Żywa pamięć Sybiru –
apel w Zespole Szkół w
Choroszczy
„Jeśli zapomnę o nich –
ty, Boże na niebie,
zapomnij o mnie"

Wrzesień to miesiąc szczególny dla Polaków, miesiąc w którym pamiętamy o wydarzeniach
z 1939 r., agresji Niemcy i Związku Radzieckiego na Polskę. 17 września obchodzimy również
Światowy Dzień Sybiraka. Nawiązując do tych wydarzeń 9 września 2016 r. w Zespole Szkół w
Choroszczy odbył się apel poświęcony pamięci osób zesłanych na Syberię. Akademię
uświetniła swoją obecnością pani Krystyna Świrniak, która jako 8 letnia dziewczynka została
deportowana do Związku Radzieckiego oraz prezes Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała
pan Grzegorz Krysiewicz. Po uroczystym wprowadzeniu pocztów sztandarowych pani dyrektor
Danuta Małyszko powitała gości i wprowadziła uczniów w tematykę apelu, po czym przekazała
głos pani Krystynie. Z wielkim wzruszeniem słuchaliśmy opowieści naszego gościa o jej
przeżyciach na „nieludzkiej ziemi”, uciążliwej podróży w bydlęcym wagonie, doskwierającym
zimnie i głodzie i ciągłym lęku o siebie i najbliższych. Tragedię dziecka była tym większa, że
ojciec dyrektor Szkoły Powszechnej w Kruszewie został zabity przez NKWD, mamę zaś
aresztowano, pozostawiając dzieci tylko pod opieką babci. Pani Krystyna Świrniak mówiła
również o wielkiej miłości do ojczyzny, szacunku do wszystkiego co polskie, wdzięczności za
to, że może żyć w wolnej Polsce. Młodzież nagrodziła naszego gościa gromkimi brawami.
Następnie głos zabrał pan Grzegorz Krysiewicz, który nawiązał do losów Sybiraków i podkreślił,
jak ważna jest pamięć o ich poświęceniu dla ojczyzny w kształtowaniu świadomości
i tożsamości narodowej. W trakcie apelu gimnazjaliści Anna Wrona, Angelika Siemieniuk,
Jakub Malinowski i Kamil Piszczatowski przybliżyli uczniom przebieg deportacji Polaków w głąb
Związku Radzieckiego oraz warunki z jakimi zetknęli się oni na zesłaniu. Uroczystość
zakończyło złożenie wieńców pod tablicą upamiętniającą dyrektorów szkół
z gminy Choroszcz zamordowanych przez NKWD. Była to swoista lekcja patriotyzmu,
zwłaszcza, że młodzież szczególnie dzisiaj potrzebuje wzorców by rozwijać świadomości
i tożsamość narodową. Młode pokolenie powinno i ma obowiązek wiedzieć jak , kto i za co
poświęcał się Ojczyźnie, kto i dlaczego oddał życie za Polskę.

