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SPRAWOZDANIE 

 

Z XXXVI SYMPOZJUM KLUBU SZKÓŁ WESTERPLATTE 

 

 

W dniach od 28 sierpnia do 1 września 2019 roku w Gdańsku odbyło się XXXVI 

Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte oraz VIII Spotkanie Rodzin Westerplatczyków. 

Organizatorem i gospodarzem spotkania był Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich 

Obrońców Westerplatte z Panią Dyrektor Hanną Szkodo. W Sympozjum brały  udział 

delegacje z 25 szkół z całej Polski, w tym 91 uczniów i 71 opiekunów oraz członkowie rodzin 

żołnierzy z Westerplatte. 

Obchody Sympozjum rozpoczęły się 29 sierpnia. Wówczas do Gdańska przyjechali 

zaproszeni goście – uczestnicy Sympozjum, z prezesem Klubu Szkół Westerplatte p. 

Adamem Szatkowskim. Goście zostali przywitani przez Panią Dyrektor Hannę Szkodo i 

zakwaterowani w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy alei Grunwaldzkiej w Gdańsku. 

Pomoc w zakwaterowaniu gości zaoferowali nauczyciele i kadra kierownicza ZSM – p. Aneta 

Piskorz-Połubok, p. Krystyna Lempke i p. Aneta Małasiewicz. 

Dzień później uczestnicy Sympozjum udali się na zwiedzanie Portu Gdańsk. 

Zobaczyli Kapitanat Portu, Nabrzeże Oliwskie, Wiślane i Zbożowe oraz Terminal Promowy  

Westerplatte. Goście mogli zobaczyć z bliska wyposażenie nabrzeży w urządzenia 

przeładunkowe  oraz  codzienną pracę portowców. Atrakcją okazał się przejazd tunelem pod 

Martwą Wisłą, który łączy lewobrzeżną część gdańskiego Portu z krajową siecią dróg i 

autostrad. Gości oprowadzała p. Małgorzata Klassen. Uczestnicy Sympozjum zwiedzili 

również historyczne centrum Gdańska, zapoznając się z historią i rozwojem miasta. Spacer 

uliczkami Starego Miasta wzbudził ogromne zainteresowanie, zwłaszcza reprezentacyjne 

obiekty Starówki: Wyspa Spichrzów, Długi Targ, ulica Długa, Bazylika Mariacka i Poczta 

Polska. Interesujące informacje i anegdoty o przeszłości Gdańska przekazywali nauczyciele 

historii: p. Agnieszka Dombrowska, p. Kazimierz Skiba i p. Marcin Baruchowski. 

Dzień 30 sierpnia obfitował w wiele interesujących i podniosłych wydarzeń. Rano 

Uczestnicy Sympozjum, nauczyciele oraz uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół 

Morskich zebrali się pod Katownią, skąd – w uroczystym pochodzie, który uświetniła Pstrong 

Orkiestra i występy szkolnych cheerleaderek – udali się do Bazyliki Mariackiej. Tam 

uczestniczyli we Mszy świętej, celebrowanej przez ks. biskupa Wiesława Szlachetkę i  ks. 

Kanonika Zbigniewa Cichona (dziekana dekanatu Gdańsk-Wrzeszcz, proboszcza  par. Św. 



 2 

Stanisława Bp., absolwenta ZSM) oraz ks. Pawła Górnego (proboszcza  par. Św. Jadwigi 

Śląskiej w Gdańsku Nowym Porcie). Ceremoniarzem podczas Mszy św. był ks. Kanonik 

Piotr Libiszewski (były katecheta w ZSM Gdańsk). Za oprawę muzyczną był odpowiedzialny 

p. Tomasz Wojnowski. W organizacji Mszy św. udział wzięli ponadto p. Adam Kraszewski i 

p. Aneta Piskorz-Połubok. Uczestnicy uroczystości uczcili minutą ciszy pamięć wieloletniego 

włodarza Miasta Gdańska, tragicznie zmarłego Prezydenta, Pana Pawła Adamowicza. 

Reprezentanci klas I ZSM złożyli wieniec przy grobie śp. Prezydenta.  

