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Rano 1 września 1939 r. Twoi ówcześni rówieśnicy na Wybrze-
żu nie wszędzie poszli na rozpoczęcie roku szkolnego. Reszta 
zaś chodziła do polskiej szkoły już tylko kilka dni… Miejsco-
wości położone blisko granicy z Niemcami zostały niemalże na-
tychmiast zajęte i bardzo szybko miejscowi ludzie przekonali 
się, że nowa, hitlerowska rzeczywistość będzie dla Polaków 
straszna.

W wielu miejscach Nordy znajdziesz liczne ślady tamtych ciem-
nych dni.

Po co są te pomniki, miejsca pamięci i reszta pozostałości po 
tamtych czasach? Po czasach, gdy trzeba było walczyć i ginąć 
za to, żeby móc mówić, myśleć i żyć w swoim własnym języku, 
swoim własnym kraju i swoim własnym życiem?
Po to, żebyśmy nigdy nie zapomnieli jak straszna jest wojna, 
jak straszne demony budzi w ludzkich sercach i umysłach. Bo 
gdy będziemy o tym pamiętali, to zrobimy wszystko, żeby 
wojna już nigdy więcej się nie powtórzyła. Nigdy.

Na tej mapie zaznaczyliśmy i krótko opisaliśmy Tobie wybrane 
miejsca związane pośrednio lub bezpośrednio z działaniami pod-
czas pierwszych tygodni II wojny światowej oraz z tej walki 
późniejszymi następstwami. Mamy nadzieję, iż po zapoznaniu się 
z nią będziesz mogła/mógł wybrać którekolwiek z tych miejsc i po 
prostu je zobaczyć. W niektórych można pogłębić swoją wiedzę 
oglądając muzealne ekspozycje, zrekonstruowane schrony i inne 
obiekty wojskowe. W innych zobaczysz nagrobki obrońców, ta-
blice pamiątkowe, przeczytasz historyczne relacje na tablicach 
edukacyjnych. W jeszcze innych będziesz mogła/mógł poczuć się 
jak ktoś przekraczający dawną granicę Polski. Polski, za którą Ci 
ludzie walczyli i ginęli. Dzięki tym ludziom Ty możesz teraz ruszyć 
śladem wielkiej „Nordowej” historii. Po to by pamiętać.

1 – Dębki – zrekonstruowany 
słupek graniczny dawnej granicy 
polsko – niemieckiej. Znajduje się 
on nad rzeką Piaśnicą, tuż obok 
jej ujścia do Bałtyku, kilkaset 
metrów na wschód od dawnej 
granicy. Tuż obok znajduje się 
tablica informacyjna, która przy-
bliży Ci historię tego miejsca.

2 – Wierzchucino – budynek 
dawnej niemieckiej placówki cel-
nej. Bardzo charakterystyczny 
obiekt obłożony czarnym desko-
waniem. W latach międzywojen-
nych znajdował się tu niemiecki 
posterunek graniczny. 

3 – J. Żarnowieckie – dawny posterunek polskiej Straży Gra-
nicznej. Położony tuż przy ujściu rzeki Piaśnicy z J. Żarnowiec-
kiego. Na dużym placu wykorzystywanym jako parking znajduje 
się tablica informacyjna. Dawna granica przebiegała trochę dalej 
na zachód.

4 – Goszczyno – dawny komisariat polskiej Straży Granicznej. 
W niewielkim ceglanym budynku przy ulicy Morskiej do 1939 r. 
mieścił się posterunek polskiej Straży Granicznej.            MERK – WŁADYSŁAWOWO 2020                              ISBN - 978-83-958527-7-0               
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5 – Sulicice – znajdziesz tu pomnik po-
święcony siódemce partyzantów z Tajnej 
Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”, 
którzy polegli w walce z żandarmerią nie-
miecką. Stało się to zaledwie na 2 miesią-
ce przed końcem wojny, gdy Niemcy prak-
tycznie opuszczali te tereny…

6 – Wielka Piaśnica – masowe groby 
pomordowanych przez hitlerowców w la-
tach 1939 – 1940. Największe w tej czę-
ści Kaszub miejsce, gdzie w tu-
tejszych lasach po zakończeniu 
kampanii wrześniowej Niemcy, 
w zaplanowany sposób wymordo-
wali ok. 12 000 Kaszubów i Pola-
ków, których wybrali na podsta-
wie specjalnych list tworzonych 
jeszcze przed wybuchem wojny.

