Znicz dla westerplatczyka

Myślę, że nikt czytający te słowa nie dziwi się, że projekt Znicz dla westerplatczyka inicjujemy my,
uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku. Przecież
nasza szkoła mieści się w Nowym Porcie, o „rzut beretem” od Westerplatte, jesteśmy siedzibą Klubu Szkół
Westerplatte, spora grupa naszych nauczycieli jest we władzach Klubu, no i patron szkoły… a więc
noblesse oblige. I do tego mamy sporą grupę uczniów i nauczycieli, którzy chcą coś dodatkowo zrobić, by o
patriotyzmie i wychowaniu nie tylko mówić. I mając takich patronów w nazwie swojej szkoły postanowiliśmy, by
pamięć o Westerplatte nie ograniczała się tylko do uroczystości w kolejną rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.
Trzeba także pamiętać o mogiłach żołnierzy z Westerplatte.
Wszyscy westerplatczycy od 1993 roku są honorowymi obywatelami Miasta Gdańska, dobrze więc się
stało, że Patronat Honorowy nad naszymi działaniami objęli Marszałek Województwa Pomorskiego
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Dyrekcja szkoły, przy współpracy naszych nauczycielek, Agnieszki Dombrowskiej i Anny Skibniewskiej,
wykorzystała informacje o Westerplatte z trzytomowej publikacji Andrzeja Drzycimskiego „Westerplatte”,
wydanej przez Fundację Gdańską w 2014 roku. Znajduje się tam kompletny wykaz załogi placówki na
Westerplatte, wymienione są też miejsca mogił poszczególnych żołnierzy. Na terenie Polski znajduje się 169
mogił westerplatczyków, poza granicami naszego kraju spoczywa łączne 19 obrońców (w Australii, na Białorusi,
w Kanadzie, w Niemczech oraz na terenie USA). Nie ma pewnych informacji o losie 22 żołnierzy z Westerplatte,
którzy w okresie wojny lub po jej zakończeniu zginęli w obozach, zmarli w stalagach, szpitalach lub zaginęli
w nieznanych okolicznościach wojennej zawieruchy.
Do Klubu Szkół Westerplatte należy około 50 szkół rozrzuconych po całej Polsce. Szkoły te, ze względu
na odległości, finanse, a teraz dodatkowo trudności związane z covidem, nie są w stanie zaopiekować się
wszystkimi mogiłami naszych patronów. Stąd akcja Znicz dla westerplatczyka, którą kierujemy do szkół
położonych najbliżej mogił westerplatczyków. Wszak, jak czasami podkreślamy, my wszyscy w oświacie jesteśmy
jedną rodziną. Liczymy więc na zrozumienie naszych kolegów nauczycieli i dyrektorów szkół w całej Polsce.
Dlatego do utworzonej bazy mogił westerplatczyków przyporządkowaliśmy znajdujące się w pobliżu cmentarzy
szkoły. Zdajemy sobie sprawę, że wybrana metoda czy dane z wykazu mogił mogą być obarczone błędem, ale
przecież nie robi błędów tylko ten, kto nic nie robi … Więc do tak wybranych przez nas losowo, z mapy, szkół
wysyłamy maile z prośbą o pomoc w odszukaniu mogiły danego westerplatczyka, zapaleniu znicza w okolicy
Święta Zmarłych, w rocznicę wybuchu wojny, przed ważnymi świętami. Może także w inny sposób, w ramach
różnych programów wychowawczych, patriotycznych lub historycznych, nauczyciele i uczniowie będą pamiętali
o jednym z bohaterów września 1939, spoczywającym w pobliżu ich szkoły.
Jeżeli z jakichkolwiek powodów dana szkoła nie zadeklaruje przystąpienia do projektu, poprosimy
o taką informację. Będziemy wtedy szukali innej szkoły w pobliżu. Pragniemy, aby pamięć o Westerplatte nie
ograniczała się tylko do szkół zrzeszonych w Klubie. W ramach projektu Znicz dla westerplatczyka Zarząd Klubu
Szkół Westerplatte będzie prosił szkoły, które umieściły Znak Pamięci o nadsyłanie krótkich sprawozdań,
informacji i zdjęć (na adres ksw.mogily@gmail.com), które będziemy zamieszczali na stronie Klubu. Westerplatte
wszystkim na całym świecie kojarzy się z Gdańskiem, tu jest też najwięcej mogił westerplatczyków. A blisko
Gdańska, w Kartuzach, czy w Legionowie (woj. mazowieckie) nie ma już śladu znajdujących się tam wcześniej
grobów westerplatczyków. Dlatego my wszyscy musimy zrobić wszystko, by inne mogiły ocalić od zapomnienia…
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