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                                                                           Gdańsk  –   maj 2018 

 

Sprawozdanie 

Zarządu Klubu Szkół  Westerplatte 

Za okres VII kadencji  (lata 2014 – 2018) 

  

Władze statutowe wybrane w 2014 roku na XXXI Sympozjum w 

Kielcach 

 

Zarząd Klubu:  

Adam Szatkowski           -         prezes Resko, 

Hanna Szkodo                 -         viceprezes Gdańsk, 

Aneta Piskorz-Połubok   -         skarbnik Gdańsk, 

Zofia Wiktorowicz          -         sekretarz Odrzywół, 

Stanisława Uba                -        członek Kielce, 

Zbigniew Pancer              -        członek Gdańsk, 

Bogusław Kucharek         -        członek Kraków. 

 

Komisja Rewizyjna: 

Maria Spurek             -            przewodnicząca Kielce, 

Jolanta Obód              -           członek Kwidzyn, 

Zbigniew Gradziński     -       członek Michów. 
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Funkcję Głównego Księgowego pełni Krystyna Lempke – Gdańsk. 

 

I.Członkowie Klubu 

W okresie sprawozdawczym do klubu zostały przyjęte trzy szkoły. 

Wszystkie wchodziły w skład Zespołów Szkół - Szkoła Podstawowa im. 

Bohaterów Westerplatte i Gimnazjum nr 1 im Bohaterów Westerplatte 

w Michowie oraz Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Bohaterów 

Westerplatte w Jelonkach. Klub liczy aktualnie 52 szkoły. 

Zmiany wprowadzone przez reformę od września 2017 roku 

zlikwidowały samodzielne gimnazja - w Kielcach nr 9, w Tczewie nr 2, 

w Sławnie  nr 1, w Wyszkowie nr 2, w Warszawie nr 126 i  nr 34 w 

Gdańsku. Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole zmieniła patrona 

z Bohaterów Westerplatte na Jana Pawła II. 

Szkoła w Wyszkowie powróciła do nazwy i numeru szkoły sprzed 

reformy, tj. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Obrońców Westerplatte. 

Podobnie  w Warszawie powróciła  do poprzedniej nazwy Szkoła 

Podstawowa nr 376 im. Bohaterów Westerplatte. Gimnazjum w 

Kielcach włączono do SP im. Adama Mickiewicza, a Gimnazjum w 

Tczewie do Sportowej Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Bohaterów 

Westerplatte. 

Reasumując, do  roku 2019 ubędzie z tego powodu 5 szkół - członków 

Klubu. 

 

II. Sympozja Klubowe 

Sympozja Klubu odbywały się regularnie dzięki zaangażowaniu 

organizatorów, za co powinniśmy być im bardzo wdzięczni. 

Przygotowane programy były bardzo ambitne i różnorodne. Obok  

tradycyjnych elementów, takich jak: przemarsze uczestników w asyście 
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orkiestr i sztandarów szkolnych, msze św., programy artystyczne itp.,  

prezentowały dorobek szkół, walory historyczne i  turystyczne regionu. 

Organizatorzy współpracowali z wieloma instytucjami i organizacjami, 

zarówno miejscowymi jak i spoza terenu. Wszyscy organizatorzy 

zadbali też bardzo o komfort uczestników sympozjów, tj. wysoki 

poziom i jakość noclegów, wyżywienia i transportu. 

XXXI Sympozjum   (28 -  31.V.2014) 

Zorganizowało je Gimnazjum nr 9 w Kielcach im. Mojr. Henryka 

Sucharskiego już po raz drugi, poprzednie organizowane przez tę szkołę 

odbyło się w 2002 roku. Było to trzecie już sympozjum w Kielcach. 

Uczestniczyło w nim 25 szkół. Organizatorzy zaproponowali konkurs 

na prezentację multimedialną pt  „Śladami Bohaterów Westerplatte”,  w 

trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły 

ponadgimnazjalne. Konkurs został podsumowany, a zwycięzcy 

nagrodzeni. 

W programie Sympozjum znalazły się: Apel Pamięci, prezentacja 

działalności Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków Czwartego Pułku 

Legionów w Kielcach, skąd rekrutował się Pluton Wartowniczy służący 

na Westerplatte od wiosny 1939 roku oraz program artystyczny. Gośćmi 

honorowymi była liczna grupa członków rodzin westerplatczyków. 

Oddano hołd i złożono kwiaty na grobach Westerplatczyków. 

Program turystyczny obejmował m.in.: grę miejską, zwiedzanie Kielc, 

Św. Krzyża, warsztaty w Centrum Kulturalno-Archeologicznym w 

Nowej Słupi i Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne. 

