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NASZA SZKOŁA W 

KLUBIE SZKÓŁ WESTERPLATTE



major Henryk Sucharski

30.10.1977r. nasza szkoła
otrzymała imię majora Henryka
Sucharskiego. Od tamtej pory, rok
rocznie obchodzimy święto szkoły.
Dla klas pierwszych organizowany
jest konkurs o patronie, powstają
tematyczne wystawy, odbywają
się uroczyste akademie. Ważnym
elementem uzupełniającym pracę z
patronem jest nasze uczestnictwo
w Sympozjach Klubu Szkół
„Westerplatte”.



Pierwsze spotkanie Klubu

Spotkania klubowe

zapoczątkowano w

marcu 1990r. z

inicjatywy prezesa klubu

pana mgr Adama

Szatkowskiego



Nasza szkoła wstąpiła do klubu we
wrześniu 1990 r. za sprawą
ówczesnego dyrektora pana mgr Jana
Pieszki.

Klub skupia blisko 70 szkół z całej
Polski, a jego celem jest otoczenie
opieką żyjących, już nielicznych
Westerplatczyków, oraz troska o
groby tych którzy odeszli.

Spotkania odbywają się
przynajmniej raz w roku, a idea
spotkań zawiera wielki ładunek treści
patriotycznych i wiąże się
bezpośrednio z działalnością
dydaktyczno-wychowawczą.



Symbole Klubu

Klub posiada sztandar, medal
klubowy, który honoruje
organizatorów sympozjów i
honorowych gości, oraz Znak
Pamięci umieszczany na grobach
Westerplatczyków.



Sympozja i spotkania klubowe

Sympozja odbywają się w różnych
miastach Polski. Byliśmy już
między innymi w Gdańsku,
Koninie, Warszawie, Kielcach i
Gnieźnie, a naszą partnerską –
klubową szkołą jest Zespół Szkół
Zawodowych ze Złotoryi.

Dzięki spotkaniom klubowym
pogłębiamy wiedzę o naszej
historii, poznajemy piękne zakątki
naszego kraju i zawieramy nowe
przyjaźnie.



Kombatanci

Od początku istnienia Klubu w naszych
Sympozjach uczestniczyli obrońcy
Westerplatte. Spotkania z nimi to
zetknięcie się z żywą historią.
Osobiście mogliśmy poznać
bohaterskich obrońców naszej
Ojczyzny i z ich ust usłyszeć pełną
emocji opowieść o tamtych
wrześniowych dniach. Jednak od kilku
już lat nie zaszczycają swoją
obecnością naszych spotkań. Wielu
odeszło na wieczną wartę, a garstka
żyjących to już starsi i często bardzo
chorzy ludzie. Klubowicze pamiętają o
nich i utrzymują z nimi stały kontakt.
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Pierwszy dzień spotkania 

„Klubu Szkół Westerplatte”



Pierwszy dzień Sympozjum

Pierwszy dzień Sympozjum to oficjalna
uroczystość. Na placu przed
budynkiem szkoły ustawił się
pochód – to przedstawiciele
kilkunastu szkół z całej Polski
noszących imię bohaterskich
obrońców Westerplatte.



Pochód ulicami Wyszkowa

Uczestnicy Sympozjum w pochodzie
przemaszerowali ulicami Wyszkowa
do kościoła pw. św. Idziego. Odbyła
się tam msza święta poświęcona
wszystkim poległym w czasie II wojny
światowej.

Po mszy, przy akompaniamencie
orkiestry wszyscy udali się do Domu
Kultury, aby uczestniczyć w uroczystej
akademii poświęconej bohaterskim
obrońcom Westerplatte.

XXI Sympozjum swoją obecnością
zaszczycili przedstawiciele lokalnych
władz samorządowych i oświatowych



Akademia w Domu Kultury



Spotkanie Klubowe

W godzinach popołudniowych

odbyło się spotkanie

klubowe. Reprezentacje

szkół uczestniczących w

Sympozjum opowiadały o

swoich szkołach oraz

regionach z których

pochodzą.
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Drugi dzień spotkania „Klubu 

Szkół Westerplatte”



Wizyta w Treblince

Drugi dzień Sympozjum to
niecodzienna lekcja
historii. Klubowicze
zwiedzili teren byłego
obozu koncentracyjnego
w Treblince, gdzie
poznali okoliczności
powstania obozu i jego
likwidacji.



Apel poległych w Komorowie

Treblinki uczestnicy
Sympozjum pojechali do
Komorowa, gdzie mieści się
jednostka wojskowa, w
której służył przed II wojną
Henryk Sucharski.

Pod pomnikiem majora
odbył się capstrzyk i apel
poległych z salwą honorową.



Wizyta w ZSP w Jelonkach

Ostatnim punktem XXI

Sympozjum była wizyta w

Zespole Szkół Publicznych

w Jelonkach, gdzie odbyła

się uroczystość

odsłonięcia pamiątkowej

tablicy poświęconej

bohaterom Westerplatte.
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Opracowanie:

mgr Agnieszka Kamińska-Zdunek
mgr Joanna Dudyńska