7 – Kniewo – dawna niemiecka placówka graniczna. Jest to ko-
lejny budynek z charakterystyczną architekturą. Na pobliskiej 
rzece Redzie znajdowała się ówczesna granica państwowa.

8 – Zamostne – trochę dalej na wschód, za rzeką stoi dawna 
polska placówka graniczna.

9 – Dębogórze – zobaczysz tutaj kapliczkę dziękczynną, którą 
w 1947 r. zbudowali byli partyzanci z Tajnej Organizacji Wojsko-
wej „Gryf Pomorski” jako wotum za przeżycie II wojny światowej.

10 – Dębogórze – w miejscowym lesie znajdziesz tablicę pa-
miątkową na głazie narzutowym. Znajduje się ona w miejscu lo-
kalizacji schronu partyzantów z TOW „Gryf Pomorski”. Schron 
został zbudowany po to, aby ukryć poszukiwanych przez Niemców 
w czasie wojny Polaków.

11 – Kosakowo – niedaleko kościoła, na cmentarzu znajduje się 
kwatera wojskowa, gdzie pochowano ponad 100 polskich żołnierzy 
– obrońców Kępy Oksywskiej. 

12 – Mosty – Znajdziesz tu kolejny z pomnikowych głazów po-
święcony pamięci żołnierzy walczących w obronie Kępy Oksyw-
skiej. Na głazie znajduje się tablica z wizerunkiem srebrnego 
Krzyża Orderu Virtuti Militari przyznanego obrońcom.

13 – Puck – w dawnym budynku radiostacji Morskiego Dywizjonu 
Lotniczego stacjonującego w Pucku znajduje się obecnie muzeum 
z nim związane. Pasjonaci lotnictwa zebrali tu liczne pamiątki i eg-
zemplarze uzbrojenia z czasów II w. św.

14 – Władysławowo – na po-
łudniowym wjeździe do miasta 
znajduje się cmentarz wojenny , 
na którym pochowani są obrońcy 
Wybrzeża oraz ofiary terroru 
nazistowskiego oskarżeni o po-
maganie polskim żołnierzom we 
wrześniu 1939 r. i zamordowani 
przez hitlerowców.

15 – Władysławowo – w dzielnicy Szo-
tland zobaczysz pomnik poświęcony Mę-
czennikom Wielkiej Wsi. Upamiętnia on 
wszystkich tych, którzy zginęli w obronie 
Wielkiej Wsi (tak kiedyś nazywała się ta 
część obecnego miasta) w czasie kampanii 
wrześniowej 1939 r.

16 – Chałupy – znajdowała się tu 43 
Bateria Przeciwdesantowa składająca się 
z dział mających za zadanie walkę z ewen-
tualnym desantem nieprzyjacielskim. Do 
dziś zachowały się tu resztki betonowych schronów (w połowie 
drogi pomiędzy Władysławowem, a Chałupami).

17 – Chałupy – w tym miejscu polscy żołnierze zbudowali zapo-
rę minową, którą podczas niemieckiego natarcia wzdłuż Mierzei 
Helskiej wysadzili w powietrze. Zamysł zupełnego przerwania lądu 
i zalania go wodą morską nie powiódł się z powodu niewystarczają-
cej ilości materiałów wybuchowych. Zapora znajdowała się w poło-
wie drogi pomiędzy Chałupami a Kuźnicą.

18 – Jastarnia – w pobliżu 
miasta znajduje się Skansen 
Fortyfikacji składający się z po-
tężnych schronów bojowych 
zbudowanych przez Polaków tuż 
przed wybuchem wojny. Na tere-
nie całego Punktu Oporu Jastar-
nia znajdują się 4 ciężkie schro-
ny bojowe, kilka lżejszych, liczne 
okopy i transzeje. Część schronów możesz zobaczyć od środka 
– urządzono tam ciekawe ekspozycje militarne.

19 – Jastarnia – port w Jastarni był miejscem bazowania części 
polskiej floty wojennej w 1939 r. Stacjonujące tu głównie trałow-
ce oraz inne mniejsze jednostki zostały silnie zbombardowane 14 
września. Podczas tego nalotu Niemcy zatopili dwa z serii 6 pol-
skich „ptaszków” – trałowce ORP „Czapla” i ORP „Jaskółka”.

20 – Jurata – nieopodal tej dzisiejszej miejscowości letnisko-
wej znajdowała się przed wojną granica Rejonu Umocnionego Hel. 
Stąd, aż po Cypel Helski miejsce to było bardzo silnie fortyfiko-
wane i objęte stałym nadzorem wojskowym. We wrześniu 1939 r. 
Rejon był ostatnim miejscem walki Polaków na Wybrzeżu. Polacy 
poddali go Niemcom 2 października.

