
1 7 września 1959 Po kolejnej salwie z pancernika
niemieccy zołnierze z oddziału

SS ,,Heimwehr Danzig" i kompanii szturmowej z ,,Schleswiga-Holsteina"
ruszają do pierwszego ataku. Załamuje się on w ogniu polskich karabinow
mas4/nowych i mozdzierzy. IYajwiększe straty lYiemcy ponoszą pod
placowką Prom



"fl*g:*ge#* polskiego morza
To bodaj najbardziej PoPularna legenda Września 1939 - obrona Westerplafte. Narodziła się iuz
Podczas trwania bojów, bo komunikaty radiowe ,,Westerplatfe walczy,, dodawały sił polakom
w całYm kraju. Stu kilkudziesięciu żołnierzy w kilku umocnionych wartowniach i placówkach
broniło od ranka 1 do PoPołudnia 7 września skrawka suwerenne; polskiw rzekomo wolnym
Gdańsku.

Polacy byli atakowani przez pra-
wie trzy tysiące żołrrierz1,, dwa
dywizjony lotnicze, pancemik
,, S chleswig-Holstein" z dzialami
kalibru 28o mm oraztrzy okręty
towarzyszące. Spadały na nich
pociski z wod;, ziemi i powie-
trza, odpierali - praktycznie bez
artylerii - szturmy od nasady
półwyspu i desanty na brzeg,
borykali się z gruzami i pożara-
mi. Fakt, że tylko 15 zginęło, nie
świadczy o cudzie, ale o świet-
nym łyszkoleniu, harcie ducha,
doskonałej organizacji i dowo-
dzeniu. Oblicza się, że na
jednego poległego żołnierza pol-
skiego prz;,padło 3o zabitych
Niemców.

Ow wynik był do tego stopnia
zaskakujący, że Niemcy nie
chcieli uwierzyć, że trzymałaich
w szachu tak szczupła i słabo
uzbĄona zaloga, polski poeta
zaś sądził, iż wszyscy obrońcy
musieli zgnąć. Konstanty llde-
lons Gałczyński. odcięt1
w obozie jenieckim od wiado-
mości, pisał przecteż:

Kiedy się wypelnily dni
I przyszło zginąć latem
prosto do nieba czwórkami

szli
Z ołnierze z We stelplatte...

Nasi żołnierze łykazywali
niebp,,ałą waleczność na wszyst-
kich frontach łrześniowej
kampanii, ale podczas obrony
Wybrzeża dali chyba najwięcej
jej dowodów. Oto pracownicy
Poczty Polskiej w Gdańsku bro-
nili swojej placówki dwa razy
dłużej, niż zakładał plan odsie-
czy. Nigdy ona nie nadeszła, a
hitlerowcy rozstrzelali niemal ca-
łą załogę, Podczas nalotów na
poń gdyński marynarze dwóch
niewielkich okręcików,,Nurek''
i ,,Mewa" (większe opuściły por1)

ostrzeliwali nurkuj ące stukasy
do momentu, gdy bomby roze-
rwały ich jednostki. Gdynia, a
następnie Kępa Oksywska broni-
Ę się do 19 września. Dowódca
płk Stanisław Dąbek prowadzil
ogień z działka ppanc., aż został
poraniony granatem. Wtedy za-
strzelił się, bo nie dopuszczał
myśli o przeżyciuupadku pol-
skiego portu. Przlpomina się
pułkownik Wołodyjowski... Hel
trzpnał się do z października.
Działa Baterii im. Heliodora La-
skowskiego trzymały na
stosowną odległość jednostki
Kriegsmarine, a na lądzie roze-
r"wano minami półwysep i
zatlzymano piechotę niemiecką.

Tak broniono polskiego okna
na świat, Gdyni, będącej chlubą
dwudziestu lat niepodległej Pol-
ski, najnowocześniejszego portu
bałtyckiego, do którego zawlja|y
nasze coraz liczniejsze statki
handlowe i okręty wojenne.

Z dzieciństwa (po 1956 roku) pa-
miętam znakomite opowiadania
Karola Borcharda z cylĄu,,Zna-
czy kapitan" i,,Krążownik spod
Somosierry". To z nich moje po-
kolenie czerpało nie tylko
wiedzę, i nie przede wszystkim
wiedzę, ale jakieś przedziwnie
entuzjastyczne prryrłriązanie do
morza. Szkoły morskie były wte-
dy oblegane, a harcerze,jak
przed wojną, śpiewali:

Morze, nąsze morze, będziem
ciebie wielnie strzec,

Mamy rozkaz cię utrzymać,
albo na dnie twoim lec,

Albo na dnie, z honorem lec...

Obrona Westerplatte wpisuje
się w historię obrony całego Wy-
brzeża i współtworzy legendę
polskich zvńązków z morzem.
Fakt stał się legendą, a legenda
faktem, -Maciej Rosalak

ł Stefan
Gatrvatowski
,,Westerplatle"
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,,Morze, nasze morze...

1hisloryk,
redaktor
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magazynu
,,Taktyka
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''.i:]'godnie z ustaleniami traktatu
Źl:, wersa]skiego odrodzona Rzecz -

pospolita Polska obj ęła w posiadanie
część Pomorza Gdańskiego z linią
brzegowąBałĘku o długości l4o km
(od dzisiejszej Jastrzębiej Góry do
Gdyni). Połowę tego stanowiła Mie-
rzeja Helska - liczona od nasady do
cypla i z powrotem.

Polska obecność wojskowa na Po-
morzurozpoczęła się formalrrie z8 li-
stopada r9r8 roku, gdy JózefPiłsud-
ski łlydał rozkaz utworzenia Mary-
narki Polskiej, jeszcze bez bliżei
określonych zadań i struktury orga-
nizaryjnej. Pierwszą j ednostką mary-
narki był Batalion Morski, FakĘcznie

wojska Frontu Pomorskiego zajęły
należny Polsce obszar w styczniu
r9zo roku.

Obsza r polskiego Pomorza posia -

dał znaczące walory obronne. Na po-
fu dniu pelne jezior i rzek Pojezierze
Kaszubskie, w części centralnej zale-
siony oraz przet ięly zabagnionl.mi
dolinami Łeby i Redy, z górującyrn
masy-wem Kępy Oksl-wskiej, jedlrrie
na północypłaski i bezleśny, osłonię-
tyjednakże Jeziorem Zarnowieckim
i bagnami Piaśnicy. Osobnl,rn jego
elementem była Mierzeja Helska, na
której powstały jedyne stałe umoc-
nienia.

Na obszarze przydzielonym Pol-
sce nie było żadnego większego por-
tu. Port w Gdyni, który stał się pol-
skim ,,oknem na świat" i główną bazą

Obrona Wybrzeża
w 1959 r.

Mar,rnarki Wo j ennei, uruchomiono
w r9zJ roku. Pobliski Gdańsk decy-
zją mocat,snr staJ się rłolnpn mia-
stem pod zal,ządem Ligi Narodów.
W 1933 roku, po dojściu Hitlera do
władzy, w Berlrnre przemyśliwano
o przyłączeniu Gdańska do Rzeszy
dziękipuczowi mrejscorrych narodo-
wych socialist ów. \\'obec stanowczej
postawy Polski (mótriło się nawet
o wojnie prewenryjnej) Hitler na kil-
ka latłycofał się z tych planów.

Niemiecki dyktator porłrócił do
swych żądańjesienią r95B roku, po
zajęciu Austrii i czeskich Sudetow.
Domagal się nie tylko zgodyna przy-
łączenie Gdańska, ale także budowy
przez polskie Pomorze eksterJtorial-
nej autostrady i 1inii kolejowej z Rze-
szy do Prus \\;schodnich. W zamian
oferorvał przedłużenie polsko-nie-
mieckLego ukladu o nieagresji. zapro-
szenie Polski do paktu antykomin-
ternolvskiego, rvolnocłową strefę
portolvą i glĄ.arancje zbytu towarółv
w Gdańsku. Rzeczpospolita odrzuci-
ła tę ofertę.

