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Sprawozdanie z realizacji projektu
„VIII Spotkanie Rodzin Westerplatczyków „
Gdańsk 29.08 – 02.09. 2019 r.

Decyzja o realizacji kolejnego spotkania podjęta została w trakcie
podsumowania VII Spotkania przez jego uczestników i
organizatorów. Ważnym argumentem była świadomość realizowania
go z okazji 80 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej i XXXVI
Sympozjum Klubu Szkól Westerplatte.
Organizator uzyskał Patronat Honorowy Prezydent Gdańska i
deklarację pomocy i wsparcia materialnego Muzeum II Wojny
Światowej i Muzeum Gdańska, potwierdzone stosownymi umowami.
Organizator wysłał do ponad 120 rodzin zaproszenia, określając w
nim termin spotkania, koszty uczestnictwa, ramowy program i termin
zgłoszeń.
Uczestnikami było 84 osoby w tym 76 osób to rodziny 19
westerplatczyków, 1 osoba to autor książek o mjr. Henryku
Sucharskim pan Romuald Karaś, pozostali to przedstawiciele Klubu
Szkół Westerplatte.
Wszyscy zakwaterowani zostali w Domu Studenta „Sonata” Akademii
Muzycznej w Gdańsku.

Spotkanie rozpoczęło się wspólnym posiłkiem po nim
zaprezentowano jego uczestników i omówiono program.
Uczestnicy odbyli spacer po Głównym Mieście. Szczególne
zainteresowanie wzbudziły Portrety 1939 zainstalowane na miejskich
latarniach. Odnajdywali swoich ojców, dziadków , pradziadków,
fotografując się na ich tle. Na twarzach wielu pojawiły się łzy.
Klub Szkół Westerplatte wsparł pomysł Muzeum Gdańska rozsyłając
do rodzin westerplatczyków prośbę udostępnienia zdjęć i wyrażenie
zgody na ich publiczną ekspozycję.
Pierwszy dzień zakończono kolacją i spotkaniem autorskim z panem
Romualdem Karasiem. Uczestnicy mogli nabyć wszystkie trzy tomy
tryptyku pt.” Majora Sucharskiego droga na Westerplatte.” Autor
podzielił się refleksjami z wyjazdu studyjnego do Włoch odwiedzając
miejsca nad rzeką Piawą w okolicach Wenecji gdzie przebiegała linia
frontu Wielkiej Wojny, w której uczestniczył Henryk Sucharski.
W drugim dniu spotkania uczestnicy byli Gośćmi Honorowymi
XXXVI Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte organizowanego przez
Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte z
Gdańska- Nowego Portu. Uczestnicy przemaszerowali ze sztandarami
szkół ulicami Długą i Długim Targiem prowadzeni przez orkiestrę i
marżonetki by po krótkim ich występie przy Fontannie Neptuna
przejść do Kościoła Mariackiego na mszę św. po której uczniowie kl.
I złożyli ślubowanie.
Z Kościoła Mariackiego uczestnicy prowadzeni przez orkiestrę
przemaszerowali Długim Pobrzeżem do Muzeum II Wojny Światowej
w którym odbyła się oficjalna część sympozjum z udziałem
przedstawicieli Kuratorium, Wojewódzkich i Miejskich władz
Samorządowych, dyrekcji Muzeum.
Po przerwie obiadowej pracownicy Muzeum przeprowadzili zajęcia
warsztatowe i zwiedzanie ekspozycji stałej.

