Gdańsk, 10.09.2017 r.

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia
„VI Spotkanie Rodzin Westerplatczyków”
Gdańsk 31.08 – 02.09 2017 r.

Ponowne pozytywne opinie uczestników V Spotkania i deklaracje uczestnictwa
w kolejnym, jak również deklaracje współpracy i pomocy kierownictwa Muzeum II Wojny
Światowej, stanowiły argumenty do podjęcia działań organizacyjnych przygotowujących
VI Spotkanie. Zwrócono się w styczniu 2017 roku do Prezydenta Miasta Gdańska
z wnioskiem o objęcie Spotkania honorowym patronatem. Pan Prezydent poinformował
w lutym organizatora o objęciu po raz kolejny patronatem VI Spotkanie. Równocześnie
złożyliśmy prośbę o dofinansowanie spotkania wzorem lat poprzednich do dyrektora Muzeum
II Wojny Światowej. Rozmowy w tej sprawie prowadził z poprzednią i nową dyrekcją pan Kamil
Rutecki. Stosowna umowa została podpisana w lipcu.
Organizator wysłał do ponad 120 rodzin zaproszenie, w którym określono: termin, koszty
uczestnictwa, ramowy program i termin zgłoszeń. Uczestnikami spotkania było 50 osób w tym
46 to rodziny 14 Westerplatczyków, oraz przedstawiciele Klubu Szkół Westerplatte. Uczestnicy
zakwaterowani zostali w Domu Studenta Akademii Muzycznej „Sonata” w Gdańsku, przy
ul. Łąkowej ½.
Spotkanie rozpoczęto wspólnym posiłkiem a po nim zaprezentowano uczestników
i omówiono program spotkania. Rozdano zaproszenia na uroczystości w dniu 1 września
przygotowane przez kancelarię Prezydenta Miasta Gdańska a także upominki Zespołu Szkół
Morskich w Gdańsku, Klubu Szkół Westerplatte w tym książki dr. A. Drzycimskiego. Prezes
klubu złożył informację o działaniach stowarzyszenia a w szczególności o współpracy
z rodzinami Westerplatczyków, Dyrekcjami Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum
Historycznym Miasta Gdańsk i dr A. Drzycimskim .

