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W połowie marca 1945 r. broniący Gdańska i Gdyni oraz całego wielkiego zaplecza 

tych miast,  dowódca 2 armii gen. Weiss, miał pod swoją komendą ponad 200 tys. znakomicie 
uzbrojonych żołnierzy hitlerowskich. Obszar ten, z którego Niemcy mieli jedynie wyjście 
morzem lub drogą powietrzną, otaczał ogromny pierścień wojsk radzieckich II Frontu 
Białoruskiego, pozostających pod dowództwem marszałka Konstantego Rokossowskiego. 
Linia frontu przebiegała pod koniec pierwszej dekady marca 1945 r. wzdłuż Nogatu i Wisły, a 
następnie przez zdobyte do tego czasu miasta: Gniew, Starogard, Kościerzynę, Bytów i 
Sławno. 

Kategoryczny rozkaz Hitlera zobowiązał dowództwo zamkniętych w tym pierścieniu 
wojsk do utrzymania się nad Zatoką Gdańską, aby związać siły radzieckie w tym rejonie i 
bronić głównej bałtyckiej bazy Kriegsmarine, wysyłającej m.in. z Gdańska i Gdyni łodzie 
podwodne na rozbójnicze rejsy po Atlantyku. Hitler zarządził, iż Gdańsk ma być broniony do 
ostatniego żołnierza. 

W walkach o wyzwolenie Gdańska i Gdyni wzięła udział 1 Brygada Pancerna im. 
Bohaterów Westerplatte, składająca się z trzech batalionów czołgów i zmotoryzowanego 
batalionu piechoty. Brygadą dowodził płk. Malutin. Napierające naprzód wojska radzieckie, 
składające się z 2., 19., 48., 49. i 70. armii, 1 armii pancernej i 4 armii lotniczej wyzwoliły po 
ciężkich walkach szereg miast i setki wsi pomorskich. 

W dniu 12 marca zdobyto Puck i Wejherowo. W czasie walki pod dworcem 
kolejowym w Wejherowie wyróżniła się dzielnością polska załoga czołgu nr T34, dowodzona 
przez ppor. Sawina. Czołg ten pełnił rolę pomnika przy grobie obrońców Westerplatte, 
poległych w dniach od 1 do 7 września 1939 r., w miejscu usuniętego przed wizytą sowieckich 
oficjeli, krzyża. W roku 2007 został przetransportowany do Lubuskiego Muzeum 
Wojskowego. Następnego dnia - 13 marca wojska radzieckie osiągnęły lini ę biegnącą od 
morza wzdłuż zachodniego brzegu Wisły, przez Koźliny pod Tczewem, Pszczółki, Leźno, 
Banino, Wielki Kack, Chwarzno, Janowo, Redę i nadmorską Rewę, a więc stanęły na 
przedpolu Trójmiasta. Po niezwykle krwawych, trwających od 12 do 17 marca walkach pod 
Janowem polska brygada pancerna skierowana została pod wieś Łężyce, a stamtąd - po 
rozpoznaniu w walce obrony niemieckiej i następnie krótkim wypoczynku - udała się pod 
Wielki Kack. Ze wsi tej, dziś przedmieścia Gdyni miała wyruszyć wraz z oddziałami 
radzieckimi do generalnego szturmu na Gdynię. W dniu 22 marca 49. armia radziecka, 
dowodzona przez gen. Griszina i 70. armia pod dowództwem gen. Popowa wyruszyły z 
rejonu Wielkiego Kacka i potężnym uderzeniem przełamały niemieckie linie obronne. Po 
zdobyciu Orłowa i Kolibek dotarły do Zatoki Gdańskiej. Rankiem 23 marca, oddziały 
pułkowników Zakondina i Kuźmina uderzyły od północy na Sopot i opanowawszy go po 
krótkich walkach, wyparły hitlerowców do Jelitkowa i Oliwy. Wielki i niespodziewany dla 
Niemców manewr Griszina i Popowa rozciął, skupione na terenach Gdańska i Gdyni siły 
niemieckie, na dwie części. 23 marca Sopot powrócił do Polski. 