21 – Hel – tu znajdują się pozostałości po 23 Baterii Przeciwlot-
niczej zbudowanej tu przed wojną w celu osłony Helu przed nie-
przyjacielskimi samolotami.

22 – Hel – w lesie, na północny – zachód od torów kolejowych 
znajdują się ruiny wysadzonej w powietrze 19.09.1939 r. przez 
polskich saperów latarni morskiej. Zniszczyli oni ją w celu utrud-
nienia kierowania ogniem przez niemieckich artylerzystów ostrze-
liwujących Hel.

23 – Hel – 33 Bateria artylerii nadbrzeżnej (zwana „Baterią 
Grecką”) nazwę swoja zawdzięczała temu, iż zakupione przez Pol-
skę armaty pochodziły z serii produkowanej dla Grecji. Działa tej 
baterii brały czynny udział w kampanii wrześniowej – po ich wcze-
śniejszym przeniesieniu na stanowiska polowe.

24 – Hel – Muzeum Obrony Wybrzeża – pomimo iż znajduje się 
ono w obiektach dawnej niemieckiej baterii artylerii, to zgroma-
dziło ono wiele przedmiotów związanych z obroną Helu w 1939 r. 
Odwiedziny tego muzeum to prawdziwie porządna dawka historii 
II wojny światowej i polskiego Września 39 r.

25 – Hel – 32 Bateria artylerii nadbrzeżnej - „Bateria Duńska” – 

podobnie jak „Bateria Grecka” miała za zadanie wzmocnienie obro-
ny Helu od strony morza. Obecnie możesz tu zobaczyć odrestauro-
wany teren baterii, jednakże jej działa (wywiezione przez Niemców 
do Gdyni)  stoją dziś w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

26 – Hel – Port wojenny w Helu był głów-
ną bazą polskich okrętów wojennych na 
Mierzei Helskiej podczas walk wrześnio-
wych. 3 dnia wojny w walce z lotnictwem 
niemieckim zatopione zostały w nim dwa 
największe okręty wojenne broniące pol-
skiego morza: stawiacz min ORP „Gryf” 
i niszczyciel ORP „Wicher” oraz trałowiec 
ORP „Mewa”.

27 – Hel – Na helskim cmentarzu znaj-
dziesz grobowiec poświęcony marynarzom 
polskim poległym tu we wrześniu 1939 r.

28 – Hel - Pomnik Obrońców Helu znaj-
duje się w Parku Kaszubskim. Odsłonięto 
go w 40 lat od pamiętnego września 39 r.

29 – Hel – 21 Bateria przeciwlotnicza, 
której zachowane dwa schrony możesz zo-
baczyć z bliska, wsławiła się zestrzeleniem 
kilkudziesięciu niemieckich samolotów.

30 – Hel – Na głównej helskiej 
ulicy – Wiejskiej znajduje się 
pamiątkowy głaz narzutowy z ta-
blicą poświęconą poległym funk-
cjonariuszom Korpusu Ochrony 
Pogranicza.

31 – Hel – w obiektach dawnej 
„Baterii Cyplowej” im. H. Laskowskiego 
mieści się oddział Muzeum Obrony Helu. 
W schronie działa artylerii nadbrzeżnej 
urządzono ciekawą ekspozycję na temat 
wojennej przeszłości Helu.

32 – Hel – Obecna czerwona latarnia 
morska stoi ok. 10m na płd.-wsch. od pier-
wotnej. Została zbudowana przez Niem-
ców w 1942 r. i zastąpiła wcześniejszą, 
wysadzoną przez Polaków 19.09.1939 r.

33 – Babie Doły – w tej dzisiejszej dzielnicy Gdyni znajduje 
się tablica pamiątkowa ustawiona w bezpośredniej bliskości tra-
gicznej śmierci płk. Stanisława Dąbka – dowódcy Lądowej Obrony 
Wybrzeża we wrześniu 1939 r. Sama tablica pozostaje na terenie 
wojskowym i jej odwiedzenie jest utrudnione.

34 – Morze Bałtyckie – Na północ od Jastarni na dnie Bałty-
ku spoczywa wrak niemieckiego trałowca SMS M 85. Ciekawostką 
jest tu fakt, iż zatonął on na polskiej minie morskiej postawionej 
tu przez okręt podwodny ORP „Żbik”. Stało się to 1. 10. 1939 r., 
w momencie, gdy na Helu podejmowano decyzję o kapitulacji.
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