazło tutaj 67 działaczy Polonii Gdańskiej rozstrzelanych w Stutthofie

w 1940 roku i kolejarze z Szymankowa i Kałdowa. Zaspa jest miejscem

spoczynku wielu znanych Polaków jak: poseł Lendzion, Ks. Franciszek

Rogaczewski, Władysław Pniewski prof. Gimnazjum Polskiego. Dla

upamiętnienia tych wydarzeń stanął na cmentarzu pomnik na którym

widnieje napis „Bojownikom o polskość Gdańska”



Aleja Zwycięstwa w Gdańsku

Kamienny głaz upamiętniający pomordowanych i poległych w

walkach z Niemcami przywódców harcerzy gdańskich w latach

1939 – 1944

Śp. Dz. H. Dr Kręcki Franciszek

Hm. Prof. Liczmański Alf

Dz. H. Dr Miran Stefan

Hm. Inż. Miemiec Gustaw

Hm. Oźdźyński Jan

Napis brzmi: „Myśmy odeszli – Ty zostałeś. Czuwaj”



Sopot, Armii Krajowej

Kamień pamiątkowy ku czci Polaków, mieszkańców Sopotu,

bojowników o polskość tych ziem, poległych w walkach z

hitlerowcami w latach 1939 – 1945

Sopot, ul. J. Wybickiego

Głaz pamiątkowy dla uczczenia pamięci sportowców

pomordowanych przez hitlerowców w latach 1939 – 1945



Gdynia

Plac Konstytucji

W holu Sądu Rejonowego znajduje się tablica pamiątkowa z napisem:

„Pamięci sędziów, prokuratorów, adwokatów i pracowników wymiaru

sprawiedliwości z terenów województwa gdańskiego, którzy zostali

zamordowani przez okupanta hitlerowskiego w latach 1939 – 1945”

ul. Świętojańska

Pomnik ku czci harcerzy poległych w walce przeciwko hitlerowskiemu

okupantowi w latach 1939 – 1945

Obłuże, cmentarz

Groby żołnierzy Wojska Polskiego, 2 zbiorowe mogiły 41żołnierzy

poległych w 1939 roku. Znajdują się tu także groby 12 harcerzy, ofiar

terroru hitlerowskiego, rozstrzelanych 26.X i 11. XI. 1939 roku na

oczach najbliższych.

Oksywie, cmentarz parafialny



Trzy zbiorowe mogiły 44żołnierzy Wojska Polskiego poległych w

obronie Wybrzeża w 1939 roku.

CmentarzŻołnierzy WP w Babim Dole

6 zbiorowych mogił, w których spoczywa około 60żołnierzy, 1 i 3

Batalionu Obrony Narodowej oraz 1 i 2 Morskiego Pułku Strzelców,

poległych w obronie Wybrzeża w dniach 12 – 19.IX.1939 roku.

Witomino

Cmentarzżołnierzy Wojska Polskiego.

Od 10 – 13.IX.1939 roku poległo na Kępie Oksywskiej w walkach z

hitlerowskim najeźdźcą około 370 żołnierzy z 2 Morskiego Pułku

Strzelców. Pochowani są w 40 zbiorowych mogiłach.

Obrońcy Gdyni zmagali się z najeźdźcą niemieckim od pierwszego dnia wojny

polsko – niemieckiej. Niemcy do walk rzucili ogromne siły: 207 dywizję

Landswehry, pułk meklemburski, 2 pułki policji gdańskiej, 2 pułki straży

granicznej, pułk ułanów, pułk lotniczy, batalion SS, batalion Hitler-Jugend i

jednostki marynarki wojennej. Wspierała ich artyleria lekka, ciężka i lotnictwo.

Przeciwko Niemcom Polacy wystawili: 15 tys.Żołnierzy, w tym 1 i 2 Morski

Pułk Strzelców, 3 rezerwowe bataliony strzeleckie, batalion Marynarki

Wojennej, 4 bataliony Obrony Narodowej, ochotników wśród których były

oddziały Czerwonych Kosynierów.

W walkach z morza brały udział stawiacz min. „Gryf” i niszczyciel „Wicher”.

