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Gdańsk, wrzesień 2021  r. 

Sprawozdanie  

                                                                z 

X Spotkania Rodzin Westerplatczyków 

Gdańsk od 31.08 do 02.09.2021 r. 

Uczestnicy IX Spotkania Rodzin Westerplatczyków, deklarowali wolę uczestnictwa w 
kolejnym. Organizator uzyskał Patronat Honorowy dyrektora Muzeum II Wojny Światowej 
oraz deklarację współorganizacji i wsparcia materialnego. Zostało to potwierdzone stosowną 
umową o współpracy. 

Wysłano, do ponad 130 rodzin, zaproszenia, określając w nich termin spotkania, 
koszty uczestnictwa, ramowy program i termin zgłoszeń. Zgłoszono 44 osoby członków 
rodziny 15 Westerplatczyków. Ostatecznie 1 osoba zrezygnowała z uczestnictwa w spotkaniu. 

Tradycyjnie miejscem zakwaterowania był Dom Studenta Sonata wyżywienie i 
spotkania odbywały się w Domu Muzyka, Sadova i Vidokova 

Spotkanie rozpoczęto powitaniem uczestników, przedstawieniem osób będących po 
raz  pierwszy. Gościliśmy 4 osobową delegacje SP 14 ze Szczecina, ich pobyt był nagrodą za 
najlepszą realizację zadania w ramach projektu „Znicz dla Westerplatczyka „ realizowanego 
przez Zespół Szkól Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte i Klub Szkół 
Westerplatte. 

Po obiedzie omówiono program spotkania, rozdano zaproszenia i drobne upominki. 

Kolejnym punktem było spotkanie z dr. Januszem Marszalcem z-ca dyrektora 
Muzeum Gdańska, który zaprezentował w Dworze Artusa wystawę pt.” Sucharski. Oblicza” 
przygotowaną z okazji 50 lecia sprowadzenia  szczątków mjr. Sucharskiego z Włoch do 
Gdańska. Pan Romuald Karaś, autor książek o majorze Henryku Sucharskim podzielił się 
swoją wiedzą na temat rzekomego konfliktu pomiędzy Sucharskimi Dąbrowskim. 

Po kolacji uczestnicy udali się ponownie na imprezę plenerową inaugurująca 
uroczystości rocznicowe pod Dwór Artusa. 

1 września udaliśmy się, jako goście honorowi, na Westerplatte, by o godz. 4.45 
uczestniczyć w uroczystościach oficjalnych. Przebiegały one w bardzo uroczystej formule z 
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nowymi elementami, np.: zapalenie znicza pokoleń, wysłuchanie specjalnie napisanego na ten 
dzień utworu muzycznego, salut armatni, przelot samolotów. Wyjątkowym wydarzeniem było 
wręczenie  noty identyfikacyjnych  rodzinie Ignacego Zatorskiego, którego szczątki 
odnaleziono w 2019 roku w pobliżu „cmentarzyka” na Westerplatte. Po uroczystościach 
oficjalnych  obejrzeliśmy miejsca ekshumacji 9 szczątków poległych Westerplatczyków gdzie 
wysłuchaliśmy informacji o badaniach archeologicznych z prezentacją znalezisk. 

Po porannym pobycie na Westerplatte powróciliśmy do siedziby Muzeum II Wojny 
Światowej, wcześniej zaproszeni przez dyrekcję na śniadanie. Po krótkim odpoczynku 
uczestniczyliśmy w wernisażu wystawy czasowej MIIWS – „Kiedy się wypełniły dni…” 
Pochówki polskich Obrońców Westerplatte. 

Ważnym wydarzeniem było spotkanie z nowym dyrektorem MIIWS dr .hab. 
Grzegorzem  Berendtem, który podkreślił znaczenie obecności rodzin westerplatczyków na 
corocznych uroczystościach na terenie Westerplatte i muzeum. Zapewnił kontynuowanie tej 
formy współpracy ze strony muzeum. 

Uczestnicy spotkania otrzymali tekst Ustawy o grobach weteranów walk o wolność i 
niepodległość Polski z propozycją zapoznania się z nią i ew. podjęcia w gronie rodzinnym 
decyzji wystąpienia do władz wojewódzkich z wnioskiem o nadanie mogile westerplatczyka 
statusu grobu weterana. 

Uczestnicy spotkania zostali podzieleni na dwie grupy: będący po raz pierwszy zwiedzili 
wystawę stałą MIIWS pozostali obejrzeli kilka filmów dokumentalnych dotyczących Gdańska 
i Westerplatte. 

Przedpołudniowe zajęcia zakończyliśmy obiadem a po nim udaliśmy się do kościoła św. 
Brygidy by przy trumnie  oddać hołd mjr. Henrykowi Sucharskiemu, zapoznać się z wystawą 
MIIWS „ 1945 – 2002. Dzieje Krzyża Na Westerplatte” i wysłuchać informacji na temat  
„Bursztynowego Ołtarza” budowanego w tym kościele. 

Po spacerze uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładu naukowego „ Agresja III 
Rzeszy na Polskę przed Trybunałem w Norymberdze” dr. hab. Grzegorza Berendta oraz 
informacji byłego dyrektora muzeum dr. Karola Nawrockiego a obecnego dyrektora IPN pt. 
”Stan zaawansowania prac nad budową Muzeum Westerplatte i Wojny 1939” 

Dzień zakończyliśmy kolacją a po niej obejrzeliśmy niezwykle ciekawie przygotowane 
widowisko muzyczne  pt.„7x Westerplatte” 

Trzeciego dnia zwiedziliśmy oddział Muzeum Gdańska, Muzeum Bursztynu.  

Spotkanie podsumowaliśmy podczas obiadu.  

Żegnając się, deklarowaliśmy chęć kolejnego spotkania za rok. 

Zarząd Klubu Szkół Westerplatte wyraża serdeczne podziękowanie za udzieloną pomoc 
materialną i organizacyjną: 
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- dyrekcji i pracownikom Muzeum II Wojny Światowej, 

- dyrekcji i pracownikom  Muzeum Gdańska 

- dyrekcji Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku,   

- kierownictwu, pracownikom Domu Studenta Sonata i Domu Muzyka 

 

W spotkaniu uczestniczyły rodziny Westerplatczyków: 

- po raz dziesiąty śp. śp. Władysława Chrzana, Donata Zdunkiewicza i Jana Parwickiego; 

- po raz dziewiąty śp. Zdzisława Kałuskiego; 

-  po raz ósmy śp. śp. Stanisława Salwirak  ,Wincentego Kłysa, Stanisława Bartochy 

- po raz siódmy sp. śp. Bronisława Wilbika, Bolesława Więckowicza 

- po raz piaty śp. Kazimierza Michałowskiego 

- po raz czwarty śp. Jana Korusa  

- po raz pierwszy śp. Jana Zdeba, Antoniego Ozorowskiego, Józefa Janika  

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; Jan Marszalec 

W imieniu organizatorów  

Adam Szatkowski 


