Znicz dla westerplatczyka

Na początku listopada Zespół Szkół Morskich rozpoczyna swój projekt Znicz dla westerplatczyka. Cieszymy się, że
nasz projekt honorowym patronatem objęli – Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i Pani Prezydent
Gdańska Aleksandra Dulkiewicz . Projekt jest związany z podtrzymaniem pamięci o wszystkich mogiłach żołnierzy
z Westerplatte. Zobowiązuje nas do tego imię naszej szkoły, jej bliskie położenie od półwyspu Westerplatte a także to, że
Zespół Szkół Morskich jest siedzibą ogólnopolskiego Klubu Szkół Westerplatte, zrzeszającego szkoły związane swoim
imieniem z bohaterami września 1939 roku. Projekt zakłada dotarcie, za pomocą poczty elektronicznej, do tych szkół w całej
Polsce, które położone są możliwie najbliżej cmentarzy z mogiłami westerplatczyków. Będziemy prosili, by społeczność tych
szkół otoczyła opieką grób westerplatczyka, zapaliła choć symboliczny znicz na jego grobie. A później przesłała nam
informację, jak to zrobiono, może zdjęcie – i będziemy to sukcesywnie publikować na stronie internetowej Klubu Szkół
Westerplatte. Jeżeli jakaś szkoła nie będzie mogła przystąpić do naszej akcji, będziemy próbowali nawiązać kontakt z inną
szkołą. Realizowany wspólnie z zarządem Klubu Szkół Westerplatte, przy współpracy Muzeum Gdańska projekt jest
prowadzony przez nauczycieli naszej szkoły – Agnieszkę Dombrowską i Annę Skibniewską, z informatyczną pomocą Anety
Małasiewicz i Piotra Saletnika. W dalszej pracy w projekcie będą uczestniczyli również uczniowie niektórych klas naszej
szkoły.
We wspomnieniach nauczycieli i byłych uczniów naszej szkoły wciąż żywa jest pamięć o żołnierzach z Westerplatte,
którzy bywali często w murach naszej szkoły, uczestniczyli w naszych uroczystościach, zarówno w szkole, jak i na
Westerplatte czy w Bazylice Mariackiej. Niektórzy z nich, jak Wiktor Białous, Julian Dworakowski czy Józef Malak byli z nami
często. Można to dziś już tylko zobaczyć na starych fotografiach, lub odwiedzać ich groby na gdańskim cmentarzu na
Łostowicach. Tak też to robimy, opiekujemy się grobami J. Dworakowskiego i J. Malaka, na których umieściliśmy Znaki
Pamięci. Przykro nam, że grób W. Białousa jest trochę daleko od nas, we Fromborku. Więc w tym też widzimy sens naszego
projektu, by dzięki pomocy uczniów z fromborskiej szkoły oddać hołd Jego pamięci. A dzięki pomocy innych szkół w Polsce
otoczyć pamięcią mogiły wszystkich westerplatczyków. Czas w jakim przyszło nam działać, jest ciężki dla całego
społeczeństwa. Ale życie i inne wartości muszą trwać, liczymy więc na pomoc i zrozumienie naszych koleżanek i kolegów
w całej Polsce – nauczycielek i nauczycieli, uczennic i uczniów – byśmy, pamiętając o historii, próbowali realizować nasz
patriotyzm także przez ocalenie pamięci o grobach bohaterów.
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Na zdjęciach Znaki Pamięci na grobach westerplatczyków, którymi opiekuje się nasza szkoła.