Po obiedzie uczestnicy odbyli spacer po mieście prawym nabrzeżem Motławy – zwiedzili
Muzeum Morskie – statek Sołdek, przeszli kładką z Ołowianki na prawy brzeg . Przewodnikiem
grupy był kol. Zbigniew Pancer emerytowany dyrektor ZSM w Gdańsku. Grupa otrzymała
słuchawki co znacznie ułatwiło komunikację z przewodnikiem. Po kolacji odbyło się spotkanie z
panem Romualdem Karasiem – reporterem, autorem tryptyku „Klątwa i cud”, „Żołnierz Wielkiej
Wojny”, „Zwycięzca”. Tryptyk ten ukazuje drogę majora Sucharskiego na Westerplatte na
szerokim tle historycznym. Wszyscy uczestnicy otrzymali egzemplarz pierwszego tomu wraz z
dedykacją. Pan Romuald Karaś uczestniczył z rodzinami w programie spotkania 1 i 2 września.
1 września grupa udała się na Westerplatte, by o godz. 4.45 uczestniczyć w porannych
uroczystościach. Złożyła wieniec pod pomnikiem. Przedstawiciele trzech rodzin udzielili
wywiadu dla TVP info. Po tradycyjnej grochówce udała się na cmentarz, gdzie oddała hołd
i złożyła wieniec. Informację o tym miejscu przekazał dr. Andrzej Drzycimski, zwiedziła
Wartownię nr 1., po której przewodnikami byli panowie: Andrzej Drzycimski.
Grupa z Westerplatte udała się do Muzeum II Wojny Światowej by po śniadaniu
uczestniczyć w otwarciu wystawy „Westerplatte w 7 odsłonach”. Przedstawiciel Rodzin
Westerplatczyków pan Zbigniew Bartocha podziękował za wsparcie w organizacji spotkań,
wyraził podziw dla prowadzonych prac archeologicznych na Westerplatte. Podziękował
także za możliwość poznania wystawy. Po jej obejrzeniu w dwóch grupach z przewodnikami
muzeum zapoznano się z wystawa główną. Pobyt w muzeum zakończyliśmy spotkaniem z Panem
Kamilem Ruteckim, który obdarował uczestników pięknymi upominkami za które podziękował
pan Adam Szatkowski. Wyraził również podziękowanie za troskę pana Kamila Ruteckiego by
kolejne spotkanie odbyło się w takiej formie i z taką pomocą ze strony muzeum.
Z muzeum udaliśmy się na obiad przy którym uczestnicy otrzymali specjalną pamiątkę:
pt.” Certyfikat Uczestnictwa w VI Spotkaniu Rodzin Westerplatczyków.”
Po obiedzie odbyto wycieczkę ul Łąkową do bastionów Gdańska od strony Żuław przez
Bramę Nizinną, Małą Zbrojownię, Teatr Szekspirowski, ulicami Długą, Długim Targiem
powrócono do hotelu. Przewodnikiem był kol. Z. Pancer. Dzień zakończyliśmy kolacją
i spotkaniem z panem dr. Andrzejem Drzycimskim, który podzielił się refleksjami z pracy
historyka opisującego dzieje Wojskowej Składnicy Tranzytowej jej obrony we wrześniu 1939
roku i losów obrońców po kapitulacji a także w niewoli i po zakończeniu wojny. Uczestnicy mieli
możliwość nabycia książek z dedykacją autora. Uczestniczył w nim zabierając głos pan Romuald
Karaś. Spotkanie przebiegało w wyjątkowo serdecznej atmosferze.
2 września po śniadaniu uczestniczy udali się statkiem Żeglugi Gdańskiej na Westerplatte.
Zapoznali się ze stanem prac archeologicznych przy tzw.” Starych koszarach” i kolejnymi
planami badań innych obiektów. Informacje przedstawił przedstawiciel archeologów. Stamtąd
udaliśmy się w rejon Wartowni nr.4 następnie weszliśmy na teren zamkniętej części Westerplatte

pod budynek Elektrowni i Basenu Amunicyjnego. Możliwość poznania tych obiektów była dla
uczestników dużym przeżyciem. Spacer po Westerplatte zakończyliśmy przy stanowisku Armaty
75 mm i Wartowni nr.3. Przewodnikami byli pracownicy muzeum pani Sylwia Paszko i pan
Mariusz Wójtowicz – Podhorski. W drodze na przystanek autobusowy mieliśmy możliwość
obejrzenia wystaw, pokazów imprezy pt. ”Spotkanie z historią na Westerplatte”.
VI spotkanie zakończyliśmy obiadem. Żegnając się uczestniczy deklarowali wolę
przyjazdu na kolejne.
Zarząd Klubu Szkół Westerplatte wyraża serdeczne podziękowanie za udzieloną pomoc:
•

Dyrekcji i pracownikom Muzeum II Wojny Światowej,

•

Dyrekcji i pracownikom Muzeum Historycznego Miasta Gdańska,

•

Prezydentowi Miasta Gdańska,

•

Kierownictwu Domu Studenta „Sonata”,

•

Pracownikom kancelarii Prezydenta Miasta Gdańsk,

•

Dyrekcji Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku,

W spotkaniu uczestniczyły rodziny Westerplatczyków:
Po raz szósty: śp. śp. Władysława Chrzana, Donata Zdunkiewicza, Jana Parwickiego .
Po raz piaty: śp .śp. Wincentego Kłysa, Zdzisława Kałuskiego, Stanisława Bartochy,
Po raz czwarty śp. śp. Bronisława Wilbika, Stanisława Salwirak
Po raz trzeci: śp. Stefana Nerć.
Po raz drugi: śp. śp. Kazimierza Michałowskiego, Czesława Kołtona, Józefa Macy
Po raz pierwszy śp. śp. Jana Korusa. Franciszka Lisa

O R G A N I ZA T O R Z Y :
Halina i Adam Szatkowscy, Zbigniew Pancer, Hanna Szkodo – Klub Szkół Westerplatte;
Kamil Rutecki – Muzeum II Wojny Światowej.
W imieniu organizatorów
Adam Szatkowski
Prezes Klubu Szkół Westerplatte

