Sprawozdanie Zarządu Klubu Szkół Westerplatte
za okres V Kadencji tj. maj 2006- czerwiec 2010

Władze statutowe wybrane zostały na XXIII Sympozjum Klubu
w Ujeździe.
I Władze statutowe
Zarząd Klubu
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Gdańsk

Aneta Piskorz- Połubok- Sekretarz Klubu- Gdańsk
Lidia Jaremko

Złotoryja

Stanisława Uba

Kielce

Bogusław Kucharek
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Wojciech Kocięba
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Maria Spurek
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Wiesława Olszewska

-Członek

Tczew

Wioletta Udrman-Chrząszcz- Członek

Dzierżoniów

Funkcję Głównego Księgowego pełniła Krystyna Lempke

Gdańsk
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I Wstęp
6 września 2010 roku minie 20 lat od Pierwszego Założycielskiego Sympozjum.
Odbyło się ono w Gdańsku z udziałem 30 delegacji szkół oraz 16
Westerplatczyków w tym Leonem Pająkiem – ostatnim żyjącym oficerem załogi
Westerplatte.
Przyjęty na założycielskim sympozjum statut zawierał cele, które
brzmiały: współpraca, wymiana wspieranie się szkół w doskonaleniu pracy
wychowawczej wokół Postaci Patrona Szkoły.
Potwierdzeniem słuszności , realności założonych celów i form jest fakt,
że odbywamy dwudzieste siódme sympozjum , a także współpracujemy
i wykonujemy zadania w okresie międzysympozajalnym.
II Członkostwo Klubu
W

okresie

sprawozdawczym

nie

dokonano

nowych

przyjęć.

Zainteresowanie wyraziła Szkoła Podstawowa w Rutkach koło Augustowa,
którą gościliśmy na Sympozjum w Gdańsku.
W tej sytuacji lista członków ustalona na XXII Sympozjum w Cichym liczy
52 członków. Średnia frekwencja na sympozjach ostatniej kadencji wynosiła
31 szkół. Są jednak szkoły, które uczestniczyły bardzo sporadycznie lub wcale.
III Sympozja klubowe
W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery.
1. XXIII Sympozjum w Ujeździe 31 V – 3 VI 2006 uczestniczyły w nim
delegacje 30 szkół. Organizatorem była Szkoła Podstawowa im. Obrońców
Westerplatte , którą kierował kolega Wojciech Kocięba, a współorganizatorem
Gimnazjum Publiczne. Szkoły funkcjonują w jednym obiekcie , a obecnie
tworzą Zespół Szkół. Z Ujazdu pochodziło 4 członków Załogi Westerplatte
Michał Pryczek, Jan Donat- Zdunkiewicz, Stefan Duzik , Ryszard Duzik.
Dość oczywiste jest że spośród bogatej historii miejscowości na patronów
wybrano postacie stanowiące swoisty symbol w dziejach naszego narodu.
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Dzięki wspaniale organizowanej współpracy szkoły z rodzinami na sympozjum
gościliśmy: Siostry, brata i córkę Michała Pryczka, syna Jana Zdunkiewicza ,
wnuczkę Stefana Duzika. Obecni byli członkowie ich rodzin.
Program pierwszego dnia bogaty był w treści patriotyczne w sposób wyjątkowy
podkreślane przez Kompanię Honorową 25 Brygady Saperów z Tomaszowa
Mazowieckiego . złożono kwiaty na grobie Stefana Duzika, w kwaterze ofiar
II

Wojny

Światowej

oraz

w

miejscu

pamięci

na

terenie

szkoły.

Uczestniczyliśmy w Apelu Poległych.
Organizatorzy zaproponowali Szkołom Klubowym

konkurs literacki pod

hasłem „ Jeszcze się kiedyś Polsce przydamy”. Myśl przewodnia to słowa
majora Henryka Sucharskiego. Konkurs rozgrywany został w trzech kategoriach
wiekowych
Na konkurs wpłynęło 72 prace.
31 ze Szkół Podstawowych
25 z Gimnazjum
16 ze Szkół Ponadgimnazjalnych.
Prace zostały ocenione najlepsze nagrodzone i wyróżnione bardzo pięknymi
nagrodami i wydane w formie zwartej.
Ważnym wydarzeniem było udzielnie absolutorium Zarządowi IV Kadencji
i wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej V Kadencji.
W części turystycznej zwiedziliśmy Jednostkę Wojskową, okolice Tomaszowa
Mazowieckiego, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w