Niemcy powtórzyli swe żądania
w bardziej agres}.\Ąrn}m tonie w mar-
cu l9]9 roku. kilka dni po zajęciu
Czech i Moraw. Wobec kolejnej od-
mowyHitler z8 kwietnia zerrr a} pakt
i zaatakował Polskę na forum Reich-
stagu. W odpowiedzi polski ninister
spralł zagranicznl ch Beck lr sęj66-
uym przemówieniu 5 maja stanow-
czo stwierdzil, że ,,Polska od morza
odepchnąć się nie da''.

W związku z nasilenien kn zr-su
gdańskiego władze polskie zdec1,-
dowały się na manifestację sił,t \Iar,-
szałek Rydz-Śmigł1,, nakazat rt sierp-
niu r959 roku utworzenie drł.rrdlłrri-
zyjnego (l,s. i zl. DP) Korpusu Inter-
wenryjnego dla obrony interesów
polskich w Gdańsku na rłypadek
puczu i anektowania go przez Rze-
szę. 27. Dl.wizja Piechoty wsparta
bata]ionem czołgórł. miała łvółvczas
opanot ać miasto. Sil1- Korpusu in-
terwencyjnego międz1. r6 a 8 sierp-
nia rozlokowano na poludnie od
Bydgoszczy. Oddział1, znajdowały
się w pe}nej gotolvości bojowej. Nie
rłTładowano nalvet ciężkiego sprzę-
tu z transportórv, które oczekiwały
na bocznicach. Między z4 a 27
sierpnia przesunięto z7. DP na pół-
noc, w rejon Lubichowo - Osieczno
- Ocypel. Z końcem sierpniakorpus
rozwiązano, a jego jednostki w
pierwszych dniach września zostały
rozbite w Borach Tucho]skich.
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\Moj skowa Składnica tŁ*reęr§*ęąr*
r9z4 roku Liga Na-
rodów zgodziła się
na utworzenie pol-
skiej Wojskowej
Skladnicy Tranzy-

towej na półwyspie Westerplatte,
znajdującej się w obrębie gdańskiego
portu i chronionej ptzez żokierzy
Wojska Polskiego. Na miejscu starego
zdewastowanego pruskiego fońu
wybudowano basen amunicfrny
i doprowadzono linię kolejową.
W 19z6 roku wzniesiono ceglarry mur
oddzielający V/esterplatte od teryto-
rium Wohego Miasta. Pierwszy pol-
ski oddziałwartovrniczyw sile z7 lu-
dzi (oficer, pięciu podoficerów;
27 szeregowych) przyjechał do
Gdanska w styczniu 19z6 roku.La-
tem załoga powiększyła się do 7o,
a w r9z9 roku do 88 żołnierzy i pod-
oficerów. Ochraniali oni składy woj-
skowe oraz przeładunek na statki
materiałów wojennych, głównie
amunicji. Początkowo załogę tworzy-
li Polacy zPomotza, shlżący w róż-
nych jednostkach podległych Do-
wództwu Okręgir Korpusu VII w To-
runiu. Później na Westerplatte kiero-
wano także żoŁlierzyz Polski central-
nej i Kresów Wschodnich.

Na mocy polsko -gdariskiego ukła-
du z r9z8 rokuwładzeWolnegoMia-
sta uzyskaĘ prawo kontroli policfr-
nej i celnej składnicy. Rząd polski,
gdy chciał przeładołl.wać materiały
wojskowe na Westerplatte, musiał
powiadomić o Ęłn Radę Portu 48 go -

dzinwcześniej.
Po 1935 roku, kiedywzrosło zagro-

źenie hiflerowskim puczem w Gdań-
sku, polska składnica na Westerplat-
te nabrałajeszcze większego znacze,
nia. Przystąpiono więc do jej umac-
niania, aby załoga mogła odeprzeć
niemiecki atak i doczekać odsieczy.
W latach 1933 - 1936 Wbudowano
cztery betonowe wartownie i kosza-
ry Prace wykonywarro w tajemniry,
tak by nie zwrócić uwagi Niemców
Obiekty rłrJposażono w ciężkie kara-
biny masrynowe i obficie zaopatrzo-
no w amunicję. Stworzono również
sieć aiarmową, umieszczając ttż nad
ziemią przewody, których przerwa-
nie sygnalizował dzwonek na najbĘ -

szej warlou,ni.
Wojskowa Składnica Tranz;ńowa

działała bez większych za]dóceńaż
do 1938 roku, kiedy Niemcy nasilili
rozpoznanie polskiej placówki. Wo-
bec nadchodzącego zagrożenia na
Westerplatte przetransportowano

ia; l ii:|i:],
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dwa działka przeciwpancerne kal.
:z mm, jedno działo ka]. 75 mm i czte-
ry moździerze, Ministerstwo Spraw
Wojskowych uydało też poufne za-
rządzenia w sprawie doboru załogi.
Do shżby na Westerplatte kierowano
wyłącznie żolńerzy narodowości
polskiej z województw centralnych
Iub pofu dniowo-wschodnich, mają-
cychpowyżej r7o cmwzrostu, nieka-
ranych, pewnych politycznie, odpo-
wiednio przeszkolonych. Także pod-
oficerowie ioficerowiemusieli się od-
znaczać wysokimi kwaiifikacjami
imorale.

Załogę podzielono na kon§.rrgent
stały i t5łrrienny. Do pierwszego na-
leżeli oficerowie i podoficerowie za-
wodowi, którzy musieli odsłużyć
w składnicy minimum dwa lata, do
drugiego zaś 8o oficerów, podofice-
rów i żołnierzy oddziału wartowni-
czego, którzy przebl,wali na Wester-
platte przez sześć miesięcy. Odkwiet-
nia t 959 roku kon§..ngen t wlłnienny
stanowi]i żohderze z. Dlrrizji Piecho-
ty Legionów z Kielc. Należe]i oni do
najlepszych w swych pułkach i shrż-
bę na Westerplatte traktowali jako
szczególne wy,óżnienie.

Latem 1939 roku stało sięjasne, że
wojna z Niemcami wisi na włosku.
Przewidując, że Westerplatte stanie
sięjednlłn z pierwszych celów nie-
mieckiego nata_rcia, nakazano zało-
dze budowę umocnień polorłych,
przede wszystkim okopów i stano-
wisk dla karabinów maszynorłych.

Prace rłykonl,wano w nocy aby je
ukry c przez rozpoznaniem njemiec-
kim. Powstały nowe placówki: Prom,
Przystań, Elekfuownia, Łazienki, Wał i
Fort.

Potajemnie wzmocniono też zało-
gę składnicy. Między 8 czerwca a
15 sierpnia na Westerplatte przerzu-
cono dwóch oficerówi 78 żotierzy.
3r sierpnia 1959 rokuzaiogę tworzyło
zo5 ludzi: pięciu oficeróW 54 podofi-
cerów, lr9 żolnierzy i z7 pracowni-
ków cywilnych. Dowódcą był mjr
Henryk Sucharski, a jego zastępcą
kpL Franciszek Dąbrowski. Polacy
mieli się bronić przez z4 godziny,
oczekującna odsiecz, ale mjr Suchar-
ski po rozmowie z ppłk. Sobocńskim
z Generalnego Komisariatu RP
w Gdańsku wiedział, że na pomoc
trudno będzie liczyć.

Ęłrnczasem Niemcy przygotowy-
wali się do ataku, ustawiając wokół
polskiej placówki karabiny maszł,rro-
we i działa. z5 sierpnia 1939 roku do
p ortu wp§nął z kurtlaĄną wizfią
niemiecki pancernik szkolrry,,Sch]e-
swig-Holstein". Jak dziś wiemy był to
jedlrrie pretekst do ustawienia okrę-
tu w pobliżu Westerplatte. Pod po-
kładem pancernika znajdowali się
żołnierze z kompanii szturmowej
(cztereih oficerół, zz5 podoficerówi
szeregowców). Potężny okręt qpo-
sażony w cztery działa kal. 28o mm,
tzdziałka]. r5o mm i broń przeciw-
Iotniczą, uydatnie wzmocnił siłę
ognia strony niemieckiej.

