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Drogi Czytelniku!
Oto masz przed sobą e-booka niezwykłego. Nosi on tytuł „Westerplatte po wojnie. Krajobraz
po bitwie 1939-1945”, a tekst w nim zawarty stanowi wydzielony fragment większej pozycji. Jest
to bowiem stworzony przez Piotra Szalatego i Mariusza Wójtowicza-Podhorskiego Dodatek G
do znanej wśród miłośników Wojskowej Składnicy Tranzytowej monografii „Westerplatte 1939.
Prawdziwa historia” autorstwa Mariusza Wójtowicza-Podhorskiego, uznanego badacza i eksperta historii obrony Westerplatte, wydanej w 2009 roku. Książka ta stała się już białym krukiem,
a wszystkie egzemplarze zostały już dawno temu sprzedane i są już nieosiągalne w obrocie
detalicznym. Stanowi ona wyjątkowe, największe i bodaj najpełniejsze stworzone do tej pory
kompendium dostępnej wiedzy o Westerplatte, tak przede wszystkim o obronie polskiej placówki, jak i o historii półwyspu oraz tego, co działo się z nim po wojnie. Oparta na wieloletniej
pracy autora, ponad 700-stronicowa pozycja zawiera nie tylko przełomowe informacje o obronie WST na Westerplatte, ale została także zilustrowana ponad ośmioma setkami unikalnych
fotografii, map i wizualizacji, które w większość nigdzie indziej nie zostały wcześniej opublikowane. Cieszy się ona ogromnym uznaniem historyków i wykładowców m.in. uczelni wojskowych. Jeśli kiedykolwiek będziesz miał, Szanowny Czytelniku, okazję do tego, by położyć
ręce na tej książce (przez osoby wtajemniczone zwaną potocznie „Cegłą”) i przeczytać ją – nie
wahaj się ani chwili.
Z tym większą przyjemnością mogę polecić niniejszy tekst, który stara się możliwie najlepiej, odpowiedzieć na pytania, jakie co roku zadaje sobie wielu zwiedzających teren Westerplatte: „Czy to wszystko krajobraz po walkach w 1939 roku? Ile z tego się zachowało? Dlaczego to
wszystko tak wygląda? Co się zmieniło po wojnie? Czy ktoś o to zadbał?”. Po lekturze tego e-booka
odpowiedzi mogą się okazać zaskakujące. Opisuje on prawie 70 lat losów Westerplatte od
7 września 1939 do 2009 roku, od momentu zakończenia walk o Wojskową Składnicę Tranzytową, poprzez systematyczne i planowe wręcz niszczenie terenu półwyspu Westerplatte
w latach powojennych, aż po przerwane z politycznych powodów działania rewitalizacyjne
i rewaloryzacyjne na Westerplatte już w XXI wieku.
Wiedza zawarta w tym załączniku dla niektórych okazała się (i okazuje nadal) niewygodna, stając się przyczynkiem do licznych ataków na głównego Autora – tak dodatku, jak
i książki. Demaskatorski charakter Dodatku G stał się na kolejne lata po publikacji książki solą
w oku licznych czynników sprawczych, mających poprzez swoje zaniedbania i zaniechania znaczący wpływ na obecny wygląd i charakter terenu Westerplatte. Chodzi tu zarówno
o władze Gdańska, jak i instytucje w teorii sprawujące pieczę nad terenem półwyspu - Muzeum Historyczne Miasta Gdańska (obecnie Muzeum Gdańska), czy powstałe dla celów politycznych Muzeum II Wojny Światowej z ówczesnym kierownictwem.
Tekst, który masz przed sobą, niedbalstwu wymienionych wyżej podmiotów przeciwstawia działania ludzi, dla których Westerplatte od ponad dwóch dekad stanowi miejsce niemal święte i którzy włożyli (i wkładają nadal) wiele pracy w to, aby teren dawnej Wojskowej
Składnicy Tranzytowej odzyskał swą dawną świetność i stał się naprawdę godnym miejscem

pamięci i szacunku dla Obrońców, którzy na nim walczyli z przeważającą niemiecką nawałą
i ginęli za Polskę. Mowa tutaj przede wszystkim o samych Obrońcach Westerplatte, którzy
do końca życia wspierali i postulowali rewitalizację terenu i utworzenie na półwyspie Muzeum Westerplatte z prawdziwego zdarzenia. Ale mowa także o innych obrońcach – obrońcach idei Westerplatczyków – członkach Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Wojskowej
Składnicy Tranzytowej, którzy od początku istnienia stowarzyszenia walczą o to, by marzenia
Westerplatczyków (z których w chwili, gdy piszę te słowa, nie żyje już niestety żaden) przekuć w rzeczywistość. Walka to niełatwa, bo nierówna i nieraz przerywana (vide wspomniane
przeze mnie wcześniej czynniki sprawcze), ale toczona z uporem i obfitująca w sukcesy.
Miarą tychże sukcesów niech będzie choćby wydanie przez członków stowarzyszenia publikacji, takich jak kultowy i unikatowy komiks wojenny „Westerplatte. Załoga Śmierci” duetu
Wójtowicz-Podhorski & Wyrzykowski, wspomniana przeze mnie monografia „Westerplatte
1939. Prawdziwa historia” Wójtowicza-Podhorskiego, czy znakomite prace tematyczne „Lekarz
z Westerplatte. Major Mieczysław Mikołaj Słaby 1905 – 1948” i „Westerplatte jako miejsce pamięci
1945 – 1989” dra Krzysztofa Zajączkowskiego.
Jednakże najlepszym świadectwem udanych i skutecznych działań stowarzyszenia jest
niezliczona ilość zachowanych dokumentów, relacji i zdjęć, zabytków i artefaktów dotyczących samej obrony Westerplatte oraz jej Bohaterów, które latami zgromadzili i ocalili od zapomnienia obrońcy historii Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Od 2007 roku inicjują oni badania archeologiczne, które po przerwaniu w 2009, zostały wznowione w 2016 roku. Dzięki nim
w westerplackiej ziemi odkryto do tej pory kilkadziesiąt tysięcy (sic!) przedmiotów pozostałych po Wojskowej Składnicy Tranzytowej i jej obronie we wrześniu 1939 roku. Znaczna część
zabytków sięga czasów początków Westerplatte, a więc XVIII wieku. Wszystkie te zabytki do
dziś cierpliwie czekają na możliwość godnego i stałego wyeksponowania w jednym miejscu,
którym najlepiej, aby było samo Westerplatte, o czym do końca swych dni marzyli Obrońcy placówki. Jeszcze na kilkanaście tygodni przed śmiercią w 2012 roku wspomniał o tym
marzeniu w rozmowie ze mną, w Kielcach, ostatni ówcześnie żyjący Westerplatczyk, major
Ignacy Skowron… „To bardzo ważne!” – skwitował wszystko po żołniersku, krótko i dobitnie,
liczący naonczas 97 lat major Skowron, gdy się z nim żegnałem. Liczę, że Jego marzenie, jak
i zmarłych przed Nim pozostałych Obrońców, kiedyś się spełni.
Na szczęście historia Westerplatte trwa nadal, a nowe jej karty zapisują obecnie ludzie,
którzy stojąc po pas lub po szyję w wykopach archeologicznych, niestrudzenie wydzierają
ziemi kolejne skrawki historii Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, zachowując
je dla pamięci przyszłych pokoleń. Mowa o archeologach Muzeum Westerplatte i Wojny 1939
oraz wolontariuszach ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte.
Im właśnie dedykuję powyższy wstęp, a Tobie, Czytelniku życzę udanej i owocnej lektury
„Krajobrazu po bitwie”.
Błażej Kozok
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej
Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte
sierpień 2018

Dodatek G
Westerplatte po wojnie
 krajobraz po bitwie
Piotr Szalaty  II wiceprezes
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej
Wojskowej Skladnicy Tranzytowej na Westerplatte

W czasie wojny z Niemcami w 1939 roku by³o
wiele bitew, lecz ¿adna nie sta³a siê takim symbolem mê¿noci, bohaterstwa i ofiarnoci polskiego
¿o³nierza jak pole bitwy na Westerplatte. Z chwil¹
kapitulacji rozpocz¹³ siê proces niszczenia ladów
bohaterskiego oporu polskich ¿o³nierzy  zapocz¹tkowany przez Niemców, kontynuowany po
wojnie przez komunistów. Pomimo up³ywu 70 lat
od tamtych wydarzeñ dewastacja trwa nadal, choæ
opór garstki ludzi, którym nie jest obojêtna historia
Westerplatte i ludzi, którzy tu walczyli pozwala myleæ pozytywnie o przysz³oci tego miejsca. Nie tyl-

ko fa³szowano i fa³szuje siê historiê walk w 1939 roku, ale równie¿, zupe³nie otwarcie, niszczy siê te
nieliczne relikty, które cudem przetrwa³y do dzi.
Ju¿ 7 wrzenia 1939 roku cz³onkowie Arbeitsdienst i polscy wiêniowie sprowadzeni z Nowego
Portu rozpoczêli usuwanie zniszczeñ powsta³ych
w trakcie walk. Trzeba by³o przecie¿ zatrzeæ oznaki nieudolnoci niemieckich wojsk, jak i lady obecnoci polskiego ¿o³nierza w Gdañsku. Zasypywano leje, usuwano po³amane drzewa i ga³êzie, rozbierano uszkodzone budynki, zasieki i ceglany mur
otaczaj¹cy Sk³adnicê. 15 wrzenia sprowadzono na
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fot. ze zbiorów prywatnych

Wiêzieñ Stutthofu w trakcie posi³ku przy
stosie cegie³ z Westerplatte. Cz³owiek ten
zosta³ aresztowany 1 wrzenia 1939 roku
w Gdañsku (patrz zdjêcie poni¿ej)
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Dodatek G

Ceg³y z muru Sk³adnicy nadal mo¿na
znaleæ w Stutthofie
fot. Mariusz Wójtowicz-Podhorski
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czenia spowodowane niemieck¹ artyleri¹ i bombardowaniem z powietrza (pokazano mu tylko tê
czêæ, która by³a ju¿ uprz¹tniêta przez wiêniów).
Jesieni¹ grupê wiêniów powiêkszono i zakwaterowano w Nowym Porcie. Ka¿dego dnia byli
transportowani ³odziami przez Kana³ Portowy. Ceg³ê z rozebranego muru oraz budynków oczyszczano i ³adowano na barki, które przewozi³y pozyskany materia³ budowlany do Stutthofu, gdzie s³u¿y³y do rozbudowy obozu dla Polaków aresztowanych w Wolnym Miecie Gdañsku. Do Stutthofu
trafi³y z Westerplatte tak¿e kafelki, p³ytki z pod³óg,
instalacje sanitarne, kuchnia  wszystko to, co da³o siê wykorzystaæ w budowanym obozie. Ceg³y
wykorzystano do budowy fundamentów baraków
przysz³ego obozu koncentracyjnego.
Zim¹ na Westerplatte ciêto drewno na opa³ dla
mieszkañców Nowego Portu. Wiêniowie nie dostali zimowych ubrañ, dlatego musieli pracowaæ
w swojej letniej odzie¿y, mimo wyj¹tkowo ostrej tego roku zimy. Na pocz¹tku 1940 roku Zivilgefangenenlager w Nowym Porcie rozwi¹zano, a w jego
miejsce w marcu utworzono tzw. podobóz WesterCeg³y z Westerplatte pos³u¿y³y m.in. do
platte (Aussenstelle Westerplatte, Aussenkommanbudowy ozdobnego muru ko³o Wartowni do Westerplatte) bêd¹cy fili¹ KL Stutthof. Od tego
SS w Stutthofie
momentu sukcesywnie na Westerplatte przysy³ano
grupy wiêniów ze Stutthofu dla wykonania okrefot. Mariusz Wójtowicz-Podhorski
lonych prac. Na pocz¹tku stycznia 1941 roku zoWesterplatte du¿¹ grupê Polaków, aresztowanych sta³a przywieziona na Westerplatte ostatnia grupa,
dzieñ wczeniej na ulicach Gdyni. Wiêniowie zo- licz¹ca oko³o 200 wiêniów. W tym okresie górne
stali podporz¹dkowani nadzorowi ze strony Arpiêtro skrzyd³a pó³nocnego koszar zosta³o ju¿ robeitsdienstu, a pilnowani przez niezwykle brutalzebrane. W po³owie roku 1941 roku podobóz Wesnych ¿o³nierzy gdañskich oddzia³ów SS. Mimo ¿e terplatte rozwi¹zano1.
Teren dawnej Sk³adnicy pozosta³ niewykorzysNiemcy wywieli z magazynów na Westerplatte
wiele ¿ywnoci zgromadzonej przed wojn¹ w Sk³ad- tany, poza Basenem Amunicyjnym z jego nowoczesnicy, w tym worki z m¹k¹ i beczki z kiszon¹ kapus- n¹ infrastruktur¹. Brak jest jednak dokumentów,
które opisywa³yby dok³adnie, co dzia³o siê na West¹, czêæ ¿ywnoci pozostawiono. Dziêki czemu
terplatte od lata 1941 roku do pocz¹tku 1945 roku.
wiêniowie swój ubogi jad³ospis mogli uzupe³niæ
Jakie jednostki wojskowe tam stacjonowa³y, czy i jao skromne dodatkowe wy¿ywienie. Korzystano
kie okrêty Kriegsmarine wykorzystywa³y nabrze¿a
równie¿ z niewielkiej iloci warzyw i owoców, jana Westerplatte?
kie znaleziono w ogrodzie Miko³ajewo. Wiê14 marca 1945 r. ruszy³o sowieckie natarcie na
niowie zakwaterowani zostali w budynku koszar.
Oprócz prac rozbiórkowych wiêniowie zajmo- Gdañsk. Dziesiêæ dni póniej zosta³y prze³amane
wali siê gromadzeniem znajdowanej ¿ywnoci, usu- ju¿ dwie linie obrony miasta i rozpoczê³y siê bezwaniem niewypa³ów oraz segregowaniem znalezionej amunicji. Prace przerwano przed wizyt¹ Hitlera
1 R. Witkowski, Westerplatte. Historia , op. cit., s. 101105.
na Westerplatte, tak aby móg³ on obejrzeæ znisz-

porednie walki o Gdañsk. 27 marca przyst¹piono
do ostatecznego szturmu, by po trzech dniach
przej¹æ miasto. Po zdobyciu Gdañska sowieccy
¿o³dacy rozpoczêli trwaj¹ce kilka tygodni grabie¿e, mordy, brutalne gwa³ty i palenie ocala³ych
z wczeniejszych bombardowañ i ostrza³ów domów. To by³ koniec dumnego i piêknego Gdañska
 zapocz¹tkowany niemieckimi strza³ami 1 wrzenia 1939 roku na Westerplatte i pod Poczt¹ Polsk¹ przy Heveliusplatz, a zakoñczony rzezi¹ miasta rêkami Sowietów w 1945 roku.
Gdañsk zosta³ zdobyty, Westerplatte jednak dalej pozostawa³o w rêkach niemieckich. Odgrodzone rzêdami okopów i dziesi¹tkami ¿elbetowych
bunkrów pobudowanych tu jeszcze w 1944 roku,
trzyma³o siê twardo. Ilu znajdowa³o siê tam niemieckich ¿o³nierzy? Byæ mo¿e nawet kilka tysiêcy.
Ka¿da kolejna doba, a w³aciwie noc, to setki ¿o³nierzy ewakuowanych drog¹ morsk¹ na Hel, a stamt¹d bezporednio do Niemiec.
Wbrew temu, co pisano do tej pory w literaturze, Westerplatte w 1945 roku nie podda³o siê bez
walki. Zaciête starcia trwa³y do 7 kwietnia. ¯e by³y one zajad³e, wiadcz¹ lady po sowieckim ostrzale, np. na ruinie koszar z kierunku, z jakiego Niemcy nie ostrzeliwali Westerplatte w 1939 roku. Prawdopodobnie po desancie sowieckim Niemcy skapitulowali  tydzieñ po zdobyciu Gdañska.
Powojenna propaganda fakt ten dyskretnie pominê³a. Pisano, ¿e Niemcy poddali siê bez walki, by
nie by³o analogii z 1939 rokiem i by nie umniejszaæ
oporu polskich obroñców2. Nie by³o to konieczne,
gdy¿ te dwie walki ró¿ni³y olbrzymie dysproporcje zarówno co do iloci ¿o³nierzy, jak i uzbrojenia.
Efektem tych wydarzeñ by³o to, ¿e Westerplatte znów dozna³o zniszczeñ. Tym razem nie ocala³a
infrastruktura Basenu Amunicyjnego, zburzone
zosta³y magazyny portowe, zniszczone dwigi.
Nabrze¿y jednak Niemcy nie zd¹¿yli wysadziæ. Jaki czas po zdobyciu Westerplatte grupa sowieckich ¿o³nierzy przy po³udniowym nabrze¿u Basenu ³owi³a ryby, wrzucaj¹c granaty do wody. Traf
chcia³, ¿e robili to w miejscu, gdzie na dnie le¿a³a
zatopiona niemiecka barka z amunicj¹. Nast¹pi³a
eksplozja; prawdopodobnie nie tylko owej barki,
ale byæ mo¿e tak¿e za³o¿onych przez Niemców
wzd³u¿ ca³ego nabrze¿a materia³ów wybuchowych. Zniszczone nabrze¿e prowizorycznie naprawiono dopiero na prze³omie lat szeædziesi¹tych
i siedemdziesi¹tych XX w.3.
Dawne torowisko Sk³adnicy u¿ywane by³o jeszcze do lat szeædziesi¹tych XX w. Ponoæ wojsko

wykorzystywa³o spor¹ czêæ zachowanych magazynów amunicyjnych stoj¹cych przy bocznicach.
Historia fortyfikacji na Westerplatte, zapocz¹tkowana w 1734 roku, kiedy to francuskie oddzia³y
wznios³y pierwsze na tym terenie umocnienia (obóz
szañcowy), nie zakoñczy³a siê w 1945 roku.
W styczniu 1952 roku Szef Sztabu Generalnego
WP zaakceptowa³ lokalizacjê siódmej z kolei Baterii Artylerii Sta³ej, której nadano numer 25. Nowej
baterii przydzielono zadania bezporedniej obrony
gdañskiego portu oraz obrony wschodnich akwenów Zatoki Gdañskiej. Bateriê sformowano ze stanem osobowym 150 ¿o³nierzy i dwóch pracowników cywilnych. Zasadnicz¹ czêæ stanowisk zlokalizowano w okolicy dzisiejszych terenów portowych
Portu Pó³nocnego. Bateria sk³ada³a siê z czterech
dzia³ kalibru 130 mm umieszczonych na wolno stoj¹cych stanowiskach. W pobli¿u umieszczono m.in.
schrony dla za³ogi, centralê artyleryjsk¹, elektrowniê, kilka mniejszych schronów i koszary. Jako magazyny amunicyjne wykorzystano po³o¿one w pobli¿u schrony pruskich baterii z pocz¹tku XX wieku
 Zatokowej i Lenej. Do zespo³u 25. BAS nale¿a³y tak¿e dwa posterunki  tzw. punkty obserwacji dwubocznej  jeden na Westerplatte, a drugi
w Górkach Zachodnich. Obok wie¿y na Westerplatte zbudowano schron obserwacji dwubocznej,
a teren wokó³ wie¿y ogrodzono.
W czerwcu 1957 roku bateriê podporz¹dkowano
bezporednio Dowództwu Jednostek Nadbrze¿nych
(od 6 lipca 1955 roku bateria wchodzi³a w sk³ad
32. Dywizjonu Artylerii Nadbrze¿nej). W po³owie
1965 roku zosta³a wcielona w struktury 9. Flotylli
Obrony Wybrze¿a w Helu. 25. BAS, tak jak i inne
baterie, by³a stopniowo poddawana ograniczaniu
zadañ bojowych oraz liczebnoci obs³ugi. W latach
siedemdziesi¹tych XX w. bateria przesz³a w tzw.
stan ci¹g³ej konserwacji, któr¹ zakoñczono w roku
1977. W zwi¹zku z budow¹ Portu Pó³nocnego
25. BAS ostatecznie rozformowano. Podczas budowy terminalu zbo¿owo-paszowego zniszczono ca³kowicie kilka obiektów (m.in. trzy stanowiska ogniowe i schron obs³ugi). Z kolei w trakcie budowy
terminalu zbo¿owego w Porcie Pó³nocnym w latach
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2 A. Czarski, Drugi szturm na Westerplatte, [w:] Tygodnik Demokratyczny, nr 36, 1969.
3

Zniszczenia nabrze¿a widaæ na pocz¹tku filmu Westerplatte
Ró¿ewicza. Do dzi na wielu planach Gdañska drukuje siê
kontur Basenu Amunicyjnego z pofalowan¹ lini¹ zniszczonego
nabrze¿a po³udniowego wed³ug wygl¹du z lat szeædziesi¹tych XX w.
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Z pó³nocnego skrzyd³a koszar po zakoñczeniu dzia³añ wojennych zosta³o niewiele. Fotografia pochodzi prawdopodobnie
z lata 1946 roku
fot. ze zbiorów SRH WST

20052007 zniszczono ca³kowicie kolejne obiekty
baterii: trzy stanowiska ogniowe i schrony. 4
25. BAS by³a o tyle ciekaw¹ bateri¹, ¿e wykorzystano w niej stare niemieckie stanowiska baterii
nadbrze¿nej i ich schrony amunicyjne z pocz¹tku
XX w., w których sk³ad m.in. wchodzi³o ¿elbetowe
stanowisko dowodzenia baterii nadbrze¿nej wykorzystane w 1939 roku jako obiekt placówki Fort
mata Rygielskiego5.
Wiele reliktów Sk³adnicy lub rozpoznawalnych
pozosta³oci po nich by³o widocznych przez wiele
lat po wojnie. Koszary, mimo czêciowo zniszczonego skrzyd³a pó³nocnego, by³y nadal zwartym
obiektem. Tu¿ po zdobyciu Westerplatte w 1945
roku, sowieccy i polscy saperzy w budynku koszarowym detonowali niewypa³y i znalezion¹ amunicjê. lady po tych dzia³aniach widoczne s¹ do dzi
w zachowanej ruinie po³udniowego skrzyd³a koszar. Osmalone, wybrzuszone stropy piêter i sufitu
Wartowni Nr 6 w koszarach, zdruzgotane filary, zerwane pod³ogi strasz¹ nadal. Z piêknego budynku
pozosta³o niewiele6.
Wartownia Nr 1, bez dachu, okien i drzwi, s³u¿y³a jako dziki szalet dla odwiedzaj¹cych Westerplatte (szczególnie kabina bojowa). Nie lepiej by³o
w kabinach bojowych Wartowni Nr 3. Jeden z naocznych wiadków opisywa³ to nastêpuj¹co:
4

Rzecznik prasowy portu, reaguj¹c na zainteresowanie mi³oników militariów, wyrazi³ zdziwienie faktem, ¿e na terenie
portu znajduj¹ siê jakie obiekty o wartoci historycznej
B. Gondek, Ratujmy zabytkowe schrony, [w:] Gazeta Wyborcza
Trójmiasto, 12 stycznia 2006 roku.

5

fot. ze zbiorów Marcina St¹porka

Uroczystoci przy cmentarzyku, wówczas
Pomniku Obroñców Westerplatte, pocz¹tek lat 50. XX wieku

Prawdopodobnie schron placówki Fort by³ wykorzystywano przez 25. BAS lub WOP, co uchroni³o go przed wyburzeniem w latach szeædziesi¹tych.
Westerplatte wg wstêpnych zalo¿eñ z wrzenia 1955 roku mia³o byæ jednym z trzech miejsc, gdzie mia³a zostaæ rozlokowana
omiodzia³owa bateria przeciwlotnicza kal. 100 mm typu KS19.
Ostatecznie zrezygnowano z tej lokalizacji. Natomiast w grudniu 1955 roku na Westerplatte uruchomiono stacjê hydrolokacyjn¹ Saturn12, której instalacje u³o¿ono na dnie Zatoki Gdañskiej.

6

Historycy z Muzeum Historycznego Miasta Gdañska upieraj¹ siê  wbrew oczywistym faktom  ¿e koszary uleg³y zniszczeniu w 1939 roku, uwa¿aj¹c, ¿e zniszczenie koszar przez
saperów po zdobyciu Westerplatte w 1945 roku to legenda.
Zob. wypowied M. Gliñskiego, kierownika Oddzia³u MHMG
na Westerplatte, [w:] D. Mik³aszewicz, Kto zrujnowa³ koszary na
Westerplatte?, [w:] Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 30 wrzenia
2002 roku. Wysadzanie w koszarach niewypa³ów i niewybuchów przez Sowietów by³o prawdopodobnie podyktowane
tym, ¿e Niemcy pozostawili w koszarach znaczn¹ iloæ amunicji zabezpieczonej minami ustawionymi na nieusuwalnoæ.
S³usznoæ tej hipotezy potwierdzi³o odgruzowanie czêci sutereny koszar na pocz¹tku lipca 2009 roku.

Wizje ostatecznego zniszczenia Westerplatte jeszcze siê nie skoñczy³y. Oto perspektywa
Westerplatte w XXI w. jako zaplecza dla terminalu kontenerowego
fot. z materia³ów reklamowych Zarz¹du Morskiego Portu Gdañsk

Przez dziurê w murze wskakujê do rodka. Natychmiast potykam siê o gruz i w co wdeptujê. Nie,
to ju¿ skandal nies³ychany! Po prostu profanacja.
Przecie¿ w tym bunkrze walczyli i ginêli ¿o³nierze7.
Z czasem Westerplatte zaros³o chwastami, krzewami i m³odym lasem. Stary las zachowa³ lady
po walkach  zdruzgotane konary, po³amane ga³êzie. Poród dzikiej zieleni odwiedzaj¹cy wydeptali cie¿ki. Jedynym chlubnym miejscem by³
Cmentarzyk Obroñców Westerplatte zbudowany
w 1946 roku z inicjatywy Franciszka D¹browskiego i jego dawnych podw³adnych zrzeszonych
w Zwi¹zku Obroñców Westerplatte.
Ostateczny cios miejscu-symbolowi, wiadectwu nieugiêtoci, walecznoci i bohaterstwa polskiego ¿o³nierza Wojska Polskiego II Rzeczpospolitej zadali komunici. Na Westerplatte postanowiono stworzyæ nabrze¿e portowe, motywuj¹c to
potrzebami gospodarki. Kana³ Portowy mia³ zostaæ pog³êbiony i poszerzony o 50 metrów kosztem
pó³wyspu8. W 1958 roku rozpoczê³y siê prace budowlane. Wielka narodowa pami¹tka mia³a staæ
siê terenem przemys³owym. Czêæ pó³wyspu udostêpnion¹ turystom postanowiono oddzieliæ od terenu nabrze¿a wysokim p³otem.
W tym samym roku powsta³ komitet, który mia³
opracowaæ koncepcjê zagospodarowania przestrzennego zachowanej czêci Westerplatte. Do komitetu
zaproszono kilku westerplatczyków, w tym m.in.

Micha³a Gawlickiego. Byli obroñcy wyrazili swoje
najwiêksze marzenie: odbudowê koszar. ¯yczeniem
ich by³o te¿ doprowadzenie czêci pó³wyspu - pola
bitwy nie zajêtej przez port i wojsko do wygl¹du
z 1939 roku, w³¹cznie z rekonstrukcj¹ zniszczonych
obiektów Sk³adnicy9. Do realizacji marzeñ westerplatczyków by³a jednak bardzo daleka droga10.
W tym czasie pracownicy Biura Projektów Budownictwa Morskiego w Gdañsku zaproponowali,
aby ziemiê z pog³êbionego i poszerzonego Kana³u
Portowego wykorzystaæ do usypania kopca jako
wyraz szacunku dla walki ¿o³nierzy w 1939 roku.
Projekt ten nie przewidywa³ postawienia na nim
pomnika.
7 J. Adamczewski, Westerplatte, [w:] Dziennik Polski, 1962,
bez numeru.
8

Na wysokoci Wartowni Nr 2 kana³ portowy poszerzono dok³adnie o 56 m.

9

le, ¿e dopiero, dobrze, ¿e wreszcie przystêpuje siê do zagospodarowania terenów Westerplatte, [w:] Dziennik Ba³tycki, 1958 (?),
bez numeru.