 Na morzu panowała jeszcze nadal flota niemiecka, wspomagająca wojska niemiecką 
obronę lądową, ale topniała ona z każdym dniem pod atakami radzieckiego lotnictwa. I tak 
np. 18 marca zatopiono pod Helem parowiec „Orion”, a na Bałtyku kuter trałowy „R 227″. 
Tego samego dnia 8. korpus lotniczy zbombardował lotniska we Wrzeszczu, Babim Dole pod 
Gdynią i w Rumi. Zniszczono lub uszkodzona na nich 64, z około 100 posiadanych przez 
wroga, samolotów. 19 marca zatopiono 7 jednostek pływających, w tym 4 wojenne. 22 marca 
Niemcy ponieśli podobne straty. W tym dniu także dobity został bombami w porcie gdyńskim 
okręt liniowy „Schleswig-Holstein”, uszkodzony 18 XII 1944 r. podczas nalotu alianckiego 
na port gdyński. Ten to okręt rozpoczął w dniu 1 września 1939 r. swoimi salwami na 
Westerplatte II wojnę światową. Każdy następny dzień przynosił hitlerowcom dalsze straty na 
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morzu. Tonęły jednostki z ewakuującymi się z „gdańskiego kotła” wojskiem, dygnitarzami 
NSDAP oraz łupami wojennymi, sprzętem i amunicją. 

Po rozcięciu zdobyciem Orłowa i Sopotu sił hitlerowskich, bezzwłocznie rozpoczęło 
się uderzenie wojsk radzieckich na Gdańsk i Gdynię. W walkach brała również udział polska 
1. Brygada Pancerna, nacierająca od strony Wielkiego Kacka na Gdynię. Ostateczny szturm 
na to miasto nastąpił rankiem 27 marca po potężnym przygotowaniu artyleryjskim. 
Wspierając natarcie dwu dywizji piechoty radzieckiej osiągnęli polscy czołgiści Mały Kack i 
sforsowawszy tory kolejowe w rejonie dzisiejszego Wzgórza św. Maksymiliana wdarli się w 
godzinach przedpołudniowych na ul. Świętojańską i we wspólnych walkach z żołnierzami 
radzieckimi dotarli do pl. Kaszubskiego. Jako jeden z pierwszych parł wówczas ku 
zabudowaniom gdyńskim czołg por. Juliana Miazgi, ale trafiony pociskiem utknął na drodze, 
a dowódca został ciężko ranny. Czołg ten („T 34″) ustawiony jest w charakterze pomnika przy 
al. Zwycięstwa we Wrzeszczu. 

W godzinach popołudniowych opanowane zostało miasto, a w nocy, w trakcie 
ciężkich walk, został zajęty port gdyński. Ranek 28 marca przyniósł Gdyni wolność, 
oczekiwaną przez ponad pięć i pół roku. Hitlerowcy pozostali jeszcze na Kępie Oksywskiej, 
pamiętnej bohaterską obroną żołnierza polskiego w 1939 r. Po tygodniowej walce zdobyto ją 
w dniu 5 kwietnia 1945 r. 

Szturm na Gdańsk poprzedzony został w dniu 24 marca wezwaniem, wystosowanym 
drogą radiową do dowództwa hitlerowskiego, aby dla oszczędzenia rozlewu krwi ogłosiło 
kapitulację. Odpowiedzią generałów niemieckich było wprowadzenie straszliwego terroru w 
stosunku do własnych żołnierzy i mieszkańców Gdańska. Na kogo padł bodaj cień 
podejrzenia o chęć poddania się, ten był mordowany przez oprawców z SS. Na drzewach 
wielkiej alei lipowej między Gdańskiem i Wrzeszczem, na szubienicach i latarniach ulicznych 
powieszono dziesiątki żołnierzy, zaś ludność cywilną rozstrzeliwano. 

Gdy zawiodły nadzieje na kapitulację, marsz. Rokossowski zarządził natarcie ze 
wszystkich stron na przedmieścia, a następnie na centrum Gdańska. Następuje odcięcie wody, 
masowe bombardowania, katiusze. Miasto znajduje się w ogniu.  Od południa parły w stronę 
śródmieścia oddziały gen. Fiediunińskiego, od zachodu wojska gen. Batowa. Od strony 
północnej 49. i 70. armia zdobyła 25 marca Oliwę i rozpoczęła walkę o Wrzeszcz i Brzeźno. 

