
Apel Poległych w pelplińskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  
 
           W poniedziałek 12 kwietnia o godz. 11.00 w zupełnej ciszy zebrali się 
wszyscy nauczyciele i uczniowie szkoły, aby uczcić śp. Prezydenta Polski prof. 
Lecha Kaczyńskiego oraz wszystkie ofiary katastrofy lotniczej pod 
Smoleńskiem, w tym wysokich przedstawicieli Państwa Polskiego. Po 
wprowadzeniu okrytego kirem sztandaru szkoły odegrany został hymn 
narodowy. Uczennica kl. III a Aleksandra Pielecka odczytała wiersz J.St. 
Pasierba „Prywatnie” 
 
nie ma gdzie się schować  

po otrzymaniu takiej wiadomości 

w naszych mieszkaniach nie ma prywatnych kaplic 

moŜna tylko na chwilę zamknąć się  w łazience 

usiąść na brzegu wanny i powtarzać 

Jezusie Nazareński Jezusie 

to przecieŜ nie moŜe być prawda 
 
           Dyrektor szkoły Zbigniew Zgoda zwrócił się do młodzieŜy z 
przemówieniem, w którym w niezwykle prostych, ale jednocześnie 
patetycznych słowach  ukazał dramatyzm sytuacji, w jakiej znalazło się nasze 
państwo. Mówił m.in.: „Ta śmierć Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i waŜnej 
części elity Rzeczypospolitej stała się swoistym krzykiem prawdy o Katyniu, o 
którą przez lata walczyło wiele pokoleń Polaków. Polaków, którzy za tę prawdę 
składali najwyŜszą ofiarę – własne Ŝycie. W naszej współczesnej narodowej 
historii powstała ogromna wyrwa, którą przez lata trudno będzie zasypać. 
Wyrwano nam po raz drugi serce…” Po odczytaniu listy wszystkich tragicznie 
zmarłych pod Smoleńskiem uczczono Ich minutą ciszy. Wicedyrektor szkoły 
Bogdan Wiśniewski zapoznał uczestników tej Ŝałobnej uroczystości z biografią 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zaczynając cytatem z wiersza Zbigniewa 
Herberta „Przesłanie pana Cogito” 
 
idź dokąd poszli tamci do ciemnego lasu 

po złote runo nicości twoja ostatnia nagrodę 

idź wyprostowany wśród tych co na kolanach 

wśród odwróconych plecami i obalonych w proch 

ocalałeś nie po to aby Ŝyć 

masz mało czasu trzeba dać świadectwo (…) 

Bądź wierny. Idź 

 
            Aleksandra Pielecka odczytała wiersz Zbigniewa Herberta „Guziki” 
poświęcony ofiarom zbrodni katyńskiej, powtarzając wymownie brzmiące, 
nieomal prorocze  słowa poety: „i dymi mgłą katyński las”. 



          Spotkanie zakończono modlitwą za Zmarłych, którą poprowadził szkolny 
katecheta ks. Karol Misiurski. 
          Po zakończeniu uroczystości delegacje nauczycieli i uczniów udały się 
przed fronton szkoły, gdzie znajduje się obelisk poświęcony m.in. Ludwikowi 
Redzimskiemu – pelplińskiemu nauczycielowi, który zginął w Katyniu. ZłoŜono 
kwiaty i zapalono znicze jako wyraz pamięci o tych, którzy oddali tam 70 lat 
temu swoje Ŝycie za ojczyznę, a takŜe o tych, którzy zginęli tragiczną śmiercią 
10 kwietnia 2010 r. o godz. 8.56. Następnie udano się do Urzędu Miejskiego, by 
dokonać wpisu w księdze kondolencyjnej.   O Ŝałobie narodowej przypomina w 
szkole ustawiona tuŜ przy wejściu okolicznościowa wystawa zatytułowana 
„Drugi Katyń” oraz portret Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 
 
 

Bogdan Wiśniewski 



Informacja rozesłana do uczniów szkoły poprzez portale społecznościowe 

oraz komunikatory: 

 

Prezydent Polski Lech Kaczyński nie Ŝyje. 
 
         W związku  z tragiczną śmiercią Prezydenta RP prof. Lecha 
Kaczyńskiego  i wielu wysokich reprezentantów Państwa Polskiego w 
poniedziałek 12 kwietnia 20100 r. o godz. 11.00 odbędzie się w 
Zespole Szkół Ponadgminazjalnych okolicznościowy  Apel Poległych.  
        Zarządzony zostaje w tym dniu obowiązek stroju galowego. 
 

 

Program  Apelu Poległych poświęcony tragicznie zmarłemu Prezydentowi 

RP prof. Lechowi Kaczyńskiemu i innym wysokim przedstawicielom 

Państwa Polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie 

12 kwietnia 2010, godz. 11.00 

 

1. Zebranie całej społeczności szkolnej na holu I p. 
2. Wprowadzenie sztandaru szkolnego okrytego kirem. 
3. Hymn narodowy. 
4. Wiersz J.St. Pasierba „Prywatnie” 
5. Wystąpienie dyrektora szkoły. 
6. śyciorys Prezydenta (na tle prezentacji multimedialnej). 
7. Wiersz Z.Herberta „Guziki”. 
8. Modlitwa za śp. Prezydenta i wszystkie ofiary katastrofy lotniczej pod 

Smoleńskiem. 
9. ZłoŜenie kwiatów i zapalenie zniczy przed obeliskiem poświęconym m.in. 

pelplińskiemu nauczycielowi L.Redzimskiemu, który zginął w Katyniu 
(delegacja społeczności szkolnej). 

10. ZłoŜenie wpisu w księdze kondolencyjnej wystawionej  w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Pelplinie (delegacja społeczności szkolnej). 

 