Wojsko polskie nie mogąc poradzić sobie z naporem niemieckim wycofało się

na Oksywie. Zrozpaczony płk Stanisław Dąbek dowodzący obroną lądową



popełnił samobójstwo nie wyobrażając sobie kapitulacji przed Niemcami i

niewoli.

Półwysep Helski, szosa Hel – Jurata

Znajduje się tu tablica pamiątkowa i pomnik ku czci poległychżołnierzy

WP, walczących w obronie Helu od 1.IX do 2.X.1939 roku.

Polacy walczyli pod dowództwem kmdra Włodzimierza Steyera. Zginęło

wówczas 31żołnierzy polskich. Straty przeciwnika były dotkliwe, stracili

53 samoloty, został uszkodzony pancernik Schleswig – Holstein,

zatopiono jeden okręt i uszkodzono kilka mniejszych jednostek morskich.

Kosakowo

4 zbiorowe mogiły na miejscowym cmentarzu, 270żołnierzy WP, którzy

walczyli we wrześniu 1939 roku w obronie Wybrzeża.

W 1964 roku ku ich czci postawiono pomnik.

Rumia

Tablica pamiątkowa na cmentarzu parafialnym upamiętniająca żołnierzy

Wojska Polskiego poległych w walkach w obronie Wybrzeża. Zginęło



wówczas 252żołnierzy z: 3 batalionu rezerwowego Marynarki Wojennej,

1 batalionu Obrony Narodowej, 2 Morskiego Pułku Strzelców z dowódcą

batalionu Pochwałowskim.

Puck

Tablica pamiątkowa ku czci ofiar terroru hitlerowskiego w latach 1939 –

1945, 25 nauczycieli z powiatu puckiego.

Biała k / Wejherowa

Pomnik i zbiorowa mogiła 24żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego,

którzy polegli w walkach we wrześniu 1939 roku.

Piaśnica k / Wejherowa

Pomnik ku czci pomordowanych w okresie od września 1939 roku do

kwietnia 1940 roku. Niemcy w tym miejscu dokonywali masowych

egzekucji na Polakach a także osobach innych narodowości.

Zamordowano w Piaśnicy 12 tys. ludzi w różnym wieku, różnych

zawodów. Ofiary to przede wszystkim ludzie pochodzący z powiatu

wejherowskiego, puckiego, z Kartuz, Gdyni, Gdańska. Naoczni

świadkowie tych wydarzeń twierdzą, że przywożono także ofiary z III

Rzeszy.



Wejherowo

Pomnik ofiar lat 1939 – 1945. Wśród zamordowanych byli nauczyciele,

46 osób a także Alfons Tessar, jeden z organizatorów partyzantki „Gryfa

Pomorskiego”.

Kaliska k / Kartuz

Pomnik i zbiorowa mogiła ofiar terroru hitlerowskiego. Zostało tu w 1939

roku rozstrzelanych 48 osób przez Gestapo z Gdańska i hitlerowców z

Kartuz. W 1944 roku zostały zakopane kolejne ciała 50 Polaków.

Spoczywają też w tym miejscu prochy 276 Polaków zamordowanych

przez Niemców koło Wzgórza Wolności pod Kartuzami i w Sarnim

Dworze.

Kartuzy

Pomnik i cmentarz żołnierzy Wojska Polskiego i ofiar terroru

hitlerowskiego. Na cmentarzu jest 11 zbiorowych mogiłżołnierzy, którzy

zginęli w walkach z okupantem niemieckim z 1939 roku. Są także mogiły

317 Polaków zamordowanych na terenie powiatu kartuskiego w latach

1939 – 1945.



Sztutowo

Obóz koncentracyjny Stutthof został już założony 2 września 1939 roku

jako pierwszy obóz tego typu na ziemiach polskich. Na terenie tego obozu

przebywali: Polacy, Rosjanie, Węgrzy, Czesi, Cyganie, Ukraińcy,

Łotysze, Białorusini, Włosi.