Nad ranem 28 marca atakujący dotarli do Dworca Głównego w Gdańsku. Do boju 
włączone zostały w tym dniu zmotoryzowany batalion 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów 
Westerplatte oraz pododdział czołgów tej jednostki. Współdziałając z wojskami radzieckimi i 
pokonując opór hitlerowców dotarły one o godz. 14 na Długi Targ. Doszło wówczas do 
niezwykłego i pamiętnego w dziejach Gdańska wydarzenia. Przy akompaniamencie 
wybuchów pocisków, świstu kul oraz szumu i trzasków szalejącego pożaru nastąpiło 
zatknięcie przez ppor. Bronisława Wilczka i chor. Zbigniewa Michela biało–czerwonej flagi 
na dachu Dworu Artusa, na znak objęcia znów przez Polskę jej prastarego miasta Gdańska i 
portu. Jednak walka o ten port trwała jeszcze do 30 marca, zaś sławne Westerplatte poddało 
się dopiero 7 kwietnia, wywieszając białą flagę na chwilę przed mającym nastąpić szturmem 
polskich oddziałów. 

W wyniku działań wojennych zniszczenia Gdyni wyniosły 20%, Sopotu 10%, a 
Śródmieścia Gdańska 90%. W Gdańsku wzięto do niewoli 10tys. żołnierzy, zdobyto wielkie 
ilości broni i sprzętu wojskowego, w tym 45 okrętów podwodnych. Kapitulacja Helu i Uścia 
Wisły nastąpiła później – 9 maja 1945r. 
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Kierunki natarcia wojsk radzieckich w okolicy Gdańska i Gdyni w marcu 1945 r. (szkic) 

 

WYBRANE FORMY UPAMI ĘTNIENIA 

GDAŃSK 
1. Gdańsk. Czołg porucznika Miazgi przy al. Zwycięstwa. 
2. Gdańsk. Wspólna mogiła 58 żołnierzy WP Polskiego poległych w 1945 roku przy 
wyzwoleniu Gdańska. Cmentarz Srebrzysto. 
3. Gdańsk. Nekropolia Żołnierzy Radzieckich poległych na terenie Gdańska w 1945 r. przy 
ul. Gen. A. Giełguda obok Cmentarza Garnizonowego. 
4. Cmentarz Ofiar Hitleryzmu na Zaspie 1939-1945. 
5. Ulica 1 Brygady 
 
SOPOT 
1. Pomnik Powrót Sopotu do Polski po drugiej wojnie światowej. U Zbiegu ulic A, 
Mickiewicza i Elzy orzeszkowej 
2. Ulica 23 marca 
 
GDYNIA 
1. Pomnik 1 Brygady Pancernej Orłowo skwer przy ulicy Weteranów 
2. Plac  1 Brygady Pancernej na Kamiennej Górze w Gdyni. 
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RELACJA NAOCZNEGO ŚWIADKA 
 

 

Wstrząsająca relacje z przebiegu ostatnich dni wojny naocznego świadka wydarzeń, 
Jana Wentowskiego, przedwojennego Gdańszczanina. Przez dwie doby, 27 i 28 marca 
1945 roku, szedł z matką i dwiema siostrami z Gdańska do Wrzeszcza. Po drodze 
starszą siostrę, szesnastoletnią Ewę, zgwałcił sowiecki żołnierz. Rodzina Wentowskich 
nocowała w kaplicy na cmentarzu przy Politechnice Gdańskiej. Po wielu trudach dotarli 
do płonącego Wrzeszcza. Wielki Tydzień 1945 roku był nie tylko dla nich piekłem na 
ziemi. Wielkanoc 1945 roku obchodzono już w wyzwolonym mieście. W latach 1945 - 
1966 Jan Wentowski mieszkał przy ulicy Saperów we Wrzeszczu.  

