Gdańsk, 10.09.2012 r.
Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia „Spotkanie Rodzin Westerplatczyków”
Gdańsk 30.08 - 02.09 2012 r.
Zorganizowanie tego przedsięwzięcia stanowi realizację celów statutowych Klubu
Szkół Westerplatte. Zarząd klubu, jak również szkoły członkowskie, współpracowali z
Westerplatczykami i ich rodzinami, goszcząc ich na uroczystościach szkolnych, np.: podczas
nadania imienia szkole, święta patrona, uroczystościach pogrzebowych. Opiekują się
grobami. Na pomnikach zmarłych Westerplatczyków umieszczane są” Znaki Pamięci”.
Inicjatywa zorganizowania spotkania rodzin w Gdańsku z okazji rocznicy wybuch II
wojny światowej przedstawiona została członkom zarządu we wrześniu 2011 r., a członkom
Klubu i przedstawicielowi Muzeum w czasie XXIX Ogólnopolskiego Sympozjum w Opolu w
czerwcu br. Rozmowa z panem Kamilem Ruteckim upewniła nas o celowości zorganizowania
takiego spotkania. Pan Rutecki, po konsultacjach z kierownictwem Muzeum, zaproponował
skierowanie do dyrekcji propozycji podjęcia współpracy i prośby o wsparcie finansowe.
Zarząd Klubu przedłożył projekt programu. Przewidziano w nim: spotkania z władzami
samorządowymi miasta Gdańska, spotkanie z dyrekcją Muzeum oraz z panem dr. Andrzejem
Drzycimskim. Organizatorom bardzo zależało, by uczestnicy spotkania znaleźli się w grupie
gości honorowych oficjalnych uroczystości na Westerplatte 1 września o godz.4.45. Projekt
programu przewidywał zwiedzanie Westerplatte. Dyrekcja Muzeum zaproponowała udział w
uroczystości wmurowania kamienia węgielnego.
Organizator wysłał 96 zaproszeń do rodzin Westerplatczyków, tzn. do wszystkich
których adresy posiadał. Zaproszenie i formularz zgłoszeniowy zamieszczony został na
stronie internetowej Klubu. Otrzymaliśmy 15 zwrotów listów z adnotacją: adresat nieznany,
adresat nie żyje, 6 odpowiedzi dziękujących za zaproszenie bez woli uczestnictwa w
spotkaniu ze względu na stan zdrowia, wiek, koszty. 75 rodzin nie odpowiedziało na

1

zaproszenie. Na spotkanie zgłosiły się rodziny 11 Westerplatczyków, cztery wycofały swój
udział w tym 1 na dwa dni przed przyjazdem do Gdańska.
Rodziny zostały zakwaterowane w Domu Studenta „Sonata” Akademii Muzycznej w
Gdańsku. Tam również korzystały w wyżywienia.
Spotkanie było okazją do zaprezentowania pracy Klubu. Omówiono cele statutowe,
program pracy. Przedstawiono gościom ideę organizacji corocznych ogólnopolskich
sympozjów, w których uczestniczą przedstawicie szkół należących do Klubu.
Uczestnicy z dużym zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia pana Andrzeja
Drzycimskiego, który przedstawił swój warsztat badawczy, pokazał kopie dokumentów,
zdjęcia, omówił sposób przekazania dokumentów znajdujących się u rodzin, a które chętnie
wykorzystałby w swojej pracy. Ustosunkował się do sposobu interpretowania wydarzeń i
przebiegu obrony Westerplatte. Wywiązała sie dyskusja, która pozwoliła na skonfrontowane
stanowisk. Rodziny nabyły książkę „Westerplatte 1939. Przed szturmem” wraz z dedykacją.
Członkowie spotkania zostali zapewnieni o możliwościach otrzymania kopii dokumentów, na
których wymieniane jest nazwisko ojca/dziadka.
Ważnym wydarzeniem było spotkanie z wiceprezydentem miasta Gdańska panem
Maciejem Lisickim, zastępcą dyrektora Muzeum II Wojny Światowej panem Januszem
Marszalcem i kierownikiem działu edukacji Muzeum panem Kamilem Ruteckim.
Rodziny czuły się zaszczycone uczestnictwem w uroczystości wmurowania kamienia
węgielnego pod siedzibę Muzeum. Otrzymane informacje, materiały promocyjne i
edukacyjne ułatwią im pełnić swoistą rolę ambasadorów wydarzeń i powstającej placówki
muzealnej w środowiskach, w których żyją.
Wyjątkowym wydarzeniem było uczestnictwo w porannych uroczystościach na
Westerplatte. Wszyscy brali udział w takim wydarzeniu po raz pierwszy. Poranne spotkanie
było wielkim przeżyciem, wywołało wzruszenie, dumę i satysfakcję. Po raz pierwszy w
imieniu rodzin złożono wieniec pod pomnikiem. Rodziny podkreślały ten fakt w
wypowiedziach na żywo przed kamerami telewizji TVP INFO oraz w indywidualnych
rozmowach z organizatorami spotkania. Uhonorowaniem pobytu w Gdańsku było zwiedzanie
Westerplatte. Uczestnicy dotarli tam statkiem Żeglugi Gdańskiej, po drodze oglądając
panoramę miasta, stoczni, portu i Westerplatte.
Przewodnik pan dr. Tomasz Rabant, oprowadzając po Westerplatte, omówił szczegółowo
wystawy plenerowe, elementy ścieżki edukacyjnej. Zapoznano z ekspozycją w wartowni nr 1.
Uczestnicy spotkania uczestniczyli w mszy św. w intencji zmarłych Westerplatczyków i ich
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rodzin w Bazylice Mariackiej, zwiedzili gdańską Starówkę, Plac Solidarności, salę BHP,
kościół św. Brygidy, oddali hołd obrońcom Poczty Polskiej.
Spotkanie spełniło zakładane cele. Stało się pierwszą próbą integracji tego środowiska.
Uczestnicy zadeklarowali chęć uczestnictwa w kolejnych spotkaniach.

Zarząd Klubu składa serdeczne podziękowanie za udzieloną pomoc:
Dyrekcji, pracownikom Muzeum II Wojny Światowej
Prezydentowi Miasta Gdańska
Kierownictwu Domu Studenta „Sonata”

W spotkaniu uczestniczyły rodziny Westerplatczyków:
śp. Władysława Chrzana – syn Wiesław Chrzan z córką i wnukiem, syn Eugeniusz z córką
śp. Jana Jazego – syn Alfons Jazy, córka Regina Światłowska z córką i synem
śp. Donata Zdunkiewicza – syn Tadeusz Zdunkiewicz i córką, bratanek Tomasz Zdunkiewicz
śp. Jana Hajduszkiewicza – córka Krystyna Chałupka z mężem
śp. Bolesława Więckowicza – córka Bogusława Szwarc z mężem
śp. Jana Parwickiego – syn Mieczysław Parwicki z żoną
śp. Stanisława Bortochy – syn Zbigniew Bartocha
Organizatorzy.
Klub Szkół Westerplatte reprezentowali:
Pan Adam Szatkowski – prezes Klubu Szkół Westerplatte, pomysłodawca spotkania i główny
organizator
Pan Zbigniew Pancer – zastępca prezesa Klubu Szkół Westerplatte,organizator.
Pan Bogusław Kucharek – członek Zarządu Klubu Szkół Westerplatte
Pani Halina Szatkowska – członek Klubu Szkół Westerplatte
Muzeum II Wojny Światowej reprezentował
Pan Kamil Rutecki-kierownik Działu Edukacyjnego.
W imieniu organizatorów
Adam Szatkowski
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