Pierwszymi, którzy trafili doobozu byli działacze Polonii Gdańskiej

aresztowani 1.IX.1939 roku. We wrześniowych transportach do obozu

trafiali jeńcy wojenni, przedstawiciele inteligencji Pomorza a także

wspomniani działacze polonijni. Z zachowanych dokumentów wynika,że

więźniów było 117 tys. tych zapisanych, ale jest również wiadomo,że nie

wszystkie transporty były odnotowywane w dokumentach a więc liczba

na pewno jest większa.

Obóz przez cały czas swego istnienia był rozbudowywany. Posiadał 36

filii. Niektóre z nich znajdowały się w: Gdyni, Granicznej wsi,

Kokoszkach, Lęborku, Pruszczu Gdańskim, Elblągu, Gdańsku, Piastowie,

Przebrnie i wielu innych miejscowościach.



Warunki życia w obozie, marne odżywianie powodowały,że więźniowie

szybko umierali. Bardziej odpornych na trudy obozowe gazowano,

rozstrzeliwano, wstrzykiwano trucizny.

W Stutthofie zginęło około 65 tys. więźniów, 20 tys. w filiach i w czasie

ewakuacji obozu.

Ostateczna likwidacja obozu nastąpiła 9 maja 1945 roku. Obecnie na

terenie obozu znajduje się muzeum martynologii.

Kościerzyna

Pomnik ku czci 34 zamordowanych nauczycieli z powiatu kościerskiego

w latach 1939 – 1945.

Starogard Gdański

Baszta Gdańska – tablica pamiątkowa, upamiętniająca areszt policyjny

dla osób ze Starogardu Gdańskiego wywożonych później do więzienia lub

naśmierć do Lasu Szpęgawskiego.

Szpęgawsk k / Starogardu Gdańskiego

Pomnik i zbiorowe mogiły pomordowanych Polaków,Żydów a także

Niemców, Austriaków, Francuzów i Czechów.



Selbstschutz, SS i Gestapo zamordowały około 7 tys. ludzi. Najwięcej

egzekucji odbywało się od 10.X.1939 roku do 8.XII.1939 roku. W

ostatnim dniu rozstrzeliwano dzień i noc. Szpęgawsk to miejsce

spoczynku patriotów z Kociewia. Wśród zamordowanych są księża z

powiatu starogardzkiego z Pelplina. Akcje masowych mordów trwały do

wiosny 1940 roku.

Szymankowo

Pomnik ku czci 21 zamordowanych kolejarzy i celników stacji

Szymankowo i Kałdowo w dniu 1.IX.1939 roku przez Niemców pod

komendą Hermana Gröninga za to,że kierując się patriotyzmem

skierowali naślepy tor pociąg wojskowy Wehrmachtu co uniemożliwiło

Niemcom obsadzenie mostu na Wiśle w Tczewie, natomiast umożliwiło

Polakom wysadzenie go.



E W A L U A C J A

W dobie globalizacji, fascynacji młodego pokolenia tym co „zachodnie”,

amerykańskie, obawiałam się braku zainteresowania tematem, który chciałam

zaproponować.

Początkowo rzeczywiście nie odniosłam wrażenia,że jest to coś na co czekają.

Jednak, kiedy zachęciłam uczniów do poszukiwania informacji samodzielnie na

temat tego okresu wśród najbliższej rodziny, znajomych zaczęli się „wciągać” i

szukać także w różnych innych źródłach np.: czasopismach, opracowaniach

książkowych. Przybliżeniem historii regionu w latach II wojnyświatowej

wyzwoliłam w uczniach szereg pozytywnych uczuć takich jak: patriotyzm,

podziw, uznanie, szacunek dla ludzi tamtych czasów, ich odwagi, poświęcenia.

Tym samym osiągnęłam pogłębienie więzi z własnym regionem i

społeczeństwem Pomorza Gdańskiego.



Okazało się również, że to co znają z dotychczasowej nauki historii jest bardzo

ogólne, teraz chętnie pogłębiają wiedzę, poznając szczegóły niektórych

wydarzeń z wielkim zainteresowaniem,czasami niedowierzaniem.

Myślę, że kontynuując ten fragment regionalnej historii Pomorza Gdańskiego

przyczynię się do jeszcze głębszego zespolenia młodego pokolenia z ziemią na

której urodzili się i żyją.
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