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Gdańsk, 10.09.2013 r. 

 

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia  

II Spotkanie Rodzin Westerplatczyków, Gdańsk 30.08 - 02.09. 2013 r. 
Zorganizowanie II Spotkania Rodzin Westerplatczyków stanowiło odpowiedź na 

pozytywną ocenę pierwszego, której dokonali jego uczestnicy, wyrażając gotowość i chęć 

uczestnictwa w kolejnym za rok. Pozytywną ocenę wystawił również Zarząd Klubu Szkół 

Westerplatte, uzyskując jednocześnie aprobatę członków stowarzyszenia. Podobne pozytywne 

oceny wyraziło: kierownictwo Muzeum II Wojny Światowej, wiceprezydent miasta Gdańska 

oraz pan dr. Andrzej Drzycimski. Zamieszczone na stronie klubowej sprawozdanie było 

czytane przez bardzo dużą grupę internautów. 

Zakładając ponowną obecność na spotkaniu uczestników pierwszego, organizatorzy 

podjęli działania wzbogacenia programu o nowe elementy. Poproszono pracowników 

Muzeum o umożliwienie obejrzenia na terenie Westerplatte obiektów niedostępnych. 

Zwrócono się do Komendanta Policji o udzielenie zgodny wejścia na teren Biskupiej Górki. 

Po uzyskaniu zapewnień realizacji założonego programu, wysłano 102 zaproszenia do 

rodzin Westerplatczyków, określając warunki i termin zgłoszenia.   

Ponownie zwrócono się do dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej i prezydenta Miasta 

Gdańska z propozycją współpracy. Dyrekcja Muzeum podpisała z Klubem Szkół stosowną 

umowę. Dom Studencki Akademii Muzycznej „Sonata” na miejsce noclegu i wyżywienia 

uczestników I Spotkania okazał się wyborem trafnym ze względu na położenie i dostępność 

komunikacyjną. Dlatego postanowiono ponownie zamówić w nim noclegi. Rezerwacja 

została przyjęta w formie pisemnej umowy. 

Organizatorzy otrzymali zgłoszenia uczestnictwa 37 osób z 13 rodzin 

Westerplatczyków. 
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Spotkanie rozpoczęto 30 sierpnia 2013 r. (piątek) wspólnym posiłkiem, następnie 

odbyło się spotkanie, podczas którego zaprezentowano pracę Klubu Szkół Westerplatte. 

Omówiono cele statutowe oraz program pracy. Przedstawiono program spotkania, rozdano 

zaproszenia prezydenta na uroczystości i upominki przygotowane przez pracowników 

Muzeum i prezydenta miasta. 

Uczestnicy spotkania z dużym zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia pana 

Andrzeja Drzycimskiego, który omówił m.in. strategiczną rolę składnicy, jej system obrony. 

Ustosunkował się do aktualnych wydarzeń związanych z Westerplatte w tym filmu P. 

Chochlewa Tajemnica Westerplatte. 

Organizatorzy zapewnili możliwość zakupu książki Westerplatte 1939. Przed 

szturmem – i uzyskania autografu autora. Uczestnicy otrzymali odpowiedź na wiele pytań 

dotyczących warsztatu prac.  Pan Drzycimski rozdał wśród uczestnikom kopie dokumentów 

w tym rozkazów dziennych z rożnych okresów funkcjonowania składnicy. Szczególnym 

zainteresowaniem cieszyły się te dokumenty, na których widniały nazwiska ojców 

uczestników spotkania. Ciekawymi wspomnieniami osobistych kontaktów z obrońcami 

podzielił się pan Tadeusz Zdunkiewicz. 

Informację o celach działalności Muzeum II Wojny Światowej przedstawił kierownik 

Działu Edukacji pan Kamil Rutecki. Uczestnicy spotkali się również z dr. Januszem 

Marszalcem – zastępcą dyrektora Muzeum. Pan dyrektor wyraził akceptację dla działań 

Klubu Szkół i zapewnił o wspieraniu jej jako zgodnej z celami działalności muzeum. 

Kolejny dzień (31 sierpnia) uczestnicy spotkania poświęcili na swoistą podróż 

sentymentalną, udając się statkiem na Westerplatte, które zwiedzili oprowadzani przez 

kierownika Działu Wystawienniczego Muzeum pana Marcina Westphala. Uczczono pomięć 

poległych, a najmłodsi złożyli wieniec na cmentarzu. 

Kolejnym punktem programu była Biskupia Górka, na którą udano się autokarem. 

Informacji o tym miejscu udzielił przewodnik. Obiekt obejrzano z zewnątrz również od strony 

tarasu widokowego. Później udano się na obiad, w trakcie którego wizytę uczestnikom 

spotkania złożył prezydent Gdańska pan Paweł Adamowicz. Rozmawiano o programie 

pobytu, inicjatywach szkół klubowych m.in. o nadaniu imienia Franciszka Dąbrowskiego 

rondu lub ulicy w nowo budowanym trakcie komunikacyjnym miasta .Po obiedzie uczestnicy 

udali się do Nowego Portu, zwiedzili latarnię morską oraz kościół i odbyli spotkanie przy 

kawie w Zespole Szkół Morskich – siedzibie Klubu. 

Po kolacji udano się autokarem na Westerplatte, by obejrzeć rekonstrukcję wydarzeń z 

września 1939 roku przygotowane przez Muzeum II Wojny Światowej. 
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Uczestnictwo w porannym programie w dniu 1 września było wielkim przeżyciem. 

Wiele osób przeżywała to po raz pierwszy. Duża grupa udała się pod pomnik, by złożyć 

wieniec. Jeden z uczestników, wnuk westerplatczyka Stanisława Bartochy, podzielił się 

wrażeniami i osobistą refleksją przed kamerą TV. 

Po spacerze z przewodnikiem po gdańskim Starym Mieście o godzinie 12.00 

uczestniczono we Mszy św. pod pomnikiem Obrońców Poczty, a po niej wspólnie z innymi 

delegacjami oddano hołd składając wieniec. Po obiedzie uczestnicy mieli czas wolny. 

Wieczorem podczas kolacji podsumowano spotkanie. Wszyscy wyrażali zadowolenie i 

satysfakcję z pobytu w Gdańsku. Zadeklarowali gotowość uczestnictwa w kolejnych 

spotkaniach. 

Organizatorzy z satysfakcja przyjmują te deklaracje.  

Zarząd Klubu Szkół Westerplatte serdecznie dziękuje za udzieloną pomoc: 

 Dyrekcji i pracownikom Muzeum II Wojny Światowej, 

 Prezydentowi Miasta Gdańsk, 

 Kierownictwu Domu Studenta Sonata,  

 Dyrekcji i pracownikom Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku, 

 Dyrekcji i pracownikom Zespołu Szkół nr 5 w Gdańsku. 

 

W spotkaniu uczestniczyły rodziny Westerplatczyków: 

Po raz drugi: 

śp. Władysława Chrzana, Jana Jazego, Donata Zdunkiewicza, Bolesława Więckowicza, Jana 

Parwickiego, Stanisława Bartochy. 

Po raz pierwszy:   

śp. Stanisława Salwiraka, Wincentego Kłysa, Zdzisława Kałuskiego, Jana Cieślińskiego, 

Andrzeja Kowalczyka. 

 

Organizatorzy 

Adam Szatkowski, Zbigniew Pancer, Halina Szatkowska – Klub Szkół Westerplatte 

Kamil Rutecki – Muzeum II Wojny Światowej 

W imieniu organizatorów 

          Adam Szatkowski 

prezes Klubu Szkól Westerplatte 


