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www.2wojna.gdynia.pl

Gdynia jest jedynym miastem w Polsce, badającym skalę strat 
osobowych swoich mieszkańców, poniesionych w II Wojnie Świa-
towej. Przedsięwzięcie to jest prowadzone w ramach projektu edu-
kacyjnego: „Miasto Gdynia w okresie II Wojny Światowej”, ustano-
wionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z 24 października 
2007 r. Celem projektu jest zebranie, weryfikacja i opracowanie 
danych statystycznych i informacji historycznych związanych z 
dziejami Miasta Gdyni w okresie II Wojny Światowej.

Kamieniem milowym w realizacji projektu było uruchomienie 
1 września 2008 r. portalu internetowego WWW.2wojna.gdynia.
pl Od tego czasu dokonano ok. 11 tysięcy „odsłon”. Portal ten ma 
swoich licznych, stałych „czytelników”. Potwierdza to społeczne 
zainteresowanie i znaczenie inicjatywy miasta. 

Działania wojenne – szczególnie tak niszczycielskie jak napaść 
III Rzeszy na Polskę –  doprowadziły do zburzenia społeczności lo-
kalnej Gdyni. Ale okupant nie poprzestał na zniszczeniu normalnego 
życie miasta – z jego instytucjami, organizacjami i gospodarką. Nie 
poprzestano na terrorze – wobec wielu tysięcy cywilnych miesz-
kańców, internowanych, aresztowanych – w imię pacyfikacji Gdyni. 
Okupant zdecydował, że cała ludność miasta będzie wysiedlona. 
Miejsce gdynian mieli zająć Niemcy – obywatele republik bałtyckich 
(głównie Łotwy), przewidzianych (w niemiecko-sowieckim pakcie 
z 23 sierpnia 1939 r.) do wcielenia do ZSRR. Na szczęście tak 
szaleńcze plany nie mogły zostać zrealizowane chociaż większość 
mieszkańców Gdyni skazano na tułaczkę.

Równocześnie z wysiedleniami, dokonywano represji i ekstermi-
nacji całych grup ludności – głównie w lasach piaśnickich czy w KL 
Stutthof. Na całkowitą zagładę skazano liczną grupę mieszkańców 
Gdyni wyznania mojżeszowego.

Rozpoczęte w październiku 1939 r. masowe wysiedlenia ludności 
cywilnej spowodowały rozproszenie gdynian – nie tylko na terenach 
tzw. Generalnej Guberni, ale w niezliczonych miejscach pracy przy-
musowej, w obozach koncentracyjnych i w więzieniach. Wielu nie 
przeżyło trudów wysiedlenia. 

Gdynian - żołnierzy osadzono w obozach jenieckich (niemieckich 
i sowieckich). Część z nich nie przeżyła niewoli. 

Nazwiska Gdynian możemy natrafić na „liście katyńskiej”. 
Ważną kartą w historii Gdyni jest służba mieszkańców naszego 

miasta w Armii Polskiej na Zachodzie i w Ruchu Oporu. Wielu zginęło 
– również jako marynarze Polskiej Marynarki Handlowej, Marynarki 
Wojennej, żołnierze AK czy Szarych Szeregów. 

Gdynianie ginęli jako mieszkańcy nowych, wojennych miejsc za-
mieszkania, np. Warszawy, Częstochowy czy Kielc. Fakt ten bardzo 
utrudnia szacunek strat osobowych Gdyni – ale nie uniemożliwia.

Konieczne jest ustalenie możliwie dokładnej informacji o miesz-
kańcach Gdyni w okresie poprzedzającym wybuch wojny w oparciu o 

ewidencję mieszkańców. Ważnym źródłem informacji jest też Księga 
Adresowa Gdyni z 1937 r. czy Książka Telefoniczna z 1939 r. Na ich 
podstawie powstaje tzw. SEMIG – System Ewidencji Mieszkańców 
Gdyni, stanowiący jednocześnie źródło wiedzy o organizacjach czy 
instytucjach, w których działali mieszkańcy miasta. Dane zebrane 
w SEMIG pozwolą lepiej poznać osobę, wykazaną jako poległa czy 
represjonowana. 