10 Jeszcze dwa lata póniej wyranie podkrelano, ¿e: [ ]
Westerplatte winno siê staæ w przysz³oci ¿ywym muzeum
walk i bohaterstwa narodu polskiego; powinien zostaæ zachowany element autentycznoci, niek³amanej grozy. Westerplatte
ma ¿ywo przemówiæ do przysz³ych pokoleñ, dla których rok
1939 bêdzie tylko odleg³¹ histori¹. Ten pogl¹d reprezentowali
m.in. ¿yj¹cy obroñcy Westerplatte, [w:] Dziennik Ba³tycki,
25 lutego 1960 roku.
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Budowa nabrze¿a eksploatacyjnego by³a ju¿ mocno zaawansowana. Nie mia³o to byæ nowoczesne
nabrze¿e z potê¿nymi dwigami prze³adunkowymi. Nabrze¿e mia³o s³u¿yæ jako miejsce postojowe
dla statków i sk³adnica drewna oraz z³omu, tak
jakby na wielkim obszarze portu nie by³o na to innego miejsca ni¿ Westerplatte11. Dla komunistów
potrzeba funkcjonowania sk³adnicy drewna na nabrze¿u Westerplatte by³a wystarczaj¹ca do zajêcia
sporej czêci historycznego pó³wyspu na ten cel.
Przez prawie 50 lat nabrze¿e, w 1961 roku nazwane dumnie Nabrze¿em Obroñców Westerplatte, s³u¿y³o w³anie tak wa¿nym dla gospodarki kraju
celom jako miejsce postojowe dla statków i sk³adowisko drewna, z³omu i gruzu.
Z czasem Zarz¹d Portu Gdañsk zg³osi³ zapotrzebowanie na dalsze tereny pó³wyspu Westerplatte. Uporz¹dkowanie terenu Westerplatte sta³o
siê wiêc ponownie tematem dyskusji. We wrzeniu
1961 roku Wydzia³ Historyczny Marynarki Wojennej opracowa³ memoria³ w sprawie zagospodarowania Westerplatte, w którym wskazywano na koniecznoæ wykonania najwa¿niejszych prac do
1964 roku, czyli: budowy pomnika, czêciowej odbudowy koszar z przeznaczeniem parteru na muzeum, rekonstrukcji wnêtrza Wartowni Nr 1 i Nr 4,
u³o¿enia drogi dojazdowej od strony Wis³oujcia
oraz uporz¹dkowania ca³ego terenu12. Pañstwowa
Wy¿sza Szko³a Sztuk Plastycznych w Gdañsku13
wysunê³a w tym czasie propozycjê rozpisania konkursu na budowê pomnika na Westerplatte. Ca³oæ
spraw zwi¹zanych z uporz¹dkowaniem Westerplatte, jak i nowym planem zagospodarowania wzi¹³
na siebie Zarz¹d Okrêgu ZBoWiD w Gdañsku.
Przeprowadzono wizjê lokaln¹ wespó³ z przedstawicielami portu, aby uzgodniæ ostateczn¹ liniê
rozgraniczaj¹c¹ tereny portowe od obszaru udostêpnionego zwiedzaj¹cym. Gor¹c¹ dyskusjê wywo³a³a sprawa po³o¿enia Wartowni Nr 1. Port zaprojektowa³ w miejscu, gdzie siê znajdowa³a, bocznice kolejowe. Zdaniem wielu zabytek nale¿a³o
wiêc wyburzyæ. Kilka osób stanowczo siê temu
sprzeciwia³o.
Jeszcze w tym samym miesi¹cu obradowa³
w Gdañsku zespó³ dla upamiêtnienia Westerplatte
powo³any przez wiceprezesa Rady Ministrów14.
W trakcie obrad uchwalono wybudowanie wielkiego pomnika. Jednak mia³ on upamiêtniaæ nie tylko
¿o³nierzy z 1939 roku, choæ nazwano go Pomnikiem
Obroñców Westerplatte. Zespó³ podj¹³ te¿ decyzjê
o rezygnacji z budowy na Westerplatte muzeum,
jak i odbudowy Wartowni Nr 1. O losach ruin mieli

zadecydowaæ ci, którzy zostan¹ wy³onieni w konkursie na przestrzenne i plastyczne zagospodarowanie terenu15. Na Westerplatte mia³ za to stan¹æ
ma³y pawilon z dioram¹ obrazuj¹c¹ przebieg walk,
parkingi, przystañ ¿eglugi przybrze¿nej od strony
Kana³u Portowego oraz arteria spacerowa od parkingów do pomnika16.
Latem 1962 roku sprowadzono na Westerplatte
czo³g T34, który mia³ symbolizowaæ wyzwolenie
Gdañska przez I Brygadê Pancern¹ im. Bohaterów
Westerplatte. W rzeczywistoci ta jednostka pancerna nie wyzwala³a Gdañska, a Gdyniê, ale ka¿dy
pretekst by³ dobry, by usprawiedliwiæ obecnoæ
radzieckiego uzbrojenia na Westerplatte. Sowiecki
czo³g tak naprawdê sprowadzono przed spodziewan¹ wizyt¹ na Westerplatte towarzysza Chruszczowa. Ustawiono go za Cmentarzykiem w taki
sposób, ¿e móg³ sprawiaæ wra¿enie, i¿ tylko na
chwilê zatrzyma³ siê, by za moment rozjechaæ g¹sienicami symboliczne miejsce spoczynku obroñ-

Czo³g T34 na Westerplatte by³ nieustannie rozkradany i uszkadzany
fot. Mariusz Wójtowicz-Podhorski
11

W 1970 roku podjêto decyzjê o budowie Portu Pó³nocnego.
Zgodnie z projektem dokonano refulacji terenu, przez co linia
brzegowa przesunê³a siê o 600 m w g³¹b morza.
12

R. Witkowski, Westerplatte. Historia , op. cit., s. 115.

13

Dzisiaj Akademia Sztuk Piêknych.

14

W jego sk³ad wchodzi³ m.in. wiceminister kultury i sztuki
Kazimierz Rusinek.
15 R. Witkowski, Westerplatte. Historia , op. cit., s. 116; Na Westerplatte stanie pomnik bohaterów, [w:] Dziennik Ba³tycki,
28 listopada 1961 roku.
16
17

R. Witkowski, Westerplatte. Historia , op. cit., s. 116.

Przez lata krzy¿ ten nazywano krzy¿em kpt. D¹browskiego. Zob. m.in. Sprawa krzy¿a kpt. D¹browskiego i pomnika-czo³gu na Westerplatte, [w:] Gazeta Krakowska, nr 106, 1981.

ców Sk³adnicy. W chwili ustawiania czo³gu usuniêto krzy¿ umieszczony przy Cmentarzyku w 1946 roku dziêki inicjatywie kpt. D¹browskiego17.
W wyniku rozpisanego w 1963 roku konkursu
na opracowanie architektoniczno-urbanistyczne
Pocz¹tek lat 60. XX w. Harcerski obóz na
oraz plastyczne Westerplatte wy³oniono projekt
Westerplatte w miejscu, gdzie kilka lat
zespo³u rektora PWSSP w Gdañsku doc. Adama
póniej usypano kopiec
Haupta, art. rzebiarza doc. Franciszka Duszenki
18
i st. asystenta Henryka Kitowskiego . Projekt zafot. ze zbiorów Marcina St¹porka
k³ada³ wybudowanie gigantycznego pomnika postawionego na usypanym kopcu (wysokoæ wraz
z kopcem 28 m), stworzenie placu zebrañ ludowych o powierzchni 5400 m2, parkingu, pêtli autobusowej, pawilonów z toalet¹ i kioskiem z pami¹tkami oraz pawilonu muzealnego, który mia³
stan¹æ niedaleko Cmentarzyka.
W lipcu 1963 roku w trakcie prac budowlanych
na nabrze¿u portowym odnaleziono cia³o kpr. Kowalczyka. Prowizorycznie pochowano go na cmentarzu Srebrzysko w Gdañsku Wrzeszczu19.
Prace przy budowie pomnika ruszy³y w padzierniku 1964 roku. Kopiec, na którym mia³ stan¹æ I dzisiaj, 70 lat po wojnie, takie pami¹tpomnik zlokalizowano w zachodniej czêci pó³wy- ki, g³ównie z walk w 1945 roku, niestety
spu. Wyciêto drzewa na obszarze o rednicy 200 m nie s¹ trudne do odnalezienia na Wesi wykopano ziemiê pod ³awê fundamentow¹ kop- terplatte
ca i pomnika, który mia³ byæ zakotwiczony w kopfot. ze zbiorów SRH WST
cu za pomoc¹ ¿elbetowego rdzenia. Rdzeñ oparto
na ¿elbetowym fundamencie o rednicy 7 m. Termin ods³oniêcia pomnika wyznaczono na 1 wrzenia 1966 roku.
Z przysz³ego placu zebrañ ludowych usuniêto
220 tys. m3 ziemi, która pos³u¿y³a do usypania kopca. Prace przy usypywaniu kopca zakoñczono w sierpniu 1964 roku, pozostawiaj¹c go na kilka miesiêcy,
aby masy ziemi mog³y osi¹æ. Pracownikom budowlanym stale towarzyszyli saperzy, likwiduj¹cy niewypa³y i niewybuchy z okresu walk 1939 i 1945 roku. W ci¹gu tylko szeciu miesiêcy 1965 roku saperzy usunêli ponad 2 tysi¹ce ró¿nych niewypa³ów,
w tym 21 bomb lotniczych, prawie 500 pocisków arAmunicja strzelecka z okresu walk
tyleryjskich, setki granatów, kilkanacie min oraz
amunicjê do broni rêcznej, jak i broñ z okresu I woj- w 1945 roku, odnaleziona na Westerplatte
ny wiatowej. Równoczenie niwelowano buldo¿e- fot. Explosive S.C.
rami teren Westerplatte i wycinano drzewa; rozebrano (zasypano?) te¿ resztki pó³nocnego skrzyd³a kopiec (w przysz³oci drog¹ t¹ mieli iæ zwiedzaj¹koszar, by ³atwiej by³o doje¿d¿aæ ciê¿arówkom pod cy)20. Ostatecznie zrezygnowano (na szczêcie) z budowy ¿elbetowego bunkra, jakim mia³ byæ pawilon z plastyczn¹ map¹ (dioram¹) Westerplatte.
18 Zespó³ otrzyma³ nagrodê w wysokoci 85 tys. z³.
Z kamienio³omów z Dolnego l¹ska, Strzego19 Dok³adne informacje o tym zdarzeniu znajduj¹ siê w przymia i Borowa przywieziono wiosn¹ 1966 roku
pisie 270 do rozdzia³u 1 wrzenia 1939 roku.
236 bloków granitowych o wadze od 6 do 12 ton.
20 R. Witkowski, Westerplatte. Historia , op. cit., s. 120121.
Wczeniej przez kilka miesiêcy du¿a grupa gdañ-
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Widok na Westerplatte w 1963 roku z nabrze¿a w Nowym Porcie. Pó³wysep jeszcze bez kopca i pomnika
fot. ze zbiorów SRH WST

skich rzebiarzy i kamieniarzy nadawa³y blokom
kszta³t zgodny z projektem artystów. W kwietniu
rozpoczêto ustawianie pomnika z bloków. Zrobiono celowo wiele, aby ods³oniêcia pomnika nie dokonaæ w wyznaczonym dwa lata wczeniej terminie, czyli 1 wrzenia. Nowy termin wyznaczono
na 9 padziernika  by³ on bliski wiêta Ludowego Wojska Polskiego, które przypada³o 12 padziernika, w rocznicê bitwy pod Lenino.
Sam pomnik nosiæ mia³ nazwê, jak wczeniej
wspomniano, Obroñców Westerplatte. Jednak nazwê Westerplatte upchniêto w granitowym bloku

21 Od momentu rozpoczêcia budowy pomnika dorabiano do
niego skojarzenia z wygl¹dem rêkojeci miecza lub bagnetu
wbitego w ziemiê, ale jak podkreli³ doc. Duszenko To s¹ raczej przypadkowe skojarzenia obserwatorów, [za:] A. Preyss,
Rozmowa z twórcami pomnika na Westerplatte, [w:] Dziennik Ba³tycki, 17 padziernika 1966 roku. Nasuwa siê wiêc pytanie:
co w ogóle mia³ przypominaæ pomnik zdaniem jego autorów?
Jednym z pierwszych, którzy odwa¿yli siê ukazaæ inne oblicze
pomnika na Westerplatte i zasugerowaæ, ¿e powinien stan¹æ
w innym miejscu (w Helu, na Oksywiu lub w Gdyni), by³ Bogdan Niena³towski [w:] Komu wystawiono ten pomnik?, Tygodnik
Gdañski, 1981: Ka¿dego roku Westerplatte odwiedzaj¹ setki
wycieczek szkolnych. M³odzie¿ ogladaj¹ca pomnik Obroñców
Wybrze¿a wcale nie dostrzega w nim pochwa³y dla obroñców
Ojczyzny, a jedynie butê zdobywców emanujac¹ z twarzy
wyrzebionych ¿o³nierzy i gloryfikacjê wyzwolicieli, bo tak chcieli decydenci i twórcy monumentu, bo taki by³ duch epoki,
w której powsta³. Warto te¿ zwróciæ uwagê na s³owa B. Niena³towskiego: Westerplatte to nasza sprawa narodowa i mówienie o nim prawdy jest wa¿ne, choæby z tego wzglêdu, ¿e
nadal tworzy nowe wartoci, a tak¿e wychowuje zastêpy pokoleñ. [ ] Po¿¹dana moralna odnowa [Westerplatte] nastapi
tylko wówczas, gdy w ¿yciu spo³eczeñstwa powróci na swoje
miejsce prawda, któr¹ przez z góra 40 laty wyrugowano i zast¹piono propagand¹!.
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Na Westerplatte nie ma ju¿ widocznej na
fotografii urny z prochami mjr. Sucharskiego. Na drugim planie widoczny tzw. krzy¿
kpt. D¹browskiego. Fotografia pochodzi
z lat 70. XX w.
fot. ze zbiorów SRH WST via Jacek ¯ebrowski

na samym dole (tak jak Hel i Oksywie). Wa¿niejsze by³y napisy Lenino, Ko³obrzeg, czy Murmañsk.
Komunistyczna w³adza zaczê³a wiêc u¿ywaæ równolegle nazwy Pomnik Obroñców Wybrze¿a. Tylko nad jakim wybrze¿em mia³y le¿eæ Studzianki,
których nazwa równie¿ widnieje na pomniku? Pomnik w takiej formie, jeli nie by³ powiêcony tylko obroñcom Westerplatte, powinien stan¹æ w innym miejscu Wybrze¿a. Jeli mia³ on uczciæ pamiêæ
jego obroñców, to lepszym miejscem by³oby Oksywie, Hel lub Gdynia. Niewiele w pomniku jest treci, które wi¹¿¹ siê z walkami w 1939 roku, co nie
mo¿e dziwiæ, zwa¿ywszy na okres, w którym powsta³. Na szczycie wyj¹tkowo brzydkiego pomnika,
kszta³tem kojarz¹cego siê z indiañskim totemem21,
widoczne s¹ popiersia dwóch ¿o³nierzy (marynarz
i ¿o³nierz wojsk l¹dowych) o butnych twarzach, których ani uzbrojenie (tzw. pepesza), ani umundurowanie, ani tym bardziej rysy twarzy nie wskazuj¹,
by mieli to byæ polscy ¿o³nierze. Oprócz wczeniej
wymienionych nazw znaleæ mo¿na tak¿e napis
Chwa³a wyzwolicielom i dziêki temu wiadomo,
komu tak naprawdê ten pomnik jest powiêcony.
Swoistym kuriozum jest napis Poczta Gdañska.
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fot. ze zbiorów £ukasza £azarza
(www.muzeumczterechpancernych.pl / www.klubpancernych.pl)

Dla przypomnienia stwierdziæ nale¿y, ¿e przed
wybuchem wojny poczta gdañska by³a poczt¹ niemieck¹. Twórcom zapewne chodzi³o o Pocztê Polsk¹
w Gdañsku, ale tym samym, oprócz wyzwolicieli
z 1945 roku pomnik gloryfikuje te¿ niemieckich pracowników poczty w Wolnym Miecie Gdañsku22.
Na uroczystoæ ods³oniêcia pomnika nie zaproszono wszystkich ¿yj¹cych wówczas obroñców,
lecz jedynie garstkê, któr¹ ustawiono podczas uroczystoci z boku. Wród tych nielicznych, którym
wys³ano zaproszenie by³ równie¿ kmdr por. D¹browski. Organizatorom jako umkn¹³ fakt, ¿e komandor nie ¿y³ ju¿ od czterech lat23 Weterani,
którzy przyjechali na w³asn¹ rêkê, nie zostali wpuszczeni pod pomnik, nie zaproszono ich te¿ na tra22 Na pomniku s¹ jeszcze napisy: La Manche, Dunkierka, Morze ródziemne, Atlantyk, Narwik, Kosynierzy Gdyñscy i data: 30 III 1945.
23

Orygina³ zaproszenia w zbiorach SRH WST na Westerplatte.

24

L. Mazan, A to Polska w³anie, Kraków 1987, s. 134.

25

Wyj¹tkiem s¹ niektóre wycieczki oprowadzane przez gdañskich przewodników PTTK.
26 Dziwi fakt, ¿e na kopcu na Westerplatte nie powiewa na co
dzieñ bia³o-czerwona flaga, która z nastaniem dnia i jego zakoñczeniem powinna byæ uroczycie podnoszona i opuszczana przez
oddzia³ wojskowy. Z chwil¹ ods³oniêcia pomnika wprowadzono obowi¹zek salutu bander¹ przez przep³ywaj¹ce przed nim
statki i okrêty. Od kilkunastu lat, m.in. z powodu szcz¹tkowej
iloci statków, jakie pozosta³y pod polsk¹ bander¹, zwyczaj ten
zanikn¹³. Jest co prawda przestrzegany przez ¿eglarzy, nawet
niemieckich, ale na statkach nie dostrzega siê ju¿ tego ceremonia³u. Salut bander¹ nale¿a³oby na powrót wprowadziæ, ale nie
pomnikowi, tylko ca³emu pó³wyspowi Westerplatte. Ceremonia³ salutu bander¹ powinien zaczynaæ siê na trawersie Basenu
Obroñców Westerplatte (dawniej Basenu Amunicyjnego), najwa¿niejszego obiektu Wojskowej Sk³adnicy Tranzytowej. Statek
powinien oddawaæ salut, p³yn¹c kana³em portowym, oddaj¹c
w ten sposób honor wszystkim ¿o³nierzom z Westerplatte,
gdy¿ p³yn¹³by przy takich miejscach jak Placówka Przystañ,
Placówka sier¿. Deika, Wartownia Nr 2, Wartownia Nr 1, Placówka Prom itd.  a¿ do Zakrêtu Piêciu Gwizdków, gdzie
swoje pierwsze salwy odda³ Schleswig-Holstein i gdzie znajduje
siê Mewi Szaniec, przy którym skapitulowa³a polska za³oga
7 wrzenia. Podobnie statek wyp³ywaj¹cy z portu gdañskiego
powinien rozpocz¹æ ceremonia³ w³anie na Zakrêcie Piêciu
Gwizdków i p³yn¹æ z opuszczon¹ do po³owy bander¹ a¿ do
Basenu Amunicyjnego.

dycyjn¹ wojskow¹ grochówkê. Nie zaproszeni
obroñcy, poniewa¿ nie mogli wzi¹æ udzia³u w oficjalnej uroczystoci ods³oniêcia pomnika, poszli
nad morze, gdzie który z nich wyci¹gn¹³ piersiówkê, by wypiæ po ³yku alkoholu za spokój duszy poleg³ych i zmar³ych kolegów24.
Pomnik sta³ siê obowi¹zkowym punktem programu dla zwiedzaj¹cych Westerplatte, choæ do
zwiedzania jest tu niestety niewiele. Kto nie by³
pod pomnikiem, ten nie by³ na Westerplatte  tak
mo¿na by podsumowaæ spêdy wycieczek gnaj¹ce
co si³ z parkingu drog¹ na kopiec, tylko na chwilê
zatrzymuj¹ce siê przy Cmentarzyku (albo wcale),
nie interesuj¹ce siê ruin¹ koszar25. Pomnik to nie
tylko punkt nr 1 na Westerplatte, to tak¿e inspiracja dla artystów, szkó³, dru¿yn harcerskich, które
sylwetkê pomnika wykorzystuj¹ we wszelki mo¿liwy sposób. Niewiele te¿ jest publikacji o Westerplatte, które nie maj¹ na swoich stronach zdjêcia
pomnika. To nie ruina koszar, nie placówka Fort,
nie Wartownia Nr 1 s¹ tematami pocztówek czy
ok³adek ksi¹¿ek i przewodników, tylko gigantyczny, pomnik postawiony przede wszystkim ku
chwale wyzwolicieli26.
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Dodatek G

Schleswig-Holstein
w ciekawym,
szaro-zielono-ciemnoszarym
kamufla¿u w porcie Wilhelmshaven w 1945 roku (wed³ug
www.germannavy.de w 1941
lub 1942 roku)

Westerplatte
po wojnie
 krajobraz
po bitwie

fot. ze zbiorów
SRH WST

Tu¿ pod pomnikiem straszy jeszcze jeden symbol. To siedem rur - zniczy o ró¿nych grubociach
postawionych na dachu szaletu, które maj¹ symbolizowaæ siedem dni obrony. Nie wiedzieæ czemu,
ten swoisty kalendarz czyta siê od prawej strony, bo najciê¿szy dzieñ, 2 wrzenia, jest drugim
najgrubszym zniczem w³anie z prawej. Sam kopiec by³by ju¿ tak naprawdê wystarczaj¹c¹ form¹
upamiêtnienia wydarzenia z 1939 r., gdy¿ kopce
s¹ najstarszymi pomnikami dawnej przesz³oci
i wspó³istniej¹ z ludmi od zarania dziejów.
Okres powojenny by³ czasem wasalstwa wobec
wyzwolicieli. Byæ mo¿e dlatego nikt nie wpad³
na pomys³ najlepszego pomnika, jaki mo¿na by³o
postawiæ obroñcom Westerplatte, który jednoczenie by³by wspania³ym memento dla wszystkich
odwiedzaj¹cych Gdañsk.
Otó¿ w 1945 roku w porcie gdyñskim spoczywa³ na dnie pancernik Schleswig-Holstein. Trafiony
bombami samolotów RAF w 1944 roku, osiad³ na
dnie basenu portowego, a woda nie siêgnê³a nafot. ze zbiorów SRH WST

Schleswig-Holstein w Basenie Amunicyjnym Westerplatte

wet jego pok³adu g³ównego. Po podniesieniu go
z dna nale¿a³o go ustawiæ przy wybrze¿u Westerplatte, tak aby nie stanowi³ przeszkody nawigacyjnej dla statków korzystaj¹cych z portu gdañskiego
i pozostawiæ go tam po wsze czasy, by jego rdzewiej¹ca skorupa pokazywa³a, ¿e okrêt, który rozpocz¹³ wojnê spotka³a sprawiedliwoæ niemal
w samym miejscu jego zbrodni.
W mrony poranek 18 grudnia 1944 roku baza
morska Kriegsmarine w Gdyni, miecie przemianowanym przez Hitlera w 1939 roku na Gotenhafen (Port Gotów), zosta³a zaatakowana przez samoloty RAF typu De Havilland Mosquito FB.VI. By³o
to rozpoznanie przed maj¹cym nast¹piæ w nocy nalotem dywanowym na port. Dziesiêæ minut przed
godzin¹ 21:00 pierwsze samoloty zrzuci³y flary,
które rozwietli³y cele nalotu. Czterdzieci minut
póniej 227 bombowców RAF rozpoczê³o bombardowanie27.
W basenie V (Basenie Kwiatkowskiego) przy
Nabrze¿u Rumuñskim lew¹ burt¹, dziobem w kierunku wyjcia z portu, sta³ Schleswig-Holstein. Bombowce zrzuci³y 817 ton bomb. O godzinie 21:50
Schleswig-Holstein otrzyma³ trzy nastêpuj¹ce krótko po sobie trafienia.
Pierwsza bomba trafi³a w górny rufowy pok³ad
lewej burty na wysokoci wie¿y artyleryjskiej B
(Pommern). Przebi³a pok³ady, II przedzia³ wodoszczelny i burtê, ale nie wiadomo, czy zdetonowa³a pod dnem okrêtu. Drugie trafienie pancernik
otrzyma³ w rufow¹ nadbudówkê prawej burty.
Bomba przebi³a pok³ady i zdetonowa³a w przedzia-

27 Gdynia by³a celem zastêpczym. Z powodu z³ej pogody atak
na pierwszoplanowy cel w Niemczech by³ niewykonalny.

Dzwon okrêtowy z SMS Schleswig-Holstein z czasów jego slu¿by w cesarskiej flocie
fot. ze zbiorów SRH WST

le rodkowej maszyny. Zniszczony zosta³ ca³kowicie III przedzia³ wodoszczelny. Przez uszkodzone
burty wla³y siê tysi¹ce litrów wody, nast¹pi³ wybuch kot³a, zginê³o wielu marynarzy. Trzecia bomba uderzy³a blisko drugiej, przesz³a ukosem, przebijaj¹c kolejne pok³ady i wybuch³a w przedziale
maszyny lewej burty, niszcz¹c IV przedzia³ wodoszczelny.
Okrêt mia³ uszkodzenia dziobu, rufy i lewej
burty, awarie si³owni, przedzia³u elektrycznego
i silników Diesla. Na pok³adach marynarze gasili
szalej¹cy ogieñ. W wyniku bombardowania zginê³o 11 marynarzy, a 55 zosta³o rannych. Poszczególne przedzia³y od I do XII by³y stopniowo zalewane, w wyniku czego pancernik rankiem osiad³ ruf¹
na dnie basenu portowego i przechyli³ siê na lew¹
burtê pod k¹tem 11o, opieraj¹c siê o nabrze¿e.
W drugi dzieñ wi¹t Bo¿ego Narodzenia 1944 roku przerwano wszelkie prace maj¹ce na celu uratowanie okrêtu. Rozpoczêto demonta¿ uzbrojenia.

28

M. Wajszczyk, Dowodzi³em kr¹¿ownikiem Schleswig-Holstein,
[w:] ¯ycie Warszawy, nr 215, 8/9 wrzenia 1974 roku, s. 5.

Z okrêtu zdjêto ozdobny galion jeszcze z czasów
jego s³u¿by w Kaiserliche Marine oraz dzwon
okrêtowy, umieszczaj¹c je w budynku dzisiejszej
Akademii Morskiej w Gdyni Grabówku. 25 stycznia 1945 roku ostatni dowódca okrêtu, kmdr por.
Bürklen, zapisa³ w dzienniku okrêtowym: Ausser
Dienst gestellt (wycofany ze s³u¿by). Okrêt zosta³
skrelony z listy jednostek Kriegsmarine.
21 marca 1945 roku specjalne grupy niemieckich
saperów za³o¿y³y materia³y wybuchowe i zdetonowa³y je m.in. na pomocie dowodzenia, w centrali
kierowania ogniem artyleryjskim i w wielu innych
miejscach. Kilka dni póniej sowiecka artyleria i samoloty dope³ni³y dzie³a zniszczenia.
W 1947 roku uszczelniono kad³ub wraku i pancernik zosta³ podniesiony z dna. W padzierniku
holownik dowodzony przez kpt. ¿.w. Mariana Wajszczyka wyprowadzi³ okrêt na redê portu28. Tam
przejêli go oficerowie sowieckiej marynarki wojennej (okrêt zosta³ wczeniej uznany za sowieck¹ zdobycz wojenn¹) i Schleswig-Holstein zosta³ przeholowany do portu w Tallinie (Reval) przez lodo³amacz
Worone¿. Jak wieæ niesie, okrêt by³ wy³adowany
po brzegi zrabowanymi w Polsce przez Sowietów
wszelkimi dobrami, zabytkami, a tak¿e maszynami i specjalistycznymi urz¹dzeniami zdemontowanymi w miastach Pomorza. W Tallinie pancernik
zacumowano w porcie handlowym. Wrak okrêtu
ogo³ocono ze wszystkiego, co przedstawia³o jak¹kolwiek wartoæ i odholowano go na mieliznê Neugrund, oko³o 4 mil morskich na pó³nocny wschód
od wyspy Osmusar (Odensholm). Pancernik osadzono na mielinie jako okrêt-cel dla radzieckich
lotników i artylerzystów okrêtowych. W 1962 roku
rozpoczêto dalsze ciêcie wraku na z³om. Wyciêto
oko³o 3000 ton najlepszej jakociowo stali Cement
Krupp 9 UW, opancerzenie wie¿ artyleryjskich dzia³
fot. ze zbiorów SRH WST

Wrak Schleswig-Holsteina w porcie
gdyñskim po wojnie

Dodatek G
Westerplatte
po wojnie
 krajobraz
po bitwie

Dodatek G
Westerplatte
po wojnie
 krajobraz
po bitwie

280 mm (same dzia³a zdemontowali w 1945 roku
Niemcy), elementy wyposa¿enia wie¿ oraz opancerzenie wie¿y dowodzenia. Wyciêto tak¿e czêæ kad³uba. £¹czna masa pozyskanych elementów to
ponad 3000 ton. W 1963 roku zdemontowany fragment opancerzenia wyeksponowano w Muzeum
Floty Wojennej w Leningradzie (dzi Petersburg).
Jeszcze w latach siedemdziesi¹tych XX w. z wody wystawa³a czêæ wraku (woda ma w tym miejscu g³êbokoæ 89 m), ale ostatecznie kad³ub okrêtu zosta³ rozbity bombami i pociskami30.
Kmdr D¹browski, mimo ¿e przeprowadzi³ siê
do Krakowa, bardzo interesowa³ siê nie tylko losem
towarzyszy broni z Westerplatte, ale równie¿ tym,
co siê dzieje z samym terenem dawnej Sk³adnicy.
wiadczy o tym korespondencja komandora z Micha³em Gawlickim z lat 1959196231. Ka¿dy kolejny
list Gawlickiego przynosi³ coraz bardziej niepokoj¹ce wieci o losach zabytków i historycznych miejsc
na Westerplatte. D¹browski z Gawlickim wspólnie
uradzili, ¿e trzeba przedsiêwzi¹æ wszelkie kroki, by
ocaliæ Jedynkê. Gawlicki porozumia³ siê z Edwardem Szewczukiem, który by³ przy budowie wartowni w latach 19331934, aby ustaliæ, czy jest to na
tyle solidny budynek, by pokusiæ siê o jego przesuniêcie o kilkadziesi¹t metrów w g³¹b pó³wyspu 
poza teren portowy (Do owego czasu w Polsce
przeprowadzono dwa takie przesuniêcia zabytków
 kocio³a i rogatki grochowskiej w Warszawie.).
Gawlicki i kilku obroñców na Wybrze¿u zara¿ali
ide¹ przesuniêcia Jedynki coraz wiêcej osób32.
Trzeba by³o siê spieszyæ, bo na papierze by³a ju¿
zgoda na zburzenie wartowni.

