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W okresie międzywojennym, wobec ograniczonych możliwości Polski do korzystania 

z portu w Gdańsku, powstała Wojskowa Składnica Tranzytowa. (WST) Usytuowana została 
w Wolnym Mieście Gdańsk (WMG), na półwyspie Westerplatte. Z założenia miała służyć 
obsłudze przeładunku, magazynowania i ekspedycji  towarów dla wojsk. Zgodnie z 
postanowieniami Ligi Narodów z 9 grudnia 1925 roku składnica miała być chroniona przez 
stacjonujący oddział wartowniczy w sile do 88 polskich żołnierzy (2 oficerów, 20 
podoficerów i 66 szeregowych). Polska objęła formalnie składnicę w wieczystą dzierżawę 
dniu 31 grudnia 1925 roku. 

W roku 1933 pod pretekstem poprawy warunków bytowych i przebudów budynków 
istniejących, utworzono budynki wartownicze i schrony oraz kabiny bojowe. Utworzono 
pierścień obrony złożony z 5 wartowni oraz koszar w środku, jako centrum dowodzenia i 
schron dla załogi. Realizacja schronu i kabin odbywała się w sposób tany zazwyczaj nocą. 

Wraz z pogarszającymi się od 1938r. stosunkami Polski z władzami II WMG w 
składnicy zarządzono stan pogotowia, wprowadzono system alarmowy, całkowite 
zaciemnienie terenu w porze nocnej, szczegółowa kontrolę wszystkich wjeżdżających 
pociągów, stworzono dodatkowy system placówek – stanowisk obrony, które miały tworzyć 
zewnętrzny pierścień obrony na przedpolu wartowni oraz koszar. Dozbrajano stanowiska, 
sprawdzano linie telefoniczne, rozstawiano zasieki i potykacze, usuwano nadmiar 
zadrzewienia na liniach ostrzału z karabinów maszynowych. W sierpniu 1939r. zostały 
zbudowane umocnienia polowe. Wiosną 1939 roku wobec zaostrzenia się stosunków 
niemiecko-polskich załogę Westerplatte wzmocniono w sposób nielegalny do około 210 
żołnierzy (w tym 5 oficerów i 1 oficer-lekarz) oraz wyposażono w broń ciężką piechoty: 4 
moździerze, 2 działka ppanc. 37mm,1 działo piechoty 75mm oraz 18 ckm, 18 rkm i 6 lkm; 
160 karabinków , 40 pistoletów i ok. 1000 sztuk granatów. Dowódcą załogi Westerplatte był 
wówczas mjr Henryk Sucharski, a jego zastępcą kpt. Franciszek Dąbrowski.  

25 sierpnia 1939r.  wpłynął do portu gdańskiego,  pod pretekstem " kurtuazyjnej 
wizyty" niemiecki okręt szkoleniowy Krigsmarine, pancernik „Schleswig-Holstein”. 
Przedłużająca się, pod pretekstem uzupełnienia paliwa, wizyta wzbudziła niepokój polskich 
władz. 

W piątek 1 września 1939r.o godz. 4:47 „S-H” kmdr Gustav Klamp wydaje rozkaz 
otwarcia ognia z dział artylerii głównej, średniej i lekkiej w kierunku Wojskowej Składnicy 
Towarowej. Minutę później oddano pierwsze salwy z dział okrętowych, następnie do ostrzału 
dołączyły działka przeciw lotnicze o kalibrze 20mm. Celem 7. minutowej kanonady było 
zniszczenie części muru składnicy. Strzelano również z karabinów maszynowych 
rozlokowanych na drugiej stronie kanału portowego. Załoga składnicy mimo utrzymywanej 
gotowości bojowej była nieco zaskoczona. 

Po ustaniu ostrzału, będący już na stanowiskach obrońcy walczyli z niemiecka 
piechotą. Główny ciężar natarcie wychodzącego od nasady półwyspu przyjęły placówki 
„Fort”, „Prom”, „Wał” i Wartownia nr 2. Pozostałe punkty oporu ostrzeliwały ciężkie 
karabiny maszynowe (ckm) usytuowane po drugiej stronie kanału portowego w Nowym 
Porcie. Skuteczny, flankujący ogień polskiej ciężkiej i ręcznej broni maszynowej, wspartej 
przez moździerze, zadał poważne straty Niemcom i zmusił je do wycofania się na pozycje 
wyjściowe. 

O godz. 8.55 Niemcy podjęli drugi atak. Tym razem prowadzono go ostrożniej tj. z lepszym 
wykorzystaniem osłony terenowej. Niemcy jednak ponownie musieli się wycofać, wobec 
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odparcia natarcia przez ogień broni maszynowej wartowni nr 1,2 i 5 oraz placówek „Wał” i 
„Prom” i „Deika”. Okopali się na wysokości Mewiego Szańca. Pierwszy dzień obrony 
przyniósł: straty po stronie Polskiej: 4 zabitych, 4 rannych; wycofanie się Polaków z 
placówek „Wał”i „Prom”, utratę uszkodzonej jedynej armaty 75mm. 

