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„SPOTKANIE Z SYBIRAKAMI”

W niedzielę 6 maja Gmina Nowosolna gościła 11 osób- członków Łódzkiego Oddziału Związku
Sybiraków. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Stanisław Jurkin – Prezes Związku,
Mieczysław Wutke –Wiceprezes Związku oraz członkowie Zarządu i kół : Regina Uszpolewicz,
Teresa Patrzyczna , Maria Kozłowska, Ryszard Michalczyk, Anna Jędrzejczak, Michał Makatun,
Teresa Gutowska, Anna Pianka, Helena Kulesza. Podczas Mszy Św. w Sanktuarium w Starych
Skoszewach w sposób szczególny została podkreślona obecność znamienitych Gości.
Sybiracy odwiedzili grób ś.p. Kazimiery Kubickiej – mieszkanki gminy Nowosolna, która była
członkiem Związku Sybiraków.

O godz. 15 00 w GPCKiE w Plichtowie filmem przedstawiającym historyczną rekonstrukcję
deportacji Polaków na „nieludzką ziemię” w 1940 r. rozpoczęła się główna część spotkania.
Zespół wokalno - teatralny, działający przy GPCKiE zaprezentował poetyckie przedstawienie
zakończone Hymnem Sybiraków. W hołdzie wszystkim Sybirakom na ręce Gości wykonawcy
wręczyli po symbolicznej róży.

Wiele osób nie kryło wzruszenia i ocierało łzy. Przyszedł czas na drastyczne wspomnienia.
Sybiracy opowiadali o swoich przeżyciach podczas zsyłki do łagrów i więzień w
dalekowschodnie strony byłego ZSRR podczas II wojny światowej i w okresie powojennym. W
wielkim skrócie przedstawili żywą historię z tamtych czasów, która przez dziesiątki lat była
skrywana przed światem. Spotkanie było bardzo wzruszające i interesujące. Goście
odpowiadali na wiele pytań. Dla wielu obecnych osób, przedstawiona historia była bliska sercu.
Z pewnością również w naszej gminie żyją osoby z podobnymi doświadczeniami które
niechętnie do tej pory dzieliły się nimi. Na szczególne podkreślenie zasługuje obecność dużej
grupy uczniów zarówno ze szkól podstawowych w Lipinach i Starych Skoszewach, jak i
gimnazjum w Wiączyniu Dolnym. Była to dla nich wyjątkowa lekcja historii.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniu (oprócz Gości obecnych
było ponad 60 osób) i mamy nadzieję, że zapoczątkuje ono cykl spotkań z udziałem naszych
mieszkańców, którzy zechcą podzielić się podobnymi doświadczeniami. Dziękujemy także
zespołowi wokalno - teatralnemu : Katarzynie Kreft, Zuzi i Mai Chałubińskim, Kamilowi
Kołodziejczykowi, Weronice Stańczyk, Oli Depta i Małgosi Sośnickiej za wspaniały występ oraz
mieszkankom gminy paniom: Irenie Jasińskiej, Jolancie Wylazłowskiej i Ilonie Chrabąszcz za
przygotowanie smacznego poczęstunku i pomoc
w organizacji spotkania.
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GPCKiE w Plichtowie
GALERIA ZDJĘĆ
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