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

12 lat temu wynająt miesz-
kanie od Johna Erikssona,
emerytowane go marynaruą
który całe swoje życie plywał
między Finlandią, Niemcami
a Polską. Okazało się, że zimą
1940 roku John znalazl się na
nabrzeżu w NeufahrwasseĘ
dzisiejsąrm Nowym Porcie.

Wielkiego skladowiska łu-
sek wystrzelonych ze ,,Schle-
swiga-Holsteina" i ciężkich
moździerzy stacjonujących
w Brzeźnie i Nowym Porcie
pilnowalo niewielu niemiec-
kich żolnierzy Kilka lusek
udało się zńraćze skladoul,i-
ska. Niemcy zorientowali się,
co się dzieje, zaczęli strzelać.
Łuski byly cennym materia-

wano ją jako podstawę
skrzynki na list5ł

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

Slawna
też w Finlandii

Obecni lokatorzy teg<l dtl-
mu, Nina Fellman - redaktor
naczelna lokalnej gazety,,Nya
A]and" i Robert Jansson, szef
miejscowego Insfiutu Pokoju
nie mieli nic przeciwko temu,
by oddać militarną pamiątkę.
Historia fuski znalazła za to
miejsce w kilku fińskich gaze-
tach.

Nieznane do tej pory fakty
przedstawione w komiksie
o WST i nowatorskie podej-
ście do historii sktonił Uwą
by zostać członkiem stowarzy-
szenia zaimującego się rekon-
strukcj ą Westerplatte.

Jakiś czas temu na interne-
towym serwisie aukcyjnym
spośród wielu chętnych udalo
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śnie ze,,Schleswiga-Holsteina".

rlttr się też wylirytować unika-
ttlwc zdjęcia z Westerplatte
zrtlhitlnt, |uż po zakończeniu
wa|k. Nitlkt,órc z nich nigdy
nic byly pokai4lwanc w ja-
kichkolwiek publikacjach do-
tvczątyt:h hist<lńi ttlgtl mit:j-
sca, l'craz równicż wzbogacą
zbiory stowarzyszenia.

Łuska jest już w Gdańsku.
Najpierw prą4echala na miej-
sce, skąd ją zabrano. Dzisiej-
szaprrystań promowa w No-
wym Porcie stoi dokładnie
w miejscu, gdzie niegdyś znaj-
dowało się nabrzeże węglowe,
na którym Niemry składowali
wlaśnie luski z pancernika
,,Schleswig-Holstein".

Niewykluczone, że rodzina
Erikssonów zdecyduje się
przekazać stowarzyszeniu
zWesterplatte także inne łuski
z pancernika, te mniejsze,
o kalibrze 88 mm, i olbrzymią
luskę moździerzową,,,dwustu-
dziesiątkę".

Marszalek Rzeszy Hermann Góring i dowódca ,,SchIeswiga-Holsteina" Gustav Ktei_nk9mp
prawdopodobnió w okoIicach kasyna oficerskiego na Westerplatte. To zdięcie nie byio
nigdy wcześniej publikowane.

Zdjęcie z Nowego Portu (na wysokości Twierdzy Wisloujście), \,vykonane po zakończeniu
walk na Westerplatte. Napis na tablicy (w wolnym tłumaczeniu) brzmi, że ,,pancernik zo-
stawil Polaczków w skarpetkach".

Dom w Nowym Porcią prawdopodobnie zniszczony podmuchem dziat pancernika.

Zdjęcia z archiwum SRHWSTNW


