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Kilkadziesiąt lat byla skrzynką na listy

Unikaty zWesterplatte
uska zajmuje sporą
część bagażnika vo-
lvo. Pomalowana jest
na brzydki szary ko-
loł z którego tylko

gdzieniegdzie przeblyskuje
mosiądz. Szara farba to pa-
miątka po kilkudziesięciolet-
niej stużbie w roli części
skrzynki na lisĘ

po 65 latach luska kalibru
150 mm, wystrzelona z pan-
cernika,,Schleswig-Holste-
in" we wrześniu 1939 roku,
wTaca na swoje miejsce. I to
doslownie. Arazemznią
unikatowe zdjęcia z'Wester-
platte.

Wykradziona
Niemcom

Uwe Koslowski wyjechal
z Polski w stanie wojennym.
Po pobycie m.in. w Niem-
czech zamieszkal na stale
w Mariehamn, stolicy Wysp
Alandzkich, gdzie pracuje
jako przewodnik turystycz-
ny

12 lat temu wynająI miesz-
kanie od Johna Erikssona,
emerytowanego marynalza,
który cale swoje zycie plywal
między Finlandią, Niemcami
a Polską. Okazalo się, że zimą
1940 roku John znalazl się na

łem wojennlrm, można je by-
lo powtórnie wykorzystać.

Wojenne kwiatki
W Mariehamn z części lu-

sek John porobil doniczki na
kwiat5ł I tak stały sobie spo-
kojnie, dopóki latem zeszlego
roku uwe koslowski nie
przecrytal komiksu,Wester-
platte - załoga śmierci", wy-
danego przez SIow arzyszenie
Rekonstrukcji Historycznej
Wojskowej Skladniry TYan-
zytowej na Westerplatte.
Wtedy przypomnial sobie
o historii opowiedzianej
przez Erikssona.

Od kilku lat Uwe mial już
wlasne mieszkanie. Gdy do-
tarł do domu Erikssona, do-
wiedzial się, że ten już nie ży-
je. Jego dwaj synorvią Bertil
i Dan przypomnieli sobią że
istnieje jeszcze jedna tuska.
W ich sta4rm domu letnisko-
wym, gdzie kiedyś rłrmonto-
wano ją jako podstawę
skrzynki na list5ł

Okazało się, że ów budv-
nek stoi bardzo blisko miesz-
kania Uwe.

Slawna
też w Finlandii

Obecni lokatorzy tego do-
mu, Nina Fellman - redaktor
naczelna lokalnej gazety,,Nya
A]and" i Robert JanssoĄ szef
miejscowego Instytutu Pokoju
nie mieli nic przeciwko temu,
by oddać militarną pamiątkę.

Sygnatura na lusce ,,Polte Magdeburg t932" wedlug znawców militariów świadczy o tym, że wystrzelono ją wta_
śnie ze,,Schleswiga-Holsteina".

mu się też wylicytować unika-
towe zdjęcia z Westerplatte
zr<lbionc już po zaktlń<,zcniu
walk. Nicktóre z nich nigdv
nic byty pokazyrvane w ja-
kichkolwiek publikacjach do-
tvczątych historii tcgtl miej-
sca. Teraz róumież wzbogacą
zbiory stowarzyszenia.

Łuska jest już w Gdańsku.
Najpierw przgcchala na miej-
sce, skąd ją zabrano. Dzisiej-
sza przystń promowa w No-
wym Porcie stoi dokladnie