Po Żydów i Polaków diabeł przyjdzie  
 
- Przed wojną, mieszkaliśmy – z rodzicami i starszą, przyrodnią, siostrą, Ewą, w wynajętym 
mieszkaniu w kamienicy za restauracją Kubickiego nad Motławą w Wolnym Mieście 
Gdańsku. Tam w 1937 roku się urodziłem. Kamienica nie istnieje. Ojciec był rdzennym 
Polakiem, ze swoim bratem, Aleksym, pracował w Porcie przy przeładunku węgla i innych 
pracach. Mama pochodziła z Pomorza, spod Gniewu na Kociewiu, była Niemką, nie chciała 
się nauczyć polskiego. W domu mówiło się przeważnie po niemiecku. Rodzice opowiadali, że 
antagonizmy niemiecko – polskie zaczęły się pod koniec lat 30., że hitlerowcy zaczęli wtedy 
zadzierać nosa, na ulicy się słyszało, że „po Żydów i Polaków diabeł przyjdzie”. 1 września 
1939 roku skoro świt przyszli do nas hitlerowcy i zabrali ojca do obozu koncentracyjnego 
Stutthof. Matka pisała do Foerstera, że jej mąż dostał się do obozu z prośbą o pomoc. Rodzice 
podpisali się na liście folksdojczów i ojca ze Stutthofu po pół roku wypuścili. Zgłosił się na 
roboty do niemieckiego gospodarza na Żuławach. W czasie okupacji pracował – jako ślusarz - 
spawacz przy łodziach podwodnych w Stoczni w Gdańsku. W 1942 roku nasze nazwisko 
zniemczyli – z Wentowski zrobili Wendorff. W mieszkaniu w Gdańsku długo nie czuliśmy 
wojny, w okolicy było spokojnie. Kilka razy dość blisko spadały pociski. Ślady po 
bombardowaniach natychmiast uprzątano, co można było - odbudowywano. W 1942 roku 
rozpoczęły się naloty alianckie. W czasie alarmów schodziliśmy do schronu - były tam cztery 
pomieszczenia - w podziemiach istniejącego do dziś budynku dawnej słodowni przy ul. 
Czopowej. W 1944 roku w naszym gdańskim mieszkaniu, w obecności akuszerki, urodziła się 
druga moja siostra, Anita. 
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Początek piekła  

- Na przełomie lutego i marca 1945 roku zaczęło się robić gorąco. W pierwszych dniach 
marca nastąpiło wielkie uderzenia. Miałem osiem lat. Pamiętam, jak dzisiaj, zimny marcowy 
dzień, matka mnie posłała na pierwsze piętro do sąsiadki żeby zanieść dla psa odpadki. 
Posiedziałem, jak to dzieciak. W pewnym momencie gwizd, huk, strzeliło, pocisk wpadł do 
mieszkania sąsiadki. Ganiałem z pokoju do kuchni, z kuchni do pokoju. Sąsiadka 
powiedziała: „Idź do mamy, nie wiadomo co jest”. Wróciłem, nie rozglądałem się, w pobliżu 
podobno masę ludzi zginęło. Zaraz potem weszliśmy do schronu i nie wychodziliśmy przez 
trzy tygodnie. Jedzenie - jakie takie - było. Prąd do Niedzieli Palmowej – był. Ogrzewanie 
także. Łóżka stały jedno przy drugim, cała rodzina na jednym w poprzek spała. Obok sąsiadka 
z małym dzieckiem, częściowo sparaliżowana, Polka, panicznie bała się Iwana. Chciała 
wypłynąć z Gdańska Gustloffem. Z uwagi na kalectwo na statek się nie dostała i to uratowało 
jej życie. Miasto w dzień i w nocy było bombardowane. W schronie słychać było wybuchy, 
nikt nie wychodził, wokoło się paliło. Wtedy dołączył do nas ojciec. Zwolniono go, bo 
Stocznia w Gdańsku właśnie przerwała prace. 

