
                                                                

 

Gdańsk, 10.09.2014 r.  

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia 

III Spotkania Rodzin Westerplatczyków 

Gdańsk 30.08 – 02.09 2014 r.  

Pozytywne opinie uczestników II Spotkania i deklaracje uczestnictwa w kolejnym, jak również 

deklaracje współpracy i pomocy kierownictwa Muzeum II Wojny Światowej, stanowiły argumenty do 

podjęcia działań organizacyjnych przygotowujących III Spotkanie. Organizator uzyskał zapewnienie 

dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej o wsparciu finansowym przedsięwzięcia. Zwrócono się także do 

Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem o objęcie Spotkania honorowym patronatem.  

Organizator wysłał do ponad 120 rodzin zaproszenie, w którym określono: termin, koszty 

uczestnictwa, ramowy program i termin zgłoszeń. Zgłoszenia 30 osób dokonały rodziny 9 

Westerplatczyków. Uczestnicy zakwaterowani zostali w Domu Studenta Akademii Muzycznej „Sonata” 

w Gdańsku, przy ul. Łąkowej ½. Spotkanie rozpoczęto wspólnym posiłkiem, po nim rozdano zaproszenia na 

uroczystości przygotowane przez kancelarie: Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Gdańska a także upominki 

i wydawnictwa od dyrekcji Muzeum i Prezydenta.  

Dzień 31 sierpnia uczestnicy spędzili na wycieczce autokarowej po półwyspie helskim. Zwiedzili 

Muzeum Obrony Wybrzeża i jego ekspozycje terenowe, odbyli spacer na helski cypel. Uczestniczyli 

w pokazie karmienia fok. Po obiedzie i spacerze powrócili do Gdańska. Wycieczkę obsługiwał 

licencjonowany przewodnik.  

1 września grupa udała się na Westerplatte, by o godz. 4.45 uczestniczyć w porannych 

uroczystościach. Złożyła wieniec pod pomnikiem. Po tradycyjnej grochówce udała się na cmentarz, gdzie 

oddała hołd i złożyła wieniec. Zwiedziła Wartownię nr 1., po której przewodnikami byli panowie: Andrzej 

Drzycimski i Grzegorz Jedlicki. Grupa powróciła do hotelu i po śniadaniu udała się na wycieczkę na pl. 

Solidarności i do Europejskiego Centrum Solidarności. Po powrocie uczestnicy obdarowani zostali nowo 



wydana książką – albumem Andrzeja Drzycimskiego i Janusz Górskiego pt. „Reduta Westerplatte”. Po 

obiedzie po raz drugi pojechaliśmy na Westerplatte, by uczestniczyć w uroczystościach z udziałem 

Prezydentów Polski i Niemiec. Po ich zakończeniu udano się do centrum miasta na spektakl filmowo – 

multimedialny pt. „Wybuch”. Dzień zakończyliśmy kolacją i spotkaniem z panem dr. Andrzejem 

Drzycimskim, który podzielił się refleksjami na temat uroczystości 75. Rocznicy Wybuchu II Wojny 

Światowej, a także podpisywał nowo wydaną książkę. 

III spotkanie podsumowano 2 września. Jego uczestnicy wyrazili ogromną wdzięczność 

organizatorom a w sposób szczególny Dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej. Mając świadomość, że bez 

Ich materialnego wsparcia zorganizowanie spotkania z tak różnorodnym i bogatym programem byłoby 

niemożliwe. Zadeklarowali również gotowość uczestnictwa w kolejnych spotkaniach. 

Zarząd Klubu Szkół Westerplatte wyraża serdeczne podziękowanie za udzieloną pomoc: 

 Dyrekcji i pracownikom Muzeum II Wojny Światowej, 

 Prezydentowi Miasta Gdańska, 

 Kierownictwu Domu Studenta „Sonata” 

 Pracownikom kancelarii Prezydenta  Miasta Gdańsk 

W spotkaniu uczestniczyły rodziny Westerplatczyków: 

Po raz trzeci: śp. Władysława Chrzana, Donata Zdunkiewicza, Bolesława Więckowicza, Jana Parwickiego, 

Stanisława Bartochy. 

Po raz drugi: śp. Stanisława Salwirak, Wincentego Kłysa, Zdzisława Kałuskiego. 

Po raz pierwszy śp. Bronisława Wilbika 

 

 

Organizatorzy: 

Halina i Adam Szatkowscy, Zbigniew Pancer, Bogusław Kucharek – Klub Szkół Westerplatte 

Kamil Rutecki – Muzeum II Wojny Światowej. 

W imieniu organizatorów 

Adam Szatkowski  

Prezes Klubu Szkół Westerplatte 