Zarząd Klubu i Komisja  Rewizyjna złożyły sprawozdania za okres VI 

kadencji oraz dokonano wyboru organów klubowych. 

Organizatorzy wydali biuletyn opisujący przebieg sympozjum. 

XXXII Sympozjum ( 26 – 29.V.2015) 



4 
 

 Organizatorem  Sympozjum była Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 

Westerplatte w Tłuchowie. 

W sympozjum uczestniczyły delegacje 24 szkół. 

Część konkursowa to Konkurs Poetycki pt „ Moje Westerplatte” w 

trzech kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazja, szkoły 

ponadgimnazjalne. Konkurs został podsumowany, a uczestnicy 

nagrodzeni. 

W programie Sympozjum  znalazły się: Apel Pamięci, program 

artystyczny, zwiedzanie szkoły, gry dydaktyczne o tematyce 

historycznej. Program turystyczny zawierał wycieczkę do Golubia- 

Dobrzynia i zwiedzanie zamku, konkursy sprawności rycerskiej oraz 

pokaz jazdy konnej i zręczności rycerskiej. W Lipnie delegacje 

zwiedziły Izbę Pamięci Poli Negri,  obejrzały niemy film z Polą Negri - 

Apolonią Chałupiec pt. „Mad Love „. Przebieg sympozjum został 

opisany w specjalnym wydawnictwie pt. „Moje Westerplatte”. 

 

XXXIII Sympozjum ( 30.V – 2.VI.2016)        

 

Organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjr. Henryka 

Sucharskiego w Kwidzynie. W sympozjum uczestniczyły  delegacje 26 

szkół. Gośćmi honorowymi była rodzina westerplatczyka Donata 

Zdunkiewicza: syn Tadeusz i bratanek Tomasz. 

Organizatorzy zaproponowali szkołom klubowym konkurs Etiud  

Filmowych pt.”Każdy ma swoje Westerplatte” w trzech kategoriach: 

- filmy autorów ze szkół podstawowych, 

- filmy autorów z gimnazjów, 

- filmy autorów ze szkół średnich. 
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Konkurs został podsumowany i nagrodzony. 

Uczestnicy sympozjum przemaszerowali także ulicami miasta w asyście 

Orkiestry i Kompani Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej z Gdyni  na 

Skwer Kombatanta, gdzie odbył się Apel Pamięci, złożono wieńce i 

oddano salwę honorową. Po mszy św. odbył się koncert orkiestry. 

W programie sympozjum znalazły się m.in. spotkania z autorami 

książek o Westerplatte; dr. Andrzejem Drzycimskim i Romualdem 

Karasiem. 

Program turystyczny obejmował zwiedzanie Katedry św. Jana 

Ewangelisty, krypty Trzech Wielkich Mistrzów Krzyżackich, Muzeum 

Zamkowe, Warsztaty Kaligraficzne oraz warsztaty ekologiczne. 

Organizatorzy podsumowali sympozjum specjalnym wydawnictwem. 

 

XXXIV Sympozjum  (31.V – 3VI.2017) 

 

Zorganizowała je Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte 

w Myślenicach. W Sympozjum uczestniczyły  delegacje 27 szkół. 

Gośćmi honorowymi była rodzina westerplatczyka Donata 

Zdunkiewicza: syn Tadeusz i bratanek Tomasz.  Organizatorzy 

zaproponowali  2 konkursy: literacki i plastyczny pod wspólnym 

tytułem „ Ty masz szczęście, że w tym momencie żyć Ci przyszło w 

kraju nad Wisłą” w czterech kategoriach wiekowych: 

- uczniowie szkół podstawowych, klasy 1-3, 

- uczniowie szkół podstawowych, klasy 4-6, 

- uczniowie gimnazjum, 

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

 Konkursy zostały podsumowane i nagrodzone. 
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Program sympozjum to m.in. Apel Pamięci, wykład dr. Andrzeja 

Drzycimskiego, zajęcia tematyczne z pracownikami IPN Kraków. 

Program turystyczny obejmował Grę Miejską pt.  „Poznajemy historię 

Myślenic”, wyjazd koleją linową na Górę Chełm, wycieczkę autokarową 

do Wadowic oraz oddanie hołdu kapelanowi westerplatczyków ks. mjr. 

Leonowi Bemke, którego mogiła znajduje się na cmentarzu Księży 

Pallotynów w Kleczy Dolnej. 