30

Losy okrêtu ustali³ po wojnie Jacek ¯ebrowski. J. ¯ebrowski,
Powojenne losy pancernika Schleswig-Holstein, maszynopis
w zbiorach MW-P; J. ¯ebrowski, Schleswig-Holstein. Z dziejów
okrêtu, [w:] J. ¯ebrowski, Zanim podda³ siê , op. cit., s. 157159;
W. Schultz, Linienschiff Schleswig-Holstein , op. cit., s. 248251.
Nazwê Schleswig-Holstein nosi obecnie niemiecka fregata rakietowa typu F123, oddana do s³u¿by w 1995 roku. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Wojskowej Sk³adnicy Tranzytowej na Westerplatte podjê³o w 2004 roku dzia³ania celem dokonania oglêdzin wraku, o czym w dalszej czêci rozdzia³u.
31 Korespondencja F. D¹browskiego z M. Gawlickim, w zbiorach E. Hojki.
32 Micha³ Gawlicki przyczyni³ siê te¿ do tego, by jeden z nowo
budowanych wówczas drobnicowców nazwaæ Westerplatte.
Z korespondencji M. Gawlickiego z F. D¹browskim wynika, ¿e
mia³ powa¿ne problemy, by przekonaæ do tej idei komunistycznych urzêdników. Ciekawostk¹ jest te¿ fakt, ¿e w 1939 roku
Niemcy zdobyty tra³owiec ORP Czajka ochrzcili tak¿e mianem
Westerplatte.
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Lodo³amacz Suur Toll (ex Car Michail
Fiodorowicz [19141917], ex Väinamöinen [19181922], ex Worone¿ [19171918,
19411988], który holowa³ Schleswiga-Holsteina z Gdyni do Tallina. Obecnie
jako statek-muzeum w Eesti Meremuuseum w Tallinie stoi blisko stoczni z³omowej, gdzie cumowa³ Schleswig-Holstein.
Na zdjêciu za lodo³amaczem wiód³ kurs
ucieczki ORP Orze³ z portu w Tallinie
w 1939 roku
fot. Mariusz Wójtowicz-Podhorski

Schleswig-Holstein przy nabrze¿u stoczni w Tallinie
fot. ze zbiorów prywatnych

W koñcu uda³o siê wszystko zorganizowaæ. Na
pocz¹tku 1967 roku wykonano wykop, w którym
u³o¿ono tory, po których mia³a zostaæ przesuniêta
wartownia. Podkopano siê pod wartowniê i osadzono na fundamentach wózki s³u¿¹ce w stoczni do
wodowania statków na pochylni. Sam budynek opasano stalowymi szynami. Wa¿¹ca oko³o 400 ton
wartownia (wraz z opasuj¹c¹ j¹ konstrukcj¹ by³o to
oko³o 560 ton) zosta³a przesuniêta 7 marca 1967 roku o oko³o 55 metrów. Przez kolejnych kilka lat
wartownia jednak dalej niszcza³a, tyle ¿e w nowym
miejscu. Dalej s³u¿y³a jako szalet, a zim¹ dodatkowo jako magazyn metalowych koszy na mieci. Puste okna i drzwi zakratowano ogrodzeniami z grobów z czêci zlikwidowanego cmentarza w No-

wym Porcie. Podobnie zreszt¹ zakratowano otwory w kabinach bojowych Wartowni Nr 3 (kraty
z cmentarza s¹ tam do dzi). Dziêki wysi³kom weteranów z Westerplatte i ogromnej czêci spo³eczeñstwa, które wspar³o i finansowo, i w³asn¹ prac¹
ideê powo³ania Izby Pamiêci w Wartowni Nr 1,
uda³o siê 29 czerwca 1974 roku otworzyæ skromn¹
ekspozycjê we wnêtrzu odrestaurowanego zabytku. By³y dowódca placówki Prom, mjr rez. Leon
Paj¹k, wypowiedzia³ wtedy wa¿ne s³owa:
Tylko ten kraj, który oddaje czeæ i pamiêæ swoim bohaterom, mo¿e liczyæ na powiêcenie i ofiarnoæ nastêpnych pokoleñ33.
Wojskowa Sk³adnica Tranzytowa na Westerplatte, miejsce historycznej walki polskiego ¿o³nierza,
szczególny i cenny pomnik polskiej myli wojskowej i sztuki fortyfikacyjnej z okresu II Rzeczpospolitej, wed³ug wizji Haupta i jego kolegów mia³a
dostarczyæ g³êbokich prze¿yæ, zmusiæ do refleksji,
wzbudziæ uczucie podziwu i wdziêcznoci dla
obroñców. Mia³a byæ lekcj¹ patriotyzmu i obywatelskiego wychowania. Tak jednak siê nie sta³o.
W rzeczywistoci projekt Haupta zmieni³ Wester-

Fragment pancerza dzia³a samobie¿nego
ISu122 i niemiecki Kochbunker z 1945 roku jako artystyczna instalacja na Westerplatte
fot. Piotr Matuszewski
fot. Mariusz Wójtowicz-Podhorski

Napis Westerplatte stan¹³ w miejscu toru
nr 1 prowadz¹cego niegdy do magazynów
amunicyjnych

platte w miejski park usiany dzie³ami sztuki
w postaci uciêtych palnikami fragmentów sowieckiego czo³gu z napisami Koszary, Wartownia
nr 3 itd. Co nie pasowa³o do wizji, zrównano
z ziemi¹, jak m.in. pozosta³oci po schronach amunicyjnych, wa³y je otaczaj¹ce i nasypy bocznic.
W latach osiemdziesi¹tych XX w. Haupt przyzna³
siê do b³êdu. Uzna³, ¿e zatarcie ladów walk i jego
artystyczna wizja pó³wyspu spowodowa³y, ¿e Westerplatte zaczê³o bardziej budziæ skojarzenia z rekreacj¹ i wypoczynkiem, ni¿ refleksje dotycz¹ce
grozy wojny czy bohaterstwa walcz¹cych ¿o³nierzy34. Na zmiany po przeobra¿eniach Westerplatte
w myl projektu prof. Haupta by³o ju¿ jednak za
póno. To, co zrobiono w latach osiemdziesi¹tych
XX w. tylko pogorszy³o wygl¹d Westerplatte. Wybudowano kolejne parkingi, obok miejsca, gdzie
sta³ budynek stacji postawiono kolejny pomnikowy koszmar w postaci betonowego napisu Westerplatte pomalowanego bia³¹ i czerwon¹ farb¹. Wyciêto ostatnie drzewa okaleczone podczas dzia³añ
wojennych. Przebudowano, a w rzeczywistoci
zniszczono (sprofanowano) dawny Cmentarzyk,
buduj¹c nowy (wed³ug projektu prof. Duszenki),
w postaci placu z kamiennymi krzy¿ami zawieraj¹cymi ¿eliwne plansze w kszta³cie niemiertelników z nazwiskami poleg³ych na Westerplatte35.
Na szczêcie zabrak³o pieniêdzy na postawienie
pawilonu-bunkra z sal¹ ekspozycyjn¹ i kawiarni¹.
Wystarczy³o za to na pawilony-wiaty, które do dzi
strasz¹ turystów brudnymi cianami ze ladami
szalunku i kilkumetrowymi drzewami na dachu,
wprowadzaj¹c odwiedzaj¹cych Westerplatte turystów w b³¹d, bo zdecydowana wiêkszoæ z nich
s¹dzi, ¿e s¹ to pozosta³oci umocnieñ z 1939 roku (!).
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33 I. Greczanik, Symbol nieugiêtoci i patriotyzmu. Otwarcie Izby
Pamiêci Narodowej na Westerplatte, [w:] G³os Wybrze¿a,
nr 154, 1974.
34 R. Socha, Sacrum i theatrum, [w:] Wybrze¿e, nr 17, 1987,
s. 68.
35 Obecnie na Cmentarzyku spoczywa tylko jeden obroñca
Sk³adnicy: kpr. Andrzej Kowalczyk. Urna z prochami mjr. Sucharskiego, ze wzglêdu na z³y stan, zosta³a zabrana do kocio³a w Nowym Porcie przy ulicy Oliwskiej.
Dewastacja Westerplatte trwa nadal! Przyk³adem tego s¹ dzia³ania powo³anego przez premiera Donalda Tuska Muzeum
II Wojny wiatowej w Gdañsku, które na jedynym zachowanym przedpolu polskiego stanowiska obronnego  placówki
Fort, zarazem tak¿e na reliktach XIX w. baterii nadbrze¿nej,
rozpoczêto w lipcu 2009 r. m.in. budowê wielkiego brukowanego placu z ogromnymi prefabrykowanymi gablotami-bunkrami.
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dzeniami, jakich dozna³ w boju. wiadcz¹ o tym
m.in. dwie p³yty przyspawane do pancerza lewej
burty, zas³aniaj¹ce otwory po trafieniach pocisków
przeciwpancernych. 11 maja 1944 roku 3. polski
szkolny pu³k czo³gów przej¹³ go od sowieckiej
264. Rembazy, a w listopadzie 1944 roku czo³g zosta³ przekazany do Oficerskiej Szko³y Wojsk Pancernych. Dotrwa³ tam do 1946 roku, a po generalnym remoncie skierowano go do s³u¿by liniowej.
Przed koñcem lat czterdziestych XX w. T34 trafi³
do 8. pu³ku czo³gów, gdzie koncentrowano przeJedna z fortecznych wiat na Westerplat- starza³y sprzêt wojskowy, a sk¹d wiele czo³gów
te od pocz¹tku wprowadza w b³¹d czêæ trafi³o do miast i wsi jako pomniki. Ciekawostk¹
zwiedzaj¹cych, którzy myl¹, ¿e to zaadap- jest wie¿a typu mutra i ko³a, które s¹ ju¿ powojenn¹ ingerencj¹37.
towane stanowisko ogniowe z 1939 roku
Naciski rodowisk kombatanckich i innych, któfot. Mariusz Wójtowicz-Podhorski
re s³usznie ¿¹da³y usuniêcia sowieckiego czo³gu
z Westerplatte, spowodowa³y ¿e latem 1989 roku
Przy okazji przebudowy alei prowadz¹cej do poczo³g zosta³ pod eskort¹ funkcjonariuszy SB przemnik¹, przypominaj¹cej pas startowy na lotnisku, suniêty pod placówkê Fort 38.
Wygl¹d Westerplatte od lat szokowa³ co wra¿usuniêto te¿ propagandowe tablice ustawione
wzd³u¿ niej. W roku 1999 zeszpecono i tak bêd¹c¹ liwszych zwiedzaj¹cych. Zdewastowane obiekty
i wszechobecna nijakoæ by³y nie do pojêcia dla
w strasznym stanie trwa³¹ ruinê skrzyd³a koosób, które spodziewa³y siê ujrzeæ tu godne upaszar, wystawiaj¹c przed ni¹ ¿elbetowe kolumny
miêtnienie historycznych wydarzeñ i postawy polz tablicami zawieraj¹cymi nazwiska obroñców,
skiego ¿o³nierza. Zachowa³y siê liczne wspomniewykonane wed³ug projektu Duszenki. Parkingi
dzisiaj têtni¹ w nocy w³asnym ¿yciem, zamieniaj¹c nia wiadcz¹ce o takich odczuciach. Przytoczmy
relacjê siedemnastolatki, zapisan¹ w 1969 roku:
siê w swoiste domy publiczne na kó³kach i tory
Westerplatte  to ju¿ tutaj. Wysiadamy. Jakie¿
wycigowe. Podobnie odcinek ulicy biegn¹cy
przez Westerplatte noc¹ zamienia siê w tor do tzw. dziwne uczucie mnie ogarnê³o. Jak¿e tu siê bardzo
zmieni³o, jak wszystko tu inaczej wygl¹da (trawniwycigów na æwieræ mili.
ki?). Szybki tok moich myli przerwa³y s³owa naDwadziecia lat póniej (dzi ju¿ nie¿yj¹cy)
szego przewodnika: Tu na Westerplatte o godziprof. Haupt uzna³ swój projekt z lat 60. XX w. za
najw³aciwszy do ukazania zwiedzaj¹cym Westerplatte. Tym samym zwiedzaj¹c Westerplatte, mo¿e- 36
Muzeum Historyczne Miasta Gdañska od lat wprowadza³o
my jedynie ogl¹daæ dzie³a sztuki: granitowy po- turystów w b³¹d, informuj¹c, ¿e by³ to czo³g nale¿¹cy do
mnik, równie brzydkie ¿elbetowe pawilony, arty- 1. Brygady Pancernej dowodzony przez por. Miko³aja Jaremstycznie pociête kawa³ki wie¿y czo³gu IS2, rozczuka. Zob. M. Gliñski, Westerplatte, Gdañsk 1998, s. 30.
padaj¹ce siê malownicze ruiny koszar. Pozostaje 37 Na podstawie m.in.: R. Michulec, Tajemniczy T34, [w:]
odgadywanie historii wród wyrastaj¹cych co chwi- Wojna. Magazyn broni, munduru i wojska, nr
3/20031/2004, s. 1924.
la eksponatów sztuki jak poezja
W lipcu 1962 roku okraszono Westerplatte swo- 38 Skandaliczna akcja ekstremistów. Przedstawiciele gdañskiego oddzia³u Solidarnoci ¿¹daj¹ usuniêcia z Westerplatte czo³gu-poistym rodzynkiem, jakim by³ czo³g T34. Jak
pisa³em wczeniej, planowana by³a bowiem wizy- mnika, [w:] ¯o³nierz Wolnoci, nr 196, 1981; Sprawa krzy¿a
kpt. D¹browskiego i pomnika-czo³gu na Westerplatte, [w:] Gazeta radzieckich towarzyszy z Moskwy. Trzeba by³o
ta Krakowska, nr 106, 1981; ¯¹danie usuniêcia pomnika-czo³gu
powi¹zaæ historiê czerwonych wyzwolicieli z hiz Westerplatte. Protesty rodowisk kombatanckich, [w:] Trybuna
Ludu, nr 197, 1981. Obecnie czo³g T34 znajduje siê w zbiostori¹ obrony Westerplatte w 1939 roku36.
rach Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie w woCzo³g ów, do niedawna stoj¹cy na Westerplatjewództwie lubuskim, maj¹cym drug¹ co do wielkoci ekte, zosta³ wyprodukowany na prze³omie lat 1942
spozycjê broni pancernej w Polsce (B. Gondek, B. Aksamit,
i 1943 (lub w maju 1942 roku). Przeszed³ on co naj- Westerplatte ju¿ bez T34, Gazeta Wyborcza Trójmiasto,
mniej jeden remont w 264. Rembazie (czyli 264. Sa- 27 sierpnia 2008; B. Gondek, T34 wywieziony z Westerplatte,
modzielnej Bazie Naprawczej), zwi¹zany z uszko- Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 30 wrzenia 2008).

w³óczy siê alejkami jedz¹c lody Calipso, rzuca papierki na ziemiê i zaznacza swój pobyt tutaj w nader kulturalny sposób  wypisuj¹c stek g³upstw
na cianach ostatniej wartowni. Nastêpny etap ka¿dej wycieczki to kupno pami¹tek lub czego dla
cia³a (czym czêsto bywa ch³odny napój). [ ]
I to jest w³anie dzisiejsze Westerplatte. Jakie¿
T34 wje¿d¿aj¹cy na Cmentarzyk Obroñ- to przykre, czym w³aciwie jest to miejsce? Dla przeciêtnego cz³owieka jest miejscem tyle samo znaców Westerplatte. 1 wrzenia 1981 roku
cz¹cym co ka¿de inne z równie ³adnym widokiem
fot. ze zbiorów SRH WST via Jacek ¯ebrowski
na morze39.
Tak teren Westerplatte widziano prawie 40 lat
nie czwartej czterdzieci piêæ 1 wrzenia 1939 roku temu. Tak te¿ oceniali go sami westerplatczycy:
pad³y pierwsze strza³y drugiej wojny wiatowej 
Obecny wygl¹d terenu [Westerplatte] bardzo
To codzienne jego s³owa wypowiedziane bez odro- mnie niepokoi  pisa³ Jan Lelej  Przypuszbiny uczucia. Dopiero po wielu danych dotycz¹czam, ¿e w nastêpnym 30-leciu nie pozostanie nic,
cych iloci i typów broni, przechodzimy do jedyco by mogli ogl¹daæ nasi potomkowie, pomimo ¿e
nej zachowanej wartowni. [ ] Ta ma³a wartownia [to miejsce] wesz³o do Historii40.
to jedna z owych dzielnie broni¹cych siê placówek.
To tutaj ¿o³nierze odbezpieczaj¹c granaty, myleli,
¿e Polska znowu upada, ale ¿e oni s¹ przygotowa- fot. ze zbiorów SRH WST via Paulina Gosthorska
ni przelaæ w³asn¹ krew, oddaæ ¿ycie, byleby móc
Papie¿ Jan Pawe³ II podczas mszy wiêtej
uchroniæ j¹ przed t¹ wielk¹ tragedi¹.
na Westerplatte 12 czerwca 1987 roku
Oddaæ ¿ycie, walcz¹c o wybrany cel, to najwspanialsza idea ludzkiej egzystencji. A ¿ycie to
co najcenniejszego, co posiada cz³owiek. Wielkim
szacunkiem obdarzam ludzi, którzy potrafili wyrzec siê w³asnego ¿ycia na drodze do swego celu,
którym by³o  obroniæ Polskê.
Ale wielkie wra¿enie znika w momencie wyjcia z wartowni. Dlaczego? Pocz¹tkowo sama nie
potrafi³am tego zrozumieæ. Potrafi³am odpowiedzieæ sobie po chwili zastanowienia. Uderzy³y mnie
regularne angielskie trawniki, równo posadzone
krzaczki czerwonych ró¿. Czêæ ruin koszar stoi
porodku du¿ego, równo przystrzy¿onego trawnika, na którym znajduje siê tabliczka: Nie deptaæ
zieleni. Czy¿ ludzie decyduj¹cy o uporz¹dkowaniu Westerplatte mieli prawo do tego, by zmia¿d¿yæ donios³y nastrój tego miejsca? Czy mieli prawo z tej ziemi, która sta³a siê symbolem bohaterstwa, zrobiæ park? Park dla turystów, by mogli sobie pospacerowaæ. Ale przecie¿ nie wszyscy
przyje¿d¿aj¹ tu jedynie po to, a¿eby móc pospacerowaæ sobie alejkami wród kwiatów i zieleni. Istniej¹ ludzie odczuwaj¹cy rozgoryczenie, bo ci ludzie umiej¹ czuæ i rozumieæ. Im nie wystarcza ³adnie utrzymany park, oni potrzebuj¹ czego wiê39 T. Kowalówna, Ludzie potrzebuj¹ prze¿yæ, [w:] praca zbiorocej. Oni potrzebuj¹ prze¿yæ.
Dzisiejsze Westerplatte sta³o siê miejscem pielwa, M³odzi o Westerplatte, Warszawa 1969, s. 8287.
grzymek. M³odzie¿ szkolna zwiedza Westerplatte 40 Relacja J. Leleja z 1977 roku, orygina³ rêkopisu w zbiorach
 tak siê to szumnie nazywa. W rzeczywistoci
MW-P.
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Oceny sprzed lat pozostaj¹ niestety aktualne
do dzi.
Jedynym pozytywnym akcentem w powojennej
historii Westerplatte by³a wizyta papie¿a Jana Paw³a II 12 czerwca 1987 roku, który da³ piêkn¹ lekcjê m³odzie¿y zgromadzonej w tym historycznym
miejscu, mówi¹c:
Przysz³oæ Polski zale¿y od Was i musi od
Was zale¿eæ. To jest nasza Ojczyzna  to jest nasze byæ i nasze mieæ [ ] Ka¿dy z was, m³odzi
przyjaciele, znajduje te¿ w ¿yciu jakie swoje Westerplatte. Jaki wymiar zadañ, które musi podj¹æ
i wype³niæ. Jak¹ s³uszn¹ sprawê, o któr¹ nie mo¿na nie walczyæ. Jaki obowi¹zek, powinnoæ, od
której nie mo¿na siê uchyliæ. Nie mo¿na zdezerterowaæ. Wreszcie  jaki porz¹dek prawd i wartoci, które trzeba utrzymaæ i obroniæ, tak jak Westerplatte, w sobie i wokó³ siebie. [ ] Wiemy, ¿e
tu, na tym miejscu, na Westerplatte, we wrzeniu
1939 roku grupa m³odych Polaków, ¿o³nierzy, pod
dowództwem majora Henryka Sucharskiego trwa³a ze szlachetnym uporem, podejmuj¹c nierówn¹
walkê z najedc¹. Walkê bohatersk¹. Pozostali
w pamiêci narodu jako wymowny symbol. Trzeba,
a¿eby ten symbol wci¹¿ przemawia³, a¿eby stanowi³ wyzwanie dla coraz nowych ludzi i pokoleñ
Polaków. Tak, obroniæ  dla siebie i dla innych41.
Westerplatte. Jedno z najwa¿niejszych miejsc
II wojny wiatowej. Z tego miejsca pozosta³a tylko
dumna nazwa. Nic wiêcej. Przez lata PRL-owska
propaganda na si³ê ³¹czy³a obronê Westerplatte z obchodami komunistycznych rocznic zwi¹zanych
z Ludowym Wojskiem Polskim i Armi¹ Ludow¹
(a tak¿e Armi¹ Czerwon¹). Legitymizuj¹c w ten
sposób swój w¹tpliwy mandat do sprawowania
w³adzy, równoczenie odpycha³a od tego miejsca,

nad którym zaczê³a ci¹¿yæ atmosfera obróbki ideologicznej i podkrelania martyrologicznego bohaterstwa, czêsto widzianego jako bohaterszczyzna,
tych, którzy prosto do nieba czwórkami szli. Dla
m³odzie¿y pobyt na pó³wyspie jest ma³o wci¹gaj¹c¹ lekcj¹ z musu, podczas której umiarkowane
zainteresowanie wywo³uje wy³¹cznie monstrualny
pomnik i mo¿liwoæ zakupu tandetnych pami¹tek
made in China, nie maj¹cych nic wspólnego
z Westerplatte.
Nie dostrze¿emy w czasie wizyty na pó³wyspie
niczego, co przypomina³oby ¿o³niersk¹ karnoæ
i wyszkolenie. Poza Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznej WST na Westerplatte i zaprzyjanionymi z nim grupami rekonstrukcji historyczych
nikt nie dba o przypomnienie turystom patriotycznego wytrwania na posterunku i wype³nienia obowi¹zku. Nie dostrze¿emy pami¹tek, które przywiod³yby na myl funkcjonowanie w 1939 roku doskona³ej machiny wojskowej, z udanym planem
obrony i ch³odn¹ kalkulacj¹ zawodowych ¿o³nierzy konsekwentnie wykonuj¹cych swoje zadanie.
To, co powinno budziæ szacunek, od lat pozostaje
niewidoczne. Pozostaje zatem dawna Sk³adnica na
Westerplatte miejscem, w którym rozpoczê³a siê
II wojna wiatowa, które trzeba zobaczyæ, a potem
szybko wyjechaæ, bo nie ma tu niczego, co sk³ania³oby do d³u¿szych odwiedzin.
S¹ na wiecie tylko dwa miejsca o takim znaczeniu dla historii. Jednym jest Westerplatte, a drugim
Pearl Harbor. I tu, i tu zaczê³a siê wojna. Jednak
porównaæ szacunku, jakim darzy siê te dwa miejsca nie sposób. Amerykanie nie musz¹ siê wstydziæ,
41 S³owa papie¿a Jana Paw³a II wypowiedziane na Westerplatte s¹ pamiêtane i bardzo czêsto przypominane w publikacjach.

od lat, zakurzone przedmioty: przybite do parapetów he³my wz. 31, te same po¿ó³k³e archiwalne fotografie42, kilka starych ksi¹¿ek w gablocie, ziemia
z grobu rodziców mjr. Sucharskiego w glinianym
dzbanku, tandetne pami¹tki, zamkniête zejcie do
kabiny bojowej Wartowni  najwa¿niejszego miejsca tego budynku43, kopia tablicy pami¹tkowej
z jednego z gdañskich kocio³ów, rozpadaj¹ca siê
miniaturowa diorama wykonana spo³ecznie przed
laty przez entuzjastów historii z Anglii44. Wszystkie napisy informacyjne w Wartowni Nr 1 s¹ wy³¹cznie w jêzyku polskim. Szkoda, ¿e MHMG nie
zadba³o o turystów z zagranicy. Poza wszelk¹ ocen¹ s¹ przewodnicy w Wartowni Nr 1, nie potrafi¹Od niemal 30 lat te same, nieciekawie
cy nawet wymieniæ nazwisk ¿o³nierzy, którzy browyeksponowane i opisane zabytki w War- nili tego obiektu w 1939 roku, nie wspominaj¹c
towni Nr 1
o braku elementarnej nawet wiedzy o obronie Westerplatte, czêsto na poczekaniu wymylaj¹cy
fot. Mariusz Wójtowicz-Podhorski
atrakcyjne historie dla turystów. MHMG nie lia my? Co roku 1 wrzenia padaj¹ na Westerplatte
czy siê z oczekiwaniami zainteresowanych tym
s³owa: Bóg, honor, Ojczyzna. Kiedy milkn¹ g³oni- miejscem, jak i nie rozumie istoty nowoczesnego
ki, odje¿d¿aj¹ politycy, urzêdnicy i dziennikarze,
muzeum, otwartego i przyjaznego dla zwiedzaj¹historyczne miejsce pozostawa³o+ dalej miejskim
cych. wiadczy to o ca³kowitym braku szacunku
parkiem, z dzikimi szaletami, melinami pijaków
dla tego miejsca. MHMG nie zorganizowa³o na
i wysypiskami mieci w ruinie koszar, placówce
Westerplatte ¿adnej wystawy, ¿adnego festynu miFort, kabinach bojowych Trójki
litarnego, ¿adnych uroczystoci, które nawi¹zywaWesterplatte to miejsce, gdzie symbolicznie pa- ³yby do historii pó³wyspu i historii Wojskowej
d³y pierwsze strza³y II wojny wiatowej. To jednak Sk³adnicy Tranzytowej. Nie zrobi³o absolutnie nirównie¿ miejsce, gdzie w sposób zamierzony zde- czego, by o¿ywiæ to miejsce i sprawiæ, by sta³o siê
wastowano bezpowrotnie wszystkie ocala³e histo- prawdziw¹ lekcj¹ historii i patriotycznego wychoryczne obiekty i miejsca Sk³adnicy, tak aby miejsce wania, a nie kolejnym, szybko zaliczanym punkto w niczym nie przypomina³o, ¿e tutaj 1 wrzenia tem z programu wycieczki. By m.in. przeciwdzia1939 roku wydarzy³o siê co tak wa¿nego dla na³aæ takiemu traktowaniu Westerplatte powsta³o jeszej Ojczyzny. Czego nie zrobili Niemcy, by usun¹æ sieni¹ 2003 roku Stowarzyszenie Rekonstrukcji
lady w³asnej nieudolnoci, zrobi³y powojenne w³a- Historycznej Wojskowej Sk³adnicy Tranzytowej na
dze PRL, aby usun¹æ wszelkie znaki bohaterstwa
polskiego ¿o³nierza w 1939 roku w myl dyrekty42 Do wielu z nich MHMG nie ma praw autorskich.
wy Bieruta i jego towarzyszy.
43 Dziêki Stowarzyszeniu, w 2006 roku drewnian¹ pokrywê
Dzieje siê to i wspó³czenie, ¿e wymieniê tu
choæby Wartowniê Nr 1, traktowan¹ po macoszezast¹piono przezroczystym plastykiem, a wnêtrze kabiny bojomu od ponad æwieræ wieku przez Muzeum Histo- wej owietlono ¿arówk¹.
ryczne Miasta Gdañska. 2 stycznia 1980 roku war- 44 Bez komentarza nale¿y pozostawiæ s³owa dyrektora MHMG
Adama Koperkiewicza, który uwa¿a, ¿e ekspozycja w Wartownia decyzj¹ Ministra Kultury i Sztuki zosta³a
towni Nr 1 jest rzetelna. Korespondencja A. Koperkiewicza
przekazana Muzeum Historycznemu Miasta
do Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej WST na WesGdañska, które przekszta³ci³o j¹ w swój oddzia³.
terplatte z maja 2005 roku. Dowodem na to, ¿e mo¿na zmieOd tego momentu zmieniono niewiele w ekspozy- niaæ, uaktualniaæ ekspozycjê w Wartowni Nr 1 jest zorganizocji w wartowni. Ze znacz¹cych eksponatów przywana na prze³omie sierpnia i wrzenia 2004 roku wystawa
Kurort Westerplatte 18811925. Dzieje pó³wyspu w Muzeum
by³a tylko kurtka mundurowa mjr. Sucharskiego
i model pancernika Schleswig-Holstein. Jedyny obiekt Gdañskiego Sportu i Turystyki, Oddziale MHMG, gdzie zaprezentowano na ekspozycji tak¿e niepokazywane nigdy wczena Westerplatte z ekspozycj¹ powiêcon¹ walkom
niej zabytki zwi¹zane z obron¹ Westerplatte. Jak widaæ, s¹
w 1939 roku czynny jest zaledwie piêæ miesiêcy
przedmioty, które mo¿na pokazaæ zainteresowanym, a które
obecnie zapewne poniewieraj¹ siê po magazynach MHMG.
w roku. Ekspozycja w Wartowni Nr 1 to te same
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Westerplatte (o czym w dalszej czêci tekstu). Na
propozycje Stowarzyszenia w zakresie wspó³pracy
kierowane do MHMG od 2003 roku, by o¿ywiæ
i uatrakcyjniæ zarówno ekspozycjê w Jedynce,
jak i samo Westerplatte, kierownictwo MHMG
w ogóle nie odpowiada³o45. Dzia³alnoæ MHMG
ogranicza siê wy³¹cznie do pobierania op³at za
wejcie do Wartowni Nr 1
Kierownictwo MHMG oraz by³y kierownik
dzia³u historii MHMG Jerzy Kukliñski, konsultant
ksi¹¿ki Miros³awa Gliñskiego Westerplatte, zatrudniony póniej przez prezydenta miasta Gdañska
jako miejski kronikarz, nie maj¹ elementarnej znajomoci tego miejsca, jego topografii i historii, czego m.in. dowodem by³a wizja lokalna na Westerplatte w sprawie niszczej¹cego zabytku  placówki Fort, jak i ich publikacje na temat Westerplatte46. MHMG wbrew podstawowym obowi¹zkom
zapisanym w statucie MHMG oraz wbrew normom
prawnym wynikaj¹cym z ustawy o muzeach nie
by³o i nie jest zainteresowane ochron¹ zabytków na
Westerplatte, uwa¿aj¹c, ¿e poza Wartowni¹ Nr 1
nie ma tu ¿adnych innych ocala³ych, wa¿nych historycznie obiektów i miejsc. A wspomnieæ mo¿na
tu m.in. o placówce Wa³, gdzie pad³y pierwsze
strza³y polskich obroñców w 1939 roku (miejscu
do niedawna zamieconym i ca³kowicie zapomnianym), placówce Fort  schronie z 1911 roku,
bêd¹cym unikatowym zabytkiem fortyfikacji obrony wybrze¿a (w czasie obrony w 1939 roku by³

jednym z najwa¿niejszych punktów polskiego oporu), do niedawna s³u¿¹cym jako dziki szalet i mietnisko  zabytek ten znajduje siê 150 metrów od
Wartowni Nr 1, dok³adnie naprzeciwko wejcia do
Oddzia³u MHMG! Od prawie 30 lat widok tego
zabytku popadaj¹cego w dalsz¹ ruinê, ton¹cego
latem w odchodach, a tak¿e do niedawna s³u¿¹cego tak¿e za noclegowniê dla bezdomnych, jako
nie psu³ dobrego samopoczucia kierownictwa
MHMG. Jak skomentowaæ wypowied kierownika
Oddzia³u Westerplatte na temat niszczej¹cego zabytku, schronu placówki Fort, w wywiadzie dla
Gazety Wyborczej Trójmiasto47, który powiedzia³,
¿e Wiemy o tym, ¿e tam dzieje siê le. Mo¿emy
byæ jednak jedynie wiadkami dewastacji. To teren Zarz¹du Dróg i Zieleni  Fort nie nale¿y do
muzeum, lecz miasta [podkr. P. Szalaty, dalej
P.Sz.]. Czy tak powinien myleæ historyk odpowiedzialny za Westerplatte48?
MHMG nie poczuwa siê do odpowiedzialnoci
za zabytki i historyczne miejsca na terenie Westerplatte i odpowiada, ¿e do MHMG nale¿y jedynie
Wartownia Nr 1 wraz z dzia³k¹ 25/149. Ciekawa
jest wypowied dyr. Koperkiewicza zamieszczona
w Dzienniku Ba³tyckim w dniu 20 maja 2005 roku, gdzie czytamy: Jestemy najwiêkszym muzeum w Europie i przy tych rodkach, jakie posiada45 MHMG nie udostêpnia równie¿ swoich archiwów dotycz¹cych Westerplatte osobom zainteresowanym tym tematem.
46

fot. Piotr Matuszewski

Kartusz z rokiem budowy schronu, w którym póniej by³a zlokalizowana placówka
Fort. Napis Erbaut zosta³ skuty po
wojnie

