Oświadczenie złożone
przez senatora Kazimierza Kleinę
na 60. posiedzeniu Senatu
w dniu 16 maja 2018 r.
Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego
Piotra Glińskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W odpowiedzi na apel Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zorganizowania
w 2019 roku w Gdańsku obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej zwracam się do Pana z prośbą
o przystąpienie do przygotowania uroczystości na Westerplatte.
Gdańsk jest miastem spinającym historyczną klamrą ważne daty w nowożytnej historii naszego narodu.
Z jednej strony jest rok 1939 i wybuch największego w dziejach świata konfliktu, z drugiej – data wyznaczająca faktyczny kres jego geopolitycznych konsekwencji, czyli rok 1989. Z tych powodów Gdańsk, a dokładnie Westerplatte, jest predysponowane do spełniania funkcji centrum obchodów 80. rocznicy rozpętania wojennej hekatomby. Pamięć o bohaterach Westerplatte jest w Gdańsku szczególnie istotna. Pomnik Obrońców
Wybrzeża i teren wokół niego do dziś są niemymi świadkami przelanej krwi i walki do końca w obronie uniwersalnych wartości. W 1939 roku to właśnie na Pomorzu, w Piaśnicy i w wielu, wielu innych miejscach,
zostało zamordowanych tysiące naszych rodaków z elit przedwojennego Pomorza.
Dlatego w ten istotny dla nas wszystkich dzień spotkajmy się w miejscu rozpoznawalnym dla znacznej
części międzynarodowej społeczności. Mieszkańcy całego świata winni uczcić pamięć ofiar II wojny światowej właśnie w tym szczególnym miejscu – symbolu wierności ojczyźnie i naszej tożsamości. Od 1999 roku
każdego 1 września z inicjatywy władz Gdańska nasi rodacy, w tym świadkowie historii, weterani oraz młodzież, na znak szacunku pochylają głowy przed niezwykłą odwagą obrońców Westerplatte. Słowa św. Jana
Pawła II: „każdy ma swoje Westerplatte”, nie straciły na aktualności i w dalszym ciągu przemawiają do wyobraźni młodego pokolenia Polek i Polaków. Niech stanie się to mottem tego wydarzenia. Wspólnie i ponad
podziałami upamiętnijmy godnie ofiary i złóżmy hołd bohaterom oraz okażmy nasz szacunek wobec skali tej
tragedii.
Gmina miasta Gdańska, zgodnie z apelem rady miasta, potwierdza swoją gotowość i ambicję właściwego
przygotowania Westerplatte do organizacji tych obchodów, dlatego jeszcze raz wyrażam poparcie dla tej
inicjatywy.
Z wyrazami szacunku
Kazimierz Kleina