 Najbardziej wyczekiwaną i podniosłą chwilą było ślubowanie uczniów klas 

pierwszych, którzy w jednakowych marynarskich mundurach godnie reprezentowali Zespół 

Szkół Morskich.  

Następnie goście udali się do Muzeum II Wojny, gdzie odbyła się główna uroczystość 

związana z XXXVI Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte oraz z 80. rocznicą wybuchu II 

wojny światowej. Wydarzenie swoją obecnością uświetnili: gospodarz miejsca, p. Karol 

Nawrocki, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, p. Piotr Kowalczuk, Dyrektor Departamentu 

Edukacji i Sportu Województwa Pomorskiego, p. Adam Krawiec, Pomorska Wicekurator 

Oświaty, p. Małgorzata Bielang. Wzruszająca część artystyczna i pieśni chóru „Scherzi 

Musicali”, którym dyrygowała p. Daria Polanowska,  uświetniły tę podniosłą uroczystość. 

Autorami oprawy artystycznej i merytorycznej podczas spotkania w Muzeum byli: p. Anna 

Skibniewska, p. Barbara Czernis, p. Katarzyna Saletnik, p. Bogumiła Brogowska, p. 

Stanisław Duziak i p. Piotr Saletnik. Pani Karina Puzdrowska ogłosiła wyniki konkursów: 

literackiego i plastycznego. Nagrodzone osoby odebrały nagrody z rąk Pani Dyrektor ZSM. 

Po zakończeniu uroczystości goście obejrzeli eksponaty i wystawę w Muzeum. 

31 sierpnia był dniem zwiedzania. Goście udali się do Wydziału Usług Żeglugowych, 

gdzie oglądali holowniki oraz zwiedzili Nabrzeże Ziółkowskiego przy Kapitanacie Portu, a 

następnie odbyli rejs statkiem Żeglugi Gdańskiej do Sopotu. Spacer linią brzegową z Sopotu 

do Gdańska Brzeźna okazał się wielką atrakcją dla jego uczestników. Wzruszającą chwilą 

było złożenie kwiatów na grobach Westerplatczyków – Józefa Malaka i Juliana 

Dworakowskiego przez delegację ZSM. Dzień pełen atrakcji zakończyło wspólne 

biesiadowanie wszystkich uczestników Sympozjum (na terenie schroniska) i śpiewanie pieśni 

patriotycznych przy akompaniamencie gitar w wykonaniu nauczycieli Szkoły Podstawowej w 

Dzierżoniowie. 

Niedziela – 1 września – to ostatni i jednocześnie szczególny dzień Sympozjum. 

Goście i delegacja ZSM brali udział w uroczystościach na Westerplatte, gdzie o godzinie 4.45 

gdańszczanie i zaproszeni goście (m.in. reprezentanci wielu polskich samorządów oraz 24 
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zagranicznych miast dotkniętych II wojną światową, m.in. burmistrzowie: Londynu, 

włoskiego Cassino, norweskiego Narviku, holenderskiej Bredy, izraelskiej Hajfy, japońskiej 

Osaki) upamiętnili 80.rocznicę wybuchu II wojny światowej. Po części oficjalnej delegacja 

XXXVI Sympozjum (dyrektorzy szkół z Brzeska, Kleczy Dolnej oraz Strzelina) oddała hołd 

Bohaterom Westerplatte i złożyła wiązanki pod pomnikiem oraz na grobie Henryka 

Sucharskiego. 

Po uroczystościach na Westerplatte uczestnicy Sympozjum KSW opuścili Gdańsk.  

XXXVI Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte wpisuje się w piękną tradycję spotkań 

szkół, których patronami są bohaterscy obrońcy Westerplatte. Tegoroczny zjazd w Gdańsku 

miał w tych dniach wymiar szczególny: spotkanie delegacji szkół połączone było z 

uroczystościami upamiętniającymi 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, dlatego też 

kilkudniowe spotkanie obfitowało w wiele atrakcyjnych, podniosłych i wzruszających 

wydarzeń.  

 

 

 