ł pancernik

,,schle5Wig-
-Holstein"
ostrzeliwuje
WesterpIatte
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1Września
1939 roku o godz. 4.3o ,,Schle-

swig-Holstein" był w gotowości
bojowej. O 4.45 w dzienniku po-
kładorłT.rn pancernika odloto -

wano: ,,Okręt idzie do ataku na
Westerplatte... ". O godzinie 4.48
rozpocz}na osfu za1 Westerplatte.
Pancemik zakrywaj ą chmuy dy
mu i gazów prochowych, a na te-
renle polskej sldadniry dochodzi
do potężnych eksplozji, Piei"wsze

dwie salłvy spadają w okolicy
bramy kolejowej i munr. Brama
zostaj e zńszcz ona, a mrrr w wielu
miej scach poważnie uszkodzony
Odgłos rłybuchów podrywa na
nogi polską zalogę, której część w
nory czuwala na placówkach. Kil-
ka minut po ogłoszeniu alamu
żołrierze zajmują .tlyznaczone
stanowiska. Po kolejnej salwie
z pancenrika niemiecry żohrierze
z oddziafu S S,,Heimwehr Darrzig"

i kompanii sztutmowej z,,Schle-
swiga-Holsteina" ruszają do
pier"rtszego alaku. Załamuje się
on w ogrriu po]skich karabinów
maszlnouych i moździerzy. Naj -

większe straty Niemcy ponoszą
pod placówką Prom, gdzie
spravmie dowodzi por. l.eon Pa-
jąk

Wysłany na przedpole patroi
likwiduje placówkę gdańskiej
policji Schupo przy bramie nr r.

Kapral
piechoty
w mundtLr:e
polowym,
w hełmie
niechon
\łz.1911,
uzbrojony
lv RKM

l,Browning

wz. l9z8 i dva
granaty ręCzne

obronny

l:::L I

!
,], Jł:, ,

zaczynają ostrze]iwać stano\,vi-

fl6l ska niemieckiej broni maszl,no- r;.;;

wej w spichlerzach po drugiej ,*
stroniekanalu portorłego. \ie- \

steĘ, wkrótce w pobliżu rozry-
. wająsięwielokalibrowepociskl
'i" z,,Sch]eswiga-Holsteina". Roz-
ll bita polska siedemdziesiątka

piątkamilknie.
W tpn sam}m czasie Polacy

udaremniaią próbę wdarcia się
na teren składnicy oddziału
Schupo w rejonie r,vartoułri
nr 4. \iemietcr policjanci. za-
skoczeni siią polskiej obrony,
idą lv rozsrpkę. Placówka Przy-
slań prowadzi zacięlą l\T,rnjanę
ognia przez kanał portorły
z ukrltymi w rejonie komory
celnej Niemcami, W krytycz-
n}.rn momencie do walki wlą-
czają się polskie moździerze,
obkładając celnym ogniem ob-
szar koncentracji niemieckich
jednostek. Przy odpielaniu nie-
mieckiego ataku ginie czterech
polskich żo}nierzy.

Po pier"wszych próbach zdo-
bycia Westerplatte Niemcy wy-
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Marynarze
z pancernika

i,,schleswig-
Holstein"
usuwająłuski
wystrzelonych
pocisków
burząc7ch
l5o mm baterii
burtowej

cofują się na pozycje \ryI'ściołr e.
Nie oznacza to jednak wy-
tchnienia dla obrońców bo
..Schleswig-Holstein" kieruje
swe działa na placówkę Prom
(odlamki ciężko ranią por. Pają-
ka), by rvkrótce przenieść ogień
na koszar;,-. Poiaq- odpowiadaj ą
strzałami z dzialka przeciwpan-
cernego kal. 57 mm, ale nie mo-
że ono uczynić żadnej krzl.wdy
potężnie opancerzonemu okrę-
towi. Mjr Sucharskilłydaje roz-
kaz łTrcofania załogi placówki
Prom, Jej żo}nierze wzmacniają
wartownięnrr.

O godz. 9 Niemcy rozpoczy-
nają drugie natarcie, które zo-
sla je odparle przez wartorłnie
nr r, z,5 iplacówkę Fort. Napla-
cówce Prz; stań l n4 d w1 miana
ogria. Po południu i wieczorem,
o godz. r9, \iemcv podeimują
kolejne szturmy. Wszystkie zo-
stają odparte. Noc upł;.wa
wmiarę spokojnie.

2 września
Przed świtem na przedpole

rłyruszają niemieckie patrole,
aby slwierdzic. czy Polac1 nie
przygotowali w nocy jakichś
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niespodzianek na ziemi niczy-
jej. Po ich powrocie rozpoczl.na
się przygotowanie artyleryj skie
skierolrane na M drloM nie nr r i
z or az kos zary. Wkrót ce po nim
pewni swego Niemcy podrywa-
ją się do ataku, bypo chwili za-
lec w morderczym ogrriu pot-
skich karabinów maszlnorłych.
Na niebie pojawiają się pierw-
sze niemieckie samoloty rozpo-
znawcze, O godz. rr rvychodzi
koleine niemieckie uderzenie,
ról,nłlież nieudane.

O godz. l7,4o rozpoczyna się
najcięższa próba dla obrońcór,v.
47 bombowców nurkujących

Ju-87, zwanych stukasami,
bombarduje Westerplatte.
ż5o-kj logramorł e bom by nisz-
czą wańownię nr 5 - ginie pra-
wie cała załoga. Bomby rozbija-
ją też stanowiska polskich moź-
dzier zy i pr zeryw ają linie tetefo -

niczne łączące wysunięte pla-
cówki i warlownie z koszarami.
Budl.nek koszaro.r,ly zostaje po-
ważnie uszkodzony.

pod wieczór nad koszarami
pojawia się biała flaga, co odno-
towują niemieccy obserwato-
rzy, ale wkrótce zostaje zdjęta.
To przejaw kryzysu w polskim
dowództwie. Mjr Sucharski, po-

rażony niszczycie]skrmi skutka-
mi nalotu i stratami, chce kapi-
fulować, aby ocalić resztę załogi.
Ustępuje wobec sprzeciwu po-
zostałych oficerów z kpt. Dą-
browskimna czeie. w ostatnich
latach coraz glośniej mówi się
jednak, że dowódca składnicy
po bombardov/aniu załamał się
psychicznie i zoslal polbawiony
komend1,, którą przejął ener-
gicznykpt. Dąbrowski.

Tak czy inaczej, Westerplatte
broni się nadal. Około godz. zo
Polacy odpierają trzecie nie-
mieckie natarcie tego dnia,
a o godz. 2J nocny rłypad na
placówkę Forl oraz warlownie
nr t i z. Gdy walka ustaje, pod
osłoną ciemności obrońcy na-
prawiają linie telefoniczne i od-
budowują stanowiska poiowe.
Polskie straty z września rłT.rro-
szą ośmiu poległych i ki]kuna-
sturannych. t
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EPotscy ołicerowie z Westerplatte po kapitulacii
ENiemieccy żolnierze przy murze Wojskowej Składnicy Tranzyto-

wej na Westerplatte
E Pułkownik Hecke salućuje ma|orowi Sucharskiemu
ElGenerał Eberhardl rozmawia z majorem Sucharskim po kapltu-

lacji
EIPłonące W eslerplatte w id,ziane z p okładu,,S chlesw ig a- Holsteina"
ŚlHitlel zwiedza Westerplatte, ry września ry39
ŻRuiny umocnień na Westerplatte
E,,Schleswig-Holstein" ostrzeliwuje polskie pozy cj e

Westerplatte ł:ł,*e; i s ię.,"

3 września
o świcie dochodzi do starć

z niemieckimi patrolami na
przedpolach glównei pozycji
obrony. Przez trzy godziny We-
sterplatte ostrzeliłrrje też
,,Sc}rlezwig-Holstein". O godz, lr
niemiecki ogień ustaje. Z oddali
s}ychać dźwięk dzwonów ko-
ścielnych, głośną muzykę mar-
szową, okrzyki. To niemieckafe-
ta na cześć wkraczających do
Gdańska regularnych oddzia-

łów Wehrmachtu. O godz. r5
\iemc; kończą święlowanie
i wznawiają ostrzał polskiej
składnicy. 15 minut później
przez usiany lejami i potrzaska-
nymi drzewami lasek ruszają
niemieckie grupy rozpoznaw-
cze, a]e Polacy są czujni i zmu-
szają rłroga do odwrotu. Nocą
Niemc; bez skulku próbują
opanować polskie placówki
pr z ez zasko czenie atakami grup
szturmorłych. Polska czujka

przy wartolĄT]i rrr 4 udaremnia
też próbę desantu w baserue
amunicyjnl,rn.