B. Gondek, Nikt nie przyznaje siê do terenu, na którym stoi
Fort, [w:] Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 14 padziernika
2004 roku; M. Gliñski, Westerplatte, op. cit.; J. Kukliñski, Westerplatte w obrazkach, [w:] Libri Gedanenses , op. cit.

47 B. Gondek, Skandal w Forcie, [w:] Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 12 padziernika 2004 roku.
48 Takie dzia³anie jest niezgodne z Ustaw¹ o muzeach (DzU
z dnia 20 stycznia 1997 roku) Rozdz. 1, Art. 1.1. Naruszone tu
zosta³y podstawowe przepisy zarówno ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jak i ustawy z dnia 25 padziernika 1991 roku (wraz z póniejszymi zmianami) o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej, mówi¹cej
m.in. o ochronie kultury (Art. 1.) i sprawowaniu opieki nad
zabytkami (Art. 31.). Warto równie¿ przytoczyæ zapisy zwi¹zane z funkcjonowaniem Muzeum Historycznego Miasta Gdañska zawarte w Ustawie o muzeach z dnia 21 listopada 1996 roku (DzU z dnia 20 stycznia 1997 roku z póniejszymi zmianami), Art. 2. Muzeum realizuje cele okrelone w Art. 1, w szczególnoci przez: 4) zabezpieczanie i konserwacjê muzealiów
oraz, w miarê mo¿liwoci, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów
kultury materialnej i przyrody [ ].
49 Korespondencja A. Koperkiewicza do Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej WST na Westerplatte z maja 2005 roku.
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my nie mo¿emy od razu zrobiæ wszystkiego. Mo¿na tu zwróciæ uwagê, ¿e przy bud¿ecie, który
w 2005 roku wynosi³ ponad 8 mln z³, a w 2008 roku ju¿ ponad 14 mln z³ (!), najwiêksze muzeum
w Europie przez ponad æwieræ wieku swojej obecnoci na Westerplatte dla tego miejsca nie zrobi³o
kompletnie nic  co najwy¿ej doprowadza³o do
dalszych zniszczeñ zachowanych zabytków. Przyk³adem tego jest relief Or³a znad g³ównego wejcia
do koszar. Cudem ocala³y z wojennej zawieruchy,
po latach znalaz³ siê ponownie na Westerplatte,
wypo¿yczony przez MHMG z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Umieszczony przed koszarami, le zabezpieczony zabytek niszcza³ z dnia na
dzieñ. Aby uchroniæ to prawdziwe dzie³o sztuki
od ca³kowitego zniszczenia, g³ównie z powodu
braku opieki ze strony Muzeum Historycznego
Miasta Gdañska50, gdyñskie Muzeum Marynarki
Wojennej zabra³o relief z powrotem. Dzi pozostaje nam ogl¹daæ na Westerplatte jedynie s³ab¹ kopiê p³askorzeby.
Dyrektor Adam Koperkiewicz i kierownik oddzia³u MHMG Westerplatte, dr Miros³aw Gliñski,
zapomnieli, ¿e obowi¹zkiem muzealnika i historyka jest dbanie tak¿e o zabytki bêd¹ce bez opieki,
a w tym wypadku znajduj¹ce siê na dzia³kach przyleg³ych do dzia³ki nr 25/1 Obrêb 62 Kw 31346.
A obowi¹zkiem historyka i muzealnika, zw³aszcza
maj¹cego pod opiek¹ zabytek na Westerplatte, jest
dbanie tak¿e o pozosta³e historyczne miejsca i obiekty na tym pó³wyspie. Westerplatte przez lata by³o
niszczone i zamiecane przy zupe³nym braku reakcji ze strony kierownictwa MHMG, przy biernej
akceptacji tego stanu rzeczy ze strony prezydenta
miasta. MHMG posiada powszechnie znane osi¹gniêcia na polu prezentacji kultury Z³otego Wieku
Gdañska, ale Westerplatte jest dla niego zupe³nie
marginalne51.
Dziwiæ tylko mo¿e, ¿e nikt jeszcze nie poci¹gn¹³
do odpowiedzialnoci kierownictwa MHMG za ten
stan rzeczy trwaj¹cy od kilkunastu lat. Prezydent
miasta Gdañska Pawe³ Adamowicz mia³ odwagê
przyznaæ:
Rzeczywicie, od 15 lat w tym miejscu nic siê
nie wydarzy³o. Pewnie by³oby tak nadal, gdyby nie
entuzjaci, którym bliski jest los Westerplatte52.
W 2003 roku uznano teren Westerplatte za pomnik historii53. Ustawa by³a przygotowywana w popiechu, bez fachowej konsultacji, w efekcie czego
granice pomnika historii nie objê³y terenu, gdzie
znajdowa³y siê m.in. brama kolejowa i budynek stacji kolejowej. Wie¿ê obserwacyjn¹ 25. BAS-u z lat

piêædziesi¹tych wpisano jako wie¿ê przedwojenn¹ (!),
a schron placówki Fort zapisano jako Wartowniê
Nr 4 (!). Ustanowienie terenu Westerplatte Pomnikiem Historii niewiele te¿ zmieni³o. Dalej zabytki
i relikty niszcza³y, dalej spaceruj¹cy (bo nie zwiedzaj¹cy) po Westerplatte dowiadywali siê niewiele
o tym, co dzia³o siê tutaj w 1939 roku.
W 2003 roku rozpoczêto budowê terminalu promowego DFDS na Westerplatte. Bez nadzoru archeologicznego rozkopano historyczne miejsca, gdzie
walczy³ polski ¿o³nierz. Dziesi¹tki reliktów, które
le¿a³y w ziemi, zginê³o bezpowrotnie. Zbudowano
nowy, du¿y budynek terminalu, blaszany korytarz
prowadz¹cy do pok³adów zawijaj¹cych promów,
zaasfaltowano tysi¹ce metrów kwadratowych Westerplatte. Wydano na tê inwestycjê ponad 23 mln z³.
Po 13 miesi¹cach dzia³alnoci terminal zamkniêto (!),
a place manewrowe s³u¿¹ obecnie jako miejsca postojowe dla importowanych lub eksportowanych
nowych samochodów54. Dewastacja Westerplatte
zapocz¹tkowana przez komunistów trwa³aby nadal, gdyby nie powo³anie do ¿ycia Stowarzyszenia
Rekonstrukcji Historycznej Wojskowej Sk³adnicy
Tranzytowej na Westerplatte.

Dodatek G
Westerplatte
po wojnie
 krajobraz
po bitwie

¦
Przez lata Westerplatte marnia³o i niszcza³o przy
kompletnym braku zainteresowania tym miejscem
ze strony gdañskich historyków, muzealników
i w³adz miasta Gdañska. Prace maj¹ce na celu za-

50 Pó³wysep Westerplatte polem bitwy pod ochron¹, [w:] Dziennik
Ba³tycki, 28 listopada 2001 roku.
51 Jest ¿enuj¹ce, ¿e cz³onkowie Stowarzyszenia musieli przypominaæ kierownictwu MHMG o tym, ¿e polski ¿o³nierz walczy³ na ca³ym terenie Westerplatte, a nie tylko w Wartowni
Nr 1. Jest to jedyna ekspozycja w MHMG, gdzie zdawkowo
pokazano dzieje Polonii w XIX i XX w. w Gdañsku, co zwa¿ywszy na nazwê tej instytucji, zastanawia i niepokoi.
52 BG, Do premiera po pieni¹dze na Westerplatte, [w:] Gazeta
Wyborcza Trójmiasto, 18 maja 2005 roku.
53 Rozporz¹dzenie Prezydenta RP z dnia 22 sierpnia 2003 r.
w sprawie uznania za pomnik historii (DzU z dnia 27 sierpnia
2003 roku): § 2. Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie unikatowych wartoci historycznych, przestrzennych, materialnych i niematerialnych,
symbolizuj¹cych heroizm i walecznoæ ¿o³nierza polskiego
w okresie II wojny wiatowej  najwiêkszej z wojen XX wieku. Zob. tak¿e Pomniki historii. 25 najcenniejszych obiektów i zespo³ów zabytkowych w Polsce, praca zbiorowa, Warszawa 2004.
54 Mich, Odszkodowanie za wybudowany terminal?, [w:] Gazeta
Wyborcza Trójmiasto, 10 lutego 2004 roku.
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Dodatek G

Rzetelny plan obrony Sk³adnicy w 1939 roku to od 30 lat jedyne ród³o informacji
o obronie Westerplatte dostêpne dla
turysty przez ca³y rok
fot. Piotr Szalaty
fot. Piotr Szalaty

Odnaleziony przez cz³onków Stowarzyszenia
kamieñ z dat¹ 1892 wskazuj¹cy granicê
parceli na Westerplatte
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bezpieczyæ przed ostatecznym zawaleniem ruinê
koszar, sprz¹tanie, malowanie krawê¿ników czy
strzy¿enie trawników to by³y tylko dorane dzia³ania, zewnêtrzna kosmetyka, przybieraj¹ca na sile
raz w roku, przed uroczystociami rocznicowymi
we wrzeniu. Ka¿da wizyta na Westerplatte Mariusza Wójtowicza-Podhorskiego, za³o¿yciela Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej WST na
Westerplatte i innych entuzjastów tego miejsca,
powodowa³a ich coraz wiêksz¹ frustracjê. Wygl¹d
Westerplatte by³ ¿a³osny dla tych, którzy widzieli
w nim co wiêcej ni¿ park miejski, czuli historiê
czekaj¹c¹ na nich i chcieli siê schyliæ, wejæ w ruiny czy zag³êbiæ w g¹szcz krzaków. Dla entuzjastów historii Westerplatte kry³o garæ reliktów, które przywo³ywa³y na myl dawne dzieje chwa³y
orê¿a polskiego. Leje po bombach Stukasów, strzaskane drzewo, lad po okopie, dziury po pociskach
w blaszanym falochronie, zarysy fundamentów po
wysadzonych schronach amunicyjnych. To dla takich ludzi pusta skorupa ¿elbetonowego schronu
z ocala³ym napisem 1911 nie by³a niemieckim
bunkrem, tylko placówk¹ Fort mata Rygielskiego. Dla nich nieznane nikomu ze zwiedzaj¹cych
wzgórze by³o wa³em os³aniaj¹cym magazyn amunicyjny nr 1, gdzie kapral Szamlewski i jego ¿o³nierze stanowili 1 wrzenia placówkê Wa³. Tam pad³y pierwsze polskie strza³y na Westerplatte.
Wród tych odwa¿nych i cierpliwych, którzy
czuli dreszcz emocji, odszukuj¹c lady po walkach
i którym samo czytanie o Westerplatte nie wystarcza³o, byli entuzjaci historii Westerplatte: wspomniany wy¿ej Mariusz Wójtowicz-Podhorski, Krzysztof
Zaj¹czkowski z Czeladzi i Piotr Szalaty z Warszawy.
Korzystaj¹c z dostêpnych nam zbieranych przez lata archiwaliów, postanowilimy na pocz¹tek namierzyæ miejsca, gdzie znajdowa³a siê placówka
Prom, budynek stacji kolejowej, brama kolejowa, gdzie przebiega³ mur, gdzie sta³y stare koszary i wiele innych miejsc zwi¹zanych z obron¹ Westerplatte. By³ to rok 2002.
Takie dzia³ania okaza³y siê dla nas niewystarczaj¹ce. Jak mo¿na by³o bowiem obojêtnie przejæ
obok zaroniêtego chwastami schronu placówki
Fort, otwartego na ocie¿, z zalan¹ nieczystociami doln¹ izb¹, a górn¹ zamienion¹ w melinê narkomanów i dziki szalet dla tych, dla których spacer 100 metrów dalej do WC by³ za d³ugi? Jak mo¿na by³o przejæ obojêtnie ko³o ruiny koszar i kabin
bojowych Wartowni Nr 3, gdzie zgin¹³ pierwszy
polski ¿o³nierz na Westerplatte, z których cuchnê³o moczem i odchodami i gdzie wala³y siê butelki

Dodatek G
Uporczywe dzia³ania Stowarzyszenia przynios³y wreszcie efekt w postaci zwo³ania przez prezy- Westerplatte
denta miasta Gdañska Paw³a Adamowicza w maju po wojnie
 krajobraz
2005 roku konferencji prasowej, w trakcie której
po bitwie

Wizualizacja magazynu amunicyjnego nr 1
jako powierzchni wystawowej dla zbiorów
Stowarzyszenia
Projekt: Piotr Matuszewski

55 Od lat problemem na Westerplatte byli samozwañczy przewodnicy nie maj¹cy nawet podstawowej wiedzy na temat historii Westerplatte, na co wskazywali nawet sami obroñcy
Sk³adnicy.
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i puszki po alkoholu? Czy mo¿na by³o nie zareagowaæ na k³amstwa opowiadane przez przewodników z MHMG w Wartowni Nr 1 i ich emerytowanych kolegów, którzy bez uprawnieñ oprowadzali wycieczki po Westerplatte, opowiadaj¹c stek
bzdur55? Ile jeszcze czasu nale¿a³o czekaæ, a¿ jaki
historyk albo urzêdnik wpadnie kiedy na pomys³
poprawienia ra¿¹cych i karygodnych b³êdów na
planach Westerplatte wymalowanych na cianie
pawilonu-wiaty? Czy nale¿a³o byæ obojêtnym, patrz¹c na czo³g-pomnik, który ani z Westerplatte,
ani z Gdañskiem nie mia³ nic wspólnego? Czy
mo¿na by³o zaprzestaæ dzia³añ na rzecz odzyskania jedynego ocala³ego fragmentu dzia³a z Westerplatte56? Czy nie nale¿a³o reagowaæ na dzia³ania
mateczki westerplatczyków spod znaku SB, która Westerplatte i obroñców traktowa³a jak swój
prywatny folwark?
Wykorzystuj¹c wyniki badañ w terenie oraz pozyskan¹ dokumentacjê, cz³onkowie Stowarzyszenia opracowali nowy plan zagospodarowania
przestrzennego Westerplatte, które mia³o to miejsce
ukazaæ jako pole bitwy, tak jak marzyli o tym
obroñcy, a zarazem przyczyniæ siê do zaprzestania
dewastacji i zaniedbañ zabytkowej substancji pó³wyspu. Przygotowany plan zawiera³ opis dzia³añ
maj¹cych spowodowaæ szeroko id¹ce przeobra¿enia na Westerplatte. Praca zosta³a ukoñczona w listopadzie 2003 roku i przes³ana na rêce prezydenta miasta Gdañska Paw³a Adamowicza. Nie spotka³a siê jednak z ¿adnym zainteresowaniem...
Podobnie rzecz siê mia³a z w³acicielami Wartowni Nr 1, dyrektorem Adamem Koperkiewiczem
i kierownikiem Miros³awem Gliñskim z Muzeum
Historycznego Miasta Gdañska, urzêdnikami podleg³ymi prezydentowi Adamowiczowi. Jak widaæ
osoby, od których zale¿y los i wygl¹d Westerplatte
wol¹ wygodnie siedzieæ w swych gabinetach, ni¿
zainteresowaæ siê niszczej¹c¹ pami¹tk¹ narodow¹,
spokojnie licz¹c czas do emerytury pod parasolem
ochronnym prezydenta miasta58.

BG, Wytropili prawos³awn¹, [w:] Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 24 listopada 2003 roku.
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G. Grass, Blaszany bêbenek, Gdañsk 2006.
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W tym czasie w³adze miasta wol¹ np. spotykaæ siê z honorowym obywatelem Gdañska, by³ym cz³onkiem Waffen-SS,
Günterem Grassem, który w swojej ksi¹¿ce Blaszany bêbenek
porównywa³ bohaterskich pocztowców broni¹cych Poczty Polskiej na Heveliusplatz w Gdañsku do m.in.: [ ] pod³ych
tchórzów gotowych do dezercji, kalekich i ordynarnych osobników, którzy przekleñstwami i biciem zmuszali swoich kolegów do walki [Za:] B. Zwarra, Gdañsk 1939. Wspomnienia ,
op. cit., Gdañsk 2002, s. 340344. Wielokrotnie na fakt ten zwraca³ uwagê w³adzom Gdañska Brunon Zwarra, o czym wspomina [w:] O obronie Poczty Polskiej, [w:] Gdañsk 1939. Wspomnienia , op. cit., Gdañsk 2002, s. 342344. W publikacji G. Grassa
nie znajdziemy tak¿e ani jednej pozytywnej polskiej postaci.
W Blaszanym bêbenku Grass opisywa³ równie¿ m.in., ¿e salwy
Schleswiga-Holsteina oddane 1 wrzenia w kierunku Westerplatte lecia³y, mrucz¹c dobrodusznie (gutmütig brummend).
Na podstawie ksi¹¿ki i opinii G. Grassa s¹d w Niemczech odst¹pi³ po wojnie od cigania zbrodniarzy niemieckich odpowiedzialnych za nadu¿ycie prawa wobec wziêtych do niewoli
polskich pocztowców, rozstrzelanych na gdañskiej Zaspie! Na
marginesie warto dodaæ, ¿e honorowymi obywatelami miasta
Gdañska nadal s¹ m.in. Albert Forster, Hermann Göring i
Adolf Hitler, o czym w dalszej czêci rozdzia³u. W³adze Gdañska notorycznie zapominaj¹ o tym, by 1 wrzenia z³o¿yæ wieñce i ho³d przed budynkiem dawnej Victoria Schule, w miejscu
kani gdañskich Polaków, czy te¿ przed pomnikiem Ofiar Faszyzmu na Zaspie (M. Lewandowski, M. Tymiñski, Splecione
d³onie, [w:] Dziennik Ba³tycki, 2 wrzenia 2005 roku). Interesuj¹ca jest wypowied Jaros³awa Kaczyñskiego z 2004 roku:
Tam [we w³adzach Gdañska  red.] jest wiele spraw skandalicznych, wrêcz nies³ychanych. I to z ró¿nych dziedzin. [ ]
Mamy do czynienia z takimi sprawami, jak próba budowy pomnika ofiar tyfusu w jednym z obozów, w którym po wojnie
trzymano Niemców. To mia³a byæ miêdzy innymi inicjatywa
wybudowania pomnika dawnej za³ogi Stutthof. To jest kalendarz wydany przez w³adze miasta z zaleceniem jakby jego lektury przez prezydenta, który jest zrobiony [ ] z takiego bardzo niemieckiego i bardzo nacjonalistycznego punktu widzenia. [ ] W kalendarium nie ma Westerplatte, nie ma obrony
Poczty Polskiej. Nie ma w ogóle faktu, ¿e Polska przejê³a Gdañsk.
Jest budowa jakiej takiej fikcji, ¿e dzieje Gdañska by³y dziejami nieprzerwanymi w jakim momencie. [ ] te dwa fakty pokazuj¹, ¿e ludzie, którzy [ ] dzisiaj rz¹dz¹ Gdañskiem, maj¹
powa¿ne k³opoty ze swoj¹ to¿samoci¹ narodow¹. Powiem
tak, to jest bardzo powa¿na sprawa. Wypowied J. Kaczyñskiego w Klubie Radia Gdañsk, [w:] Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 20 stycznia 2004 roku.
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Westerplatte
po wojnie
 krajobraz
po bitwie

Plansze komiksu Westerplatte. Za³oga mierci
K. Wyrzykowski, M. Wójtowicz-Podhorski
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obieca³ on rozwi¹zanie problemu wieloletnich zaniedbañ na Westerplatte. By³y to jednak tylko szumne obietnice dla licznie zaproszonych przedstawicieli mediów (cz³onkowie Stowarzyszenia nie zostali zaproszeni).
Ju¿ w listopadzie 2003 roku stanêlimy przed
bardzo wa¿nym zadaniem59. Z przypadkowej rozmowy z oficerem Morskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej dowiedzielimy siê o rych³ym rozpoczêciu
prac maj¹cych na celu otynkowanie i ob³o¿enie si59 Z pocz¹tku dzia³aj¹ce jako stowarzyszenie zwyk³e, w dniu
29 lipca 2005 roku zarejestrowane w S¹dzie Rejonowym
w Gdañsku, VIII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru
S¹dowego pod nr 0000238909 jako stowarzyszenie z osobowoci¹ prawn¹. Statut Stowarzyszenia dostêpny jest w Internecie
na stronie www.westerplatte.org/glowna/index.php?kod=90.
60

B. Gondek, Historyczny budynek na Westerplatte czeka remont,
Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 19 wrzenia 2004.

61

T. Gruchalla, Jubileusz komendanta na Westerplatte, [w:] Na
morskiej granicy. Biuletyn internetowy MOSG im. p³k. K. Bacza, nr 1, 2007.
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Po wojnie zosta³a czêciowo przebudowana na budynek ³¹cznoci, a nastêpnie na magazyn nr 26. Gdyby nie dzia³alnoæ
Stowarzyszenia, historycy z MHMG nadal by siê upierali, ¿e
Czwórka nie istnieje. Zob. B. Gondek, Kto widzia³ Wartowniê
Nr 4?, [w:] Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 19 maja 2004 roku.
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B. Gondek, Mo¿emy wspólnie uratowaæ Westerplatte, [w:] Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 8 maja 2005 roku.
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B. Gondek, Kto widzia³ Wartowniê Nr 4?, [w:] Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 19 maja 2004 roku; B. Gondek, Nikt nie
przyznaje siê do terenu na którym stoi Fort, [w:] Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 14 padziernika 2004 roku; B. Gondek,
Skandal na Westerplatte, [w:] Gazeta Wyborcza, 19 padziernika 2004 roku; B. Gondek, Sparali¿owani, [w:] Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 14 padziernika 2004 roku; M. Wójtowicz-Podhorski, K. Zaj¹czkowski, Westerplatte  nowe spojrzenie,
[w:] Do broni!, nr 2, 2005; B. Gondek, Ratujmy Westerplatte,
[w:] Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 9 maja 2005 roku; B. Gondek, Westerplatte: mietnik historii, [w:] Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 10 maja 2005 roku; B. Gondek, Kiedy umilkn¹ przemówienia, [w:] Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 9 maja 2005 roku;
B. Gondek, Westerplatte bêdzie czyste, [w:] Gazeta Wyborcza
Trójmiasto, 16 maja 2005 roku; M. Tymiñski, Sk³adnica po nowemu, [w:] Dziennik Ba³tycki, 18 maja 2005 roku; M. Tymiñski,
Po latach zaniedbañ, [w:] Dziennik Ba³tycki, 20 maja 2005 roku; B. Gondek, Znowu zamiecaj¹ Westerplatte, [w:] Gazeta
Wyborcza Trójmiasto, 29 maja 2005 roku; M. Tymiñski, W rêkach Stowarzyszenia, [w:] Dziennik Ba³tycki, 22 lipca 2005 roku; J. ¯ebrowski, Zapomniany Fort Rygielskiego, [w:] Odkrywca, nr 1, 2005, s. 52.
65

M. Wójtowicz-Podhorski, K. Wyrzykowski, Westerplatte. Za³oga mierci, op. cit. Tytu³ pochodzi³ od zdarzenia, jakie mia³o
miejsce w Sk³adnicy przed wybuchem wojny, kiedy to z jednego z polskich statków przep³ywaj¹cych przez Kana³ Portowy
rzucono polskim ¿o³nierzom paczkê papierosów z napisem
Serwus za³oga mierci.

dingiem jedynego w pe³ni zachowanego budynku
Sk³adnicy (pomijaj¹c przesuniêt¹ Wartowniê Nr 1),
czyli elektrowni. Zgodê na te dzia³ania wyda³ poprzedni Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Grzegorz Budnik. Nale¿a³o natychmiast
dzia³aæ. Po niezbyt mi³ym wra¿eniu pozostawionym przez prezydenta Gdañska i kierownictwo
MHMG, nie spodziewalimy siê wiele po nowym
urzêdniku w Wojewódzkim Urzêdzie Ochrony Zabytków. Dr Marian Kwapiñski, od jesieni 2003 r.
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków,
okaza³ siê jednak doskona³ym sojusznikiem
w walce o rewitalizacjê Westerplatte. Rych³o doprowadzilimy do zaniechania prac przy budynku
elektrowni, dziêki czemu zabytek zachowa³ swój
wygl¹d z prze³omu lat dwudziestych i trzydziestych XX w.60. Odby³o siê to na drodze pokojowej, a dowództwo Morskiego Oddzia³u Stra¿y
Granicznej im. p³k. Karola Bacza  kontradmira³
Konrad Winiowski oraz kmdr SG Jacek wiatowski, dowodz¹cy Kaszubskim Dywizjonem Stra¿y
Granicznej stacjonuj¹cym na Westerplatte61  sta³o siê zwolennikiem zmian na historycznym pó³wyspie. Podobnie uda³o siê zachowaæ znajduj¹c¹
siê na terenie MOSG Wartowniê Nr 462. Kmdr SG
dr Grzegorz Goryñski, rzecznik prasowy komendanta Morskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej,
stwierdzi³ przy tej okazji:
Najpierw odst¹pilimy od przebudowy Elektrowni. Odrestaurowano j¹ z zachowaniem pierwotnego wygl¹du budowli. Teraz przymierzamy
siê do zabezpieczenia ocala³ej Wartowni numer 4.
Zale¿y nam, aby w najbli¿szej przysz³oci relikty
obrony z 1939 roku s³u¿y³y zwiedzaj¹cym. Dlatego
pomagamy Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznej Wojskowej Sk³adnicy Tranzytowej na Westerplatte63.
Do sojuszników do³¹czy³ bardzo przychylny
dzia³aniom Stowarzyszenia Zarz¹d Dróg i Zieleni
w Gdañsku. Tak¿e kierownictwo i uczniowie
III LO z Gdañska-Wrzeszcza i Gimnazjum nr 34
w Gdañsku Nowym Porcie nie chcieli byæ obojêtni
wobec dalszego losu Westerplatte.
Pierwsze akcje Stowarzyszenia posz³y w kierunku zwrócenia uwagi na dewastacjê i zaniedbania
wród zabytkowej substancji pó³wyspu. Uda³o siê
zainteresowaæ problemem lokalne i ogólnopolskie
media, które opisa³y karygodny wygl¹d miejsc,
w których bohatersko walczy³ polski ¿o³nierz64.
Wielkim sukcesem okaza³ siê paradokumentalny komiks historyczny Westerplatte. Za³oga mierci65.
Na pomys³ stworzenia pierwszego w Polsce komik-
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su historycznego Mariusz Wójtowicz-Podhorski
wpad³ w 2002 roku. Chodzi³o w nim o wierne
przedstawienie nie tylko obrony Westerplatte, ale
i wydarzeñ w Sk³adnicy poprzedzaj¹cych wybuch
wojny. Sto plansz komiksu rysowanych czarn¹
kresk¹ maj¹c¹ oddaæ dokumentalny charakter opowieci, stworzy³ przez ponad rok pracy znany rysownik Krzysztof Wyrzykowski. Samo zbieranie
materia³ów pod k¹tem tej publikacji zajê³o dodatkowe kilkanacie miesiêcy. Kilkadziesi¹t razy scenarzysta Mariusz Wójtowicz-Podhorski i rysownik
Krzysztof Wyrzykowski zwiedzali Westerplatte,
tak¿e w nocy, szukaj¹c potrzebnych szczegó³ów i
atmosfery tamtych dni, by jak najwierniej oddaæ historiê Westerplatte. W trakcie tworzenia albumu
trafia³y do Autorów kolejne, nowe i sensacyjne,
dokumenty z historii Westerplatte, jak i archiwalne fotografie, przez co wiele plansz komiksu musia³o byæ tworzonych od nowa. Pomoc Autorom albumu okaza³o wielu historyków, ¿o³nierzy, ludzi
interesuj¹cych siê histori¹ i militariami, a przede
wszystkim cz³onkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej WST na Westerplatte, którzy
swoj¹ fachow¹ wiedz¹ i cennymi uwagami bardzo
pomogli przy tworzeniu albumu.
By³ to najgrubszy polski komiks historyczny
(³¹cznie 124 strony), zawieraj¹cy oprócz samej rysunkowej opowieci tak¿e precyzyjny przewodnik
po Westerplatte (Zapomniane Westerplatte), oko³o 90
archiwalnych fotografii (wiêkszoæ wówczas nie
by³a wczeniej publikowana), plany i mapy, opisy
uzbrojenia i sprzêtu wojskowego oraz artyku³y
66 W. Orliñski, Dobry rocznik, [w:] Gazeta Wyborcza, 21 grudnia 2004 roku.
67

Bestsellery 2004, [w:] Wprost, 2631 grudnia 2004 roku; BG,
Gdañski komiks bestsellerem, [w:] Gazeta Wyborcza Trójmiasto,
29 grudnia 2004 roku.

