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     Gdańsk, dnia 31 maja 2019 r. 
Oświadczenie 

Stowarzyszenia Godność w sprawie  budowy 
Muzeum Obrony Westerplatte 

 
    ,,Zrobimy wszystko co możliwe, choć mamy niewiele narzędzi w walce z opresyjnym państwem 
PiS, w którym tylnymi drzwiami właśnie w sejmie usiłuje się przeprowadzić tę ustawę. Szkodliwą 
dla polskości Gdańska, o której tak uroczo mówią państwo radni  z Prawa i Sprawiedliwości. A ja 
oświadczam, że jako Prezydent Gdańska, nie pozwolę zredukować Gdańska do Neptuna i Żurawia i 
innych pięknych zabytków. Gdańsk jest częścią Polski i nie da się z niej wypchnąć”. 
 
  To wystąpienie Prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz na sesji Rady Miasta Gdańska 
wygłoszone w dniu 30 maja dla uzasadnienia uchwały klubów  związanych z obecnym układem 
rządzącym przeciwko przejęciu przez państwo terenu Westerplatte i budowie Muzeum Obrony 
Westerplatte. Wystąpienie to przejdzie do historii Gdańska jako wrogie legalnie wybranemu 
rządowi RP. Jest ono sprzeczne z logiką. Kiedy i gdzie rząd oświadczył, że chce uchwalić ustawę 
szkodliwą dla polskości Gdańska, lub wypchnąć Gdańsk z Polski. To są daleko idące insynuacje, na 
które powinien zareagować Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 
 Jako mieszkańcy Trójmiasta, byli więźniowie polityczni stanu wojennego zrzeszeni w 
Stowarzyszeniu Godność znamy dobrze historię zmagań o upamiętnienie bohaterskich obrońców 
Westerplatte. Tu na Wybrzeżu po  wojennej tułaczce osiedliło się kilkunastu Westerplatczyków. 
Kilku z nich pracowało w Stoczni i Porcie Gdańskim np.  por Stefan Grodecki, który na prośbę kpt. 
Franciszka Dąbrowskiego  w 1946 r. zorganizował ekipę portowców,  która zbudowała symboliczną 
mogiłę poległych Westerplatczyków.  Krzyż na mogile przetrwał do 1962r. Kiedy zmarł kpt. 
Franciszek Dąbrowski komuniści uznali, że Westerplatte można wykorzystać do patriotycznego 
wychowania młodzieży opartego   na przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. Usunięto wówczas z 
mogiły betonowy krzyż a na mogile postawiono radziecki czołg.  To strajkujący portowcy i 
Westerplatczycy mieszkający na Wybrzeżu w sierpniu 1980 r. wysunęli postulat, aby usunąć z 
mogił czołg i przywrócić krzyż. W sierpniu 1981 władza nie zgodziła się na usunięcie czołgu, ale 
krzyż portowcy ustawili na mogile przed czołgiem. W uroczystościach brało udział kilkanaście tyś. 
ludzi i kilkudziesięciu wzruszonych  Westerplatczyków, w tym  siostra mjr. Henryka Sucharskiego 
pani Bugajska z mężem.  
 
Po przegranych wyborach 4 czerwca 1989 r. komuniści przed 1 września sami usunęli czołg a krzyż 
przestawiono   20 m   w bok od mogiły. Zmieniono także kształt mogiły  ustawiając granitowe 
tablice z  nazwiskami poległych. Przed 70-tą rocznicą wybuchu II wojny światowej  jako 
Stowarzyszenie Godność wystąpiliśmy do  Rady Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej  ministra śp. 
Andrzeja Przewoźnika, aby przestawić krzyż na swoje pierwotne miejsce, gdzie w 1946 r ustawił 
go kpt. Franciszek Dąbrowski. Zamierzaliśmy wówczas postawić tablicę upamiętniającą spotkanie 
Papieża Jana Pawła II z młodzieżą  w czerwcu w 1987 r. na Westerplatte. Zwróciliśmy się do  do 
ministra kultury o przyznanie dotacji na ten cel.  Niestety, otrzymaliśmy odpowiedź odmowną. 
Chcieliśmy, aby przywódcy Państw koalicji antyhitlerowskiej składając wieńce na żołnierskich 
mogiłach zobaczyli, że mają one chrześcijański charakter i że tu na Westerplatte był Jan Paweł II i 
spotkał się z  młodzieżą. Krzyż przywrócił  wojewoda dopiero w grudniu w 2010r. Pieniądze na ten 
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cel zarezerwował w budżecie minister śp. Andrzej Przewoźnik. 
  