4 września
Natarcie poprzedza bardzo

siIny ogień arlylerii polowej
z okolic W is}oujścia. Jednał pie-
chota zalega w rł,}niku ostrza-
h-r... niemieckiej broni maszl,rro-
wej - nie znając dokładnego
położenia polskich stanowisk,
siecze ona po wsz; sil<im. co się

rusza, nie oszczędzając wła-
snych żołnierzy.

O godz, t4znow rycządziała
,, S chJeswiga-Holsterna". Nawalę
z pancernika wspomagają inne
okręty: torpedowiec,,T-1,96"
i trałowiec ,,Von der Gróben",
a także artyleria wojsk lądo-
rł1 ch. Celem sąwafiownie ff l i

z or azkoszary.,,Jedylka" zosta-
jepoważnie uszkodzona, O go-
dzinie r7doboju rusza sciągnię-
Ę z Królewca batalion saperów
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lĄTposazony w mtotacze ognia.
Jednał obsług polskich karabi-
nórł. maszynorłl.ch są bez]lto-
sne i saperzy muszą się wycofać.
Zacięte u,alki toczą się rv pobli,
żu wartorł,ni nr l,,zl4 oraz pla-
cówek Fort i Tor kolejołl,y.

5 września
Od świtu do godz. 16 arĘleria

pokładowa niemieckich okrę-
tów prowadzi metodyczny
ostrzał polskich pozl.cji. Klł,a-
drans po u\laniu narłaI1 \iem-
cy podrpvają do ataku piecho-
tę. Najcięższą walkę tego dnia
toczy placówka Fort, tracącjed-

nego zabitego i kilku rannych.
Sl,tuacja obrońcór,r slaje się
krl.tyczna, gdyż zaczyna brako-
wać wody pitnej i lekarstq
a walcząc1 piąry dzień żolrrierze
są skrajnie wyc zerpari - zdarza
się. że zas,rpiają na stanowi-
skach.

6 września
\iemcv. chcąc ia k na iszybciej

zająć Westerp]atte, które stało
się slłnbolem polskiego oporu
ltobec hitIeronskie| agresji.
uciekają się do podstępu. Posta-
nawiają przepchnąć w stronę
polskich pozycji cystemę rłrypeł-

nioną ropą i rłysadzić ją, licząc,
że pożar suchego lasu zlamie
mora]e obrońcórr. A]e nie wie-
dza. że Polacy są przygotorłani
na taką ewentualność. Cysterna
rłykoleja się na rozkręconych
zawczasu torach przed polskimi
stanowiskami. Ostrzelana z bro -

ni maszynowej i obrzucona
granatami eksploduje, nie czy-
niąc żadnych szkód. Niedługo
po tJrm placowka przystań od-
piera ieszcze jeden alak nie-
mieckiej piecho§.

7 września
Rankiem \iemc; ponolł,nie

próbują podpalić las za pomocą
cysterny z ropą. Załogaplacówki
Tor Kolejotly i §łn razem nie da-
je się zaskoczyć, lik.,vidując za-
grożenie. Na Westetplatte, jak co
dzień, spadają pociski ze,,Schle-
swiga-Holsteina", a niemiecka
piechota próbuje się wefuzeć
w głąb póhłyspu. Obrońcy od-
pierają ten atak. Mimo olbrzy-
miego zmęczenia, braku wody i
żlłrnosci. a co gorsza gasnącej
nadziei na odsiecz, większość z
nich chce walczyć dalej.

Jednak o godz. r5 mjr Su-
charski podeimuje dec; zję
o kapitulacji i nakazuie rłrywie- '"
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Westerplatfe
t-7 lx 1939

FAZAl

FAZA ll
1 Września 1939 roku przed śWitem
,,SthleSWiB- HolStein" prZ8mieścił Się
w głąb kanału portowego i Zajął
dogodną poZycję do ostrzału,
0 godz 4,1ł8 ze WSzyStkich dział
otworzył ogień d0 pOlskiej placóWki [2].
Po kilku salwach pancernika do ataku
ruSZa niemiecka piechota [3]. Natarcie
załamuje Się W ogniu polSkich
karabinóW maSzynoWyCh i moźdżierzy.
Dk. godz. 7 pancernik podplywa do
Westerplatte i ostrżeliWuje placóWkę
Prom, która zadała atakującej
piechocie duże straty llłl,

,,Schleswig HoIStein" reBularnie nęka
WesterpIatte. Mimo tego polSka zalo-
ga odpiera kolelne niemieckie natarcia.
2 Września Niemcy Wz)ryaja bom
bowce nurkujące Ju 87, które nisZczą
Wartownię nr 5 i uSzkadzają koszary
[5]. Westerplatte broni Się nadal. 4 i 5
WrZeśnia niemieckie ataki na placóWkę
FDrt, WSpierają - obok pancernika - dwa
mniejSze okręty Wojenne [6]. Dopiero
7 Września ok. godz, 15 mjr Sucharski
podejmUje decyzję o kapitulacji, Zaloga
Westerplatte niszczy broń i udaje Się
do niewoli.

ł
$

---}
I-vI

Wojska niemieckie

WojskapoIskie

kterunki ostt,zału
arĘleryjskiego

polskie wdrtownie

załoBa Westerplatte:
17B oficeróW i żołnierzy,
1 działD kal. 75 mm, 2 dzialka ppanc,
4możdzierze

Wojska niemieCkie
ok 3000 żolnierzy i marynarzy,
pancernik,,SchleSWig-HolStein",
2 mniejsze okręty 47 bomboWcóW Ju-87,
2 baterie haubic, bateria moźdżierzy

Westerplatte *r*zę§ si€,..

sić na zrujnowanych koszarach
białą flagę. Uważa, że dalsza
walka jest bezcelowa i nie ma
sensu narażać życia podwład-
ny ch, zwlaszcza ciężko rarrnych,
którzy umrą bez fachowej po-
mocy. Na widok białej flagi na
wartovmiach i placówkach roz-
legają się g}os1 niedowierzania
i sprzecirłrr. Dowódcy śIą goń-
ców do koszar, abypotwierdzili
rozkaz kapitulacii. Mjr Suchar-
ski nakazuj e zbiórkę załogi przy
ruinach koszar. Zolnierze nisz-

czą broń i zwalaą grupą udają
się w stronę pozycji niemiec-
kich. Po chwili otaczają ich
Niemcy.

Tak zakończy}a się wspaniała
epopej a obrońców Westerplat-
te, których bohaterstwo co-
dziennie opiewało Polskie Ra-
dio. Has}o ..Westerplatle broni
się" było moralry.rn zobowiąza-
niem dla innych obrońców oj-
czy zny, aby zr obili ws zystko dla
zatr zymania vroga. Poświęce -
n ie żolnierzy mjr. Sucharskiego

stało się synonimem poiskiej
odwagi i męslwa w ob]iczu
pr ryflaczającej przewagi wroga.
W}trwali siedem dn| choć mieli
się bronic jedynie z4 godzny.
Obrona Westerplatte kosztowa-
ła 15 poległych, Szesnastego, te-
Iegrafistę sierż, Kazimierza Ra-
sińskiego Niemcy zanrordowali
w nocy z 7 na 8 września, gdyż
odmówi} ujarł.rrienia sz/rów.
Kilkudziesięciu obrońców od-
niosło rany. Zńoga pokazala
rłlsoki poziom wyszkolenia

żolnierza polskiego we 1łTze-
śniu r9J9 roku, o ile tylko było
mu dane mieć broń i choć przy-
gotowane pozycj e obronne.