Wykazy tych osób są stale aktualizowane – między innymi dzięki 
współpracy miasta z takimi organizacjami jak: Muzeum Stutthof, 
Instytut Pamięci Narodowej, Fundacja Ośrodek Karta, Archiwum 
Państwowe w Gdyni. Praca ta jest wykonywana też przy dużym 
zaangażowaniu kilkudziesięciu wolontariuszy.

Portal internetowy pozwala na otrzymywanie wielu cennych infor-
macji o losie gdynian – z całej Polski, ale także np. z Nowej Zelandii, 
Brazylii, Stanów Zjednoczonych. Wiele informacji ma angielską i 
niemiecką wersję językową.

Dla nie posiadających dostępu do Internetu podajemy, że portal 
WWW.2woja.gdynia.pl ma kilka bloków tematycznych. 

I tak: 
- w zakładce „Biblioteka” informujemy o najważniejszych publika-

cjach dotyczących tematu II Wojny Światowej – będących w zbiorach 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

- w zakładce „Straty wojenne Gdyni” umieszczono trzy zbiory 
danych: 

„Gdynianie – Lista strat osobowych Gdyni”, obejmująca około 
4000 tysiące osób,

„- Lista żołnierzy” - mieszkańców Gdyni, ale również żołnierzy 
– poległych w obronie Gdyni w 1939 r. Wielu z nich było zamel-
dowanych w Gdyni – w związku z odbywaniem w naszym mieście 
służby wojskowej. 

- „Lista represjonowanych” – potencjalnie najdłuższa, gdyż doty-
czyć powinna bez mała wszystkich gdynian, pozbawionych Ojczyzny, 
swoich bliskich, godnego życia, zdrowia, mienia.

Wszystkie trzy listy są stale aktualizowane. 
Portal zawiera też zakładkę „Archiwum”, zawierającą: mapy, 

dokumenty archiwalne, prace magisterskie dotyczące problematyki 
losów mieszkańców Gdyni podczas wojny, zarządzenia niemieckich 
władz okupacyjnych. Historia okupacji Gdyńskiej została przedsta-
wiona w formie „Kalendarium”.

Ważnym uzupełnieniem części dokumentalnej portalu są relacje 
i wspomnienia gdynian, oddające stan ducha mieszkańców miasta, 
poddanych represjom.  

Portal rekomenduje też inne strony internetowe, populary-
zujące problematykę okupacji niemieckiej Gdyni. 

Szczególnie ważne będą dwa nowe portale, rozwijane przez 
Muzeum Miasta Gdyni i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdyni. 
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Pierwsze tygodnie wojny w fotografii

Fot. Niemcy wkraczają do Gdyni, 14.09.1939 r.

Fot. Port gdyński, Niemcy po zajęciu miasta ostrzeliwują broniące się Oksywie, 14-19.09.1939 r. 

Fot. Kępa Oksywska, ucieczka cywili przed ostrzałem, 1939 r.

Fot. Usuwanie polskich tablic z gmachu poczty przy ul. 10 Lutego, 
14.09.1939 r.

Fot. Żołnierze niemieccy z bronią gdyńskich kosynierów, wrzesień 1939 r.

Fot. ORP „Mazur” zatopiony w porcie wojennym na Oksywiu
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Wszystkie zdjęcia pochodzą  z archiwum Muzeum Miasta Gdyni 

Fot.  Zatrzymania mieszkańców Gdyni, wrzesień 1939 r.

Zaświadczenie okupanta dla osoby wysiedlonej z Gdyni.

Fot. Wizyta Adolfa Hitlera w Gdyni, 20.09.1939 r.

Rozkaz zakazujący przebywania  na ulicach i w oknach sąsiednich budynków na 
trasie  planowanej wizyty Adolfa Hitlera w Gdyni, 1939 r. - tekst polski (ogłoszenie 
ukazywało się w  dwóch językach: polskim i niemieckim)

Fot.  Aresztowani przed kościołem Najświętszej Marii Panny, 1939 r.

Obwieszczenie o czasowym wstrzymaniu akcji opróżniania miasta,  27.10.1939 r. 
- tekst polski (ogłoszenie ukazywało się w  dwóch językach: polskim i niemieckim)
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Kalendarium września 1939 roku w Gdyni

Autorem kalendarium jest  Jacek Ostapkowicz z Muzeum Miasta Gdyni
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