Tablicę upamiętniającą spotkanie Papieża z młodzieżą ufundowaliśmy w 2015 r. jako więźniowie 
polityczni z odszkodowań za represje w stanie wojennym. Koszt projektu tablicy pokryło miasto. 
Miasto Gdańsk za własne pieniądze wyremontowało plac u podnóża kopca.  
 
W dniu 1 września 2015r. Prezydent Adamowicz wszczął na Westerplatte na oczach całej Polski 
atak na rząd bowiem chciał niezgodnie z rytuałem wojskowym, aby to harcerz odczytał część 
apelu. W następnym roku zapowiedział , że uroczystości na Westerplatte odbędą się bez udziału 
wojska. Tej kompromitacji Polski udało się uniknąć w ostatniej chwili po rozmowie z ministrem 
MON.  
 
Obecne władze miasta Gdańska używają ECS, Muzeum II Wojny Światowej i obecnie Westerplatte  
jako narzędzi  do walki z rządem przedstawiając się jako ofiary opresji , podczas gdy prawda leży 
po stronie  sprawujących władzę.  Statuty ECS  i Muzeum II Wojny Światowej napisane za rządów 
PO i PSL dawały władzom miasta przewagę w zarządzaniu  tymi placówkami. To tu w ECS zbierają 
się działacze opozycji, KOD-u i LGBT. Widzieliśmy co działo się wokół ECS  4 czerwca br.  Tu ustala 
się taktykę walki z rządem. Od rządu wymaga się terminowego realizowania dotacji. 
 
Jako członkowie Stowarzyszenia Godność popieramy projekt ustawy dotyczącej przejęcia 
Westerplatte przez Państwo i wybudowania  tam Muzeum Westerplatte, które będzie wizytówką 
obrony Westerplatte, z którego wszyscy Polacy będą dumni. Konieczne jest prowadzenie na 
Westerplatte prac archeologicznych, bowiem niektórzy badacze twierdzą, że ciała poległych                       
żołnierzy są gdzieś zabetonowane. Inni twierdzą, że zostali pochowani w bezimiennych mogiłach 
na cmentarzu na Zaspie. Te argumenty obok innych równie ważnych uzasadniają prowadzenie 
tam prac archeologicznych.  
 
Uważamy, że podkreślanie nazwy ,,Wolne Miasto Gdańsk ''przez obecne władze Miasta i 
gloryfikowanie wątpliwych autorytetów niemieckich Gdańszczan jest błędne  i niezgodne z polską 
racją stanu. Władze Miasta nie pamiętają  jaki stosunek do Polski i Polaków mieszkających w 
Gdańsku w latach 1920-45 miały faszystowskie władze i popierające je niemieccy mieszkańcy i jak 
potraktowano Polaków mieszkających od wieków w Gdańsku po 1 września 1939 r.   
 

Stanisław Fudakowski          Andrzej Osipów        Czesław Nowak 
sekretarz                                    Wiceprezes                  Prezes 

 
PS. 
We wrześniu 1989r. jako poseł  w pierwszym swoim wystąpieniu upomniałem się aby wszystkim 
żyjącym Westerplatczykom, którzy nie otrzymali Krzyży Virtutti Militari takie odznaczeń dostali.  
Min Florian Siwicki zebrał Westerplatczyków w ciągu dwóch tygodni  i te odznaczenia im wręczył.  
Prezydent Jaruzelski po moim wystąpieniu odebrał  L Breżniewowi Krzyż Virtuti Militari.   
Czesław Nowak 
 
 
 