III.  Informacja o działaniach między sympozjami 

1. Spotkania Rodzin Westerplatczyków 

 

Odbywają się one  corocznie, od 2012 roku, z okazji kolejnej  Rocznicy 

Wybuchu  II Wojny Światowej (w dniach 30 lub 31 sierpnia do 2 

września), pod Patronatem Honorowym Prezydenta Gdańska i  przy 

współpracy finansowej i organizacyjnej Muzeum II Wojny Światowej. 

Uczestnicy są Honorowymi Gośćmi  corocznej uroczystości na 

Westerplatte o godz. 4:45.  

Program spotkań obejmuje m.innymi  zwiedzanie Westerplatte, oddanie 

hołdu i uczczenie pamięci Westerplatczyków, zwiedzanie muzeów i 

miasta Gdańska, Gdyni, Sopotu, czasami  wycieczkę na Hel. Pomocą 

organizacyjną przy organizacji Spotkań służą kol.: Hanna Szkodo, Aneta 

Piskorz Połubok,  Krystyna Lempke,  Halina Szatkowska, Zbigniew 

Pancer, Kazimierz Skiba, Bogusław Kucharek. Uczestnikami tych 

spotkań były rodziny 23 westerplatczyków, w łącznej liczbie ponad 100 

osób. 

Szczegółowe sprawozdania z sześciu dotychczasowych spotkań 

zamieszczone są na stronie internetowej Klubu. 

 

2. Znaki Pamięci. 
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Zadanie to jest nadal kontynuowane. Niewątpliwie sprzyjają temu 

spotkania rodzin westerplatczyków. Bezpośrednia rozmowa z rodzinami 

uwiarygodnia cele tego projektu.   

W okresie sprawozdawczym Szkoła Podstawowa w Resku umieściła 

Znaki Pamięci na mogiłach: 

- śp. Stefana Nerć (cmentarz Szczecin- Dąbie), 

- śp. Bronisław Wilbik (cmentarz Piła). 

Szkoła Podstawowa W Dzierżoniowie umieściła Znaki Pamięci na 

mogiłach: 

- śp. Eugeniusza Grabowskiego (cmentarz w Wałbrzychu), 

- śp. Wiktora Wiatra (cmentarz w Wrocławiu). 

Znaki Pamięci umieszczono także na mogiłach: 

- śp. Czesława Kołtona (cmentarz Sarnówek Duży k/ Ostrowca      

Świętokrzyskiego) -  PSP Odrzywół, 

- śp. Józefa Macy (cmentarz Jaworzno)  - XIII LO Kraków, 

- śp. Stanisława Zwierzchowskiego (cmentarz Gdańsk – Oliwa) –  

SP Kwidzyn, 

- śp. Kazimierza Michałowskiego  (cmentarz Zabłudów     

   k. Białegostoku) – SP Rutki. 

Do umieszczenia  przygotowuje się Szkoła Podstawowa nr 12  

Kielce i ZSM Gdańsk. 

 

3. Jubileusze szkolne 

 

Prezes Klubu  uczestniczył w omawianym okresie w uroczystościach 

jubileuszowych niektórych szkół klubowych: 

- Jubileuszu 55 – lecia  ZSM w Gdańsku,  

- 55 – lecia SP w Tczewie,  

- 60 – lecia XII LO w Krakowie,  

- 70 – lecia SP w Resku. 
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W imieniu Zarządu wysłane zostały także listy gratulacyjne z okazji 

Julileuszy: 

- 70 – lecia III LO W Gdańsku,  

- 100 – lecia SP Jelonki, 

-  20 – lecia nadania imienia SP Rutki. 

Aktywnym nauczycielom ZSM w Gdańsku, XIII LO Kraków, SP – 

Tczew wręczono medale klubowe. 

 

4.Inne formy działalności Klubu 

W pogrzebie Stanisławy Górnikiewicz – Kurowskiej w imieniu Klubu 

wzięły udział delegacje Zespołu Szkół Morskich i Gimnazjum nr 34. 

5.Podziękowanie 

   Przedstawiając powyższe sprawozdanie dziękuję przede wszystkim za  

aktywność szkołom klubowym – wszystkim  ich uczniom i 

nauczycielom związanym z trwaniem wśród kolejnych roczników dzieci 

i młodzieży pamięci o Westerplatte. Dziękuję wszystkim dyrektorom 

tych szkół za czynny udział i pomoc w działaniu naszego Klubu. 

   Dziękuję także za  prace członkom Zarządu i  Komisji Rewizyjnej, a  

kol. Krystynie Lempke – za prowadzenie księgowości  naszego 

stowarzyszenia. 

 

            

 W imieniu  Zarządu Klubu Szkół Westerplatte: 

   Adam Szatkowski 

          Prezes  
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