Gdańsk, 10.09.2018 r.

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia
„VII Spotkanie Rodzin Westerplatczyków”
Gdańsk 31.08 – 02.09 2018 r.

Niezmiennie pozytywne opinie uczestników VI Spotkania i deklaracje uczestnictwa
w kolejnym, jak również deklaracje współpracy i pomocy kierownictwa Muzeum II Wojny
Światowej, stanowiły argumenty do podjęcia działań organizacyjnych przygotowujących
VII Spotkanie. Zwrócono się w styczniu 2018 roku do Prezydenta Miasta Gdańska
z wnioskiem o objęcie Spotkania honorowym patronatem. Pan Prezydent poinformował
w lutym organizatora o objęciu po raz kolejny patronatem VII Spotkanie. Równocześnie
złożyliśmy prośbę o dofinansowanie spotkania wzorem lat poprzednich do dyrektora Muzeum
II Wojny Światowej. 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 były 73 osoby w tym
53 to rodziny 11 Westerplatczyków, 13 to uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im mjr.
Henryka Sucharskiego z Reska woj. zachodniopomorskie oraz przedstawiciele Klubu Szkół
Westerplatte. Uczestnicy zakwaterowani zostali w Domu Studenta Akademii Muzycznej „Sonata”
w Gdańsku przy ul. Łąkowej ½ tam również się stołowali
Spotkanie rozpoczęto wspólnym posiłkiem a po nim zaprezentowano uczestników
i omówiono program spotkania. Rozdano zaproszenia na uroczystości 1 września przygotowane
przez kancelarię Prezydenta Miasta Gdańska .
Po obiedzie uczestnicy odbyli spacer lewym nabrzeżem Motławy do Muzeum II Wojny
Światowej, które podzieleni na trzy grupy zwiedzili. Po zwiedzaniu w przygotowanej sali działu
edukacji odbyło się spotkanie z panem Kamilem Rutecki – pracownikiem tegoż działu i
współorganizatorem z ramienia muzeum wszystkich siedmiu spotkań rodzin westerplatczyków.
Poinformował o pracy działu edukacji i zaprezentował film o projekcie pt. Westerplatte. Znajdź

klucz do historii. Następnie 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. Pan Romuald Karaś uczestniczył z rodzinami w
programie spotkania 1 i 2 września. Na zakończenie Adam Szatkowski podziękował panu
Kamilowi Ruteckiemu za zaangażowanie i troskę by kolejne spotkanie odbyło się w takiej formie
i z taką pomocą ze strony muzeum.
1 września uczestnicy spotkania udali się na Westerplatte, by o godz. 4.45 uczestniczyć w
porannych uroczystościach. Rodziny miały zarezerwowane miejsca siedzące w części dla gości
honorowych.
Po części oficjalnej grupa udała się na westerplacki cmentarzyk gdzie oddała hołd złożyła
wieniec i zapaliła znicze. Informację o tym miejscu przekazała przedstawicielka Muzeum
Gdańska z którą uczestnicy odbyli spacer po Westerplatte i zwiedzili Wartownię nr.1.
Po porannym pobycie na Westerplatte grupa wróciła autokarem do hotelu na śniadanie.
Po krótkim odpoczynku udano się na wycieczkę. Program wycieczki opracował i
zrealizował jak przewodnik kol. Zbigniew Pancer, wiceprezes Klubu Szkół Westerplatte.
Rozpoczęliśmy ją oddaniem hołdu złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy na grobach
westerplatczyków i pani Stanisławy Górnikiewicz-Kurowskiej na cmentarzu „Srebrzysko”.
Stamtąd udaliśmy się do Gdyni przejeżdżając obok dawnych koszar II Batalionu Morskiego w
Redłowie, miejsca z którego wielu żołnierzy
nieoficjalnego wzmocnienia

przewożono na Westerplatte w ramach

jej załogi . Kolejnym miejscem oddania hołdu był cmentarz

Obrońców Wybrzeża grób płk. Stanisława Dąbka i tablice poświęcone jednemu z komendantów
WST kmdr. Borysowi Mohuczemu oraz I Brygadzie Pancernej im. Obrońców Westerplatte.

Uczestnicy spotkania odbyli spacer Bulwarem Nadmorskim do Muzeum Marynarki
Wojennej, które zwiedzili. Organizatorzy zwrócili uwagę zwiedzających na Replikę Orła z
westerplackich koszar znajdującą się w holu muzeum. Piękna pogoda pozwoliła na odpoczynek
na plaży. Po odpoczynku spacerując Wybrzeżem Kościuszkowskim udaliśmy się na „ Dar
Pomorza”, który zwiedziliśmy a potem na cypel pod pomnik Józefa Conrada-Korzeniowskiego.
Powracając obejrzeliśmy okręt „Błyskawica. Kolejnym miejscem była Akademia Marynarki
Wojennej na Oksywiu. Uczestnicy mogli po drodze podziwiać gdyński port .Ostatnim punktem
pobytu w Gdyni było oddanie hołdu i złożenie kwiatów, zapalenie znicza na grobie
westerplatczyka śp. Donata Zdunkiewicza na cmentarzu w Orłowie. Syn śp Donata Zdunkiewicz
pan Tadeusz Zdunkiewicz wraz z rodziną jest uczestnikiem naszych spotkań. Nad jego mogiłą ze
wzruszeniem wspominał prace ojca na Westerplatte, oraz spotkania z mieszkającymi na terenie
Trójmiasta westerplatczykami po zakończeniu działań wojennych w których uczestniczył.

Bardzo intensywny dzień zakończono został kolacją na której rozdano Certyfikaty
uczestnictwa w VII Spotkaniu i kolejnym spotkaniem z dr. Andrzejem Drzycimskim. Tym razem
dr Drzycimski dzielił się informacjami i opracowaniami będącymi min. efektem zapoznania się z
dokumentacją zdeponowaną w Archiwum PAN przez panią Stanisławę Górnikiewicz-Kurowską.
Spotkanie przebiegało w wyjątkowo serdecznej atmosferze. Pan Drzycimski odpowiedział na
wiele

pytań

przedstawicieli

rodzin,

zadeklarował

przekazanie

zainteresowanym

kopi

dokumentów.
2 września po śniadaniu uczestniczy udali się na wycieczkę po Głównym Mieście do
Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku i Muzeum Nauki Gdańskiej. Wycieczkę prowadził kolega Z.
Pancer.
VII 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 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 siódmy: śp. śp. Władysława Chrzana, Donata Zdunkiewicza, Jana Parwickiego .
Po raz szósty śp .śp. , Zdzisława Kałuskiego, Stanisława Bartochy,
Po raz piąty śp. śp. Bronisława Wilbika, Stanisława Salwirak
Po raz drugi: śp. śp. Jana Korusa, Jana Cieślińskiego
Po raz pierwszy śp. śp. Józefa Kutery, Stanisława Zwierzchowskiego
O R G A N I ZA T O R Z Y :
Halina i Adam Szatkowscy, Zbigniew Pancer, Hanna Szkodo, Krystyna Lempke Bogusław
Kucharek – Klub Szkół Westerplatte;
Kamil Rutecki – Muzeum II Wojny Światowej.
Grzegorz Jedlicki – Muzeum Gdańskie
W imieniu organizatorów
Adam Szatkowski
Prezes Klubu Szkół Westerplatte

