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Uroczyste Zakończenie szkoły przez
klasę IV i VI semestr

Wywiad z Sybirakiem

W marcu 2014 roku odbyło się w naszej szkole zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Łodzi.
Korzystając z okazji Redakcja gazetki szkolnej postanowiła przeprowadzić wywiad z
nowo wybranym prezesem Zarządu Oddziału, z panem Stanisławem Jurkinem, w spotkaniu
uczestniczyła pani prof. Wiesława Pietura.
Pan Stanisław Jurkin urodził się w 1938 roku i mieszkał w miejscowości
Paciuny (znajdującej się wówczas w granicach Polski).
W marcu 1949 roku już z Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej został
deportowany wraz z rodziną przez MWD (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych).
Oznajmiono rodzinie Jurkinów, że od tej pory nie może ona pozostawać w tym miejscu
zamieszkania i będzie przesiedlona dożywotnie w inne miejsce.
Miejsce przesiedlenia nie podano. Dano 30 minut na zabranie najpotrzebniejszych
rzeczy.
Rodzina została przewieziona na stację kolejową Dukszty. Czekał tam na nich pociąg z
towarowymi wagonami, mieszczącymi po około70 osób w każdym wagonie.
Droga koleją trwała kilka tygodni. Pociąg był obstawiony radzieckimi żołnierzami,
jadąc niekiedy do 20 godzin bez postoju. Gdy jednak owy pociąg zatrzymywał się,
deportowani mogli załatwić swoje potrzeby fizjologiczne na dworze, w tym czasie bywały
jeszcze znaczne mrozy.
Zdarzały się sytuacje, że nie każdy dotrwał do takiego postoju. Dieta składała się z tych
produktów jakie udało się zabrać z rodzinnych domów.
Pan Jurkin został przydzielony do rosyjskiej wsi Moigan, oddalonej od stacji kolejowej
Załari, znajdującej się na transsyberyjskiej linii kolejowej.
W danej miejscowości o nazwie Moigan znajdowała się 7- letnia szkoła, do której dzieci
w wieku szkolnym (w tym również dzieci deportowanych) miały obowiązek uczęszczania.
Obowiązkowe były również różne prace w czasie wakacji, przy czym za wykonywaną
pracę otrzymywało się trudodni (pracodniówki), za które w pierwszych latach pobytu
otrzymywało się żenująco niskie zarobki wypłacane w postaci ziarna zbóż w końcu roku.
Dzięki temu, że pan Stanisław wyniósł z domu pewne umiejętności stolarskie miał
dodatkową szansę za odpowiednie prace uzyskać pewne artykuły spożywcze, co dawało
pewien „zastrzyk” w utrzymaniu rodziny.
Zyskiwał również powszechne uznanie naprawiając różne sprzęty domowe.
Z ciekawszych prac, dokonał ogrodzenie szkoły parkanem.
W ostatnim roku pobytu na zesłaniu pokrył blachą dach internatu szkoły, do której
poprzednio uczęszczał.
Podczas tych prac musiał operować bardzo skromnymi narzędziami (np. brak prądu
elektrycznego).
Pan Jurkin wspomniał o Chińczyku, który jako jedyny w okolicy potrafił przyrządzić
wytworne danie z jadowitych węży.
W czasie całego pobytu w danej miejscowości znajdował się posterunek Komendatury
MWD.
Na początku mieszkańcy wsi odnosili się do deportowanych z dużą podejrzliwością,
jednak po pewnym czasie stosunki te zaczęły ulegać poprawie, a gdy już wyjeżdżali –
żegnano zesłańców jak dobrych sąsiadów.
Pan Stanisław Jurkin powrócił do Polski jako repatriant w styczniu 1956 roku.
Opracowali: Przemysław Masłowski i Przemysław Cechowski
W uzgodnieniu z: p. Teresą Patrzyczną oraz p. Stanisławem Jurkinem

W dniu 9 maja 2014 roku grupa uczniów z naszej szkoły miała przyjemność,
by uczestniczyć w wycieczce do Urzędu Miasta. Mieliśmy okazję poznać
historię miejsca, w którym mieści się siedziba oraz dowiedzieć się ciekawych
informacji o miastach partnerskich. Wzięliśmy udział w lekcji budżetu
obywatelskiego i mieliśmy możliwość zaprojektowania zadania, które
chcielibyśmy do niego zgłosić. Swoją obecnością zaszczyciła nas pani prezydent
Hanna Zdanowska oraz m.in. przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta.
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