Dzień Sybiraka
W Publicznej Szkole Podstawowej w Żukowie
17 września 2021 roku, w rocznicę napaści radzieckiej na Polskę obchodziliśmy
Światowy Dzień Sybiraka. Konsekwencją agresji sowieckiej była utrata Kresów wraz ze
Lwowem i Wilnem, czyli dzisiejsza wschodnia granica na Bugu, zbrodnia katyńska oraz
zsyłka setek tysięcy Polaków na Syberię i do Kazachstanu. Przez lata próbowano zatrzeć
pamięć o Sybirakach. Dopiero po przemianach ustrojowych w Polsce, byli zesłańcy
zaczęli obchodzić 17 września jako swoje święto, a w 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej ustanowił oficjalnie ten dzień Dniem Sybiraka. Nasza szkoła także w tym roku
szkolnym włączyła się w okolicznościowe uroczystości. Uczniowie naszej szkoły wraz z
nauczycielami dołożyli starań, aby dramatyczne wydarzenia z tego okresu przetrwały w
pamięci i świadomości kolejnych pokoleń. Bardzo ważnym celem naszych tegorocznych
obchodów było przypomnienie dotychczasowych spotkań z lokalnymi Sybiraczkami,
organizowanymi w naszej szkole bądź z udziałem naszych uczniów w formie ekspozycji
pt. „Przywracanie pamięci o Sybirakach” oraz okolicznościowej gazetki. Nasze Sybiraczki
zostały obdarowane ogromną ilością laurek z życzeniami i podziękowaniami
wykonanymi przez uczniów klas młodszych i starszych. Opiekun Sybiraków Pani
Wanda Michalak odwiedziła Panią Emilię Bylińską w jej mieszkaniu, wręczyła
pamiątkowe laurki wraz z życzeniami oraz symboliczne wrzosy. Spotkanie było okazją
do wysłuchania tragicznych losów na Syberii Pani Emilii i innych polskich zesłańców. W
mieszkaniu naszej Sybiraczki można zobaczyć także inne pamiątki naszej bohaterki. Za
pośrednictwem Pani Emilii i nauczycieli historii Pani Wandy Michalak zostały
przekazane laurki i kwiaty, drugiej Sybiraczce, Pani Emilii Lachowskiej. Obie Sybiraczki
uczciły swoje święto przy okolicznościowym torcie. We wszystkich klasach odbyły się
lekcje edukacyjne poświęcone Dniu Sybiraka wraz z filmem” Skazani na Sybir”. Nasze
lokalne Sybiraczki otrzymają specjalny prezent od nauczycielki historii, portrety
wykonane przez uczennicę Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie,
bardzo uzdolnioną plastycznie Pyrzyczankę Oliwię Demską.
Nasze Sybiraczki pragną podziękować wszystkim uczniom, nauczycielom i
Dyrekcji szkoły za pamięć, życzenia i ogrom serca, jakie otrzymały od nas
wszystkich. My ze swojej strony dziękujemy Sybirakom za ich czyny oraz za to, że
„ Jesteście wskazówką, drogowskazem dla przyszłych pokoleń”, gdyż Wasze czyny
„ kształtują także nas i wskazują, co jest w życiu naprawdę ważne”. Uczniowie
naszej szkoły „zapewniają o głębokim szacunku i czci dla Waszych czynów i
doświadczeń życiowych”.

