
                                                                

 

Gdańsk, 10.09.2016 r.  

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia 

V Spotkania Rodzin Westerplatczyków 

Gdańsk 31.08 – 02.09 2016 r.  

Ponowne pozytywne opinie uczestników IV Spotkania i deklaracje uczestnictwa w 

kolejnym, jak również deklaracje współpracy i pomocy kierownictwa Muzeum II Wojny 

Światowej, stanowiły argumenty do podjęcia działań organizacyjnych przygotowujących V 

Spotkanie. Organizator uzyskał zapewnienie dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej o 

wsparciu finansowym przedsięwzięcia. Zwrócono się także do Prezydenta Miasta Gdańska z 

wnioskiem o objęcie Spotkania honorowym patronatem.  

Organizator wysłał do ponad 120 rodzin zaproszenie, w którym określono: termin, 

koszty uczestnictwa, ramowy program i termin zgłoszeń. Uczestnikami spotkania były 43 

osoby w tym 33 to rodziny 13 Westerplatczyków, oraz przedstawiciele  Klubu Szkół 

Westerplatte. Uczestnicy zakwaterowani zostali w Domu Studenta Akademii Muzycznej 

„Sonata” w Gdańsku, przy ul. Łąkowej ½.  

Spotkanie rozpoczęto wspólnym posiłkiem w czasie którego pan Kamil Rutecki z 

Muzeum II Wojny Światowej, który zaprosił uczestników na spotkanie z dyrekcją muzeum  w 

dniu 2 września.  

Rozdano zaproszenia na uroczystości w dniu 1 września przygotowane przez 

kancelarie Prezydenta Miasta Gdańska a także upominki i wydawnictwa od dyrekcji 



Muzeum, Prezydenta Miasta Gdańsk, Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku, Centrum Kultury 

w Resku i Klubu Szkół Westerplatte w tym książki dr  A. Drzycimskiego.  

Omówiono i rozdano program spotkania. 

 Prezes klubu złożył informację o działaniach stowarzyszenia a w szczególności o 

współpracy z rodzinami Westerplatczyków Dyrekcjami Muzeum II Wojny Światowej i 

Muzeum Historycznym Miasta Gdańsk i dr A. Drzycimskim . 

 Po obiedzie uczestnicy odbyli spacer po mieście – zwiedzili Muzeum Narodowe, kościoły: 

Św. Trójcy, Mariacki i Dwór Artusa.  Przewodnikiem grupy był kol. Zbigniew Pancer 

emerytowany dyrektor ZSM w Gdańsku. 

1 września grupa udała się na Westerplatte, by o godz. 4.45 uczestniczyć w porannych 

uroczystościach. Złożyła wieniec pod pomnikiem. Po tradycyjnej grochówce udała się na 

cmentarz, gdzie oddała hołd i złożyła wieniec. Zwiedziła Wartownię nr 1., po której 

przewodnikami byli panowie: Andrzej Drzycimski i Grzegorz Jedlicki. 

 Grupa powróciła do hotelu i po śniadaniu udała się na wycieczkę autokarową. 

Przewodnikiem był kol. Z. Pancer .Trasa wycieczki to przejazd tunelem pod Martwą Wisłą, 

obok Stadionu Ergo Arena, dzielnice  Nowy Port ze zwiedzaniem kościoła św. Jadwigi 

Śląskiej, Zaspę, Przymorze do  Oliwy gdzie na Cmentarzu Oliwskim złożyliśmy wieniec 

zapaliliśmy znicz na mogile Westerplatczyka Stanisława Zwierzchowskiego. Odbyliśmy 

spacer po Parku Oliwskim, zwiedziliśmy katedrę i wysłuchaliśmy koncertu organowego. Po 

obiedzie udaliśmy się na cmentarz w Sopocie by na grobie Westerplatczyka Franciszka 

Bartoszaka złożyć wieniec, zapalić znicz. Odbyliśmy spacer po molo i plaży w Gdyni- 