Nawet przeciwnik uzna} bo-
haterstwo Polaków.,,Bi]iście
się dzielnie" * przyznał dowo-
dzący niemieckimi oddziałami
gen. Eberhardt i pozwoli} mir.
Sucharskiemu pozostawić
przy boku szablę. Straty nie-
mieckie są rudne do usta]enia.
ale szacuje się je na kilkuset
żolnierzy. -WojciechZalewski
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Walkl o ##sxc§qi Oksywre
rzydziestego lipca marszałek
Rydz-Smigly na wlpadek
wojny nakazał polskiej flocie

przeszkadzać Kriegsmarine w komu-
nikacji morskiej między Rzeszą
a Prusami Wschodnimi, a siłom Lą-
dowej ObronyWybrzeża (LOW) bro-
nić Helu jako głórł.nej bazy Maryrrar-
ki Wojennej, a także rejonu Gdyni
i Oks},wia oraz opóźniac posuwanie
się nieprzyjaciela na irrnych kierun-
kach. Dowódcą LOW był płk Stad-
sław Dąbek, PodlegĄ mu dwa mor-
skie pułki skzelców, trzy rezerwowe
bataliony piechoty, brygada Obrony
Narodowej, jednostki Straży Gra-
nicznej i sfużby Ęłowe. Razem było
ok. r5 tys, żohrierzy,ok.4o działpolo-
wych, przecirłpancernych i przeciw-
lotrriczych, ok. 45o karabinówmaszy-
nowych.

Rejonu Umocnionego Hel, bazy
Ma4,narki Wojennej, miało bronić
ok. J tys. żołńerzy i marynarzy
wspieranych przez okręty baterię
nadbrzeżnądział kal. r5z,4 mm oraz
ponad 3o dział innych kalibrów. Siły
te podlegały kmdr. Władysławowi
Steyerowi, Wobec ogromnej przewa -

gi Kriegsmarine najwartościowsze
polskie olcęĘ: niszczyciele,,Błyska-
wica", -Burza" i 

"Grom" odesłano pod
koniec sierpnia do Wielkiej BĘłanii,

Niemiecki plan agresjirra PoIskę za-
kladał szybkie przedarcie się przez
Korylarz Pomorski i odcięcie Wy-
brzeża od reszty kraju, l(riegsmarine.
która wydzieliła przeciwko Polsce
dwa pancerniki szkohe, trzy lekkie
krążowniki, dziewięć niszczycieli i
wiele mniejszychjednostek, miala za-
blokować sĘ polskie od sfuony morza
i wspierać operacje niemieckie na lą-

dzie, a Luftwaffe (trzy dlvrizjony lot-
nictwa przybrzeżlego, eskadra my-
śIiwców i bombowców nurkujących)

- sparaliżować polską obronę i nękać
zaplecze.D o działań lądotych w rej o -

nie Gdańska, Gdl,rriiHeIurłyznaczo-
no spore sĘ W Gdańsku zmobi]izo-
wano organizacje paramilitarne i sfor-
mowano dwa pułki Larrdespolizei, dy-
wizj on artylerii i prz eciwlotniczy. O d -

działy S S zebrano w zmotoryzowany
pułk, Z Ęch jednostek utworzono
brygadę, którą nazwano od nazwiska
dowódry Eberhardt. Od zachodu na
Gdlnię i Hel miĄ uderzyć sĘ Strazy
Granicznej (Grenzwache), zo7. D;,r,vi-
zja Piechoty i pułk kawalerii. Niemcy
mieli dłrrlcofoią przewagę w piecho -

cie, kilkakrotnąw]iczbie działi całko-
wicie panowa_li na morzu i w powie-
trnl.

Obok wojskowej załogi Wester-
platte nadspodziewanie twardy opór
Niemcom stawili r rłrześnia pocz-
towcy w gmachu przy pl. Heweliusza.
Dysponuj ąc Ęlko trzema rkm, bronią
ręczną i granatami. bronili się przez
t4 godzin, mimo że hitlerowcy dys-
ponowali samochodami pancerny-
mi, a po fiasku pierwszych ataków
podciąnęli arfylerię. 68 wzięĘch do
niewoli pocztowców skazano na
śmierć irozstrzelano,

Nie powiodła się niemiecka opera-
cja zajęcia strategicznych mostów
tczewskich - najważniejszego połą-
czenia komunikacyjnego przez Wisłę
do Prus Wschodnich. Atak dwóch po-
ciąów: pancernego i transpońowego
z oddziałami saperów i piecho§ po-
l<rzyżowali polscy kolejarze z Szy-
mankowa, którzy przestawili nwotrri-
cę na śIepytor. Skoordlłnowany z ak-

cją lądową nalot bombowców Luft-
wa_ffe, które miały obezwładnić obro-
nę mostów i uniemoż]iwić ich wysa-
dzenie, róu,nież zakończył się fia-
skiem. Zaa]armowani Polacy zdążyli
się przygotować i o godz. 5.3o odparli
natarcie gnrpy szturmowej i saperów.
Pół godziny później oba mosĘ runęły
do Wisły. Niemcy odbudowalije do-
piero jesienią r94o roku.

Od strony Sopotu do ataku na
Gdynię ruszyĘ dwa pułki gdańskiej
Landespolizei, ale zostały powstrzy-
mane przez z. Morski Pułk Strzelców.
Niemcom udalo się zająć Zukowo,
dzięki czemu kontrolowali kolejową
magistralę węgiową oraz zagrozili
broniącemu Kańuz batalionowi ON,
Nocą z r na z września żołnierze
z. MPS wycrowadzili kontratak
i zmusili \iemców do porzucenia
zdobytego terenu. Ten odcinek fron-
tu ustabi]izował się do r5 września.

r września Niemcy zaatakowali
z powietrza pomorskie lotniska: bazę
Morskiego D1.,wizjonu Lotniczego
w Pucku i cywilrry dworzec lotniczy
w Rumii, W Pucku zginął dowódca
MDLot. kmdr Szystowski, ale Luft-
waffe nie udało się zniszczyć polskich
wodnosamolotóv4 które przeleciały
wcześniej na zapasowe stanowiska
na plażach Mierzei Helskiej. Po połu-
dniu niemieckie bombowce łlpra-
wĘ się nad Gdl,nię, atakując polskie
okręĘ wojenne, które szczęśliwie
zdążyĘwylśćwmorze.

Od strony Pomorza Zachodniego
zaatakowały jednostki 2o7, DP
i Grenzwache, zajmując z września
Kościerzlłrę. Mimo że działĄ nie-
zbytzdecydowanie, następnego dnia
ostatecznie odcięły polskie siły na ł
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Walki o t i*:;"ł!1, i Oksl,r,vie

+ WybrzeżuodKorytarzaPomorskie-
go

Nocą z 3 na 4 września Polacy
przeprowadzili wypad na Osowę
i Wysoką, zaskakując oddzialy r. Puł-
ku Landespo]izei. Sztab Brygady
Eberhardt słał do dowództwa roz-
paczliwe meldunki o ,,ciężkich wal-
kach obronnych z przelłażając;łni
siłami nieprzi aciela".

Jednak już następnego dnia poło-
żenie sił polskich się pogorszyło, gdy
zo7, DP podjęła natarcie na Kartuzy.
Opóźniły je oddziały IV Batalionu
Obrony Narodowej. Po utracie Kar-
tuz zacięte walkitoczyły się 6 i7 r,r,,rze-

śnia w rejonie Wejherowa. Mimo
dzielnej postałvy żołnlerzy r. Mor-
skiego Pułku Strzelców (pod Przeto -

czyłem rozbiJi Dyrvizj on Rozpoznaw-
czy zo7.DP)oraz IiIVBatalionów ON
polskie oddziały pod naporem wro -

ga cofają się na północ. Po utracie
Pucka obrońcy Gdyai zostąą odcięci

od Helu. Łączność jest utrzpryłvana
przez podmorski kabel.

ro i lr r,trześnia \ienic1- wdzierają
się do Redy, Zagólza i Rumii. lz rłrze-
śnia z. MPS musi się rrr cofać z Redło-
wa. Wieczorenl plk Dabek uznaje. że
dalsza obrona przedpoli Gdlni jest
bezcelowa, i nakazu;e srrrtt oddzia-
łom od,lvrót na Kępę Oksrryską. r4
iłrześnia, po clężkich tral}rach. jed-
nostki niemieckie rl-}caczaja do Gdrn.