Wielki Tydzień w ogniu 

- Cały Wielki Tydzień trwało Wyzwolenie Gdańska. W Niedzielę Palmową elektrownia na 
Ołowiance została zbombardowana. Zabrakło światła, przestały działać urządzenia 
wentylacyjne i pompy. W niektórych schronach – na przykład w schronie, gdzie teraz działa 
klub U2 przy Hali Targowej – ludzie się potopili. W naszym schronie było sucho, mieliśmy 
lampy karbidowe, mimo nieczynnej wentylacji nie było zbyt duszno, bo pomieszczenia były 
wysokie. Ale obok w bunkrze – kostce betonowej – co do dziś stoi, ludzie, stłoczeni zaczęli 
się dusić. Moja mama chrzestna z córką w ostatniej chwili stamtąd wyszły, opowiadała, że w 
przejściu leżeli martwi, poduszeni ludzie. Dowiedzieliśmy się o tym dużo później po wojnie. 
Ojciec na chwilę się ze schronu oddalił i zniknął. Potem się okazało, że zatrzymał go alkohol, 
którego skład mieszkańcy odnaleźli, ukryty na czas wojny, była wtedy prohibicja, w piwnicy 
naszego domu. Zawsze lubił wypić, widać chciał nadrobić prawie sześć lat abstynencji i 
straciliśmy z nim kontakt.  
- Wyszliśmy z mamą i siostrą ze schronu – zamiast do siebie - weszliśmy do sąsiadki, tej 
samej, u której byłem, jak uderzyła bomba. Mama się bała być sama, ojca wciąż nie było. 
Sowieci wyciągali kobiety, gwałcili. Mama stwierdziła, że tam nie ma co siedzieć, nie 
wiadomo gdzie jest ojciec, postanowiła, że idziemy do Wrzeszcza do jej siostry. 

Krasnoarmiejec zgwałcił Ewę 

- Iść z Gdańska do Wrzeszcza – mama z siostrą na ręku, starsza siostra, Ewa, ja i sąsiadka z 
dzieckiem w wózku - zaczęliśmy we wtorek, 27 marca 1945 roku. Matka myślała, że wzięła 
plecak z chlebem, a tam była pierzyna. Wędrowaliśmy ulicą Czopową, Podwalem 
Staromiejskim, przez Targ Drzewny, ulicami Garncarską, Elżbietańską. Rosjanie splądrowali 
sklep spożywczy przy Podwalu Staromiejskim, nawet nas ogórkami poczęstowali. Gdańsk był 
prawie cały wypalony, gdzieniegdzie jakiś budynek stał jeszcze w ogniu, na przykład kościół 
św. Józefa. Z Targu Węglowego widzieliśmy jak się ten kościół palił. Wtedy nie 
wiedzieliśmy, że w środku, żywcem, płoną podpaleni przez Sowietów Gdańszczanie. Byłem 
po latach w kościele św. Trójcy - jako świadek naoczny - na uroczystym odsłonięciu tablicy 
upamiętniającej to tragiczne wydarzenia. Dalej szliśmy przez Hucisko, koło pałacyku Ligi 
Narodów, dzisiejszego Nowego Ratusza, koło dworca do wiaduktu Błędnik, który był 
zdewastowany, ale z duszą na ramieniu, przeszliśmy. Wszędzie gruzy. Ludzi pełno, każdy 
szukał dla siebie miejsca, wielki chaos. Na obecnym placu Zebrań Ludowych stało – już puste 
- osiedle baraków postawione przez Niemców dla mieszkańców poszkodowanych w trakcie 
bombardowań. W pewnej chwili wyskoczył krasnoarmiejec, starszą siostrę, Ewę, zaciągnął 
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do jednego z baraków i zrobił z nią co chciał. Miała wtedy szesnaście lat. Nie mogliśmy 
zrobić nic, mama trzymała na rękach roczną moją siostrę, Anitę. Traumę po tym, co przeżyła, 
Ewa miała do końca życia. 