Spale. Ogromne

wrażenie wywarło zwiedzanie kompleksu bunkrów w Konewce koło Spały.
2. Sympozjum XXIV uczestniczyły w nim 33 delegacje zaproszonych szkół.
Zaproszenie na sympozjum przekazane zostało w Ujeździe przez delegację
Zespołu Szkół ze Złotoryi.
W miesiącu listopadzie 2006 roku szkoła zrezygnowała z organizacji.
W tej sytuacji rolę organizatora przejął Prezes Klubu Szkół zapraszając
do Reska. Sympozjum zorganizowały Gimnazjum i Szkoła Podstawowa
im. Mjr Henryka Sucharskiego.
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Było to drugie oficjalne sympozjum organizowane przez Resko, gdzie narodziła
się inicjatywa powołania Klubu w miesiącu marcu 1990 roku , spotkało się
10 szkół i 6 Westerplatczyków by porozmawiać o tej idei.
Gościem honorowym sympozjum była Pani Maria Wojtowicz i dwóch jej synów
– wdowa po śp Janie Wojtowiczu. Obrońcy Westerplatte mieszkańcu Stargardu
Szczecińskiego.
Zapraszając na sympozjum organizatorzy zaproponowali przygotowanie
prezentacji multimedialnej na temat pracy szkół z Patronem. Czternaście
prezentacji zostało odtworzonych w czasie oficjalnej uroczystości.
Szkoła Podstawowa przygotowała prezentację własnej pracy oraz jako
propozycję lekcji Kronikę Znaku Pamięci.
Pracownik naukowy Instytutu Pamięci Narodowej ze Szczecina wygłosił referat
na temat „ Czym jest patriotyzm dzisiaj?”. Uczestnicy mogli obejrzeć wystawę
dokumentów klubowych w tym biuletynów, materiałów promocyjnych
i wydawnictw .
W

części

turystycznej

uczestnicy

zwiedzili

fragment

Wybrzeża

Zachodniopomorskiego w tym Trzebiatów, Trzęsacz, Międzyzdroje, Woliński
Park Narodowy, Kamień Pomorski, Kołobrzeg w tym rejs w morze.
W miejscowości Kołczewo odwiedziliśmy grób Westerplatczyka Konstantego
Żurawskiego.
3. Sympozjum XXV uczestniczyły w nim delegacje 29 szkół.
Przez organizatorów Publiczną Szkołę Podstawową im Bohaterów Westerplatte
w Odrzywole nazwane zostało jubileuszowym, Współorganizatorem było
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II. Szkoły te funkcjonują w jednym
obiekcie.
Organizatorzy ogłośili konkurs plastyczny pt. „ Patron mojej szkoły” w dwóch
kategoriach:

dla klas 0-3 i klas 4-6 Szkół Podstawowych, oraz na plakat

z okazji 25 –lecia Sympozjum dla Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjlanych.
Na konkursów wpłynęły 63 prace z których zorganizowano wystawę,
a najlepsze nagrodzono bądź wyróżniono.
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Uczestnicy sympozjum mili okazję poznać piękno opoczyńskiego folkloru,
który kultywowany jest przez uczniów jak i dorosłych.
Odwiedziliśmy Izby Regionalne, Skansen, Muzeum w Czarnolesie, Radomiu ,
Szydłowcu, Studziannym.
Oddaliśmy hołd legendarnemu „ Hubalowi” mjr Henrykowi Dobrzańskiemu
w Anielinie.
Uczestnicy podpisali się pod pozdrowieniami, które wysłane zostały do
Honorowych Członków Klubu.
Odbyła się dyskoteka i ognisko.
4. Sympozjum XXVI uczestniczyły w nim delegacje 35 szkół, organizatorem
był po raz szósty Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców
Westerplatte w Gdańsku. Zarząd Klubu zaproponował w czasie Sympozjum
Odrzywole aby kolejne spotkanie nie zwoływać w tradycyjnym terminie
przełom maja- czerwca a przenieść na przełom sierpnia- września by móc
uczestniczyć w obchodach 70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.
Pomysł został zaakceptowany.
Spotkaliśmy się w Gdańsku uczestnicząc w głównych uroczystościach
rocznicowych od 29 sierpnia do 01 września. Przez wszystkie dni przebywał
z nami Westerplatczyk Pan Porucznik Ignacy Skowron z Kielc. Liczna grupa
uczniów miała możliwość spotkania się z jednym z trzech jeszcze żyjących
Westerplatczyków. Gościem Sympozjum był również Pan Profesor Andrzej
Drzycimski, który wygłosił referat na temat „ Westerplatte wczoraj i dziś”
oraz zeprezentował nowo wydaną książkę jest ona pierwszą częścią monografii
„Westerplatte 1939 historia i legenda”. Tytuł pierwszej części brzmi „ Przed
szturmem”. Wszystkie delegacje uczestniczące otrzymały tę pozycję książkową
z podpisem autora.
Przedstawiciele powstającego na Westerplatte muzeum II Wojny Światowej
przybliżyli zebranym założenia organizacyjne tej placówki.
Ks. Wiesław Philips podzielił się refleksjami na temat „ Jak dziś czcić
Westerplatte. Wśród gości z poza Klubu Szkół obecni byli przedstawiciele
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stowarzyszenia „Czwartacy” z Kielc, którzy kultywują tradycję Pułku Piechoty
Legionów z którego rekrutowała się osiemdziesięcio osobowa grupa Obrońców
Westerplatte, oraz uczniowie szkół z Wielkopolski, które współpracują
z Światowym Związkiem Armii Krajowej.
Organizatorzy zaproponowali bardzo różnorodny program inny na każdy dzień.
W niedzielę „Gdańsk historyczny”, którą zakończyliśmy późno wieczorną Mszą
świętą w Bazylice Mariackiej.
W poniedziałek „Gdańsk Solidarnościowy” dwukrotnie ze sztandarami
gościliśmy na uroczystościach pod Bramą Stoczni, odbyliśmy spotkanie
z Prezydentem Lechem Wałęsą.
Wierzę, że nie zapomnianym przeżyciem dla wszystkich uczestników był udział
w uroczystościach w dniu 01 września. O godzinie 4:45 u stóp kopca pomnika
na Westerplatte mogliśmy śledzić oficjalne uroczystości w których uczestniczył
Prezydent i Premier Rzeczypospolitej Polskiej, liczne osobistości życia
społecznego. W godzinach popołudniowych mogliśmy bezpośrednio śledzić
spotkanie przywódców Państw Europejskich. Nasza wyjątkowa liczna obecność
w Gdańsku w tych dniach stała się dowodem szacunku do wydarzeń, których
bohaterami są patroni naszych szkół. Mamy obowiązek być kolejnym ogniwem
łańcucha pamięci historycznego. Wyjątkowo wymownym stał się fakt
uczestnictwa w Sympozjum 10 dyrektorów szkół a także kliku wicedyrektorów,
którzy wybrali obecność w Gdańsku, a nieobecność na inauguracji roku
szkolnego w swoich szkołach. Dziękuję za tę szlachetną postawę.
IV. Przygotowanie Sympozjum to ogromne wyzwanie dla ich organizatorów
wymaga

pozyskania

sojuszników

swoistej

mobilizacji

środowiska

pozaszkolnego. Udzielana przez te środowisko pomoc świadczy o pozycji
szkoły w nim.
Ujazd, Odrzywół, Resko to
noclegowej

wymagało

to

małe miejscowości bez odpowiedniej bazy
dodatkowego

wysiłku

organizacyjnego

by zakwaterować i zorganizować program dla dużej grupy uczestników poza
siedzibami szkół.
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Problem Gdańska to znaczne odległości pomiędzy miejscami realizowania
programu. Za ten wysiłek należą się słowa serdecznych podziękowań i uznania.
Organizatorzy przygotowali również biuletyny posympozjalne, oraz załączniki
w postaci płyt z programami i zdjęciami. Powinne one stać się ciekawym
materiałem inspirującym codzienną pracę szkoły.
W czasie Sympozjów Zarząd Klubu honorował wskazane przez organizatorów
osoby Medalami Klubowymi. Kultywowana jest tradycja odtwarzania hymnu
klubu

przy

dźwiękach,

którego

pochylają

się

sztandary

szkół.