Od 2 września Niemcy, po ewakuacji ludności cywilnej z Nowego Portu, przeprowadzili 
ok. godz. 18.00, z wysokości ok. 4 tys. metrów, atak bombowcami Junkers Ju-87B 
uzbrojonymi w bomby o wagoniarze 500,250,50.  Wpierw dwukrotnie trafili koszary . 
Przebito dwa górne betonowe stropy, dewastując obiekt, ale nie naruszając poważnie 
konstrukcji;  trzeci strop sutereny – schronienia załogi ocalał). Wartownia nr 5 trafiona 
pięćset kilogramową bombą została całkowicie zniszczona. Z jej załogi przeżyło 2 ludzi, 
poważnie rannych. Uszkodzono wartownię nr 2,4,5,7 kasyno podoficerskie, zniszczono sieć 
wodociągową, kuchnie, pod koszarami - wszystkie 4 moździerze. Trwający 30 minut nalot  
spowodował śmierć 10 obrońców, odniesienie ran u 6, osłabienie i dezorganizację systemu 
obrony. Major Sucharski spodziewając się natarcia nakazał spalenie szyfrów. Postanowił 
poddać składnice, jednak sprzeciwił się temu kpt. Franciszek Dąbrowski. Niemcy wzmocnili 
siły kompanią pionierów przybyłych z Rosslau – Dessau. 3 września w okolicach Wisłoujścia 
pozycje zajęła bateria haubic kalibru 105, a na zatoce pojawiły się niemieckie okręty lekkie: 
Torpedowiec T-196, trałowiec „Von den Groeben”. W godzinach nocnych nastąpiła krotka 
wymiana ognia z broni maszynowej. W godzinach rannych 4 września, następuje ostrzał z 
torpedowca T-196 i trałowca „Von den Groeben”, jednak nie powodując większych szkód. W 
tym dniu w okolicach twierdzy Wisłoujście zajęły pozycje niemieckie moździerze. 5 września 
o godz. 9 ogień otworzyła bateria haubic, nie powodując większych zniszczeń. W nocy z 5/6 
września Niemcy podjęli próbę podpalenia lasu na Westerplatte, który utrudniał im 
obserwację i celowania, a także skutecznie maskował pozycje. Nie powiodła się Niemcom 
próba wepchnięcia na półwysep torem kolejowym cysterny z substancją łatwopalną z 
zamiarem wysadzenia jej w pobliżu linii polskiej obrony - eksploadowała przedwcześnie 
nieopodal niemieckich okopów w wyniku zapalenia ostrzałem przez polskich żołnierzy. 6 
września Niemcy systematycznie, acz niezbyt skutecznie ostrzeliwali ciężkimi moździerzami 
z kierunku Wisłoujscia. Uszkodzono wartownię nr 2, w koszarach jedna osoba została ranna. 
Po godz. 15 Niemcy podjęli kolejną próbę podpalenia lasu, tym razem wtaczając 2 cysterny. 
Obrońcy spowodowali ogniem z ciężkiej broni maszynowej, ponownie przedwczesną 
eksplozję cystern i gwałtowny, ale krótki pożar. 7 września ok. godz. 4.30 „S-H” i ckm 
zlokalizowane w wyższych kondygnacjach budynków w Nowym Porcie ostrzelały składnicę. 
O godz. 5 niemiecka piechota posuwając się powoli rozpoznała polskie pozycje. Ogień w 
Wartowni Nr 1 i 2 oraz z placówek „Fort” „Bieniasza” i „Deika” powstrzymał atak Niemców. 
„S-H” skierował ogień na Wartownie nr 2 wsparając własne oddziały. Nastąpiło poważne jej 
uszkodzenie i wyłącznie z dalszej walki.. Około godz.7 Niemcy rozpoczęli wycofywanie.  

W wyniku bardzo trudnej sytuacji obrońców (nie funkcjonowały Wartownie nr 2 i 5, 
Wartownie nr 1 i 4 były poważnie uszkodzone, stracono 15 osób, kilkadziesiąt było rannych i 
ich był ciężki, brakowało wody, narzędzi chirurgicznych, medykamentów, zachodziła obawa 
gangreny, kurczyły się zapasy żywności.) mjr Sucharski podjął decyzję o kapitulacji. 
Wywieszono w oknie koszar biała flagę, część załogi zgromadziła się na ostatniej zbiórce. 
Zdolnych do marszu żołnierzy odprowadzono do Mewiego Szańca, rannych odwieziono do 
gdańskich szpitali. Oficerów przewieziono do hotelu Continental, podoficerów i szeregowych 
do więzienia na Biskupiej Górce. 10 września oficerowie trafili do oflagów, pozostali do 
stalagów. W okresie walk szacuje się, że poległo 15 polskich żołnierzy, 26 było rannych. Po 
stronie niemieckiej szacuje się 50 zabitych, rannych 121. W dowód uznania dla waleczności 
załogi Westerplatte nieprzyjaciel pozwolił mjr Sucharskiemu zachować i nosić szablę.  
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USTAWIENIE PUNKTÓW OBRONY  

 

SZKIC OBRONY 
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WYBRANE FORMY UPAMI ĘTNIENIA. 

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Wartownia nr 1 na Westerplatte. 

Gdańsk. Ulica mjra Sucharskiego  

Gdynia. Ulica mjra Sucharskiego  

Gdańsk. Ulica Obrońców Westerplatte 

Sopot Ulica Obrońców Westerplatte. 

Gdynia.. Ulica Obrońców Westerplatte. 

Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku, Wyzolenia 

III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, Topolowa 

Coroczne obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej 

Cykliczne inscenizacje na terenie całego półwyspu, nawiązujące do wydarzeń, które miały 
miejsce podczas obrony Westerplatte we wrześniu 1939 r. 

 

 

 