Siłom polskim udaje sie utrr ot-zr ć
zwarty, ale p§tki tlont na hepie
Oksywskiej. Na jej skalpach usriu-
ov/ane są (od pólnoc1-): z batarron
z. MPS, r bata]ion ON. r. \IPS. l Bata-
]ion z. MPS, z i 5. batalionl-rezelffo-
we oraz zgrupowanie Sołodkorrski.
składające się z batalionu Czerrr,o-
nych Kosyrrierów, batalionu marlria-
rzy, grup Zandarmerii \łbjskotrej.
Policji Państwowej oraz żo}nielz1
r. Morskiego Dl.wizjonu ł,§lelri
Przeciwlotniczej, pozbarrionr-ch

nowemu browning wz, 30 kali-
be( 7,g2 mm. Wzoruiąc się
na amerykańskim pierwowzo-
rze, wprowadzono liczne
modyfikacje, dzięki czemu po-
wstała broń
§kufeczna i nłezawodna. Duże
tuży części spBwiły, że nasza
trzydzieslka nie byla podat-
na na zanieczyszczenia.
Do wybuchu woiny wyproduko-
wano 7861 ckm.

Koń troiański Bałtyku

5pośród wielu typów niemiec-
kiego gprzętu bojowego

swego sprzętu. Odwód stanor,r.ią 3
batalion ON. resztJ<i w1 krrł awionego
4 ba l alion u O \ oraz improwizowan1
bataLion zorganizowany przy sztabie
LOW w Babim Dole. Skoncentrowani
na niewielkim skrawku odk4.tego te-
renu są stale nękariiprzez niemieckie
lotnictwo i arĘIerię.

Zamiast spodziewanego,,spacer-
ku" Niemcy muszą się jednak zmagać
ze stawiająclłni twardy opór Polaka-
mi. Mosty i Mechelinki przechodzą
z rąk do rąk, na niektorych odcin-
kach toczą się walki na bagneĘ.

r7 rł,rześnia pęka obrona na odcin-
ku z. bata]ionu rezerwowego. Chaos
na polskich §łach opóźnia kontratak.
\\ ieczorne natarcie r. MPS załamuje
: l, d lrolska jechosl,ka zoslaje rozpro-
sz,rna. \iemcy rzucają do walki więk-
szosc srł zo7. DP, rB l,,rześnia spycha-
jac P,lla,<ółr rvrejon Obłuża. Od połu-
drl1a prC Obłuże podchodzi z, Pułk
Larrdespc,Lizei, od północy zaś 3z.
Pu]k Glenzrr ache. Od wieczora do ra-
na tlraja stal,ciapod Obłużem. Zaim-
proltizortal_r,oddział z z. MPS pró-
buje rozerrr ac pier,ścień okrążenia,
]ecz bez rezu]tatu.

r9 łrześnia \iemcr- podejmują
decydujący szturm na Kępę Oksl.w-
ską. Na zachodzie rozbijają ]. bata-
lion rezerworły, na południu zaś
zgrupowanie Słodkowski i dochodzą
do morza. Potem w rozsypkę idą
resztki r. MPS i I bON. z, MPS cofa się
wkien-urku morza ikapituluje o godz.
r6.5o. Ostatnie polskie grupki bronią
się rv Babrnr Dole, Pik Dąbek zbiera
grupę ok. zo podkonrendn1 ch i pro-
rr adzi rch do straceńczego ataku na
\iemcorr. Rdnn.\. ostalnim poci-
skiem odbrera sobie życie. Jest godz.
l7, Oksl.wie pada. -Wojciech Zaletvski

i Arsenal minionych wieków
:

i na okopowa sprawiły, że ko-
nieczne stało się
zabezpieczenie głowy walczą-
cych. Wkrótce na froncie
pojawily się francuskie adriany
wz. t5 z charakterystycznym
grzebieniem, niemieckie helmy
wz.76 z nakarczkiem (wcze-
śniejsze pikielhauby byly
zrobione ze skóry) oraz angiel-
skie Mk l. W chwili wybuchu
kolejnego światowego konf liktu
praktycznie W§żygtki€ afmie
miały na wyposażeniu hełmy.
Polskie,,31" opracowane zo-
sfały na początku lat 30.

(korzystano z doświadczeń
szwedzkiei fabryki Eskilsf una)
i po udanych testach od 1933
roku kierowano je do jednostek
piechoty. Miały znakomite para-
metry techniczne i były
starannie wykończone. Charak-
teryslycznym elementem był
antyodblaskowy lakier (o struk-
turze korka) §alamandra.
Naiwiększym producenlem
hełmów wz. 31 byla Huta Lu-
dwików.
Wśród broni zespolowej pierw-
sze mie|sce należy się
ciężkiemu karabinowi maszy-

użyiego W kampanii wrześnio-
we| szczególne miejsce
przypada okręf owi,,Schleswi§-
-Holstein" - niemieckiemu
koniowi trojańskiemu. Przyjęło
się uważać, że to iego slrzały
oznaj mily śWiatu rozpoczqcie
drugiej woiny światowej, cho-
ciaż zaczęły ją tak naprawdę ,

niemieckie samoloty bombar-
dowaniem wielunia. w chwili
ataku na polską ptacówkq
na Westerplatte pancernik był
już całkowicie przestarzały,
nadawał się WlaściWie iedynie
do działań pomocniczych

łNiemcy
włamu|ą się
do domów
w Gdyni

*Polscy żołnie-
rze z Oksywia
po zakończeniu
walk



l gą,§§;,eś{€ Helu
:::l::,- ::: o zajęciu Okslrvia
:.',,,, .,,,,.= wzmaga się niemiecki
,1,'- ..:,,.:::::' nacisk na He], który do

=;; tej pory był bloko.,r.ani.
przez jednostk1 Gl,enz-

wache. Obrońców regularnie ruepo-
koĘ niemieckie samolot_r. i okręĘ,
zwłaszcza bliźniacze parrcerrriki
,,Schlezwig-Ho]stein" i ..Schlesien''.
J wr-ześnia Lufhvaffe zniszczr la więk-
szość polskich okrętórr narr.odnych
bazujących * po.cie helskim, ń.in.
stawiacz min,, Grrf ' i niszczyciel,,Wi-
cher", a 14 września podobny 1os spo-
tkał kofiviczące rt Jastarni trałowce.
Natomiast niemieckie okręĘ. skutecz-
nie odpędzała bateria nadbrzeżna
zlożona z czterech dział kalibru
152,4 mm. z5 września stoczyła ona
zacięĘ pojedl.rrek ogrriowy z oboma
pancernikami. Niemieckim jednost-
kom udało się nałryć baterię salwą
i zniszczyć jedno działo, a]e same też
otrzlmały fuafienia i się l,łycofĄ Poza
tlłn panował względny spokój. Na
półuyspie wciąż dzialała poczta, tele-
fony i regr:Jamie kursowal pociąg oso-
bowy, Spodziewając się ataku od stro-
ny lądu, załoga postawiła w poprzek
mierzei zagrody minowe z glowic tor-
pedowych. Przed Jastarnią istniata
głórł,rra linia obrony z ośmioma beto-
n owlmri schro n ami boj owyni.

T;łnczasem Niemcy nie kwapili się
do szturmu od Helu. Obawiali się, że
pociągnie on za sobą duże stra§. Dla-
tego gdl,z Warszalły z8 września na-
deszła rr.ieść o kapitulacji, dowódca
floty kontradm. Józef Unrug odpo-
wiedział:,,Wsz,l.scy kapitulują we
wrześniu, my \ĄTtrzJTlamy do paź-
dziernika".

Następnego dnia Niemc1., pona-

glani przez Naczelne Dowództwo,
aby jak najszybciej zlikwidować
ostatni polski punkt oporu nad Bał-
tykiem, ruszają wreszcie do ataku od
strony Wladysławowa. Pod silnym
ogniem artylerii Polacy rłl.cofują się
ze znacznyrni stratami, ale wcześniej
llysadzają zagrodę minową. Półrły-
sep Helski przeistacza się w rłyspę,
gdyż powstałe w czasie eksplozji leje
iłlpełniawoda morska.