Ich ilość prezentowana również w przemarszach ulicami miejscowości
wywołuje autentyczny zachwyt.
Cieszy fakt organizowania najczęściej na inaugurację sympozjum Mszy
Świętych w czasie których w towarzystwie sztandarów modlimy się za zmarłych
Westerplatczyków, za żyjących, za ich rodziny za pomyślność w naszej pracy.
Msze Święte w Ujeździe celebrował biskup pomocniczy

diecezji Łódzkiej

Ireneusz Pękalski
w Odrzywole Ks. Kanonik Adam Łukiewicz.
w Resku Ks. Piotr Szatkowski
w Gdańsku Ks. Ludwik Kowalski
Uczestnicy Sympozjum otrzymują bardzo wiele materiałów promocyjnych
z regionu a w szkole pozostają bardzo cenne liczne upominki, słowa gratulacji
i podziękowań.
Na Sympozjach gościliśmy posłów, władze oświatowe, samorządowe. Wielu
przyjmowało honorowy patronat wielu przysyłało gratulacje. Świadczy to
o dbałości organizatorów o wizerunek stowarzyszenia za co serdecznie dziękuję.
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V. Informacja o działaniach między Sympozjami.
1. Członkowie Zarządu Klubu uczestniczyli we wrześniu 2006 w Jubileuszu
45-klecia Szkół Morskich w Gdańsku. Gośćmi byli również chórzyści
XIII LO Kraków.
2. W miesiącu czerwcu 2007 roku Prezes Klubu Adam Szatkowski,
Wiceprezes Zbigniew Pancer oraz Poczty Sztandarowe i delegacje Szkół:
Zespołu Szkół Morskich z Gdańska, Zespołu Szkół z Jabłonki, Szkół
Podstawowych z Myślenic i Cichego byli gośćmi uroczystości 50-lecia
XIII LO w Krakowie.
3. Po konsultacjach z członkami Zarządu Klubu w marcu 2008 przekazano
Polskiej Agencji Prasowej oświadczenie w sprawie filmu „ Tajemnica
Westerplatte” w reżyserii Pawła Chochlewa.
Oto jego treść:
OŚWIADCZENIE
Westerplatte dla każdego Polaka jest symbolem bezprzykładnego
bohaterstwa, poświęcenia dla ojczyzny i honoru polskiego żołnierza.
Dlatego wiele szkół na terenie całego kraju nosi imię związane
z Westerplatte, a 52 spośród nich należy od Ogólnopolskiego StowarzyszeniaKlubu Westerplatte.
Postawa obrońców tego skrawka polskiej ziemi to nieprzemijające
wartości etyczne, na których budujemy programy wychowawcze w naszych
placówkach. Kiedy tylko była okazja zawsze gościliśmy w naszych szkołach
żyjących Westerplatczyków, a dziś utrzymujemy systematycznie kontakty z ich
rodzinami, opiekujemy się mogiłami zmarłych bohaterów, kultywujemy pamięć
o nich.
Zaskoczeni jesteśmy scenariuszem filmu fabularnego
„Tajemnice Westerplatte”. Który godzi o nasze uczucia patriotyczne, burzy etos
bohaterów narodowych, pomija prawdę historyczną.
Obronę godności i honoru bohaterskich, obrońców Westerplatte, używany za
swój moralny i obywatelski obowiązek.
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4. W miesiącu lipcu w imieniu Zarządu Klubu zostały skierowane gratulacje
z okazji objęcia stanowiska Dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Warszawie przez Panią Marlenę Fałkowską, która kierowała
Szkoła Podstawową nr 207 w Warszawie i była organizatorem VIII Sympozjum
Klubu. Wyjątkowym przeżyciem dla uczestników tego sympozjum była
uroczystość składnia wieńców na Grobie Nieznanego Żołnierza.
5. W miesiącu kwietniu 2009 Prezes Klubu podjął interwencję w sprawie
pominięcia Westerplatczyków

w Komitecie Honorowym Obchodów 70

Rocznicy II Wojny Światowej. Skierowane zostały pisma do Kierownika
Urzędu

Spraw

Kombatantów

i

Osób

Represjonowanych,

oraz

Przewodniczącego Komitetu Pana Władysława Bartoszewskiego. Pisemne
odpowiedzi niestety bardzo spóźnione i wymuszone licznymi telefonami
zawierały dyplomatyczne uniki.( w załączeniu).
6. Uruchomiona została strona internetowa Klubu, pracę tę wykonał kolega Piotr
Saletnik z Zespołu Szkół Morskich z Gdańska. Serdecznie dziękuję za jej
prowadzenie.
7. Dziękuję z przesłane zaproszenia na uroczystości szkolne. Przepraszam
za nieobecność.
VI. Przedstawiając powyższe sprawozdanie dziękuję za aktywność wielu szkół.
Podziękowania należą się również tym, którzy umożliwili udział w Sympozjach
mijającej kadencji. Dziękuję koledze Zbigniewowi Pancerowi- Wiceprezesowi
Klubu, koleżance Krystynie Lempke- Księgowej Klubu za bieżącą codzienną
pracę.
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