Noc na cmentarzu 

- Bo było tak. Pierwsi radzieccy żołnierze – to byli zdobywcy, szli naprzód, narażali się, 
ginęli. Maruderzy - gwałcili, rabowali, używali sobie na poniemieckich terenach. Dla nich 
wszystko co znaleźli – brali co popadło, ale najbardziej upodobali sobie zegarki – to był raj na 
ziemi. Doszliśmy do obecnej ulicy Tuwima i znowu siostrę, Ewę, krasnoarmiejec zaczął 
ciągnąć do mieszkania. Ktoś go spłoszył, po chwili wróciła do nas. Znaleźliśmy się przy 
drewnianej kawiarni „Cztery Pory Roku” naprzeciw miejsca, gdzie teraz stoi czołg. Tam, 
gdzie jest czołg też była ładna kawiarnia, z tarasem. Po drodze mijaliśmy wykolejone 
tramwaje, zwoje pozrywanej sieci trakcyjnej. Doszliśmy do cmentarza miedzy ulicami 
Skłodowskiej a Smoluchowskiego, zatrzymaliśmy się przy furtce. Zaczynało zmierzchać. Z 
domku, który jeszcze istnieje wyszedł grabarz, Niemiec, wpuścił nas na teren cmentarza. 
Kazał się ukryć między żywopłotami, po chwili przyszedł i wpuścił nas do cmentarnej 
kaplicy, gdzie spędziliśmy noc. Wstaliśmy, był słoneczny, piękny dzień i wtedy Rosjanie 
zrobili wielkie oczy, że tylu ludzi ukryło się nocą na cmentarzu. Wyszliśmy i ktoś krzyknął: 
„Gdańszczanie mają do Gdańska iść”. Bałagan nie z tej ziemi, nie było nikogo, kto by ludźmi 
dyrygował. 

Wszystko w ogniu 

- Po chwili ktoś mówi: „Do Gdańska nie, miasto jest bombardowane”. Alianci bombardowali 
cały czas, bo Rosjanie takiego lotnictwa jak anglo – amerykańcy nie mieli. Mama 
powiedziała: „Nie, już idziemy teraz do Wrzeszcza”. Ten kawałek w stronę Wrzeszcza dosyć 
spokojnie przeszliśmy. Dopiero gdy znaleźliśmy się znaleźliśmy przy Al. Grunwaldzkiej, na 
rogu Miszewskiego wszystko stało w ogniu. To już był 28 marca 1945 roku. Chciałem iść w 
Miszewskiego, ale matka powiedziała: „Stój, dokąd idziesz?” Cofnęliśmy się i przedarliśmy 
się przez park Uphagena znajdując się przy płonącym Zakładzie Doskonalenia Zawodowego 
przy ul. Miszewskiego, obok wszystkie budynki także się paliły. Przeszliśmy pod wiaduktem 
kolejowym pomiędzy barykadami przeciwczołgowymi. Z drugiej strony na ulicy 
Wyspiańskiego było względnie cicho.  
- Doszliśmy do ulicy Konrada Leczkowa, pod dom ciotki przy dzisiejszym placu ks. 
Bronisława Komorowskiego, gdzie spodziewaliśmy się znaleźć schronienie. Tam także 
wszystko się paliło. Rosjanie, jak coś było nie tak, wrzucali lonty zapalające. Przysiedliśmy 
nad potokiem, matka mówi: „No i co teraz? Musisz zobaczyć, może ciotka gdzieś będzie”. 
Traf chciał, kobieta siedziała obok, słyszała, że nasza sąsiadka mówi po polsku i powiedziała 
do nas: „Idźcie na ulicę Saperów, pod czwórkę”. Wtedy podszedł polski wojskowy i 
powiedział: „Idźcie z ulicy, będzie ostrzał”. Może to był anioł? We wskazanej willi mieszkał 
Polak, pan Strelau, pracownik dyrekcji kolei, niech mu ziemia lekką będzie, w 1948 roku 
zmarł. Najpierw nie bardzo chciał nas, obcych, przyjąć, miał już lokatorów. W wielu 
okolicznych domach stacjonowały jeszcze wojska radzieckie. Na dzisiejszym placu ks. 
Bronisława Komorowskiego stała katiusza. Nie widziałem jej, słyszałem w nocy wizg 
wylatujących z niej pocisków. 