68 W. Orliñski, Cel strategiczny: realizm!, [w:] Gazeta Wyborcza, 4 sierpnia 2004 roku.
69 Westerplatte. Za³oga mierci, [w:] Odkrywca, nr 11, listopad
2004, s. 53.
70

Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 20 wrzenia 2004 roku, s. 3.

71

M. Czubaj, Narodowy pop, [w:] Polityka, nr 16, kwiecieñ
2005 roku.
72

Wprost, 12 grudnia 2004 roku, s. 114. Komiks Westerplatte.
Za³oga mierci, op. cit. zaj¹³ tak¿e pierwsze miejsce w g³osowaniu czytelników i internautów w plebiscycie Gdañski kanon
Dziennika Ba³tyckiego. Komisja konkursowa, a w³aciwie
jedna osoba w niej zasiadaj¹ca: Tadeusz Skutnik, zignorowa³a
g³osy czytelników, samoistnie dokonuj¹c innego wyboru (wygra³ Blaszany bêbenek G. Grassa).
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zwi¹zane z Westerplatte (Weisse Flagge auf Westerplatte, Kiedy zaczê³a siê wojna, Prze¿y³em pierwsze
strza³y II w.., Westerplatte  kurort morski).
Komiks zapocz¹tkowa³ modê, swoisty boom
na komiks historyczny, jest równie¿ wci¹¿ wzorem
dla innych autorów, jeli chodzi o szersze potraktowanie przedstawianego tematu. Publikacja zosta³a te¿ zauwa¿ona jako odwa¿nie tworz¹ca nowy gatunek komiksu dokumentalnego66. Komiks
Westerplatte. Za³oga mierci zosta³ Bestsellerem 2004
roku w rankingu tygodnika Wprost67.
Ewidentny patriotyzm i pietyzm w oddawaniu
szczegó³ów, przyniós³ uznanie Autorom. Krytycy
bardzo dobrze przyjêli publikacjê po jej premierze:
Surow¹ czarn¹ kresk¹, pozbawion¹ wszelkich
ozdobników, nakrelono dzia³ania wojskowe, miejsce walki oraz osoby bior¹ce w niej udzia³. Tutaj
wszystkie przedstawione epizody s¹ prawdziwe,
ka¿dy dialog potwierdzony przez wiadków. (...)
Jest to pozycja wyj¹tkowa, o ogromnych wartociach poznawczych, a co najwa¿niejsze o formie
przystêpnej dla ka¿dego69.
Pisano równie¿, ¿e:
Pod wzglêdem dba³oci o historyczne detale
pracy dwóch gdañszczan [ ] nie sposób nic zarzuciæ. Wszystkie szczegó³y poszczególnych kadrów
 mundury, zabudowania, twarze, a nawet napisy
na broni s¹ dok³adnie takie same jak ich rzeczywiste odpowiedniki w 1939 r. Czego takiego nie by³o
jeszcze ani w komiksie, ani nawet w ¿adnym polskim filmie wojennym. [ ] Ciekawe s¹ suplementy,
które zawieraj¹ wiele nieznanych dot¹d zdjêæ i materia³ów. Te pokazuj¹ jak ma³o wiemy tak naprawdê
o jednej z najbardziej znanych bitew wrzenia70.
Ciekawe uwagi zamieci³a Polityka:
Scenarzysta i rysownik stworzyli imponuj¹c¹
rekonstrukcjê zdarzeñ z pierwszych dni wojny. [ ]
Kluczowym kadrem komiksu jest rozmowa, podczas której jeden z podkomendnych pyta D¹browskiego, jak to jest, ¿e oni tu, na Westerplatte, walcz¹ ju¿ szósty dzieñ, a przez ten czas pó³ Polski siê
podda³o. Jakkolwiek odpowied nie pada, sens
obrazka jest wymowny: mo¿e gdyby by³a w nas
taka determinacja, jak¹ wykaza³ drugi dowódca
sk³adnicy (D¹browski), polski wrzesieñ wygl¹da³by inaczej71.
Dziennikarz we Wprost zauwa¿y³, ¿e:
[ ] Mówienie wspó³czesnym jêzykiem o Polsce i patriotyzmie udaje siê niewielu, na przyk³ad
twórcy Westerplatte. Za³oga mierci 72.
Dzia³ania Stowarzyszenia to nie tylko ratowanie reliktów na Westerplatte i przywrócenie temu

miejscu nale¿nego wygl¹du i szacunku. Jednym
z priorytetów Stowarzyszenia jest o¿ywienie Westerplatte poprzez organizacjê m.in. widowiskowych inscenizacji historycznych, które wszêdzie
w wiecie i w Polsce przyci¹gaj¹ rzesze turystów
i osób zainteresowanych takim poznawaniem historii73. Takie imprezy s¹ szczególnie dobrze
odbierane u najm³odszych, wywo³uj¹c u nich nieopisane emocje. Bo to w³anie dla nich wizyta na
Westerplatte powinna stanowiæ niezapomniane
prze¿ycie ze spotkania z histori¹ i patriotyzmem.
W ostatni weekend sierpnia 2005 roku wart¹ honorow¹ przy Cmentarzyku Obroñców, któr¹ wystawili cz³onkowie grup rekonstrukcji historycznej
odtwarzaj¹cych oddzia³y Wojska Polskiego II RP
rozpoczê³y siê I Manewry Polowe, których organizatorem by³o Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej WST na Westerplatte. Honorowy Patronat
nad I Manewrami Polowymi na Westerplatte obj¹³

73

BG, Warto odwiedziæ Westerplatte, [w:] Gazeta Wyborcza
Trójmiasto, 1314 maja 2006 roku.

74

M. Tymiñski, Wrzesieñ w sierpniu, [w:] Dziennik Ba³tycki,
19 sierpnia 2005 roku; M. Tymiñski, Prezentuj broñ!, [w:]
Dziennik Ba³tycki, 26 sierpnia 2005 roku; M. Tymiñski, Reanimacja historyczna, [w:] Dziennik Ba³tycki, 26 sierpnia 2005
roku; M. Tymiñski, Strza³y w niedzielê. Wojskowe atrakcje na Westerplatte, [w:] Dziennik Ba³tycki, 29 sierpnia 2005 roku; BG,
Fort o¿y³, [w:] Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 29 sierpnia 2005
roku; M. Wójtowicz-Podhorski, Kolejna rekonstrukcja walk na
Westerplatte, [w:] Odkrywca, nr 1, 2006.

75

M. Tymiñski, Strza³y w niedzielê. Wojskowe atrakcje na Westerplatte, [w:] Dziennik Ba³tycki, 29 sierpnia 2005 roku. Ponad
20 rekonstruktorów w polskich przedwojennych mundurach
prezentowa³o przy placówce Fort, gdzie znajdowa³o siê
g³ówne obozowisko, m.in. pokazy wyszkolenia ¿o³nierzy WP
II RP, budowa³o umocnienia i przeszkody polowe zgodnie
z przedwojennymi regulaminami wojskowymi, rekonstruowa³o ¿ycie ¿o³nierza w warunkach polowych, dokonywa³o przegl¹dów broni. Przez ca³y czas Manewrów trwa³y alarmy, wystawiano warty, patrole i ronty. Æwiczono ataki piechoty na
pozorowane stanowiska nieprzyjaciela, pokazywano pracê
sekcji obs³ugi rkm wz. 28 i pracy sekcji obs³ugi granatnika wz.
36. Po raz pierwszy od kilkudziesiêciu lat Westerplatte têtni³o
wojskowym ¿yciem. Co kilkanacie minut dziêki ³¹cznoci satelitarnej bezporedni¹ relacjê z Manewrów nadawa³o Radio
Gdañsk.

Komendant MOSG kontradmira³ Konrad Winiowski. Dwudniowa impreza zgromadzi³a rzesze turystów i mieszkañców Gdañska74. Jak pisa³y lokalne
gazety  takiego t³oku na Westerplatte dawno
nie by³o!75.
Wysprz¹tana placówka Fort  z której dolnej izby Stowarzyszenie wypompowa³o wodê76,
udostêpniona do zwiedzania, nastrojowo owietlona lampami naftowymi  prze¿ywa³a prawdziwe
oblê¿enie turystów.
Ka¿dy wje¿d¿aj¹cy na Westerplatte otrzymywa³
specjaln¹ przepustkê wstêpu na teren Wojskowej
Sk³adnicy Tranzytowej. Rozdano równie¿ kilkaset
egzemplarzy pierwszego numeru Biuletynu Informacyjnego Westerplatte. Manewry zakoñczy³a rekonstrukcja krótkiej potyczki niemieckiego patrolu
z polskim oddzia³em na przedpolu placówki Fort.
Potyczka zakoñczy³a siê zwyciêstwem strony polskiej ku wielkiemu aplauzowi publicznoci ogl¹daj¹cej inscenizacjê77.
Kilka miesiêcy póniej, 12 listopada, Stowarzyszenie dla uwietnienia przypadaj¹cego dzieñ
wczeniej wiêta Niepodleg³oci zorganizowa³o
rekonstrukcjê walk o placówkê Prom z 1 wrzenia 1939 roku. W rekonstrukcji wziê³o udzia³ oko³o 30 rekonstruktorów z ca³ej Polski. By³o to wielkie wydarzenie, które na Westerplatte przyci¹gnê³o olbrzymi¹ liczbê widzów. Dynamiczn¹ rekon-
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fot. Paulina Gosthorska

Niemieccy sanitariusze mieli du¿o pracy
na polu walki

76 Przez lata w dolnej izbie Fortu zgromadzi³o siê ponad
50 tys. litrów wody!
77 Jedynym zgrzytem by³o to, ¿e Stowarzyszenie, organizuj¹c
na w³asny koszt imprezê promuj¹c¹ Gdañsk i Westerplatte,
mia³o jeszcze zap³aciæ kilkaset z³otych Urzêdowi Miasta za
u¿yczenie terenu, na którym trwa³y Manewry. Tydzieñ po Manewrach, zapewne po przychylnych recenzjach mediów, anulowano op³atê.
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Widzowie cierpliwie oczekiwali na rozpoczêcie inscenizacji walk o Westerplatte
fot. ze zbiorow SRH WST

Na placówce Prom rekonstruktorzy
przygotowuj¹ siê do odparcia spodziewanego niemieckiego ataku
fot. Piotr Szalaty

strukcjê epizodów z walk 1 wrzenia 1939 roku
zakoñczy³a burza oklasków78.
W nieca³y rok póniej, w dniach 1 i 2 wrzenia
2006 roku, odby³a siê ze znacznie wiêkszym rozmachem kolejna rekonstrukcja historyczna, poprzedzona II Manewrami Polowymi na Westerplatte,
której najwa¿niejszym punktem by³a inscenizacja

fot. Krzysztof Zaj¹czkowski

Kapitan W³adys³aw Stopiñski na Westerplatte jako goæ honorowy inscenizacji
historycznej Bitwa o Fort zorganizowanej przez SRH WST

historyczna Bitwa o Fort. Organizowane przez
Stowarzyszenie rekonstrukcje walk na Westerplatte
s¹ wyrazem ho³du dla obroñców Wojskowej Sk³adnicy Tranzytowej i Poczty Polskiej w Gdañsku.
W Bitwie wziê³o udzia³ 80 rekonstruktorów,
w tym dwóch z Ukrainy. Kpt. W³adys³aw Stopiñski, jeden z ostatnich czterech ¿yj¹cych obroñców
Wojskowej Sk³adnicy Tranzytowej, który by³ podejmowany z honorami w czasie wizyty przez uczestników rekonstrukcji, z ogromnym wzruszeniem
patrzy³ na rekonstruktorów w mundurach, wyposa¿eniu i uzbrojeniu, jakie i on mia³ w 1939 roku.
Goæ honorowy rekonstrukcji historycznej zosta³
po¿egnany przez rekonstruktorów, z którymi, jak
sam powiedzia³, chcia³ spêdziæ jak najwiêcej czasu
na Westerplatte79.
78 Impreza zosta³a sfinansowana ze rodków w³asnych Stowarzyszenia i uczestników. Prezydent miasta Gdañska Pawe³ Adamowicz i jego urzêdnicy woleli przeznaczyæ znaczne pieni¹dze
na organizowan¹ dzieñ wczeniej inscenizacjê epizodów z Powstania Warszawskiego na G³ównym Miecie w Gdañsku (!),
przyozdabiaj¹c go przy tej okazji hitlerowskimi flagami ze
swastyk¹ ku konsternacji tysiêcy mieszkañców Trójmiasta i turystów. B. Gondek, Powstanie Warszawskie w wiêto Niepodleg³oci, [w:] Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 1213 listopada 2005 roku. Prezydent Miasta Gdañska Pawe³ Adamowicz nigdy nie
odpowiedzia³ na ¿adne zaproszenie na imprezy czy uroczystoci organizowane przez SRH WST. Podobnie nie by³ nigdy
zainteresowany objêciem patronatu honorowego czy udzieleniem pomocy przy organizacji imprez i uroczystoci na Westerplatte promuj¹cych Gdañsk organizowanych przez Stowarzyszenie.
79

B. Gondek, Bohater na Westerplatte, [w:] Gazeta Wyborcza
Trójmiasto, 1 wrzenia 2006 roku. Tym razem, pod wp³ywem
mediów, skromn¹ czêæ kosztów organizacji rekonstrukcji walk
zdecydowa³ siê pokryæ Urz¹d Miasta Gdañska.
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O tym, jakie emocje przynosi ogl¹danie takich
rekonstrukcji walk mo¿na przekonaæ siê z tego
opisu:
Polacy [ ] ujrzeli ostro¿nie wy³aniaj¹cych siê
z lasu, pocz¹tkowo pojedynczych, bacznie lustruj¹cych teren Niemców, nastêpnie kilkudziesiêciu
innych rozsypuj¹cych siê w tyralierê. Rozpocz¹³ siê
obustronny, og³uszaj¹cy ostrza³. Po kilku minutach
niesamowitego huku, oniemia³y t³um zobaczy³, ¿e
Niemcy siê wycofuj¹, by po chwili powtórzyæ natarcie. Polacy zaczêli poma³u opuszczaæ pozycje,
ale wtem, ku zadowoleniu widzów, wytoczyli armatê i rozstawili modzierze. Bój zawrza³ na nowo, atakuj¹cy znów musieli siê wycofaæ, zabieraj¹c motocyklem z przedpola rannego dowódcê (historyczny epizod miertelnego ranienia por. Henningsena  wietnie aktorsko zagrany). [ ]
Gdy rozwia³ siê gêsty dym przykrywaj¹cy pole
bitwy, od strony morza ukaza³o siê kilku Niemców
przetaczaj¹cych na wózku beczki po benzynie (epizod nawi¹zuj¹cy do podpalenia cysterny). Beczki
zaczê³y p³on¹æ, nagle jedna z nich z g³onym ³oskotem wybuch³a. Nast¹pi³o kolejne, trzecie natarcie (nawi¹zuj¹ce do rozpoznania walk z 7IX1939 r.)
nie mniej emocjonuj¹ce od poprzednich. [ ] Gdy
po chwili do trwaj¹cych z uporem na stanowiskach
obroñców przybieg³ z koszar ¿o³nierz z bia³¹ flag¹ us³ysza³ wciek³e nie rozumiesz k wa, ¿e siê
nie poddamy?. Nast¹pi³o jednak to, co w 1939 roku  Polacy opucili stanowiska. Poddali siê 
 westchn¹³ z ¿alem t³um. [ ]
O tym, jak wielkie wra¿enie zrobi³a na
ogl¹daj¹cych widowisko historyczne dzieciach ta
¿ywa lekcja historii, niech wiadcz¹ dwa epizody.
Osnuwaj¹cy przez d³u¿sz¹ chwilê widowniê dusz¹cy dym i s³owa  prawdopodobnie dziadka
do wnuka  Ty nie narzekaj, oni tutaj w takich
warunkach d³u¿ej wytrzymali. I drugi obrazek:
80 K. Zaj¹czkowski, Bitwa

o Fort 2006, [w:] Odkrywca, nr 10, 2006.

Niemiecki atak zatrzymany w ogniu polskiej obrony
fot. Piotr Szalaty

Po walce
fot. Paulina Gosthorska

¿o³nierz z bia³¹ flag¹ idzie w stronê polskich stanowisk. W tym momencie rozlega siê g³ony, pe³en
dzieciêcej emocji krzyk jakiego dziecka: Polacy,
nie poddawajcie siê! Pomo¿emy wam! 80.
Rekonstrukcja nie by³aby takim sukcesem, gdyby nie ogromne powiêcenie i pomoc cz³onków
m.in. GRH 3. Bastion Grolman, Lubuskiego Towarzystwa Rekonstrukcji Historycznych, Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Odwach,

fot. ze zbiorów
SRH WST

Pami¹tkowa fotografia czêci
uczestników
Bitwy o Fort
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Tak wygl¹da³ w 2003 roku zdewastowany
i niszczony za przyzwoleniem urzêdników
i muzealników z Gdañska Fort mata
Rygielskiego
fot. Piotr Szalaty

W 2007 roku dziêki dzia³aniom Stowarzyszenia przeszed³ gruntowny remont i przesta³ straszyæ turystów
fot. Piotr Szalaty

Wronieckiego Stowarzyszenia Historycznego Historia, D¿imi Militarni Team, GRH 2. MPS i Kolei
Drezynowej82. Bitwê o Fort zakoñczy³a wspólnie
odmówiona na polu walki modlitwa za bohaterskich obroñców Westerplatte i Poczty Polskiej
w Gdañsku81.
Inn¹ imprez¹ rocznicow¹ by³y manewry grup rekonstrukcji historycznych zorganizowane w lutym
2005 roku na terenie wojskowym Westerplatte, niedostêpnym cywilom  dziêki uprzejmoci Komendanta MOSG kontradmira³a Winiowskiego oraz
 w pozosta³ej czêci pó³wyspu. Uczestnicy rekonstruowali okres pogotowia bojowego, który zarz¹dzono w Sk³adnicy w marcu 1939 roku w zwi¹zku
z zajêciem przez Niemców K³ajpedy. Manewry
uzupe³nione zosta³y zwiedzaniem punktów oporu
z 1939 roku oraz oddaniem ho³du bohaterom Westerplatte przy Cmentarzyku Obroñców83.
Stowarzyszenie od pocz¹tku funkcjonowania
baczn¹ uwagê zwraca na najstarszy zachowany
zabytek fortyfikacyjny na terenie by³ej Sk³adnicy,
czyli schron placówki Fort. Dziêki pomocy wielu osób uda³o siê wypompowaæ kilkadziesi¹t ton
wody z dolnej izby Fortu. Cz³onkowie Stowarzyszenia oraz jego sympatycy uszczelnili strop, odremontowali korytarz wejciowy, pomalowali ciany
górnej izby, odgruzowali zejcie do dolnej izby, wyciêli drzewa zarastaj¹ce zabytek. Celem nadrzêdnym jest rekonstrukcja tego schronu, wybudowanego w 1911 roku, do wygl¹du i stanu z 1939 roku.
W fortyfikacji mog³yby byæ zaprezentowane np.
zgromadzone przez Stowarzyszenie zabytki zwi¹zane z Westerplatte i Wojskiem Polskim II RP.
Istotne by³oby tak¿e przedstawienie zwiedzaj¹cym
82

Ibidem, loc. cit.; K. Zaj¹czkowski, Bitwa o Fort, [w:] Do broni!, nr 4, 2006.

81

K. Juras, Bitwa o Fort ju¿ w sobotê, [w:] Dziennik Ba³tycki,
sierpieñ 2006 roku; BG, Solidne strzelanie na Westerplatte, [w:]
Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 4 wrzenia 2006 roku.

83

B. Gondek, Wartownicy wrócili na Westerplatte, [w:] Gazeta
Wyborcza Trójmiasto, 28 lutego 2005 roku; M. WójtowiczPodhorski, Pogotowie bojowe na Westerplatte, [w:] Odkrywca,
nr 4, 2005.
fot. Piotr Szalaty

Wnêtrze odremontowanego Fortu ze
zdjêtym prowizorycznym betonowym
stropem zast¹pionym konstrukcj¹ imituj¹c¹ os³onê pancern¹ dalmierza, jak¹
schron mia³ przed 1918 rokiem
564

kakrotnie, nie zdawali sobie sprawy z istnienia takiego obiektu jak Placówka Fort.
Poród zabytków, które znalaz³yby siê w Forcie by³aby np. ³uska pocisku 150 mm wystrzelonego z 1939 roku, pochodz¹ca najprawdopodobniej z pancernika Schleswig-Holstein lub Schlesien.
17 czerwca 2005 roku po kilkumiesiêcznych staraniach Uwe Koslowski, cz³onek Stowarzyszenia
mieszkaj¹cy na Wyspach Alandzkich, przywióz³
do Polski ten cenny relikt. Zbieg okolicznoci sprawi³, ¿e po prawie 66 latach ³uska przyp³ynê³a dok³adnie na to samo nabrze¿e naprzeciw Westerplatte, z którego j¹ zabrano w 1939 roku. Jesieni¹
Uwe Koslowski w boju o ³uskê pocisku 1939 roku pewien szwedzki marynarz z ogromnego sk³adowiska ³usek po³o¿onego nieopodal latarkal. 150 mm z pancernika Schleswigni morskiej na nabrze¿u w Nowym Porcie i pilno-Holstein
wanego przez niemieckich wartowników zabra³
fot. ze zbiorów SRH WST
kilka z nich na pami¹tkê. Jedna z nich pochodzi³a
z pocisku kalibru 150 mm. Ich wielkie stosy czekasylwetki mata Bernarda Rygielskiego, jednego
³y na transport do Hamburga i Kilonii. Wojna
z najdzielniejszych ¿o³nierzy na Westerplatte,
z Polsk¹ ju¿ siê skoñczy³a, a na zachodzie trwa³a
który by³ dowódc¹ Fortu, jak i ¿o³nierzy walcz¹- dziwna wojna, nie by³o wiêc popiechu w odsycych na tej placówce.
³aniu cennego surowca do fabryk. Jak wielkie moWszystkie dzia³ania finansowane s¹ ze rodków g³y to byæ sk³adowiska, wystarczy przypomnieæ,
w³asnych cz³onków Stowarzyszenia i za zgod¹ Po- ¿e tylko podczas jednego z dwóch dni, kiedy Schlesmorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytwig-Holstein ostrzeliwa³ Westerplatte, dok³adnie
ków, który przekaza³ obiekt pod opiekê Stowarzy- 1 wrzenia 1939 roku, wystrzeli³ on w kierunku
szenia, docelowo jako jeden z obiektów Muzeum
pó³wyspu 112 pocisków kalibru 280 mm, 425 pociWesterplatte, ideê powstania którego zainicjowa³o sków kalibru 150 mm, 355 pocisków kalibru 88 mm
Stowarzyszenie87.
i 11 000 pocisków kalibru 20 mm! Pozyskana przez
Dla przyci¹gniêcia turystów i mieszkañców Trój- Stowarzyszenie pami¹tka spotka³a siê z du¿ym zamiasta w³anie do tego zabytku, Stowarzyszenie
interesowaniem mediów84. Najpierw o wa¿¹cej
organizuje rekonstrukcje posterunków granicznych 13,5 kg i mierz¹cej 114 cm ³usce pisa³a szeroko prasa fiñska i szwedzka. Przez ponad 60 lat ³uska dzielWolnego Miasta Gdañska i posterunku Sk³adnicy
nie s³u¿y³a jako podstawa pod skrzynkê pocztow¹
tu¿ przy Placówce Fort. Odwiedzaj¹cy Westerw ogródku szwedzkiego marynarza85. Dzi wyplatte przyznaj¹, ¿e nawet bêd¹c tu wczeniej kil87 Dyrektor MHMG Adam Koperkiewicz kwestionowa³ wartoæ historyczn¹ ³uski. W pimie z dnia 19 czerwca 2005 roku
skierowanym do redakcji Dziennika Ba³tyckiego podwa¿a³
wartoæ tego sprowadzonego przez Stowarzyszenie cennego
zabytku zwi¹zanego z obron¹ Wybrze¿a w 1939 roku (³uski
150 mm prawdopodobnie z pancernika Schleswig-Holstein lub
Schlesien). Informacja [za:] M. Tymiñski.
84 Galeria fotografii, która znalaz³aby siê w dolnej izbie Fortu sk³ada³aby siê z fotografii znajduj¹cych siê w zbiorach Stowarzyszenia, maj¹cego najwiêkszy zbiór zdjêæ dotycz¹cych
obrony Westerplatte.
85 M.in.: M. Tymiñski, Kaliber 150 mm. Powrót znaleziska z Westerplatte, [w:] Dziennik Ba³tycki, 17 czerwca 2005 roku; M.
Tymiñski, Unikaty z Westerplatte, [w:] Dziennik Ba³tycki, dodatek Rejsy, 17 czerwca 2005 roku; A. Sims, Uwes hylsa blev
bomb i Polen, [w:] Nya A° land, 12 sierpnia 2005 roku.

fot. Mariusz Wójtowicz-Podhorski

Drezyna Kolei Drezynowej z Gdañska na
wysokoci Twierdzy Wis³oujcie
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³¹cznie garæ od³amków i kilka lejów na Westerplatte oraz w³anie ta jedna ³uska stanowi¹ pozosta³oci po artyleryjskiej i lotniczej nawa³nicy, która nawiedzi³a ten ma³y pó³wysep w 1939 roku. £uska ma wyj¹tkowy charakter, bo pociski 280 mm
stoj¹ce dzi pod Wartowni¹ Nr 1 nie pochodz¹ ani
z pancernika Schleswig-Holstein, ani nawet nie s¹
zwi¹zane z obron¹ Wybrze¿a w 1939 roku86.
Du¿ym wyzwaniem dla Stowarzyszenia, nie
dysponuj¹cego w³aciwie ¿adnym bud¿etem, a którego kapita³em jest zapa³ jego cz³onków, by³o dawne g³ówne torowisko Sk³adnicy. Nieu¿ytkowane
przez prawie 20 lat tory zaros³y ca³kowicie kilkumetrowymi drzewami, tak ¿e przesta³y one byæ
widoczne. Nie mo¿na by³o byæ obojêtnym wobec
tego miejsca, które pe³ni³o wa¿n¹ funkcjê w Sk³adnicy oraz ³¹czy³o siê z wieloma epizodami walk
w 1939 roku. W kwietniu 2004 roku, przy aprobacie wojewódzkiego konserwatora zabytków, uda³o
siê oczyciæ jeden tor, uruchamiaj¹c sezonow¹ liniê
Dydaktyczno-Edukacyjnej Trasy Kolei Drezynowej
na Westerplatte, która tego dnia by³a wyj¹tkowo
d³uga. Drezynami mo¿na by³o siê poruszaæ po a¿
trzykilometrowej trasie: placówka Tor  stacja
kolejowa Westerplatte  Mewi Szaniec, a¿ do wysokoci Twierdzy Wis³oujcie88.

fot. Piotr Szalaty

Jeszcze kilka lat temu urzêdnicy i muzealnicy z Gdañska wymiewali projekty
Stowarzyszenia, w tym pomys³ odbudowy bramy kolejowej Sk³adnicy. Dzi razem z czêci¹ polityków przypisuj¹ sobie
zas³ugi Stowarzyszenia. Na zdjêciu g³ówne torowisko Sk³adnicy i zrekonstruowany lewy filar bramy kolejowej od strony
zachodniej. Fotografia z maja 2009 roku

Byæ mo¿e w przysz³oci na zrekonstruowanych
bocznicach uda siê postawiæ poci¹g towarowy z³o¿ony z oryginalnych przedwojennych wagonów.
Rozwa¿ana jest te¿ rekonstrukcja, w oparciu o oryginalne plany, drezyny pancernej Tatra T18 bêd¹cej na wyposa¿eniu WP II RP89, która mog³aby s³u¿yæ jako swoista lokomotywa ci¹gn¹ca wagoniki
z turystami.
Mimo utrudnieñ powodowanych przez nasy³ane
przez ¿yczliwych ludzi kontrole, przedsiêwziêcie oczyszczenia torowiska uda³o siê w 2006 roku
doprowadziæ do koñca, ods³aniaj¹c ca³kowicie torowisko Sk³adnicy90.
Dzia³alnoæ Stowarzyszenia zosta³a pozytywnie
oceniona przez lokalne media:
Pojawienie siê przed rokiem Stowarzyszenia
spowodowa³o spory ferment wród gdañskich historyków i osób zajmuj¹cych siê tematyk¹ tej placówki. Niektórzy cz³onków Stowarzyszenia nazywali dyletantami, inni  historycznymi gangsterami. Kontrowersje budzi³o m.in. stanowisko stowarzyszenia, które twierdzi, ¿e obron¹ Westerplatte
w 1939 r. dowodzi³ kapitan Franciszek D¹browski,
a nie  jak przez lata pisano  major Henryk Sucharski.
Dzia³alnoæ stowarzyszenia spowodowa³a, ¿e
Westerplatte przesta³o byæ jedynie martwym symbolem. [Dziêki Stowarzyszeniu] pojawi³y siê nowe
ród³a i materia³y, a teren Westerplatte, który w koñcu uda³o siê uporz¹dkowaæ, przesta³ straszyæ turystów91.
86 £uskê, jak i szereg innych cennych zabytków Stowarzyszenia przeznaczonych do przysz³ej ekspozycji na Westerplatte
profesjonalnymi rodkami w technologii XXI w. na w³asny
koszt wyczyci³a i zakonserwowa³a firma Artpol Jaros³awa
Po³oczañskiego z Gdañska.
88

B. Gondek, Drezyny na Westerplatte. 101. rocznica urodzin kpt.
Franciszka D¹browskiego, [w:] Gazeta Wyborcza Trójmiasto,
15 kwietnia 2005 roku.
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P. Láek, J. Vanek, Obrnená drezína Tatra T 18, Praha 2003;
A. J. Ostrówka, Poci¹gi pancerne Wojska Polskiego 19181939, Toruñ 2004.