Morale oddziałów polskich upada.
Naslępuią bunry u lz. i r3. kompanii.
Niedoszli dezerterzy zostają areszto-
lr a ni. H itlerowskie samolo§ zrzucają
uiotki namawiające do kapitulacji.
Wobec braku amunicji, ż}.wności
i środków opalrunkowych na wie-

czornej odprawie 3o rł,rześnia kontr-
adm. Unrug zawiadamia oficerów
o podjęciu rozmów kapitularyjnych,
r października od rana trwają walki
naprzedpoluKuźnic. O godz. r4 dro-
gą radiową wl.negocjowane zostaje
zawieszenie broni. Wieczorem trwają
rozmow1. kapitulacfi ne, Akt zostaje
podpisany zostaje w sopockim
Grand Hotelu. W nocy grupa pol-
skich olicerów na ścigaczu ,,Batory"
przerl-wa blokadę hitlerowską i do-
ciera do Szwecji.

Rankiem z października dowódcy
dokonują ostatnich inspekcji i żegnają
żolnierz1. dziękuiąc za posrvięcenie i

postawę wwalce. Zaloga Helu odcho-
dzidoniewoli. -woiciechzalewski

+ Niszczyciel
oRP,,Wicher"

W charakterze pływaiącei bale-
rii artyleryiskiei. okręty fego
typu Ouaówanó lyły na pŹeło-
mie XlX i XX wieku, po czym
zaczęio je zastępować nońo-
czesnymi iednostkami
liniowymi klasy drednot - wiqk-

szymi, lepiei uzbroionymi
iopancerzonymi.
Do służby Wszed{ W 1908 roku,
a W 1916 wziąl udział w naj-
większei bitwie morskiei
pierwszej wojny światowei - bi-
twie jutłandzkiei. W 1918 roku

uniknął zagłady w Scapa Flow;
był jednym z nielicznych okrę-
fów, iakie zezwolono Ńiemcom
p05iadać po zakończeniu
pierwsze| woIny światowej,
W latach 30. otrzymał zaszczyt-
ne miano okrętu flagowego.
po woinie z eórsrą, lozie-
oprócz bombardońania We-
sterplaffe wziął udział
w atakach na Kępę Oksywską
i Het, spełniał rolę iednostki
szkolne|, pofem zaś baferii
plzeciwlotniczei. Zatopiło go
ałianckie lotniciwo W grud-
niu 1944 roku w porcie

gdyńskim.sczezłoslatecznie i

w latach 60. w radzieckiej hu-
cie...
Zasadniczym uzbroieniem pan-
cernika we wrześniu 1939 roku
były cztery działa kali-
ber 280 mm zainstalowane
w dwóch obrotowych wieźach
- Wystrzeliwano z nich pociski
o Wadze 330 k§ (jeden sfoi
dziś koło wartowni na wester-
platfe). Ponadto okręt posiadal
dziala 150 mm (12) iSg mm
(cztery). Uzupełniało ten arse-
nał kilka działek
przeciwlotniczych kalibru 37 +

§
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Polska Maryrnarka Woj enna
" nac7ący rozlł ój Marynar-

. ki Woiennej nasląpil do-

.ji;:iji piero w latach 3o., kiedy
,jĘ§j_:. do slużby trafiły, zbudo-
E;.+i:]_:ji:iEnt wane głównie za gTanrcą,

nowoczesne niszczyciele, okręty
podwodne i okręty minowe (trałow-

ce, stawiacz min) oraz wodnosamolo-
Iyrozpoznawcze.

Przed południem piei-wszego dnia
lłojny Oksl,wie opuścily polskie

okręty. Zosl a}o jedynie kilka pomoc,

niczych jednostek płl,wających. Tuż
po południu nastąpił nalot na porty

woj errne. Stukageschwader z Immel,
mann (z. Dyrt,izjon Szturmorły), ata-

kując Hel, nie odniosł żadnych sukce-

sow. AtakLehrgeschwader r (l. Dl,wi-
zjon Szkolny) na Oksl-wie spowodo-
wał zatopienie ORP,,Nurek" (bomba

wpadła przez komLn do masz;,nou,rri,

rozrł.wając jednostkę na kawałki),
holownika ORP ,,Wanda" i okrętu
szkolnego ORP ,,Mazur", którego
działa przeciwlotnicze prowadziły
ogień do chwili, gdy pogrążyły się
rvrvodzie. Późn;,łnpopołudniem ze-

spół poiskich okrętów idąc z redy
gĄńskiej na He1, zaatakowany został
przez stukasy. Pomimo brakubezpo-
średnich n afień odłamki bomb zabi-
ły dorr ódcę stawiacza min ORP

,,Cłf. ti- obauie przed eksplozją
łr przlpadku trafienia zastępca do-
lł ódcl r,ozkaza|.3§r-cały swieżo po-

branv zapas min tl-rzucić za burtę,
\\'krótce kilkaset nieuzbrojonych
min pogrążyło się w Zatoce Gdań-
skiej. \\i praktyce przekreślało to tły-
konanie planu,,Rurka" - minowania
zatoki. Mimo to ORP ,,Wicher" ł1,-
szed} na pozycję przewidzianą pla-

nem. Mial szansę pomyślnego ataku
torpedowego na dwa niszczyciele
niemieckie, nieco później na krążow-
nik, ale mogł Ę.m samym zdradzić
uykonl,wanie planu ,,Rurka", Sęk
w ĘT n, że plan został odwołany,
o czymnie zawiadomiono dowódcy
,,Wichra".

z lw z eśńa w Zatoce Gdańskiej lot-
nictwo niemieckie zatopiło dwa zmo-

bilizowane, ale nieuzbrojone statki
białej fl oty. Ponieważ dowodzone by,
ly priez oficerów Nl\\ inosil; iej ban-
derę. byl; wlascirrie okr,ętamii prz1 -

sługiwal im skrot ,,ORP", co jednak

t
Ii
I
t

Arsenał minionych wieków
ł ii 20 mm, P€ncerz buńowy miał

giubość do 24 cm, Wieże dzia-
łowe chronione,były blachą
pancĘrną o grubości do 28 cm,

okręl o wyporności 15 00o ion
napędzany był maszynami pa-

rowymi o mocy
prawie 20 0o0 KM i o§iągał
prędkość 19 węzłów; zasięg
wynosił 560§ mil morskich,

, Złowro§iestulG§y
Jednym Z naibardziel 9kutesz-
nych i śmiercionośnych
zafażem narzędzi watki zasto-

s§Wanym przez Hitlera

przeciwko Potsce w 1939 roku

był bombowiec nurkuiący
Ju 87 - osławiony stukas
(,,stuka' to niemiecki skrót
od bombowca nurkuiącggo).
Charaktery§fyczn ie uf ormowa*
ne skrzydta (litera v)

zapewniaty mu doskonałe wła-

sności pionowego nurkowania,
Samolot będący dzieckiem
konstruktorów zakładów J un-

kersa (głównym proiekfanlem
był Hermann Pohtmann)
w§Zedł do §łużby W 1937 roku,
a w chwili ataku na Polskę
w dziesięciu dywizionach znai-

dowały się 292 sprawne §iuka-
sy. Wszystkie wzięły udział
w watkach nad naszym krajem,

w ich efekcie ze sianu Luftwaf-

fe po kampanii wrześniowei
trzeba było skreślić 27 samol§-
tów (dodatkowo 20 było
uszkodzonych}.
W początkowei fazie drugiei
wojny światowei samo|ot ten

był niezwykle efektywny i moż-

na nawet zaryzykować
twierdzenie, iż bez Ju 87 nie

byłoby blitzkrie€lu. Torował dro-
gę pancernym zagonom
i dezorganiżował obronę prze-

ciwnika, wykorzystując możli-
wości precyzyjnego
bombardowaĘia malych celów.
Zamonfo$lanE pod skrzydłami
syteny alarmowe wprowadzały
w szere€li Wroga chaos i prze-

rażenie, Załogę stukasa
§tanowiło óiróch ludzii pitot,

i tylny strzelec. Uzbro|eniem
śamolofóW w Węr§ii B - UżyWa-

nej w począfkowym okresie
Woiny - były trzy karabiny ma-

szynowe: dWa stałe,
zamonf§Wane w skrzydłach,
i ieden ruchomy w tylnei kabi,
nie, Ju 87 napędzany

!Ę łłrvłzlz -.:ęar. !t'i=!,i7ł+ ;' łł,. tł; ląlćEi5,Fl"ltż
nncłLwuv ,,MóW]Ą W EKl,



ę€,F gę F- s=g* ęG§# Wyb rzeza9, H =+F ź_.f 
== i_F ś

nie usprałviedliwia faktu ostrzeliwa-
nia ratujących się załóg (w większości
cl,wilnych) przez niemieckie nur-
kowce.