Dzień zakończyła kolacja po niej czas wolny. Wielu odbyło
wieczorny spacer po Gdańsku.
31 sierpnia po śniadaniu realizowaliśmy wspólnie z uczestnikami
sympozjum program turystyczny. W Nowym Porcie zwiedzili
Latarnię Morską, odbył się pokaz pracy holownika portowego i jego
wnętrza po czym odbyliśmy rejs statkiem Żeglugi Gdańskiej do
Sopotu, spacerem po sopockim molo i ul. Monte Cassino na dworzec
SKM by pociągiem powrócić do Gdańska. Po obiedzie odbył się
kolejny spacer po Głównym Mieście a po kolacji spotkanie z panem
dr. Andrzejem Drzycimskim, który omówił treść przygotowywanej
przez niego książki na temat propagandy hitlerowskiej w Wolnym
Mieście Gdańsk. Odniósł się również do ciągle aktualnego „ sporu”
Sucharski – Dąbrowski.
1 września uczestnicy udaliśmy się na Westerplatte, by o godz. 4.45
uczestniczyć w uroczystościach, zajmując miejsca wśród gości
honorowych , złożyliśmy wieńce pod pomnikiem i na cmentarzyku
oddając w ten sposób hołd i czcząc pamięć poległych.
Pięcioosobowa delegacja rodzin westerplatczyków uczestniczyła w
uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod przyszłe muzeum
na Westerplatte którego organizatorem będzie Muzeum II Wojny
Światowej. Miejscem tej uroczystości była Placówka Elektrownia.
Po porannym pobycie na Westerplatte grupa wróciła do hotelu na
śniadanie , by po krótkim odpoczynku powrócić na Westerplatte
gdzie spotkano się z panem dr. Januszem Marszalcem z Muzeum
Gdańska, który omówił projekt „Portrety 1939 rok „ oraz plan
zagospodarowania Westerplatte, zwiedziła obiekty tam znajdujące się
oraz skorzystała z oferty festiwalu „Spotkanie z historią „
organizowanego przez Muzeum Gdańska. Po obiadokolacji udaliśmy
się pod Muzeum II Wojny Światowej na koncert - widowisko
muzyczne pt.” Tak zaczynała się wojna”.

Wieczorny powrót do hotelu wykorzystano do podsumowania
spotkania, wielu jego uczestników podkreślało bardzo bogaty jego
program , możliwość poznania przebiegu klubowych spotkań uczniów
i nauczycieli z terenu całej Polski. Podkreślali wyjątkowy klimat,
serdeczność, kulturę osobistą młodzieży i deklarowali wolę przyjazdu
za rok. Podobne zapewnienia składano przy pożegnaniu po śniadaniu
w dniu 2 września.
Zarząd Klubu Szkól Westerplatte wyrażą serdeczne podziękowanie za
udzieloną pomoc materialną i organizacyjną:
. Dyrekcji i pracownikom Muzeum II Wojny Światowej,
. Dyrekcji i pracownikom Muzeum Gdańska,
. Prezydent Miasta Gdańska,
. Pracownikom Urzędu Miasta Gdańska,
. Dyrekcji Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku,
. Kierownictwu, pracownikom Domu Studenta Sonata”

W spotkaniu uczestniczyły rodziny Westerplatczyków:
Po raz ósmy śp. śp. Władysława Chrzana, Donata
Zdunkiewicza, Jana Parwickiego,
Po raz siódmy śp. śp. Zdzisława Kałuskiego, Stanisława
Bartochy
Po raz szósty śp.śp. Bronisława Wilbika, Stanisława Salwirak
Wincentego Kłysa, Bolesława Więckowicza
Po raz trzeci śp.śp. Jana Korusa, Jana Cieślińskiego,
Kazimierza Michałowskiego, Czesława Kołtona, Józefa Macy
Po raz drugi śp.śp. Józefa Kutery, Stanisława
Zwierzchowskiego

Po raz pierwszy śp. śp. Michała Pryczka, Mariana Dobiesa,
Jana Kurczyka
Organizatorzy :
Klub Szkół Westerplatte; Halina i Adam Szatkowscy, Hanna
Szkodo, Aneta Piskorz-Połubok, Krystyna Lempke, Zbigniew
Pancer.
Muzeum II Wojny Światowej; Kamil Rutecki.
Muzeum Gdańska; Janusz Marszalec

W imieniu organizatorów
Adam Szatkowski