90 Najwiêcej wysi³ku, powiêcenia i pracy w oczyszczenie torowiska oraz sezonowe uruchomienie kolei drezynowej na
Westerplatte w³o¿yli cz³onkowie Klubu Turystyki Kolejowej
Tendrzak. Swoj¹ pomoc okazali równie¿ cz³onkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej WST na Westerplatte,
uczniowie III LO w Gdañsku Wrzeszczu, Gimnazjum Nr 34
w Gdañsku Nowym Porcie oraz Zarz¹d Dróg i Zieleni
w Gdañsku, którzy usunêli z Westerplatte wyciête z torowiska
drzewa i krzewy.
91 B. Gondek, Westerplatte to nie martwy symbol, [w:] Gazeta
Wyborcza Trójmiasto, 11 kwietnia 2006 roku.
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Nie sposób nie wspomnieæ o wa¿nym dniu, jakim by³o nadanie 7 kwietnia 2006 roku imienia
Gimnazjum Nr 34 w Gdañsku Nowym Porcie. Na
patrona szko³y wybrano kmdr. por. Franciszka
D¹browskiego. Pó³toraroczne przygotowania pod
kierunkiem pani Beaty Witek, nauczycielki historii
i wiedzy o spo³eczeñstwie z Gimnazjum Nr 34, zaowocowa³y wspaniale zaplanowan¹ i przygotowan¹ uroczystoci¹, której najwa¿niejszym punktem
by³o wrêczenie sztandaru ufundowanego przez
sponsorów. Nast¹pi³y przemówienia goci, a nastêpnie w Izbie Pamiêci dokonano ods³oniêcia tablicy
pami¹tkowej powiêconej kmdr. por. F. D¹browskiemu. Po oficjalnej czêci uroczystoci gocie zaproszeni zostali na czêæ artystyczn¹. Szkolna grupa
teatralna uwietni³a uroczystoæ przedstawieniem,
po którym gocie przeszli na wspania³y bankiet
przygotowany przez rodziców gimnazjalistów92.
Patronat honorowy nad uroczystoci¹ objê³o Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Wojskowej Sk³adnicy Tranzytowej na Westerplatte. Galê
uwietnili swoj¹ obecnoci¹, tworz¹c rekonstrukcjê
posterunków wojskowych, cz³onkowie: SGRH L¹dowej Obrony Wybrze¿a oraz Stowarzyszenia Szwadron Gdyñskich Krakusów (posterunek polski)
i GRH 3. Bastion Grolman (posterunek niemiecki).
Gimnazjum Nr 34 jest jedyn¹ szko³¹ w Polsce,
z której okien widaæ Westerplatte. Patron szko³y
mieszka³ po wojnie w domu naprzeciw szko³y, a samo gimnazjum jest zaledwie jedn¹ z trzech szkó³
w Polsce (!), nosz¹cych zaszczytne imiê zastêpcy
Komendanta WST, kmdr. por. D¹browskiego93.
Sta³ymi uroczystociami organizowanymi przez
Stowarzyszenie s¹ m.in. obchody rocznicy urodzin
bohaterskiego komandora D¹browskiego pod ruin¹ koszar oraz przy Cmentarzyku Obroñców Westerplatte94, a tak¿e rocznice 3 maja, wiêta ¯o³nierza Polskiego 15 sierpnia, czy wiêta Niepodleg³oci 11 listopada, które przed wojn¹ by³y uroczycie
obchodzone w Wojskowej Sk³adnicy Tranzytowej
na Westerplatte. W 2007 roku przypad³a równie¿
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wa¿na data: 24 maja minê³a 80. rocznica przyp³yniêcia do Basenu Amunicyjnego ORP Wilja. Z chwil¹ t¹ Sk³adnica rozpoczê³a swoje funkcjonowanie.
Stowarzyszenie wespó³ z grupami rekonstrukcji
historycznych, m.in. z Grup¹ Rekonstrukcji Historycznej L¹dowej Obrony Wybrze¿a, przygotowa³o
uroczystoæ upamiêtniaj¹c¹ to wydarzenie. Stowarzyszenie d¹¿y te¿ do tego, by uroczystoci odbywa³y siê przede wszystkim przy Cmentarzyku
Obroñców Westerplatte, tak jak mia³o to miejsce
do momentu ods³oniêcia pomnika wyzwolicieli.
Kilkuletnia praca cz³onków Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Wojskowej Sk³adnicy
Tranzytowej na rzecz ratowania zabytków na Westerplatte i rekonstrukcji Sk³adnicy do stanu mo¿liwie jak najwierniej przypominaj¹cego ten z 1939 roku przynios³a konkretny, nadspodziewany prze³om. Niszczej¹cym pó³wyspem zainteresowa³y siê
osoby na najwy¿szych stanowiskach w pañstwie.
Na zaproszenie Stowarzyszenia i wojewódzkiego
konserwatora zabytków dr. Kwapiñskiego 26 sierpnia 2006 roku, w pierwszy dzieñ organizowanych
na Westerplatte przez Stowarzyszenie II Manewrów Polowych przyjecha³ Jaros³aw Sellin, wówczas
sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Przez kilka godzin ogl¹dalimy wspólnie stan
Westerplatte  nie tylko alejami, jakimi zwykle
poruszaj¹ siê turyci. Na zakoñczenie rekonesansu
po zapomnianym Westerplatte wiceminister Sellin powiedzia³: Bez w¹tpienia dzisiejszy wygl¹d
tego terenu zafa³szowuje historiê tego miejsca. Najwy¿szy czas to zmieniæ. Pokazaæ ludziom, co tak
naprawdê siê tu dzia³o95. Wiceminister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego obieca³ szybkie dzia³ania ze strony ministerstwa, by pozyskaæ pieni¹dze
na projekt rewitalizacji Westerplatte. Na realizacjê
obietnicy nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. Nie minê³y
dwa tygodnie, a ówczesny premier Jaros³aw Kaczyñski podj¹³ decyzjê o przyznaniu 583 tys. z³ na
prace studialne dotycz¹ce rewitalizacji pola bitwy
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KW, Gimnazjum Nr 34 w Gdañsku wybra³o patrona, [w:] Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 7 kwietnia 2006 roku.

93

Wczeniej w budynku szko³y mieci³a siê szko³a podstawowa, która wybra³a na patrona kmdr. D¹browskiego. Po reformie
owiaty na miejscu szko³y podstawowej powsta³o gimnazjum. W Polsce imiê kmdr. por. D¹browskiego nosz¹ jeszcze szko³y
w Ustce i w Krakowie. Stowarzyszenie stara siê, aby na domu na ulicy Oliwskiej 34 umieszczono tablicê pami¹tkow¹ powiêcon¹ kmdr. por. D¹browskiemu. Mimo przeszkód stawianych przez miejskich urzêdników Stowarzyszenie chce równie¿, aby
pó³kilometrowy odcinek ulicy na Westerplatte nosi³ imiê Franciszka D¹browskiego. ¯enuj¹cy jest fakt, ¿e do tej pory ten bohaterski oficer nie doczeka³ siê w Trójmiecie ani skromnego nawet pomnika, ani ulicy.
94

Zapocz¹tkowane w 2004 roku setn¹ rocznic¹ urodzin kmdr. D¹browskiego.

95

K. Zaj¹czkowski, Wiatr zmian na Westerplatte, [w:] Pomerania, nr 6, 2007.
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Budowa terminalu towarowo-kontenerowego na Westerplatte
fot. Mariusz Wójtowicz-Podhorski

Dzi latarnia wiat³a nawigacyjnego wygl¹da niestety tak
fot. Mariusz Wójtowicz-Podhorski

fot. ze zbiorów SRH WST

ale w przysz³oci wróci do swojego
przedwojennego kszta³tu

oraz na wstêpne prace porz¹dkowe96. W lad za
tym ówczesny Wojewoda Pomorski Piotr O³owski
powo³a³ specjalny zespó³ zadaniowy ds. rewitalizacji pomnika historii  pola bitwy Westerplatte.
Kierownikiem zespo³u zosta³ dr Marian Kwapiñski, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków,
od 2003 roku wspó³pracuj¹cy aktywnie ze Stowarzyszeniem w dzia³aniach na rzecz ratowania Westerplatte. Wród ekspertów zaproszonych do Zespo³u znaleli siê te¿ cz³onkowie Stowarzyszenia;
równoczenie Wojewoda Pomorski powo³a³ Mariusza Wójtowicza-Podhorskiego na stanowisko
pe³nomocnika ds. rewitalizacji pomnika historii
Westerplatte.
Ju¿ w pierwszych dniach urzêdowania nowo
mianowany pe³nomocnik mia³ okazjê sprawdziæ
siê na swoim stanowisku. Na Westerplatte rozpoczêto kolejny etap rozbudowy terminalu pasa¿ersko-towarowego97; bez zgody Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków oraz nadzoru archeologicznego, co w tym przypadku jest po prostu nie
do pomylenia. Inwestor zapomnia³, ¿e w takim
miejscu ci¹gle mo¿na spodziewaæ siê wielu interesuj¹cych i bezcennych reliktów. Po sygna³ach
pe³omocnika Wojewody Stowarzyszenia o rozpoczêciu niszcz¹cych dzia³añ na Westerplatte, Wojewódzki Konserwator Zabytków zareagowa³ b³yskawicznie. Wstrzymano czêæ prac budowlanych,
96

B. Gondek, Westerplatte odzyska dawny wygl¹d, [w:] Gazeta
Wyborcza Trójmiasto, 13 wrzenia 2006 roku; B. Gondek, Ruszy³a rewitalizacja Westerplatte, [w:] Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 29 grudnia 2006 roku; B. Gondek, Westerplatte jak za dawnych lat, [w:] Metro, 2 stycznia 2007 roku; M. Sza³achowska,
Pó³ miliona od premiera, [w:] Dziennik Ba³tycki, 13 lutego
2007 roku; K. Zaj¹czkowski, Westerplatte  nowy rozdzia³ powojennej historii, [w:] Odkrywca, nr 1, 2007; M. Wójtowicz-Podhorski, Stacja kolejowa Westerplatte. Reaktywacja, [w:] Odkrywca, nr 2, 2007; B. Woniak, Nowy rok na Westerplatte, [w:] Odkrywca, nr 3, 2007; B. Gondek, Na Westerplatte wchodz¹ archeolodzy, [w:] Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 4 lutego 2007 roku.
Z chwil¹ og³oszenia rozpoczêcia prac nad stworzeniem projektu rewitalizacji Westerplatte bardzo szybko pojawili siê autorzy w³asnych projektów, m.in. prof. T. Jednora³, prof. A. Januszajtis, Cz. Nowak i B. Sedler (zak³adaj¹c nieco dziwne i podejrzane Konsorcjum Rewitalizacji Terenów Westerplatte ),
którzy realizacjê projektu rewitalizacji Westerplatte wycenili
na astronomiczn¹ kwotê 80 milionów euro! Po zapoznaniu
siê z projektem Konsorcjum okaza³o siê, ¿e jest to plagiat
planów i pomys³ów Stowarzyszenia zaprezentowanych
w 2004 roku w Internecie oraz w suplemencie albumu Westerplatte. Za³oga mierci, op. cit. Zob. K. Netka, Ocaliæ od zapomnienia historyczne miejsce, [w:] Dziennik Ba³tycki, dodatek Nieruchomoci, 31 padziernika 2006 roku, s. 12.
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(Awi), Nowe nabrze¿a, [w:] Echo miasta, 8 czerwca 2006 roku.

anulowano równie¿ projekt z 2003 roku dotycz¹cy
budowy wielkiego ronda na terenie, na którym
w 1939 roku znajdowa³a siê stacja Westerplatte
i brama kolejowa98.
Kolejnym efektem dzia³añ by³o uratowanie
przed oddaniem na z³om i zabezpieczenie przez
Stowarzyszenie zabytkowej latarni wiat³a nawigacyjnego, któr¹ usuniêto z falochronu podczas poszerzania wejcia do portu. Na majdanie Mewiego
Szañca Mariusz Wójtowicz-Podhorski odnalaz³ razem z architektem in¿. Igorem Strzokiem, wybitnym znawc¹ fortyfikacji napoleoñskich i nowo¿ytnych, XIX-wieczn¹ latarenkê, która przed wojn¹
strzeg³a wejcia do gdañskiego portu99.
Byæ mo¿e kiedy stanie na Westerplatte
Zagro¿ony by³ tak¿e metalowy falochron ci¹gznajduj¹ca siê w zbiorach Stowarzyszenia
n¹cy siê mniej wiêcej od wie¿y 25. BASu a¿ do te- kolejowa cysterna na przedwojennym
renu MOSG, poznaczony wieloma ladami po ku- podwoziu. Przypomina³aby epizod zwi¹zalach. Mia³ on zostaæ ca³kowicie usuniêty. Szczêliny z prób¹ spalenia przez Niemców
wie Stowarzyszeniu uda³o siê szybko zareagowaæ. przedpola polskich stanowisk obronnych
Wespó³ z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytfot. Igor Z. Strzok
ków uda³o siê ponadto zablokowaæ projekt Portu
Gdañskiego, który w celu wyd³u¿enia nabrze¿a
Obroñców Poczty Polskiej zak³ada³ wyburzenie za- bytkowego fortu Mewi Szaniec100. Tak jak Westerplatte w latach szeædziesi¹tych XX w. przeszkadza³o w rozbudowie portu, tak teraz sol¹ w oku
98 B. Gondek, Terminal pod specjalnym nadzorem, [w:] Gazeta
sta³ siê Mewi Szaniec. Gdyby nie dzia³alnoæ StoWyborcza Trójmiasto, 21 listopada 2006 roku. Jak wa¿na by³a
warzyszenia i wojewódzkiego konserwatora zabytta natychmiastowa reakcja i wstrzymanie prac budowlanych,
ków, dr. Kwapiñskiego, zapewne Mewiego Szañca
niech wiadcz¹ znaleziska pochodz¹ce z jednodniowego pobyju¿ by nie by³o. Trudno jest uwierzyæ, ¿e takie rzetu na terenie budowy archeologa z gdañskiego Muzeum Archeoczy maj¹ miejsce w miecie, które chce zostaæ wpilogicznego. Znaleziono: niemiecki he³m M35 z dobrze zachowanym skórzanym fasunkiem, ³uski karabinowe i armatnie, ce- sane na listê wiatowego dziedzictwa UNESCO.
ramikê z XVII w. i armatni kartacz z XVIII w. ¯al pomyleæ, ile
Plany Stowarzyszenia dotycz¹ce rewitalizacji
rzeczy bezpowrotnie zniszczono w czasie budowy nabrze¿a
Westerplatte s¹ bardzo ambitne. Stowarzyszenie
na Westerplatte w latach szeædziesi¹tych XX w. i podczas buchce, by w czasie kilku najbli¿szych lat na Westerdowy terminalu pasa¿erskiego czterdzieci lat póniej.
platte powsta³o Muzeum Westerplatte, nowocze99 B. Aksamit, B. Gondek, Latarnie morskie z Westerplatte s¹ ju¿
sna placówka muzealna podobna do Muzeum Pow komplecie, [w:] Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 14 lutego
wstania Warszawskiego. Projekt opiera siê w du¿ej
2007 roku. Latarenka rozciêta jest na dwie czêci. Nosi wiele
mierze na opracowanym przez Stowarzyszenie
ladów po pociskach, byæ mo¿e z 1939 roku. Zawiadomione
przez SRH WST Centralne Muzeum Morskie w Gdañsku nie
w 2003 roku projekcie zagospodarowania przeby³o jednak zainteresowane losami zabytku. Wobec tego SRH
strzennego terenów by³ej Wojskowej Sk³adnicy
WST zwróci³o siê do Urzêdu Morskiego w Gdyni z prob¹
Tranzytowej na Westerplatte. Koncepcja rewitalio przekazanie Stowarzyszeniu tego zabytku techniki morskiej.
zacji Westerplatte zak³ada m.in. stworzenie Parku
Urz¹d Morski b³yskawicznie odpowiedzia³ pozytywnie na tê
probê. W przysz³oci latarenka zostanie zrekonstruowana
Pamiêci Narodowej o charakterze krajobrazowego
i ustawiona w odpowiednio godnym miejscu, np. nad Kanaza³o¿enia parkowego, z maksymalnym uczytelnie³em Portowym.
niem reliktów przedwojennej zabudowy i umoc100 B. Gondek, Westerplatte siê broni przed zakusami portu, [w:]
nieñ, ods³anianych w toku wykopalisk i na podstaGazeta Wyborcza Trójmiasto, 27 listopada 2006 roku;
wie szczegó³owych map wojskowych, oraz relikB. Gondek, Zamach na Westerplatte, [w:] Metro, 28 listopada
tów walk (okopy, leje po bombach, ruiny magazy2006 roku.
nów amunicyjnych)101.
101 M. Wójtowicz, P. Szalaty, Projekt zmian w zagospodarowaniu
Jednym z pierwszych punktów projektu jest odprzestrzennym Westerplatte, Gdañsk, listopad 2003; I. Z. Strzok,
budowa
czerwonego muru we wschodniej czêKoncepcja rewitalizacji Westerplatte, maszynopis, Warszawa, maj
2007, kopia w zbiorach MW-P.
ci pó³wyspu, budynku stacji kolejowej i bramy ko-
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Tak wygl¹da³ schron i wie¿a obserwacji
dwubocznej 25. BAS jesieni¹ 2006 roku...
fot. Mariusz Wójtowicz-Podhorski

...a tak w sierpniu 2007 roku.

Renowacja wie¿y obserwacyjnej 25. BAS
w sierpniu 2007 roku
lejowej. W przysz³oci byæ mo¿e odbudowane zostan¹ bocznice kolejowe, co umo¿liwi pe³ne funkcjonowanie kolejki turystycznej. W Mewim Szañcu
znalaz³aby siê ekspozycja stanowi¹ca wprowadzenie w historiê Westerplatte, pokazuj¹ca rolê tego
miejsca dla obrony Portu Gdañskiego od pocz¹tku
XVIII wieku w kontekcie wa¿nych wydarzeñ
z historii Polski  wojny sukcesyjnej i oblê¿enia
Gdañska w 1734 roku, rozbiorów i wojen napoleoñskich102.
Zespó³ wie¿y obserwacyjnej powojennej 25. Baterii Artylerii Nadbrze¿nej (którego wyburzenie
sugerowa³o w pimie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków kierownictwo MHMG!) stanowiæ mia³by ostatni chronologicznie akcent militarny, a zarazem miejsce upamiêtnienia represji stali102 M. Wójtowicz, P. Szalaty, Projekt zmian w zagospodarowaniu , op. cit.; I. Z. Strzok, Koncepcja rewitalizacji Westerplatte,
op. cit.
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fot. Mariusz Wójtowicz-Podhorski
fot. Piotr Szalaty

Wie¿a po remoncie. Widok od strony morza. Wie¿a obserwacyjna 25. BAS jest
jednym z punktów cie¿ki dydaktyczno-edukacyjnej na Westerplatte opracowanej
w 2005 roku przez SRH WST
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Wród drzew, pod g¹szczem krzewów,
przykryty grub¹ warstw¹ ziemi spoczywa³
fundament magazynu nr 1. Widok w kierunku po³udniowo-wschodnim. Stan w maju
2007 roku

Cz³onkowie Stowarzyszenia rozpoczynaj¹
prace maj¹ce na celu ods³oniêcie fundamentów filarów wspieraj¹cych rampê
magazynu
fot. Piotr Matuszewski

fot. Mariusz Wójtowicz-Podhorski

Po usuniêciu drzew i ziemi wreszcie ukaza³ siê kszta³t magazynu nr 1
fot. Mariusz Wójtowicz-Podhorski

Odkopane fundamenty filarów
fot. Mariusz Wójtowicz-Podhorski

Czêciowo odbudowana rampa kolejowa
magazynu nr 1. Stan w sierpniu 2007
roku
fot. Mariusz Wójtowicz-Podhorski

fot. Mariusz Wójtowicz-Podhorski

Prace przy fundamencie magazynu nr 1.
Lipiec 2007 roku

Cz³onkowie Stowarzyszenia, Maciej Niezgoda i Piotr Karwowski, nadzoruj¹ pracê
koparki odtwarzaj¹cej bocznicê toru nr 1
fot. Piotr Matuszewski

Cz³onkowie Stowarzyszenia nadzoruj¹ pracê koparki odkopuj¹cej wejcie do schronu za³ogi wie¿y obserwacji dwubocznej
25. BAS. Lipiec 2007 roku
fot. Mariusz Wójtowicz-Podhorski

Wygl¹d bocznicy toru nr 1 ko³o placówki
Wa³ po wyciêciu drzew porastaj¹cych
fundamenty magazynu amunicyjnego
nr 1. Stan w czerwcu 2007 roku
fot. Mariusz Wójtowicz-Podhorski

fot. Mariusz Wójtowicz-Podhorski

To samo miejsce dwa tygodnie póniej

Cz³onkowie SRH WST w trakcie prac archeologicznych na Westerplatte prowadzonych pod nadzorem archeologa
fot. Piotr Matuszewski
fot. Mariusz Wójtowicz-Podhorski

S¹ jeszcze na Westerplatte drzewa, które
pamiêtaj¹ dzia³ania wojenne
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Odbudowa filaru bramy kolejowej. Lipiec
2007 roku
fot. Mariusz Wójtowicz-Podhorski

nowskich wobec ¿o³nierzy Wojska Polskiego, w tym
Marynarki Wojennej oraz kpt. Mieczys³awa S³abego, lekarza z Westerplatte, zakatowanego przez
Informacjê Wojskow¹ w Krakowie103.
Zlikwidowane zostan¹ ¿elbetowe pawilony, parkingi w centrum pó³wyspu, czêæ asfaltowej jezdni
i artystyczna instalacja z napisem Westerplatte
przy wjedzie na pó³wysep. Odtworzone zostan¹
pierwotne ci¹gi komunikacyjne Sk³adnicy oraz zaznaczony w terenie kszta³t nieistniej¹cych ju¿ obiektów, takich jak np. stare koszary czy kasyno podoficerskie. Teren Westerplatte bêdzie musia³ zostaæ
ogrodzony, aby nie dochodzi³o na nim do nocnych
ekscesów, czy te¿, aby nie powtórzy³y siê takie zdarzenia, jak zniszczenie Cmentarzyka Obroñców Westerplatte, co mia³o miejsce we wrzeniu 2006 roku.
Wród planów Stowarzyszenia opracowanych
w 2003 roku warto wymieniæ te, które byæ mo¿e
doczekaj¹ siê realizacji w przysz³oci: odbudowa
g³ównego skrzyd³a koszar, gdzie znalaz³aby siê
m.in. sala projekcyjna z nowoczesnymi rodkami
przekazu audiowizualnego, odbudowa kasyna
podoficerskiego, starych koszar, willi oficerskiej
i podoficerskiej, budynku stacji kolejowej, czêci
magazynów amunicyjnych, bocznic kolejowych;
odtworzenie stanowisk bojowych z 1939 roku,
m.in. placówki Wa³, placówki Fort, stanowiska armaty kpr. Grabowskiego; rekonstrukcja Wartowni Nr 4; umiejscowienie tablic informacyjnych
wraz ze zdjêciami i map¹ w ka¿dym miejscu o znaczeniu historycznym; wykonanie umocnieñ polo-

103

Dziêki odszukanym w archiwach planom,
cz³onkom Stowarzyszenia uda³o siê odkopaæ najstarszy obok schronu placówki
Fort obiekt fortyfikacyjny sprzed I wojny wiatowej (schron dru¿yny piechoty
zaadaptowany póniej na sk³ad paliw
i smarów, tzw. Benzinmagazin). Stan w
lipcu 2007 roku
fot. Maciej Niezgoda

Wizualizacja i projekt odbudowy starych
koszar jako nowoczesnego budynku
muzeum
projekt: in¿. arch. Micha³ Kosieradzki  SRH WST

I. Z. Strzok, Koncepcja rewitalizacji Westerplatte, op. cit.
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Odkopany fragment kana³u inspekcyjnego wiaty elektrogeneratora
fot. Mariusz Wójtowicz-Podhorski

Niemieckie sp³onki odnalezione przy fundamencie filaru bramy kolejowej Sk³adnicy, pozostawione tam przez niemieckich
saperów rankiem 1 wrzenia 1939 roku
fot. ze zbiorów SRH WST

wych (okopów, rowów dobiegowych, zasiek, p³otu
z tzw. siatk¹ Ledóchowskiego, wilczych do³ów,
potykaczy oraz tzw. koz³ów hiszpañskich) obrazuj¹cych polskie stanowiska bojowe.
Przeczytajmy, jak skomentowa³ nasz projekt
nie¿yj¹cy ju¿ emerytowany rektor gdañskiej ASP
prof. Adam Haupt, wspó³autor obecnego planu
zagospodarowania przestrzennego tego miejsca,
wed³ug którego jakakolwiek ingerencja w dzie³o, jakim jest stworzony przez niego wizerunek
Westerplatte, by³aby wypaczeniem idei artystycznej. Prof. Haupt powiedzia³ m.in.:
Obecny wygl¹d Westerplatte to prawdziwa
sztuka [podkr. P.Sz.], a pomys³ umieszczenia na
Westerplatte ekspozycji sprzêtu wojskowego to tani jarmark. Sztuka jest jak poezja, a skansen militarny to tani krymina³104. Profesor doda³ równie¿:
Westerplatte ma byæ miejscem-pomnikiem
upamiêtniaj¹cym walkê narodu polskiego, a nie

fot. Mariusz Wójtowicz-Podhorski

Fundament lewego filaru bramy kolejowej Sk³adnicy oraz uszkodzone przez niemieckich saperów 1 wrzenia 1939 roku fundamenty muru

skansenem-jarmarkiem. Przez lata niejednokrotnie
próbowano ingerowaæ w nasz¹ koncepcjê, co mog³o doprowadziæ do jej wypaczenia. Co za tym idzie,
do zafa³szowania wizji artystycznej. Sztuka jest jak
poezja a skansen to tani krymina³. Co bardziej dzia³a na wyobraniê? To, ¿e pojawiaj¹ siê takie pomys³y, najlepiej ukazuje, jak zdziczelimy. Na szczêcie prawa autorskie s¹ w takim wypadku twarde.
Nawet za 100 lat nie bêdzie mo¿na nic zmieniæ.
I bardzo s³usznie. To co tam ogl¹damy, to jest prawdziwa sztuka, oparta o skromne formy wyrazu
[podkr. P.Sz.]105.
Na szczêcie czas prawdziwej sztuki na Westerplatte w³anie min¹³.
13 lutego 2007 roku ruszy³y prace wykopaliskowe na terenie, gdzie znajdowa³a siê stacja kolejowa
Westerplatte. Prace poprzedzaj¹ dalszy etap rewitalizacji terenów by³ej Wojskowej Sk³adnicy Tranzytowej, której efektem ma byæ m.in. odbudowa budynku zawiadowcy i rekonstrukcja bocznic kolejowych prowadz¹cych do schronów amunicyjnych.
Prace, którymi kierowa³ Jakub Prager z Muzeum Archeologicznego w Gdañsku, podzielono na
dwie czêci. W pierwszym etapie nale¿a³o odnaleæ relikty po bramie kolejowej, murze i wiacie
elektrogeneratora, a w drugiej budynek stacji.
Ju¿ pierwsze uderzenia ³opaty w miejscu, które
wybrano na podstawie pomiarów wykonanych
wed³ug planów i dokumentacji Sk³adnicy bêd¹cych
w zbiorach Stowarzyszenia, trafi³y na betonowy
fundament filaru bramy kolejowej. Okaza³o siê przy
okazji, ¿e szacunki dokonywane w 2002 roku przez
cz³onków Stowarzyszenia, na podstawie bardzo
skromnej dokumentacji i metod¹ na oko, mia³y
b³¹d zaledwie jednego metra w stosunku do póniejszych pomiarów i odkryæ w terenie!
W trakcie prac uda³o siê odnaleæ nie tylko fundament filaru bramy kolejowej, ale i wysadzony
przez niemieckich saperów rankiem 1 wrzenia
1939 roku fundament wysadzonego muru, którêdy
wdar³ siê pluton saperów. Wkrótce cz³onkowie
Stowarzyszenia odkryli równie¿ kana³ inspekcyjny
wiaty elektrogeneratora, a na jego dnie m.in. kilka
zachowanych w ca³oci przedwojennych butelek
oraz klucz, byæ mo¿e w³anie do elektrogeneratora
Sasse z wyposa¿enia Sk³adnicy.
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Odgruzowane pomieszczenie magazynu
prowiantu w ruinie koszar. Z prawej wejcie do kabiny bojowej (Wartowni Nr 6).
Stan w lipcu 2009 roku
fot. Piotr Matuszewski

Odgruzowany magazyn prowiantu w koszarach. Naro¿nik po³udniowo-wschodni
fot. Piotr Matuszewski

fot. Piotr Matuszewski

Po usuniêciu gruzu z korytarza w suterenie ukaza³y siê dobrze zachowane p³ytki
pod³ogowe

104

Niepublikowany wywiad z prof. A. Hauptem przeprowadzony przez B. Gondka w styczniu 2004 roku (kopia tekstu
wywiadu w zbiorach MW-P).