W godzinach porannych J l\Tze-
śnia zacumowane na Helu ORP
,,Gryf' i,,Wicher" zauważył1,- r1,1p11,--
lł a iące z \ owego portu dt\.a n iszczy-
ciele niemieckie. Ok. godz. -.oo okrę-
ty polskie otworz1.lv ogień. Już
w pierwszych salwach uz,r-skano tra-
fienia. Jeden z pociskórr.rozer-wał się
między g}ównrłn stanołr.iskiem do-
wodzenia a l-ieżą al§łerllską B nisz-
czyciela Z-r ,,Leberecht Maass'',
uszkadzając go. Po kilku minutach do
walki rviączlla się 3r. bateria mor-
skiego d;łl,izjonu ar§lerii nadbrzeż-
nej (nrdan). Niszczyciele postawiły
zasłonę dymną. Po jej rozwianiu się
dostrzeżono z Helu jeden niszczycie1
stojący poza zasięgiem dzlał, ze
znacznym przechyłem. wkrótce
przybył po niego holov,nlk. Straty
okrętówniemieckich w tej pierwszej
konfrontacji arty]eryjskiej pozostają
zagadką do dziś. Niestety wpopołu-
dniowyłn na]ocie na Hel Niemcy uzy-
skują wielki sukces, zatapiając ORP
,,Wicher" i zapalając zbiorniki ropy
,, Gry.fa". Okręt płonął przez kilka dni.
Na dno poszłatakże kanonierka ORP
,,Genera] Haller" oraz trałowiec ORP
,,Mewa". ORP ,,Wilk" postawił zagro-
dę minową na torze wodn}łn Piława
- Gdańsk. Wieczorem do portu hel-
skiego wchodzi okręt podwodny
ORP ,,Ryś". Następnego dnia w
lfal,SZtatach naprawione zostają
uszkodzone mechanizmy, sam okręt
zaś, upozorowanyna wrak, spokojnie
spędzil dzieńrł,porcie.

ORP ..\\-ilk" przepłllva trzlnastego

byl 12-cylindrowym silnikiem
rzędowym Jumo 211Da chło-
dzonym cieczą,
o mocy 1200 KM. Maszyna za-
bierała 5oo kg bomb
przenoszonych na zewnętrz-
nych wyrzutnikach: albo jedną,
duźą 500-kiłogramową pod ka-
dłubem, albo iedną 250-
kilogramoWą pod kadłubem
i cztery 50-kilogramowe
pod skrzydłami. Prędkość
mak§ymalna na wysoko-
ści 4090 m Wynosiła 383
kmlh, a maksymalny za-
sięg 788 km.

+osoby dramatu

dnia wojny na zachodni Bałt},k z za-
miarem przebycia cieśnin duńskich.
ORP ,,Pomorzanin" zatapia w Zatoce
Puckiej kutry, blokując jedl.ne przej-
ście do Pucka, tzw. Głębinkę, Następ-
nego dnia szokiem dla Niemców stał
się fakt, że do Ta]llna zawinął ORP
,,OrzeL". Jednostka nie była nawet
uszkodzonal Dodac tu nalezy. że we-
dług komunikatow niemiecńego Na-
czelnego Dowództwa Marl.rrarki
(OKM) zatopiono dotąd cztery pol-
skie okręq,podrvodne na peumo. pią-
tyzaś -prawdopodobnie. Tego dnia,
ki]ka mi] morskich na południe od
Helu, polskie tra]orvce stawiają nie-
wielką zagrodę minową i spokojnie
rłł-acają do Jastarni (na polską minę
rvejdzie potem poiawiacz min M-Ss,
będzie to jedl,ny okręt, jaki Kriegsma-
rine z całą pev,nością utracila w trak-
cie kampanii w Polsce). ORP ,,Wilk'
opuszcza Bałtyk przez cieśniny duń-
skie, idąc w położeniu nawodnJłnl
Propaganda hit]erowska otrryrnuje
kolejny cios, w Szwecji internowany
zostaje ORP ..Sęp" rl7 [)O. ulrażany
przez Niemców za zatopiony-. ORP
,,Orzeł" zostaje, pod naciskiem nie-
mieckim, bezprawnie internowany
w Tallinie, jedlrak ucieka z potlu 1

przedziera się do Wielkiej Brltanii, do
Szwecji zaś przybl-ił,ą kotejny okręt
podwodny - ORP ,,Ryś", a 25 \wze-
śnia zostaje internowany trzeci polski
okręt podwodny - ORP,,Zbik".

8 października w obliczu braku
paliwa ORP ,,Orzeł" bez zarekrviro-
rłanych w Tallinie map nawigacy'-
nych, zamków do działi części zapa-
su torped, przechodzi przez Sund,
kończąc działania Polskiej Marynark
Woiennej naBalryku w.z

Henryk Sucharski
(ur. 12 listopada 1898 w Gręboszowie,
zm,30 sierpnia 1946 w Neapolu,
pochowany na Westerptatte). Podczas
pierwszej woiny światowe| w armii au-
sfriackiej na froncie włoskim, od 1918
roku w Wojsku Połskim, uczestnik wo|-
ny t92o roku. W okresie od 3 grudnia
1938 do 7 września 1939 maior Wą
komendant Wojskowej Składnicy Tran-
zyfowei na Westerplafte, Wojnę spędzi{
w of tagu, po wyzwoleniu zaś służył w
2, Korpusie Polskim. Kawaler orderu
Vińuti Militari. Pośmiertnie awan5owa-
ny do stopnia generała brygady.

Franciszek Dąbrowski
(ur. 17 kwietnia 1904 w Budapeszcie,
zm.24 kwietnia 1962 w Krakowie)
W okresie od grudnia 1937 do
7 września 1939 kapitan WĘ dowód-
ca oddziału wartowniczego i zastępca
komendanta Wojskowej Składnicy
Tranzylowej na Westerplafte (obecnie
wskazywany w relaciach i opracowa-
niach jako faktyczny dowódca obrony
placówki), Kawaler orderu Virluti Mili-
tari.

Sfanisław Dąbek
(ur. 28 marca 1892 r, w Nisku, polegly
19 września 1939 na Kępie Oksyw-
skiej). Podczas pierwszej wojny
światowej w armii austriackiej na fron-
cie włoskim, od 1918 roku w Wojsku
Polskim, uczesfnik wojny 1920 roku.
0d 23 lipca 1939 r. obiął dowódzlwo
Morskiej Brygady 0brony Narodowej.
Po wybuchu wojny dowódca Lądowe|
Obrony Wybrzeża, pułkownik WP. Ka-
waler orderu Virtufi Militari i Krzyża
Walecznych (dwukrotnie). Pośmieńnie
awansowany do sfopnia generała bry-
gady.

Poza Polską sluka§ zadziwiał
swoją skulecznością we Fran-
cii i na Bałkanach, w trakcie
walk nad Anglią okazało się
jednak, że stanowi bardzo ła-
twy cet dla samolofów
myśtiw§kich, z którymi ze
Względu na malą prędkość
i zwrotność nie ma absolutnie
żadnych szan§. Druga młodość
Ju 87 to walki na froncie
wschodnim; wyposażony
W 20-milimelrowe działko slat
siĘ po§frachem radzieckich
czotgóW

-MichałMackiewicz {Działka okrqlowe z 1939 roku
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