Dezercja z Narviku 

Wielkanoc w kwietniu spędziliśmy u pana Strelaua. Gdańsk był już wyzwolony. Zapasów 
żadnych nie mieliśmy, ale coś niecoś do jedzenia się znajdowało, nie wiem jakim cudem. Po 
dwóch tygodniach dowiedzieliśmy się, że obok stoją puste wille. I kto mógł – zajmował. 
Myśli zamieszkali w trzech pokojach na parterze domu przy ul. Saperów. 28 kwietnia były 
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moje urodziny, ciotka już wtedy z nami była, okazało się, że w czasie pożaru schroniła się u 
sąsiadów. Wkrótce potem ciotka wyjechała do północnych Niemiec na stałe. Ogródki 
przydomowe były niesamowicie zdewastowane, parkany poprzewracane, wojsko musiało 
gdzieś wozy postawić. Po miesiącu obejścia mieszkańcy uprzątnęli.  
- Taty nie było jeszcze z nami. Upił się – jak się później okazało - w odnalezionym składzie 
alkoholu w piwnicy naszego domu w Gdańsku i po wyzwoleniu zapomniał języka w gębie. 
Mógł opaskę biało – czerwoną nałożyć, to by go puścili. Rosjanie tatę - wraz z wieloma 
innymi Gdańszczanami - zgarnęli, nie wiedzieli co z nimi, cywilami, robić – jeńcy, nie jeńcy? 
I wywieźli ich do obozu Narvik w Nowym Porcie. Mama już na Saperów się dowiedziała, że 
ojciec jest w Narviku. A że tata w czasie okupacji nauczył się zegarki naprawiać, Rosjanie mu 
wyszabrowane „czasy” znosili i miał pełne ręce roboty. Od czasu do czasu dostawał 
przepustkę, przychodził do domu, na godzinkę, dwie, czasem dał mamie zarobione parę 
złotych.  
- W międzyczasie tata się rozchorował. Przyszedł do domu, lato w pełni, elektryczności 
jeszcze nie było, mówi: „Za godzinę muszę być z powrotem”. Wiedzieliśmy, że Rosjanie 
potrzebują fachowców i wywożą do roboty na Wschód. Matka do ojca: „Nie wracaj, idź na 
wieś do swojej siostry”. Miał parę groszy uciułane, wyjechał, zatrzymał się u rodziny, 
sześćdziesiąt kilometrów stąd, niedaleko Gniewu. Zdezerterował. Uniknął wywózki. Przez 
czas jakiś był spokój. Jak mama napisała, żeby wracał, przyszedł Rosjanin z tłumaczem i 
zaczęli ojca szukać. Ale ojciec po zmianie jedzenia na dobre się u ciotki rozchorował i 
dopiero po dwóch tygodniach wrócił do domu. Obóz w Narviku w Nowym Porcie jeszcze 
był, dopiero go zlikwidowali pod koniec 1945 roku. Matka mówi: „Ty się nie zastanawiaj, 
tylko zgłoś do komendantury, powiedz, że u rodziny zasłabłeś, nie wiesz co się stało, wróciłeś 
do żony. I mu się udało. Wielu innych powywozili. 