105

Ibidem.
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Kabina bojowa w koszarach (Wartownia
Nr 6) po usuniêciu gruzu. Widok na cianê po³udniow¹. Lipiec 2009 roku

Wnêtrze odgruzowanej Wartowni Nr 6.
Z lewej wyjcie na korytarz sutereny koszar. Widok na cianê pó³nocn¹

fot. Piotr Matuszewski

fot. Piotr Matuszewski

Czêciowo ods³oniête fundamenty budynku stacji kolejowej, przy którym zosta³
ciê¿ko ranny zawiadowca sier¿. Najsarek.
Stan w czerwcu 2007 roku
fot. Mariusz Wójtowicz-Podhorski

Usypany z piasku obrys budynku stacji
kolejowej na Westerplatte. Pocz¹tek prac
archeologicznych. Czerwiec 2007 roku
fot. Mariusz Wójtowicz-Podhorski
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Równolegle z wykopaliskami specjalici z zespo³u zadaniowego ds. rewitalizacji pomnika historii
Westerplatte opracowywali plan nowego uk³adu
drogowego wokó³ stacji kolejowej Westerplatte.
Obecny by³ nie do przyjêcia. Swobodne przepro-

wadzenie kilkadziesi¹t lat temu dróg asfaltowych
przez wschodni¹ czêæ Westerplatte sprawi³o, ¿e
granice Sk³adnicy przesta³y byæ czytelne. Sytuacjê
pogorszy³a modernizacja ulic w tym miejscu przy
okazji budowy terminalu pasa¿erskiego. Najwiêksze zagro¿enie stanowi³ jednak plan budowy ronda o rednicy niemal¿e 40 metrów, które mia³o po³¹czyæ ulicê Sucharskiego z terminalem pasa¿erskim i budowanym obecnie na Westerplatte terminalem towarowym. Ze wzglêdu na jego rozmiary,
asfalt móg³by przykryæ ca³kowicie teren stacji. Wyciête przy okazji zosta³yby drzewa pamiêtaj¹ce jeszcze obronê w 1939 roku. Tu te¿ w porê Stowarzy-

Dodatek G

szenie zainterweniowa³o u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków106.
Nieco ponad 40 lat temu Wartowniê Nr 1 na
Westerplatte przesuniêto w ca³oci z terenu budowy nabrze¿a portowego na teren, na którym stworzono co na kszta³t parku miejskiego. Szesnacie
fot. Piotr Matuszewski

Szcz¹tki kafli i drzwiczek od pieca oraz
zniszczony emaliowany dzban odnalezione w gruzach budynku stacji kolejowej

Westerplatte
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Odnaleziony przez Stowarzyszenie w gruzach budynku stacji kolejowej fragment
rynny ze ladami kul  niemy wiadek
walk 1 wrzenia 1939 roku
fot. Piotr Matuszewski

Kolejny cel Stowarzyszenia zrealizowany
 ods³oniête pozosta³oci po schronach
amunicyjnych. W przysz³oci byæ mo¿e
zostan¹ one odbudowane. Stan w lipcu
2009 roku
fot. Piotr Matuszewski

lat temu Mariusz Wójtowicz-Podhorski otrzyma³
wiarygodn¹ informacjê, ¿e wartownia nie zosta³a
przesuniêto w ca³oci, a pozostawiono w ziemi na
terenie portu wa¿ny jej element. Od tamtej pory
nie opuszcza³a go myl, by doczekaæ momentu
wykopania owego reliktu.
106

M. Sza³achowska, Odtwarzanie pola bitwy, [w:] Dziennik
Ba³tycki, 20 lutego 2007 roku. Odbudowa stacji kolejowej
Westerplatte wed³ug planów i zamierzeñ Stowarzyszenia
opracowanych w 2003 roku uczytelni wschodni¹ czêæ Sk³adnicy, umo¿liwiaj¹c jednoczenie przygotowywanie rekonstrukcji historycznych odtwarzaj¹cych atak niemieckiej Kompanii
Szturmowej na polski garnizon na Westerplatte. Zrekonstruowana infrastruktura kolejowa umo¿liwi natomiast pe³ne funkcjonowanie kolei turystycznej, przewo¿¹cej zwiedzaj¹cych
przez wiêkszoæ wa¿nych historycznie miejsc i obiektów
(w tym odbudowanych w póniejszym etapie) na Westerplatte.
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Stowarzyszenie odkry³o te¿ pozosta³oci po budynku starych koszar
fot. Mariusz Wójtowicz-Podhorski

Po d³ugich poszukiwaniach uda³o siê odnaleæ p³ytê fundamentow¹ kabiny bojowej Wartowni Nr 1
fot. Mariusz Wójtowicz-Podhorski
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Pozostawionym fragmentem wartowni mia³a
byæ p³yta fundamentowa najwa¿niejszej czêci wartowni, czyli kabiny bojowej ze stanowiskami dla cekaemów. Wysoki poziom wód gruntowych przyczyni³ siê do zaprojektowania i wykonania dwóch
p³yt przedzielonych warstw¹ papy. Podczas operacji podnoszenia wartowni w 1967 roku, celem
ustawienia jej na wózkach do przesuniêcia o oko³o
50 m w g³¹b pó³wyspu, dolna p³yta oderwa³a siê
i zosta³a w ziemi (nie wiadomo czemu w literatu-

rze pokutuje do dzi liczba 78 metrów, o jak¹ rzekomo przesuniêto wartowniê, uratowan¹ od zniszczenia przez by³ego dowódcê placówki Elektrownia, sier¿. Micha³a Gawlickiego).
Zaplanowana z szerokim rozmachem inwestycja portowa rozpoczê³a siê jesieni¹ 2006 roku. Niestety bez nadzoru archeologicznego, o czym natychmiast Stowarzyszenie powiadomi³o wojewódzkiego konserwatora zabytków dr. Kwapiñskiego. Nadzorem archeologicznym zosta³

natychmiast objêty ca³y teren budowy. Dla cz³onków Stowarzyszenia najwa¿niejsze by³o teraz odnalezienie p³yty fundamentowej kabiny bojowej
Jedynki.
W listopadzie 2006 roku pod kierownictwem Jakuba Pragera z Muzeum Archeologicznego w Gdañsku rozpoczê³y siê badania wykopaliskowe maj¹ce
na celu m.in. znalezienie p³yty fundamentowej kabiny bojowej Jedynki. Jednak niezdemontowane
wówczas tory bocznicy kolejowej uniemo¿liwia³y
wykonanie wykopów w miejscu, gdzie spodziewalimy siê p³yty fundamentowej. Musielimy cierpliwie czekaæ a¿ do kwietnia 2007 roku.
Trzeciego kwietnia, po latach oczekiwania, nast¹pi³ wreszcie historyczny moment. W wykopie g³êbokim na oko³o 1,5 metra, zalewanym wod¹ grun-

tow¹, pod ³opat¹ chrupn¹³ beton. Naszym oczom
ukaza³ siê zarys p³yty od strony schodni. Cierpliwoæ siê op³aci³a.
Miejsce, gdzie znajduje siê p³yta fundamentowa
(oko³o 5 × 3 m) zosta³o przykryte tward¹ nawierzchni¹. Zachowany relikt Jedynki umo¿liwia dok³adne, co do centymetra, umiejscowienie wartowni przed przesuniêciem. Zostanie on opisany oraz
oznaczony na jezdni prowadz¹cej do magazynu
terminalu.
To jednak nie koniec historii. Niewykluczone,
¿e w ramach projektu rewitalizacji Westerplatte
Wartownia Nr 1 wróci na swoje dawne miejsce,
umo¿liwiaj¹c czêciowe odtworzenie (niestety bez
Wartowni Nr 2) g³ównego pasa obronnego wokó³
koszar! Kto wie, czy nasze marzenie, o którym po-
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Szczoteczka do zêbów i magazynek z amunicj¹ do rkm wz. 28 z wyposa¿enia ¿o³nierzy Wartowni Nr 5 dowodzonej przez plut. Petzelta
fot. Piotr Matuszewski
fot. ze zbiorów SRH WST

Stowarzyszenie organizuje czêsto Spotkania z Histori¹ na Westerplatte. Tu prezes Stowarzyszenia przy filarze bramy kolejowej oraz Wartowni Nr 3 w otoczeniu m³odzie¿y
i nauczycieli z zaprzyjanionego Gimnazjum im. Obroñców Westerplatte w D¹brówkach k. £añcuta

579

Dodatek G
Westerplatte
po wojnie
 krajobraz
po bitwie

Mariusz Wójtowicz-Podhorski i Uwe Koslowski tu¿ po wylicytowaniu armaty wz. 02
fot. ze zbiorów SRH WST
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cz¹tkowo nawet nie mylelimy, ¿e mo¿e siê kiedy ziciæ, w przysz³oci nie stanie siê faktem107?
W rekonstrukcji terenów dawnej Sk³adnicy pomo¿e niezwykle cenny plan Sk³adnicy z 1934 roku
przekazany Stowarzyszeniu przez anonimowego
darczyñcê. Jest to plan w skali 1:2000 sporz¹dzony
przez kpt. Dobrzañskiego i kpt. Korczakowskiego
z Wojskowego Instytutu Geograficznego. Jest to
kluczowy dokument dla programu rewitalizacji
terenów Westerplatte. Stowarzyszenie takiego dokumentu szuka³o w archiwach od kilku lat. Plan
zawiera wiele interesuj¹cych szczegó³ów  od po³o¿enia latarni, przeszkód przeciwpiechotnych,
szerokoci bram, po³o¿enie nieistniej¹cych dzi budynków, po najmniejsze nierównoci terenu108.
Umo¿liwi to niemal pe³n¹ rekonstrukcjê Sk³adnicy
na terenach niezajêtych przez port i wojsko.
Sprawdzaj¹c wiarygodnoæ mapy z 1934 roku,
cz³onkom Stowarzyszenia uda³o siê odnaleæ na
Westerplatte przedwojenne repery niwelacyjne,
przez ponad pó³ wieku przykryte warstw¹ ziemi.
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej WST
na Westerplatte dzia³a aktywnie mimo nieprzychylnych mu rodowisk w Gdañsku109, które nierzadko
nie ukrywaj¹ niechêci do planu rewitalizacji Westerplatte jako miejsca pamiêci narodowej110.
Mimo przeszkód Stowarzyszenie co chwila zaskakuje osi¹gniêtymi sukcesami. Jednym z nich
jest zakup na licytacji sprzêtu wojskowego w Finlandii armaty polowej wz. 02, tzw. puti³ówki,
broni takiej, jak¹ dysponowali obroñcy Westerplatte. W licytacji przeprowadzonej w garnizonie g³êboko zaszytym w lasach Pojezierza Fiñskiego wzi¹³
udzia³ Mariusz Wójtowicz-Podhorski oraz Uwe
Koslowski. Po wyj¹tkowo ciê¿kim i bardzo stre-

Tabliczki znamionowe armaty wz. 02
fot. Mariusz Wójtowicz-Podhorski

suj¹cym boju z kolekcjonerami z zagranicy uda³o
siê wylicytowaæ Puti³ówkê. Armata, która wyprodukowana zosta³a w Permie (Permskij Zawod)
w 1917 roku, dla niewprawnego oka stanowi ¿a³osny widok. Zardzewia³a, z odpadaj¹c¹ p³atami
farb¹  wydawa³o siê, ¿e jej najlepsze lata minê³y
wraz z II wojn¹ wiatow¹111. Dla cz³onków Stowarzyszenia by³a przepiêknym zabytkiem z wojennym ¿yciorysem siêgaj¹cym koñca I wojny wiatowej i wojny zimowej w 1940 roku, kiedy to zosta³a zdobyta przez Finów na sowieckim agresorze.
Mi³ym zaskoczeniem by³a informacja, ¿e armata
jeszcze na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku s³u¿y³a w fiñskiej jednostce artylerii do
szkolenia m³odych artylerzystów. Robi¹ce wra¿enie sygnatury na lufie, zapisane jeszcze carsk¹ cyrylic¹, piêknie odlana fabryczna tabliczka znamionowa z 1917 oraz fiñska z 1940 roku, potwierdzaj¹ca przyjêcie jej na stan fiñskiej armii, stanowi³y
wiadectwa ¿yciorysu armaty.

Przyjazd do Finlandii op³aci³ siê w dwójnasób.
Przy okazji nawi¹zalimy kontakt z fiñskim kolekcjonerem broni, któremu pozostawilimy informacjê, ¿e bardzo nas interesuje zakup dzia³ka przeciwpancernego Bofors kal. 37 mm, a wiêc takiego,
jakie tak¿e by³o na uzbrojeniu Sk³adnicy. Wkrótce
Stowarzyszenie sfinalizowa³o zakup tego dzia³ka.
10 listopada 2008 roku na Westerplatte, tu¿ po
przybyciu z Finlandii112, obydwie armaty zosta³y
przekazane z r¹k mecenasów w rêce cz³onków
Stowarzyszenia. Uroczystoæ tym bardziej szczególna, ¿e odby³a siê w przeddzieñ wiêta Niepodleg³oci, a jej wyj¹tkowy charakter podkreli³a
obecnoæ wspania³ej orkiestry Morskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej. Armaty ju¿ od samego pocz¹tku, zgodnie z zapowiedzi¹ Stowarzyszenia,
sta³y siê elementem ¿ywej historii. Ju¿ nastêp-

Roz³adunek armat na Westerplatte po
morskiej podró¿y z Finlandii
fot. Krzysztof Wyrzykowski
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M. Wójtowicz-Podhorski, Czy Wartownia Nr 1 wróci na swoje dawne miejsce?, [w:] Odkrywca, nr 100, maj 2007, s. 3637. ¯al,
¿e Stowarzyszenie nie powsta³o piêæ lat wczeniej i ¿al, ¿e wczeniej nie by³o sprzyjaj¹cego klimatu do ratowania Westerplatte.
Dzi, zamiast wylewania asfaltu na terenie Westerplatte pod nowe nabrze¿a, trwa³aby rekonstrukcja ukszta³towania terenu.
Oczywicie nie by³oby mowy o powrocie Kana³u Portowego do dawnej szerokoci, ale na tym terenie, który ocala³ by³oby wiele
do zrobienia.
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M. Wójtowicz-Podhorski, Zaginiona mapa Westerplatte, [w:] Odkrywca, nr 100, maj 2007, s. 36. Mapa umo¿liwi³a precyzyjne
okrelenie po³o¿enia i ods³oniêcie pozosta³ych w ziemi reliktów, m.in. po starych koszarach, willi oficerskiej a tak¿e kasynie podoficerskim.
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Zastanawiaj¹cy i skandaliczny jest fakt umieszczenia na stronie internetowej Urzêdu Miasta Gdañska w zestawieniu historycznych honorowych obywateli miasta takich zbrodniarzy, jak Adolf Hitler, Hermann Göring i Albert Forster, mimo ¿e wydany
30 marca 1945 roku dekret Krajowej Rady Narodowej (o utworzeniu województwa gdañskiego) odebra³ moc wszystkim przepisom obowi¹zuj¹cym na terenie Wolnego Miasta Gdañska. Prezydent Gdañska Pawe³ Adamowicz nie uznaje za konieczne, by
w specjalnej uchwale publicznie owiadczyæ, kto obywatelem Gdañska nie jest, z adnotacj¹, ¿eby nazwisk niemieckich zbrodniarzy nie podawaæ nawet na historycznych listach. Absurdalne s¹ s³owa rzecznika prezydenta Gdañska, Antoniego Pawlaka, który
stwierdzi³, ¿e honorowe obywatelstwo wygasa z chwil¹ mierci! W myl tego honorowymi obywatelami Gdañska nie s¹ ju¿
zmarli obroñcy Westerplatte oraz Poczty Polskiej w Gdañsku (zob.: J. Kiwnik, Petycja z Niemiec: usuñcie Hitlera, Gazeta Wyborcza
Trójmiasto, 19 padziernik 2008; P. Semka, Hitler  skandaliczny honorowy obywatel polskich miast, Rzeczpospolita 5 kwietnia 2007,
Nr 081). Przy okazji, jako swojego rodzaju ciekawostkê warto dodaæ, ¿e w 2003 r. po 44 latach, mimo g³onych protestów mieszkañców Gdañska, zaprzestano wybijania przez zegarowe dzwony z wie¿y Ratusza melodii Roty (maj¹cej s³ynne s³owa nie
bêdzie Niemiec plu³ nam w twarz). Zamiast Roty w astronomiczne po³udnie ze Z³otej Bramy grany jest hymn Unii Europejskiej (zob.: A. Zaorski, Rota, Wprost, nr 42/2001 (986). Zobacz te¿: B. Szczepu³a, Dyskusja o Gdañsku na marginesie ksi¹¿ki Paw³a
Adamowicza, Dziennik Ba³tycki, 4 grudnia 2008.

110 Ich dzia³ania wspiera lokalna prasa, dyskredytuj¹ca niejednokrotnie Stowarzyszenie i jego cz³onków. Prym wiedzie tu Dziennik Ba³tycki, w którym m.in. Jaros³aw Zalesiñski przej¹³ pa³eczkê po P. Dzianiszu i T. Skutniku w atakach na osoby ukazuj¹ce
prawdê o Westerplatte, jak i dzia³aj¹ce na rzecz tego miejsca-symbolu (vide sprawa Janusz Roszko vs Dziennik Ba³tycki). Jednak¿e teksty J. Zalesiñskiego osi¹gnê³y kulturalne dno, przewy¿szaj¹ce jego poprzedników. Przyk³adem tego jest m.in. personalny atak ze z³oliwymi wycieczkami na osobê Mariusza Wójtowicza-Podhorskiego (Dziennik Ba³tycki, Sikanie na symbol Westerplatte  nasz komentarz do poczynañ Wójtowicza-Podhorskiego, J. Zalesiñski, 9 wrzenia 2008). Niewiele dalej odbiega od tego tonu
artyku³ R. Wojciechowskiej i D. Abramowicz (Dziennik Ba³tycki, Pan Samochodzik i tajemnice Westerplatte, D. Abramowicz, R. Wojciechowska, 6 wrzenia 2008).
Przeszkody stawiane przed Stowarzyszeniem, jak i niechêæ niektórych polityków, urzêdników i mediów nie by³yby mo¿liwe, gdyby
w Polsce dzia³a³, podobnie jak np. w Szwecji, system popierania inicjatyw spo³ecznych w dziedzinie kszta³towania rodowiska
historycznego, który wg. oficjalnej doktryny pañstwowej jest tam jednym z szeciu podstawowych czynników dobrobytu.
111 Zakup zabytkowej armaty nie by³by mo¿liwy, gdyby nie pomoc firmy Alarmtech. Profesjonalne wyremontowanie armaty
zapewni³y w³adze Miasta M³awy, a jej bezpieczny transport z Westerplatte do M³awy firma Trans Serwis pani Teresy
Bukowskiej.
112

Transport z Finlandii zapewni³a firma spedycyjna Global Sp. z o.o. w Gdyni oraz armator Finnlines S.A. z Gdyni.
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Na Westerplatte po raz pierwszy od
1939 roku pojawi³o siê dzia³ko ppanc. Bofors
fot. Krzysztof Wyrzykowski

oraz armata wz. 02.
fot. Krzysztof Wyrzykowski

nego dnia po uroczystoci przekazania armatka
Bofors wziê³a udzia³ w Paradzie Niepodleg³oci
w Gdyni, gdzie cieszy³a siê bardzo du¿ym zainteresowaniem gdynian i prezydenta miasta Gdyni
Wojciecha Szczurka. Wszak przy obs³udze takiego
w³anie Boforsa zgin¹³ na gdyñskim Westerplatte bohaterski p³k. D¹bek113.
W ci¹gu kolejnych miesiêcy zbiory Stowarzyszenia powiêkszy³y siê o kolejne militaria. Ze
Szwecji via Finlandia Stowarzyszenie sprowadzi³o
drugie dzia³ko przeciwpancerne Bofors, równie¿
wyprodukowane w 1939 roku114. Tym samym
uzyskano pe³en stan artylerii ko³owej, jaka by³a
w Sk³adnicy w trakcie jej obrony. Zarazem to jeden z niewielu chwalebnych przyk³adów, kiedy
do Polski przywozi siê cenne militarne zabytki,
a nie wywozi siê je za granicê.
Pozyskano tak¿e pe³en przekrój broni maszynowej, jaka by³a na uzbrojeniu Sk³adnicy. Do zbiorów Stowarzyszenia trafi³y naznaczone ladami
walki w Kampanii 1939 roku dwa cekaemy Colt-Browning wz. 30, lkm Maxim wz. 08/15 i rkm
Browning wz. 28115.
Niezwykle cenny nabytek, wrêcz skarb, trafi³
do zbiorów Stowarzyszenia w kwietniu 2008 roku.
Trzydzieci jeden porcelanowych elementów zastawy sto³owej z Kasyna Oficerskiego i Kasyna
Podoficerskiego na Westerplatte to wynik kilkuletnich poszukiwañ Stowarzyszenia wszelkich pami¹tek i zabytków zwi¹zanych z Wojskow¹ Sk³adfot. ze zbiorów SRH WST

Akt przekazania armaty wz. 02 z r¹k Mecenasa, firmy Alarmtech, w rêce Stowarzyszenia
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Dzia³ko Bofors zosta³o profesjonalnie wyremontowane i zrekonstruowane w warsztatach Fundacji Polonia Militaris
fot. Pawe³ Ro¿d¿estwieñski

Dziêki pomocy Urzêdu Miasta M³awy
i Fundacji Polonia Militaris Puti³ówka
zosta³a profesjonalnie wyremontowana
w 2008 roku. Na zdjêciu Burmistrz Miasta M³awy S³awomir Kowalewski z Puti³ówk¹ przed budynkiem Urzêdu Miasta
M³awy
fot. ze zbiorów SRH WST

i obecnie, jako najlepiej zrekonstruowana broñ tego typu w Europie, dzielnie
bierze udzia³ wraz z pozosta³¹ artyleri¹
Stowarzyszenia niemal we wszystkich inscenizacjach walk z 1939 roku w Polsce.
Tu w boju z rekonstruktorami z GRH Pionierzy 40 PP podczas bitwy pod Skar¿yskiem-Kamienn¹ 11 lipca 2009 roku
fot. Pawe³ Ro¿d¿estwieñski

nic¹ Tranzytow¹ na Westerplatte, jak i L¹dow¹
Obron¹ Wybrze¿a.
Porcelana pochodzi z dostaw z ró¿nych okresów, o czym wiadcz¹ sygnatury producentów:
Polskiej Fabryki Porcelany w Æmielowie oraz wytwórni porcelany Gische z Katowic Bogucic, które
dostarcza³y przed wojn¹ porcelanê dla polskiego
wojska. Zaprzecza to pierwotnej hipotezie wysuniêtej przez cz³onków Stowarzyszenia, ¿e byæ mo¿e porcelana pochodzi z jednego transportu, który

113 Zakupienie armat przez Stowarzyszenie oraz ich sprowadzenie do Polski by³o szeroko komentowane w mediach polskich, a tak¿e zagranicznych.
114 Drugi Bofors jest unowoczenion¹ wersj¹ m/38, która ró¿ni
siê w³aciwie jednym detalem od wz. 36: asymetryczn¹ tarcz¹
ochronn¹ u³atwiaj¹c¹ wtopienie siê w t³o. Tarcza prawdopodobnie zast¹pi³a wczeniejsz¹, uszkodzon¹ w czasie Wojny Zimowej w 1940 roku. Drugi Bofors bowiem, tak¿e wyprodukowany w 1939 roku, trafi³ ze Szwecji do Finlandii w ramach pomocy i zapewne trafi³ na front, czego dowodem s¹ uszkodzenia zamka od od³amków. Brak takich uszkodzeñ na tarczy
potwierdza, ¿e zast¹pi³a ona uszkodzon¹. Dzia³ko zostanie
przekonstruowane do wz. 36 m.in. poprzez zmianê tarczy
na kopiê wykonan¹ wg tarczy z pierwszego Boforsa Stowarzyszenia. Aby pokazaæ pe³en przekrój artylerii, Stowarzyszenie
zakupi³o modzierz wz. 37, który opracowano w ZSRS, bazuj¹c na rozwi¹zaniach modzierza wz. 31 Stokes-Brandt. Po dokonaniu pewnych zmian bêdzie on ukazywa³ wygl¹d modzierza wz. 31.
115 Zakup

militariów oraz zabytków, w tym przedwojennej
porcelany z Westerplatte, nie by³by mo¿liwy, gdyby nie wyj¹tkowa ¿yczliwoæ i pomoc firmy Alarmtech. Drugi ckm
wz. 30 zosta³ zakupiony przez firmê DGT Sp. z o.o. ze
Straszyna. Uzbrojenie bêd¹ce w zbiorach Stowarzyszenia jest
trwale pozbawione cech bojowych, o czym zawiadczaj¹ stosowne certyfikaty.
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okres wojny i komunistycznych rz¹dów w Polsce,
kiedy niszczono wiele pami¹tek po Wojsku Polskim II Rzeczpospolitej. Oto mo¿emy trzymaæ
w d³oni popielniczkê, do której odk³ada³ papierosa
mjr Sucharski, fili¿ankê, z której pi³ kawê kpt.
D¹browski, czy maselniczkê, z której nabiera³ mas³a kpt. S³aby. W taki oto zwyk³y-niezwyk³y sposób
mo¿na dotkn¹æ Historii.
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po wojnie
 krajobraz
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fot. Piotr Szalaty

Czêæ porcelany sto³owej z Westerplatte
znajduj¹cej siê w zbiorach SRH WST

Modzierz wz. 37 ze zbiorów Stowarzyszenia, który pos³u¿y do budowy repliki
modzierza wz. 31
fot. Piotr Szalaty

Doskonale zachowane sygnatury ckm wz.
30 znajduj¹cego siê w zbiorach SRH
WST
fot. Jaros³aw Po³oczañski / Artpol  Mr McKenic
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wyprodukowany zosta³ tu¿ przed wojn¹ i przejêty
przez Niemców. Porcelana posiada monogramy
w wieñcach: KO Westerplatte i KP Westerplatte (kasyno oficerskie mieszcz¹ce siê w willi oficerskiej i kasyno podoficerskie). To niezwyk³e
uczucie, móc trzymaæ w rêce tak kruche elementy,
które cudem przetrwa³y obronê Westerplatte,
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Krzysztof Zaj¹czkowski, autor biografii
Lekarz z Westerplatte, z bratanic¹ kpt.
Mieczys³awa S³abego, Mari¹ S³awsk¹-Bonarsk¹
fot. Piotr Szalaty

Serwis porcelany oficerskiej z 1. Morskiego Batalionu Strzelców z Wejherowa
fot. Piotr Szalaty

Po niespe³na pó³ roku Stowarzyszenie znów
wzbogaci³o siê o kolejne elementy serwisu porcelanowego z Westerplatte. Tym razem pozyskano
16 elementów, tak¿e ze ladami oddzia³ywania
wysokiej temperatury oraz z wtopionymi w szkliwo metalowymi cz¹stkami. Ca³oæ porcelanowego skarbu liczy ju¿ 47 elementów116. Razem
z drug¹ czêci¹ porcelany z Westerplatte zbiory
Stowarzyszenia wzbogaci³y siê o przekazany bezp³atnie od prywatnego kolekcjonera porcelanowego serwisu pochodz¹cego z 1. Morskiego Batalionu Strzelców w Wejherowie117.