Orłowie. Wycieczka kończyła się przejazdem po Skwerze Kościuszki w Gdyni  Dzień 

zakończyliśmy kolacją i spotkaniem z panem dr. Andrzejem Drzycimskim, który podzielił się 

refleksjami z pracy historyka opisującego dzieje Wojskowej Składnicy Tranzytowej jej 

obrony we wrześniu 1939 roku i losów obrońców po kapitulacji a także w niewoli i po 

zakończeniu wojny. Szczegółowo omówił ostatnią publikację pt. Westerplatte 39 

zamieszczoną w dodatku Historia periodyku Uważam Rze  Uczestnicy mieli możliwość 

nabycia  książek z dedykacją autora.   

Spotkanie przebiegało w wyjątkowo serdecznej atmosferze. 



 2 września po śniadaniu odbyło się spotkanie z Dyrekcją Muzeum II Wojny Światowej. 

Panowie dyrektorzy oraz pracownicy poinformowali o stopniu zaawansowania prac na 

budowie nowej siedziby muzeum a także o aktualnych problemach nowo powstającej 

placówki. Przedstawiono filmy obrazujące bieżąca działalność edukacyjną  odbywa się ona z 

przyczyn oczywistych poza muzeum. Uczestnicy zwiedzili sale wystawowe w których trwają 

prace przygotowujące ekspozycję a ich treść zawarta jest w przekazanych katalogach. 

Dyrektor wyraził radość i zadowolenie z aktywności rodzin westerplatczyków, które decydują 

się na przyjazd do Gdańska.  

Prezes Klubu przekazał na ręce  dyrekcji podziękowań za wsparcie organizacyjne i materialne 

spotkań . Panowie zostali uhonorowani Medalem Klubu Szkół Westerplatte. 

 Po spotkaniu uczestnicy zwiedzali miasto i Ratusza Główny Miasta. Przewodnikiem był kol. 

Kazimierz Skiba nauczyciel ZSM . 

Podsumowując spotkanie uczestnicy wyrazili ogromną wdzięczność organizatorom a w 

sposób szczególny dziękują Dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej za  materialne wsparcie, 

które umożliwiło zorganizowanie spotkania z tak różnorodnym i bogatym programem. 

Zadeklarowali również gotowość uczestnictwa w kolejnych spotkaniach. 

Zarząd Klubu Szkół Westerplatte wyraża serdeczne podziękowanie za udzieloną pomoc: 

 Dyrekcji i pracownikom Muzeum II Wojny Światowej, 

  Dyrekcji i pracownikom Muzeum Historycznego Miasta Gdańska 

 Prezydentowi Miasta Gdańska, 

 Kierownictwu Domu Studenta „Sonata” 

 Pracownikom kancelarii Prezydenta  Miasta Gdańsk 

 Dyrekcji Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku 

 Burmistrzowi Miasta Resko 

 Dyrekcji Centrum Kultury w Resku 

W spotkaniu uczestniczyły rodziny Westerplatczyków: 

Po raz piaty: śp. śp. Władysława Chrzana, Donata Zdunkiewicza, Jana Parwickiego . 



Po raz czwarty: śp.śp. Wincentego Kłysa, Zdzisława Kałuskiego, Stanisława Bartochy, 

Bolesława Więckowicza. 

Po raz trzeci śp. Bronisława Wilbika,  

Po raz drugi: śp. Stefana Nerć. 

Po raz pierwszy: śp. śp. Kazimierza Michałowskiego, Czesława Kołtona, Józefa 

Romantowskiego, Józefa Macy 

 

 

 

Organizatorzy: 

Halina i Adam Szatkowscy, Zbigniew Pancer, Hanna Szkodo – Klub Szkół Westerplatte 

Kamil Rutecki – Muzeum II Wojny Światowej. 

W imieniu organizatorów 

Adam Szatkowski  

Prezes Klubu Szkół Westerplatte 

 