Opustoszałe magazyny 

- Niby żyliśmy już normalnie. Przyszło polecenie od nowych polskich władz, żeby spakować 
się i z całą rodziną i stawić na dworzec towarowy przy Stoczni Gdańskiej. Chcieli nas, jak 
wielu innych przedwojennych Gdańszczan, wywieźć do Niemiec. Ale transportu nie 
podstawiono. Ojciec podszedł do strażnika i powiedział, że zabiera żonę i dzieci do domu. W 
ramach akcji repolonizacyjnej wróciliśmy do starego nazwiska. We Wrzeszczu przy ul. 
Mickiewicza pod numerem 20 była radziecka komendantura, z dużą czerwoną gwiazdą przy 
wejściu. Ojciec tam z nami poszedł i dobrze, bo nazwisko by nam przekręcili, rosyjskie „b” to 
nasze „w”, wpisali najpierw jako Bentowskich zapisali, ojciec sprostował i poprawili. Trzeba 
było szukać czegoś do jedzenia, siostra mamy z moją starszą siostrą, Ewą, pojechały do 
Straszyna, tam były magazyny żywnościowe, po ziemniaki, warzywa. Nic nie znalazły, 
wcześniej było wszystko wybrane. Czego Niemcy nie wzięli,Rosjanie przejęli.  
- Po drodze od gospodarzy trochę ziemniaków wyżebrały. Pamiętam taki moment, że na 
śniadanie matka powiedziała: Ostatni kawałek chleba rozdzielam, i co teraz?” Traf chciał, że 
w południe przyszedł mąż naszej sąsiadki, z którą z Gdańska do Wrzeszcza 
przywędrowaliśmy, z zawodu hotelowiec. Czternaście języków znał, zaczął pracować, 
pomagali nam. Starsza siostra, Ewa, zaczęła pracować jako opiekunka do dzieci w rodzinie 
mieszkającej przy ul. Wajdeloty we Wrzeszczu. Mama chodziła prać to tu, to tam. Jedzenie 
jakie takie było. Mąż sąsiadki musiał coś mieć na sumieniu, bo w 1947 roku wsiadł na statek, 
żeby uciec do Szwecji. Czy dotarł? Nie wiem. Wypłynął w morze i ślad po nim zaginął. Żona 
żadnych wiadomości nie dostała. Nie wiedziała do końca swoich dni, co się z nim stało. 
Później dopiero wyczytałam, że Rosjanie te okręty zatapiali. 

Malarz Chlebowski snuł się po ruinach 

Niedaleko, przy ul. Zawiszy Czarnego we Wrzeszczu, drugi dom z gankiem po lewej stronie, 
mieszkał gdański artysta malarz, Stanisław Chlebowski, z żoną i synem w moim wieku. Pani 
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Chlebowska była pierwszą moją nauczycielka rysunku w podstawówce po wojnie. Jej 
ulubionym tematem był zniszczony Gdańsk. A pan Chlebowski chodził przez cały rok 
jednakowo ubrany – w płaszczu prochowym, kapeluszu, pod szalikiem. Przeżył zagładę 
Gdańska, snuł się po ruinach, nie mógł się z tym wszystkim pogodzić.  
- Poszedłem do prowizorycznie zorganizowanej szkoły podstawowej w Conradinum, 
dyrektorem był pan Świetlik, pani Nowaczyk – wychowawczyni, mówiła po polsku i po 
niemiecku. Uczniowie w klasach pomieszani – Polacy i Niemcy. W ciągu pół roku nauczyłem 
się dosyć dobrze mówić i czytać po polsku. Potem lekcje odbywały się w budynku, w którym 
dziś mieści się XIX LO przy ul. Pestalozziego we Wrzeszczu. Następnie chodziliśmy na 
lekcje do gmachu przy dzisiejszej ulicy Dmowskiego, tam dostawaliśmy codziennie po pół 
litra mleka, które do domu nosiłem dla młodszej siostry. Na chodniku przy tej ulicy były 
działki – metr na dwa metry – wydzielone - urządzono targowisko. Duński Czerwony Krzyż 
organizował szczepienia przeciwko gruźlicy. Przestrzegano przed piciem surowej wody, 
panował tyfus. Jedzenia brakowało, szczególnie mięsa. Ludzie głodowali. Szkołę podstawową 
– w budynku na Leczkowa, skończyłem w 1958 roku. Poszedłem do pracy w Centralnym 
Biurze Konstrukcji Okrętowych, pracowałem jako goniec przez dwa lata. Przeniosłem się do 
Stoczni Gdańskiej i zatrudniony zostałem na stanowisku podsuwnicowego. W 1960 roku 
przeniosłem się do fabryki telewizorów T 18 w Gdańsku, która przekształciła się w 
UNIMOR. Tam poznałem drugą żonę. Pracowałem w Unimorze do emerytury. Przy ulicy 
Saperów we Wrzeszczu mieszkałem od 1945 do 1966 roku. Mieszkamy od ponad dwudziestu 
lat z żoną w falowcu przy ul. Piastowskiej na Przymorzu. Moja młodsza siostra, Anita, w 
domu przy ul. Saperów mieszka do dziś. 

 

 