116 Wród porcelanowych elementów serwisu zwracaj¹ uwagê
te, które nosz¹ lady oddzia³ywania wysokiej temperatury, jak
ocenili specjalici, w granicach ok. 1000 oC. Charakterystyczne
s¹ te¿ wtopienia w porcelanê m.in. metalowych cz¹stek. To wed³ug wszelkiego prawdopodobieñstwa s¹ pami¹tki po koñcowej fazie bombardowania Westerplatte 2 wrzenia 1939 roku,
kiedy zrzucono na Sk³adnicê bomby zapalaj¹ce z bombowców
He 111 z I/KG1 i I/KG 152. Wszystkie elementy serwisu nosz¹
lady u¿ytkowania, ka¿dy te¿ posiada jakie ubytki, pêkniêcia,
stopienia szkliwa czy te¿ wspomniane wtopione kawa³ki metalu. Porcelana zosta³a zakupiona ze rodków Mecenasa dzia³añ Stowarzyszenia-firmê Alarmtech. Kolekcja porcelany
znajdowa³a siê wczeniej w rêkach kolekcjonera z województwa wiêtokrzyskiego. Stowarzyszenie prosi w tym
miejscu o kontakt osoby posiadaj¹ce w swoich zbiorach porcelanê z Westerplatte (e-mail: westerplatte@westerplatte.org lub
pisz¹c na adres wydawcy ksi¹¿ki).
117 By³a to jednostka wojskowa w pewien sposób zwi¹zana
z Westerplatte. W 1937 roku batalion przemianowano na
1. Morski Pu³k Strzelców, sk³adaj¹cy siê z dwóch batalionów.
I w³anie z II Batalionu Morskiego 8 czerwca 1939 roku przyby³o na Westerplatte 15 ¿o³nierzy. W latach 19331937 Batalion
Morski z Wejherowa by³ zobowi¹zany oddelegowywaæ do
sk³adu za³óg wymiennych 73 ¿o³nierzy (co pó³ roku), co na
przestrzeni piêciu lat daje ogóln¹ liczbê a¿ 730 ¿o³nierzy.
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Stowarzyszenie, nie dysponuj¹ce jeszcze w³asn¹ powierzchni¹ wystawiennicz¹, stara
siê eksponowaæ swoje zbiory przy wszelkich mo¿liwych okazjach. Na zdjêciach ekspozycja Stowarzyszenia na Balt Military Expo 2008 w Gdañsku
fot. Mariusz Wójtowicz-Podhorski

Wspólna wystawa z SGRH LOW i SRH
Marienburg w Muzeum Miasta Gdyni
z okazji wiêta 10 Lutego w 2007 roku
fot. Mariusz Wójtowicz-Podhorski

Kilka lat dzia³alnoci Stowarzyszenia w odnajdywaniu i pozyskiwaniu archiwaliów zwi¹zanych
z Westerplatte, a w szczególnoci obron¹ Sk³adnicy w 1939 roku przynosi ca³y czas doskona³e efekty. Zakupy na internetowych aukcjach, kwerendy
w archiwach (nie tylko w Polsce), a tak¿e darowizny od osób ¿yczliwych pracy cz³onków Stowarzyszenia, wzbogacaj¹ jego archiwum. Jednym z du¿ych osi¹gniêæ jest pozyskanie w 2008 roku arcyciekawej korespondencji p³k. S. Fabiszewskiego,
by³ego komendanta Sk³adnicy w latach 19341938,
który po zakoñczeniu wojny prowadzi³ w³asne
ledztwo, które mia³o wyjaniæ, dlaczego obrona
Sk³adnicy trwa³a tylko siedem dni oraz dlaczego
w trakcie obrony pope³niono szereg kardynalnych
b³êdów. Dokumenty potwierdzaj¹, ¿e obrona Wes-

fot. Agnieszka Dyba

Wystawa artylerii i porcelany z Westerplatte zorganizowana wspólnie z Urzêdem Miasta Wejherowo w Europejsk¹ Noc Muzeów w maju 2009 roku
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Spotkanie z Histori¹ na Westerplatte podczas Dnia Dziecka w 2008 roku. Drugi Bofors m/38 jeszcze w fiñskim kamufla¿u
fot. ze zbiorów SRH WST
fot. ze zbiorów SRH WST

Bofors Stowarzyszenia jako element wystawy SGRH LOW podczas wiêta Wojska Polskiego 15 sierpnia 2008 roku
w Gdyni

Dodatkowa atrakcja dla najm³odszych:
pokaz i nauka przedwojennej musztry
fot. Jaros³aw Hakenberg

fot. ze zbiorów GRH 4PP via Zbigniew Kowalski

Artyleria Stowarzyszenia w Kielcach na
wystawie uzbrojenia WP II RP z okazji
70. rocznicy odprawy ¿o³nierzy z 4. PP,
wyje¿d¿aj¹cych w marcu 1939 roku na
Westerplatte

Puti³ówka przy koszarach na Westerplatte o wicie 1 wrzenia 2008 roku
fot. ze zbiorów SRH WST
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terplatte nie mia³a wcale trwaæ tylko 12 godzin,
Westerplatte wbrew temu, co po wojnie mówili sami obroñcy,
po wojnie w³¹cznie z kpt. D¹browskim118!
 krajobraz
Wród archiwaliów i dokumentów, które popo bitwie zyska³o Stowarzyszenie, warty odnotowania jest
tak¿e film dokumentalny nakrêcony amatorsk¹
kamer¹ przez Jana Markiewicza. Film jest dziesiêciominutowym reporta¿em z operacji przesuniêcia
Wartowni Nr 1 w 1967 roku. Jest to jedyny dokument filmowy o tym wydarzeniu119.
W dniach 37 wrzenia 2008 roku Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Wojskowej
Sk³adnicy Tranzytowej na Westerplatte, Centrum

Nurkowe Neptun z Bydgoszczy oraz Ba³tyckie
Centrum Nurkowe Explorer z Gdyni, zorganizowa³o pierwsz¹ polsk¹ ekspedycjê badawcz¹ na
wrak pancernika szkolnego Schleswig-Holstein. Celem wyprawy by³a inwentaryzacja pozosta³oci po
okrêcie i zbadanie stanu wraku. Zebrana dokumentacja pos³u¿y do przygotowania na Westerplatte m.in. ekspozycji zawieraj¹cej elementy multimedialne.
Przygotowania do niej rozpoczê³y siê ju¿ w roku 2004120, za jej realizacja mo¿liwa by³a w po³owie 2006 roku. Na skutek zbiegu ró¿nych okolicznoci, m.in. sztormów utrzymuj¹cych siê przez

Znaczna czêæ zbiorów Stowarzyszenia i jego cz³onków bêdzie musia³a jeszcze poczekaæ na mo¿liwoæ profesjonalnego wyeksponowania zainteresowanym histori¹ Westerplatte i II wojny wiatowej. Na zdjêciu fragment prywatnej ekspozycji jednego z cz³onków Stowarzyszenia
fot. ze zbiorów SRH WST

118 Wiêcej na temat zawartoci archiwum w za³¹czniku O krok
od Termopil Krzysztofa Zaj¹czkowskiego. Cenny materia³ archiwalny zgromadzony zosta³ tak¿e przez Krzysztofa Zaj¹czkowskiego, wiceprezesa Stowarzyszenia, przy okazji jego pracy nad biografi¹ Mieczys³awa S³abego. Byæ mo¿e zgromadzone archiwalia pos³u¿¹ do stworzenia ekspozycji powiêconej
temu bohaterskiemu oficerowi.

Kadr z kolorowego (!) filmu z wrzenia
1939 roku pokazuj¹cego Westerplatte po
walkach. Z prawej strony za Kana³em
Portowym widoczna Wartownia Nr 2
fot. ze zbiorów SRH WST
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119 Film mia³ byæ przekazany bezp³atnie do zbiorów Muzeum
Historycznego Miasta Gdañska. Kierownik oddzia³u Westerplatte MHMG, M. Gliñski nie by³ zainteresowany (!), co spowodowa³o, ¿e oryginalna tama filmowa zosta³a przekazana
cz³onkom Stowarzyszenia przez syna autora filmu, Dominika
Markiewicza. Film, ju¿ w wersji cyfrowej, czeka na chwilê kiedy zwiedzaj¹cy Wartowniê Nr 1 bêd¹ mogli siê z nim zapoznaæ.
120

M. Wójtowicz-Podhorski, K. Wyrzykowski, Westerplatte. Za³oga mierci, Gdañsk 2004, s. 117; Biuletyn Informacyjny WST
na Westerplatte. Wydanie specjalne z okazji I Manewrów Polowych na Westerplatte, Wyprawa na Schleswig-Holstein, sierpieñ  wrzesieñ 2005, nr 1, str. 3.
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Boja, któr¹ oznakowany jest wrak pancernika Schleswig-Holstein
fot. Mariusz Wójtowicz-Podhorski

d³ugi czas w okresie, kiedy planowano ekspedycjê, uniemo¿liwiaj¹c jej przeprowadzenie, mimo
wielokrotnych przesuniêæ terminów, uda³o siê j¹
dopiero w 2008 roku. Z³a pogoda, podobnie jak
w latach poprzednich, próbowa³a pokrzy¿owaæ
plany, st¹d te¿ wyprawy nie uda³o siê rozpocz¹æ
przed 69. rocznic¹ wybuchu II wojny wiatowej.
Ekspedycja zosta³a nazwana Sophie X121 i wyruszy³a niemal tu¿ po setnej rocznicy wcielenia
Schleswiga-Holsteina do s³u¿by.
Wrak zalega³ na wodach terytorialnych Estonii,
kilka mil od wyspy Ossmussar (szwedz. Odensholm), na mielinie Neugrund na g³êbokoci 810 m.
Dziêki kontaktom Stowarzyszenia z Estoñczykami
wrak zosta³ wpisany wiosn¹ 2008 roku na listê zabytków National Heritage Board of Estonia (odpowiednik polskiego Krajowego Orodka Badañ i Dokumentacji Zabyktów) i nurkowanie na nim odbyæ
siê mo¿e tylko po ówczesnej zgodzie udzielonej
przez estoñskie w³adze. Wiosn¹ tego samego roku
wrak zosta³ tak¿e oznaczony boj¹, co obok dok³adnych namiarów GPS, u³atwia zejcie do wraku.
Za³oga polskiej ekipy nurkowej to Mariusz Wójtowicz-Podhorski (organizator), Piotr Szalaty (kierownik wyprawy), Artur Bruski oraz Kazimierz
Szulist. Ekspedycji towarzyszyli nurkowie z Estonii  Ivar Treffner i Yllar Gustavson, cz³onkowie

121 Sophie X (Zofia X) to kod radiowy pancernika Schleswig-Holstein z okresu jego s³u¿by w Kriegsmarine.
122

Przy okazji kwerendy pozyskano szereg cennych pami¹tek
zwi¹zanych z histori¹ Schleswiga-Holsteina. S¹ to m.in.: ksi¹¿ka
z biblioteki okrêtowej pancernika, niezwykle ciekawy album
z fotografiami z wyprawy szkolnej Schleswig-Holsteina wokó³
kontynentu afrykañskiego na prze³omie lat 1937 i 1938, czy
pamiêtnik kadeta pisany we wrzeniu 1939 roku na pok³adzie
Schleswiga-Holsteina. Pami¹tki zosta³y zakupione dziêki wsparciu finansowemu firmy DGT.

Cz³onkowie Ekspedycji Sophie X
fot. ze zbiorów SRH WST
fot. ze zbiorów SRH WST

Z dumnego okrêtu zosta³o niewiele

National Heritage Board of Estonia. Nurkowanie
odby³o siê za zgod¹ muzeum morskiego w Tallinie,
które o planowanej przez Stowarzyszenie ekspedycji wiedzia³o od 2005 roku. W czasie badañ wraku
zosta³ zgromadzony cenny materia³ fotograficzny
oraz filmy wideo. Dokonano oceny zniszczenia
wraku oraz zidentyfikowano poszczególne charakterystyczne elementy. Stowarzyszenie by³o odpowiedzialne tak¿e za przygotowanie wyprawy pod
k¹tem zebrania niezbêdnych dla takiej wyprawy
archiwaliów i dokumentów (planów technicznych
i fotografii okrêtu) zwi¹zanych z histori¹ pancernika oraz nawi¹zanie kontaktów ze stron¹ estoñsk¹,
w tym dope³nienie wszelkich formalnoci zwi¹zanych z nurkowaniem do wraku pancernika122.
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Westerplatte
po wojnie
 krajobraz
po bitwie

Zniszczenia wraku s¹ tak du¿e, ¿e niewiele jest detali, które umo¿liwiaj¹ identyfikacjê
fot. ze zbiorów SRH WST

Cz³onkowie Ekspedycji Sophie X przy wraku pancernika
fot. ze zbiorów SRH WST

Wyprawa badawcza na wrak Schleswiga-Holsteina by³a kolejnym wa¿nym i znacz¹cym sukcesem Stowarzyszenia. Planowane s¹ kolejne ekspedycje, podczas których zebrane zostan¹ kolejne
materia³y badawcze pozwalaj¹ce oceniæ postêp
degradacji wraku spowodowanego m.in. dzia³aniem morza123.

W 2007 roku, w 68. rocznicê wybuchu II wojny
wiatowej, obok wie¿o odrestaurowanego schronu placówki Fort oraz przy utworzonej cie¿ce
turystycznej w miejscu dawnej bocznicy kolejowej,
nast¹pi³o wa¿ne wydarzenie w powojennej historii
Westerplatte. Wiceminister kultury i dziedzictwa
narodowego Jaros³aw Sellin w obecnoci m.in. wo-

fot. ze zbiorów SRH WST

Kierownik wyprawy, nurek zawodowy, Piotr Szalaty
przy wraku Schleswiga-Holsteina

123 Wyprawê wspó³sponsorowa³y m.in.: firmy Alarmtech i DGT  Mecenasi
dzia³añ Stowarzyszenia, a patronowa³ jej
Wojewoda Pomorski oraz Zarz¹d Morskiego
Portu Gdañsk S.A. Wiêcej o wyprawie i wraku pancernika Schleswig-Holstein: P. Szalaty,
Sophie znaczy Zofia. Wyprawa na wrak Schleswig-Holstein, Wielki B³êkit. Najlepszy Magazyn o Nurkowaniu, wrzesieñ/padziernik
2008, nr 6 (35), s. 46-49; P. Szalaty, Magazyn
Markowanie, Wielki B³êkit. Najlepszy Magazyn o Nurkowaniu, listopad 2008, nr 7
(36), s. 22 (relacje z Wielkiego B³êkitu dostêpne tak¿e w vortalu www.westerplatte.org);
P. Szalaty, Ekspedycja Sophie X, Odkrywca,
padziernik 2008, nr 10 (117), s. 1416; R. Wit
Wyrostkiewicz, Wywiad z kierownikiem Ekspedycji Sophie X, Najwy¿szy Czas!, 20 wrzenia 2008. Sukces Ekspedycji Sophie-X by³
szeroko komentowany w mediach ogólnopolskich.

Kartonowy model Schleswiga-Holsteina w skali 1:200 precyzyjnie wykonany
przez £ukasza
Jakubaszka
z Wilina, podarowany Stowarzyszeniu

Dodatek G
Westerplatte
po wojnie
 krajobraz
po bitwie

fot. Piotr Szalaty

Opaska z czapki marynarza z pancernika
Schleswig-Holstein
fot. ze zbiorów SRH WST

Kierownik Ekspedycji Sophie X Piotr
Szalaty pokazuje obroñcy Sk³adnicy kpt.
Stopiñskiemu podwodne zdjêcia wraku
Schleswiga-Holsteina, który 69 lat
wczeniej strzela³ w jego kierunku.
Skomentowa³ to krótko: taki jego los
fot. Waldemar Tlaga

fot. Piotr Szalaty

1 wrzenia 2007 roku, placówka Fort. Sekretarz stanu MKiDN Jaros³aw Sellin og³asza powstanie Muzeum Westerplatte i rozpoczêcie prac nad budow¹ nowoczesnego
muzeum
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jewody pomorskiego, metropolity gdañskiego, weteranów II wojny wiatowej, rekonstruktorów odtwarzaj¹cych Wojsko Polskie II RP i licznie przyby³ych mieszkañców Trójmiasta, og³osi³ powstanie Muzeum Westerplatte. W ci¹gu dwóch nastêpnych lat,
do 70. rocznicy wybuchu II wojny wiatowej mia³a
powstaæ nowoczesna placówka muzealna mieszcz¹ca siê w odrestaurowanych i odbudowanych obiektach Sk³adnicy: koszarach, kasynie podoficerskim,
willach oficerskiej i podoficerskiej, wartowniach nr 1
i nr 4, budynku stacji kolejowej i wielu innych. Cel,
do którego d¹¿yli przez kilka lat cz³onkowie Stowarzyszenia, wydawa³ siê osi¹gniêty. Entuzjazm jednak wkrótce przygas³. Zmiana ekipy rz¹dz¹cej spowodowa³a, ¿e plany i projekty ugrzêz³y w morzu
biurokracji i czêsto le maskowanej niechêci wobec planowanej rewitalizacji Westerplatte124.

Mariusz Wójtowicz-Podhorski w imieniu Stowarzyszenia
i rekonstruktorów
odtwarzaj¹cych WP
II RP przecina
wstêgê, inauguruj¹c
otwarcie zrekonstruowanej bocznicy
przystosowanej do
ruchu pieszego
fot. Piotr Szalaty

fot. ze zbiorów SRH WST

Apel o wsparcie
moralne i finansowe
dzia³añ Stowarzyszenia podpisane
m.in. przez obroñcê
Westerplatte kpt.
Ignacego Skowrona,
weteranów II wojny
wiatowej, oficerów
WP, przedstawiciela
Wojewody wiêtokrzyskiego, prezesa
Stowarzyszenia ¯o³nierzy i Sympatyków 4PP, nauczycieli i cz³onków grup
rekonstrukcji historycznych
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Niszczenie Westerplatte trwa! Widok z placówki Fort (wiosn¹ 2009 roku), który
to obszar z trudem uda³o siê Stowarzyszeniu doprowadziæ do stanu podobnego
do tego, jaki widzia³ mat Rygielski
w 1939 roku. Muzeum II wojny wiatowej
w Gdañsku planuje tu wybudowaæ wielki
plac z ¿elbetowymi, prefabrykowanymi
gablotami-bunkrami, niszcz¹c bezpowrotnie jedyne zachowane na Westerplatte
przedpole polskich stanowisk ogniowych
fot. ze zbiorów SRH WST

1 grudnia 2008 roku dziêki d³ugoletnim staraniom cz³onków Stowarzyszenia Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków dr Marian Kwapiñski wpisa³ do rejestru zabytków dodatkowych
14 obiektów lub ich pozosta³oci z czasów funkcjonowania. S¹ to: relikty muru Sk³adnicy, relikty
bramy kolejowej, fundamenty budynku stacji kolejowej, kana³ inspekcyjny wiaty elektrogeneratora,
wartownia nr 4, dwa rednie magazyny amunicyjne, relikty piêciu ma³ych magazynów z wa³ami
ziemnymi, relikty tzw. starych koszar, relikty kasyna podoficerskiego, relikty willi oficerskiej, relikty willi podoficerskiej, magazyn paliw (tzw. Ben-

zinmagazin) i metalowy falochron125. To zamkniêcie wa¿nego etapu, który rozpoczêli cz³onkowie
Stowarzyszenia kilka lat wczeniej.
Odwiedzany czêsto przez cz³onków Stowarzyszenia jeden z ostatnich ¿yj¹cych obroñców Westerplatte, kpt. W³adys³aw Stopiñski, mieszkaj¹cy
w Lipowym Polu k. Skar¿yska-Kamiennej, z przejêciem s³ucha³ o planach rewitalizacji opracowanych przez Stowarzyszenie i o tym, co ju¿ zosta³o
zrobione na Westerplatte rêkami jego cz³onków.
Gotowy by³ od razu ubraæ siê i pojechaæ to zobaczyæ. Na pieszo czy samochodem?  zapyta³
z humorem. Po chwili doda³: Nie podoba mi siê

124

W konsekwencji dzia³añ ministra J. Sellina powo³ane w listopadzie 2007 roku Muzeum Westerplatte, jako oddzia³ Muzeum
Historii Polski w Warszawie, ju¿ wkrótce po rozpoczêciu swojej dzia³alnoci mia³o zamro¿ony bud¿et, co uniemo¿liwia³o podjêcie jakichkolwiek szerszych dzia³añ na Westerplatte (m.in. rewitalizacyjnych, edukacyjnych, badawczych, naukowych). By³o ju¿
bowiem wiadome, ¿e placówka zostanie zlikwidowana, a w jej miejsce powo³ane zostanie kolejne (!) Muzeum Westerplatte, które
wg s³ów premiera Donalda Tuska i sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów W³adys³awa Bartoszewskiego mieli
wspó³finansowaæ Niemcy! Zob. wiêcej: K. Baranowska, P. Semka, Od polityki historycznej nie ma ucieczki, Rzeczpospolita, 15 stycznia 2008; Z. Krasnodêbski, Dano nam widocznie znak, Rzeczpospolita, 12 lutego 2008; K. W³odkowska, B. Gondek, Gdañsk jednoczy Niemców i Polaków, Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 6 lutego 2008; B. T. Wieliñski, Niemcy pomog¹ odrestaurowaæ Westerplatte
i zbuduj¹ w Berlinie polskie muzeum, Gazeta Wyborcza, 6 lutego 2008; D. Abramowicz, Gdañsk da wojnie muzeum. Holograficzny
ostrza³ Westerplatte?, Dziennik Ba³tycki, 3 wrzenia 2009; M. Rusakiewicz, Muzeum II wojny wiatowej w Gdañsku. Mia³o ³¹czyæ,
a ju¿ dzieli, Dziennik Ba³tycki, 11 grudnia 2007. Informacje mediów o planach rz¹du, by Muzeum Westerplatte zaprojektowali
i wybudowali Niemcy, zbulwersowa³a m.in. kieleck¹ m³odzie¿, która w szko³ach rozpoczê³a zbiórkê pieniêdzy na budowê Muzeum Westerplatte z polskich funduszy. Niepokoj¹ce by³y tak¿e projekty usuniêcia z Westerplatte Kaszubskiego Dywizjonu Stra¿y Granicznej oraz Wodnego Oddzia³u Bojowego Jednostki Wojskowej 2305 (Grom), który w stworzenie strategicznie wa¿nej bazy na Westerplatte zainwestowa³ kilkadziesi¹t milionów z³otych (zob. E. ¯em³a, Na Westerplatte zamiast bazy komandosów bêdzie
muzeum, Rzeczpospolita, 11 wrzenia 2008). Wbrew informacjom w prasie, i¿ na terenie zajmowanych przez MOSG i Grom
mia³o powstaæ Muzeum Westerplatte, w rzeczywistoci eksperci historyczni premiera Donalda Tuska mówili o stworzeniu wokó³
Basenu Amunicyjnego czego w rodzaju parku rozrywki, nawi¹zuj¹cego tradycjami do niemieckiego kurortu, jaki niegdy by³
na Westerplatte, z hotelami, restauracjami, marin¹ jachtow¹, molem, boiskami itp. Podobnie niefortunny jest pomys³ budowy
na Westerplatte hangaru-pawilonu wystawienniczego za astronomiczn¹ kwotê 10 mln z³ (zamiast np. odbudowy koszar), w którym planuje siê, ¿e ekspozycja dotycz¹ca obrony Sk³adnicy w nowym Muzeum Westerplatte, jako oddziale tym razem Muzeum II Wojny wiatowej w Gdañsku, ma zajmowaæ zaledwie oko³o 5% powierzchni.

125

K. Netka, Westerplatte zabytkowe. 14 nowych obiektów w rejestrze, Dziennik Ba³tycki, 2 grudnia 2008 r; B. Gondek, Westerplatte
trafi³o do rejestru zabytków, Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 2 grudnia 2008. Wiêkszoæ reliktów zosta³a ods³oniêta w wyniku prac
prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz dziêki pozyskanym przez cz³onków Stowarzyszenia dokumentom, co wczeniej zosta³o opisane w tym dodatku.
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Spotkanie Mariusza Wójtowicza-

Westerplatte -Podhorskiego i Piotra Szalaty
po wojnie z obroñc¹ Westerplatte kapita krajobraz
nem W³adys³awem Stopiñskim,
po bitwie

który ogl¹da z uwag¹ oryginaln¹
porcelanê ze Sk³adnicy, z której
korzysta³ w Kasynie Podoficerskim na Westerplatte
fot. Waldemar Tlaga
fot. Mariusz Wójtowicz-Podhorski

Polska flaga na dachu ruiny koszar na Westerplatte
Naszym obowi¹zkiem jest wiêc stworzyæ muzeum z prawdziwego zdarzenia  póki ¿yj¹ jeszcze ostatni westerplatczycy, bymy mieli spokój
sumienia, ¿e ci bohaterowie odejd¹ z przekonaniem, i¿ ich postawa i ich walka w 1939 roku zostan¹ zapamiêtane tak, jak Oni tego pragnêli przez
ca³e ¿ycie127.
fot. ze zbiorów SRH WST

Cz³onkowie Stowarzyszenia przy latarni
na wschodnim falochronie Westerplatte.
Ju¿ wkrótce dziêki Stowarzyszeniu latarnia zostanie wpisana do rejestru zabytków i byæ mo¿e zostanie jej przywrócony
przedwojenny wygl¹d

to, co zrobiono z tym miejscem, takie zmiany
[przywrócenie do stanu z 1939 roku  przyp.
P.Sz.] powinny byæ zrobione ju¿ dawno. Dlaczego
wy to tak póno robicie?126.

126

K. Zaj¹czkowski, Wiatr zmian na Westerplatte, [w:] Pomerania, nr 6, 2007.

127

W trosce o dalsze losy Westerplatte i pozyskanych zabytków Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Wojskowej
Sk³adnicy Tranzytowej na Westerplatte powo³a³o 1 stycznia
2009 roku Muzeum Wojskowej Sk³adnicy Tranzytowej na
Westerplatte.
Wiêcej informacji na stronie www.muzeum-westerplatte.pl
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Zamiast zakończenia
Nadal powstają kolejne karty powojennej historii Westerplatte nadal. Niestety z olbrzymimi
przeszkodami tworzonymi dla celów politycznych, czego przykładem były lata 2007-2015.
W owym okresie wyrzucono na śmietnik projekt budowy Muzeum Westerplatte (projekt
wyceniony na około 80 mln zł) kosztem budowy Muzeum II Wojny Światowej, gdzie sam
fundament kosztował ponad 100 milionów złotych, a całość budowy i wyposażenia obiektu
ledwie zamknęła się w kwocie pół miliarda złotych. Jak powiedział pewien polityk: „Projekt
budowy Muzeum Westerplatte przerwano żeby nie drażnić strony niemieckiej”. Przeszkody
te mają miejsce i obecnie.
Niestety całkowite zarzucenie budowy Muzeum Westerplatte w 2008 r. miało swój bolesny
wymiar dla ostatnich żyjących Obrońców. Kilka lat wcześniej wyobrażaliśmy sobie, iż będą
Oni gospodarzami uroczystości otwarcia Muzeum Westerplatte w 2009 r., gdy przetną wstęgi
i zaproszą zebranych gości do nowo otwartej stałej ekspozycji o funkcjonowaniu i obronie
Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Takiej o jakiej Bohaterowie z Westerplatte przez całe życie
marzyli. Nie sposób opisać smutku i rozpaczy kpt. Władysława Stopińskiego i mjr. Ignacego
Skowrona, gdy poznali od nas informację o tym, że zlikwidowany został projekt budowy
Muzeum Westerplatte. Wiedzieli w tym momencie, że już za swojego życia nigdy się nie
doczekają otwarcia na Westerplatte nowoczesnej placówki muzealnej z prawdziwego zdarzenia.
Kilka miesięcy przed swoją śmiercią mjr. Skowron jako ostatni żyjący Obrońca zobowiązał nas
słowem honoru, że zrobimy wszystko, aby Muzeum Westerplatte powstało…
O tym co wydarzyło się na Westerplatte po roku 2009 aż do dzisiaj opowie już nasza kolejna książka. I oby jej ostatnim zdaniem była informacja o otwarciu Muzeum Westerplatte na
terenie dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej.

Piotr Szalaty
Mariusz Wójtowicz-Podhorski
Westerplatte, wrzesień 2018
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