#PrzerwanyMarsz

Te słowa wypowiedziała „Lidka" na pogrzebie dowódcy Batalionu „Zośka” Ryszarda Białousa.

Mam prośbę - pamiętajcie o nas,
jak odejdziemy na wieczną wartę.
Miałam lat 14, a teraz w grudniu kończę 90.
Nie pozwólmy im odejść - Polskim Dzieciom Wojny - bez należytego oddania hołdu i czci
oraz stosownego podziękowania za ich życie, za to co zrobili dla Polski.

Polskie Dzieci Wojny to

nasze Babcie i nasi Dziadkowie, osoby urodzone przed
zakończeniem II wojny światowej (8.05.1945 r.) - ostatni świadkowie tamtych tragicznych
dni.
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Spieszmy się kochać Polskie Dzieci Wojny!
Naszą intencją jest to, żeby 2-go września 2019, w 80-tą rocznicę wybuchu II wojny
światowej, młode pokolenie Polaków razem z Polskimi Dziećmi Wojny, udali się do szkół
na uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020.
Przekroczenie progów szkół/klas przedstawicieli wojennego pokolenia w sposób
symboliczny dokończy ich przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację. Pięć lat
okupacji zabrało ich beztroskie dzieciństwo przysparzając dni pełnych cierpień i smutku,
niejednokrotnie odbierając im życie. Wchodząc do szkół/klas razem z młodym
pokoleniem pokażą i udowodnią, że ich poświęcenie, ich dramatyczny i trudny los nie
poszedł na marne, że dzięki temu co oni przeżyli, dzięki temu, że oni wytrwali w tej chwili
młode pokolenie może spokojnie rozpocząć edukację pod okiem swoich nauczycieli,
wychowawców i opiekunów.
Środowiska młodzieżowe z różnych organizacji i stowarzyszeń w Polsce zapraszają
Polskie Dzieci Wojny do kontynuacji Przerwanego Marszu 1-go września 1939 r.

Projekt „Przerwany Marsz” jest próbą stosownego podziękowania pokoleniu Dzieci
Wojny za ich życie, za to co zrobili dla Polski mimo tego, że czas okupacji, który
naznaczył ich dzieciństwo, z pewnością skruszył przekonanie o dobru drzemiącym w
ludziach i sprawiedliwości dziejowej.

Tak klamrą po 80. latach od tamtych dni spróbujemy symbolicznie otworzyć ramiona
wobec Nich, tych którzy mają poczucie odtrącenia, zapomnienia i zmarginalizowania
zarówno w narracji okupacyjnej, jak i świadomości, co to znaczy być dzieckiem w czasie
wojny. Zdajemy sobie sprawę, jak mocno w psychice dziecka utrwaliły się obrazy
przemocy, czy śmierci, ale mimo wszystko oni przeżyli, wytrwali! Uparcie wznosili
fundamenty swojej egzystencji, która łaknęła normalności, bezpieczeństwa, nocy bez
strzałów, snów bez koszmarów i łez.
Chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, w której dziewczęta i chłopcy w Polsce, a także
ludzie dorośli zwrócą uwagę na pokolenie Polskich Dzieci Wojny, będą dociekliwi w
wypytywaniu swoich Rodziców, ale również Dziadków i Pradziadków - świadków tamtych
zdarzeń. Dostrzegą ich spracowane ręce, ale i wypatrzą w ich dotkniętych jaskrą oczach,
lękliwość tamtych czasów, a może zamiast wypatrywać i domyślać się, zaparzą herbatę i
porozmawiają o ich okupacyjnym dzieciństwie. Nie po to, by rozdrapywać rany, by
przywracać ból ale poznać: Jak to jest, że przetrwaliście? Jak odbudowaliście w sobie
wiarę, że człowiek z natury swojej jest dobrym, mimo zapamiętanego oblicza
esesmańskiego mordercy i widoku splugawionego ciała najbliższych? Co jest tą siłą
mocniejszą niż śmierć? Co pozwalało im budzić się kolejnego poranka w dziecięcych
barakach obozów koncentracyjnych i mimo tego „nieludzkiego świata” przetrwać?
To spotkanie z Polskimi Dziećmi Wojny, z natury swojej będzie nas ostrzegać przed
lekkomyślnością w „sianu burz” i stanie się wspólnotowym zawołaniem o Pokój, a
zakończy podpisaniem Apelu Pokoju.
Do zaangażowania się zapraszamy każdego, aby ten dzień był zorganizowany
bardzo podniośle i uroczyście.
Wskazane jest uczestnictwo wielu lokalnych pocztów sztandarowych i przedstawicieli
różnych środowisk do pokazania wyrazu jedności.
Nie możemy doprowadzić do sytuacji, żeby ta historia przebrzmiała, lecz aby stale
trwała w tkance życia społecznego i obejmowała tętno kolejnych generacji Polaków
świadomych dziedzictwa pokoleń.
Zachęcamy do potwierdzenia swojego udziału w wydarzeniu na Facebooku https://www.facebook.com/events/437109720217544/.
Zapraszamy SENIORÓW na rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20120 do SP38 w Bytomiu
W poniedziałek 2 września 2019 roku na godzinę 9.00.
Maciej Biernacki
dyrektor SP38 w Bytomiu

