
Śladami II wojny światowej

W dniach 12-13 października chętni uczniowie z klas 8 pod opieką p. J.
Bowżyk, p. K. Sokołowskiej, p. J. Tyl wzięli udział w dwudniowej
wycieczce ,,Śladami II wojny światowej”.

Jako pierwsze miejsce pamięci odwiedzili ruiny schronu na Górze
Strękowej, na której znajduje się tablica poświęcona pamięci kpt. Władysława
Raginisa oraz grób, w którym pochowano szczątki kapitana oraz jego zastępcy
porucznika Stanisława Brykalskiego.

Do dziś, na szczycie wzgórza zachowały się ruiny umocnień, z których
obroną kierował kpt. Raginis.

Od 7 do 10 września 1939
roku, 720 polskich obrońców
stawiło twardy opór ponad 40 tys.
atakujących Niemców. Obrona
bunkra na Górze Strękowej trwała
do wyczerpania zapasów amunicji.
Ostatniego dnia walki Władysław
Raginis, po wydaniu załodze
rozkazu zaprzestania walki,
popełnił samobójstwo w schronie.
Dziś to miejsce nazywane jest
„Polskimi Termopilami”.



Następnie ósmoklasiści ruszyli w kierunku Warszawy, która jako stolica
Polski – była ponadprzeciętnie narażona na wojenne działania wroga w czasie II
wojny światowej.

Dzieje Warszawy z czasów Kampanii Wrześniowej, heroiczna postać
prezydenta Warszawy i dowódcy obrony cywilnej miasta – Stefana
Starzyńskiego, historie z warszawskiego getta i czasów Powstania
Warszawskiego, losy zwykłych mieszkańców – to tylko niektóre tematy, o
których usłyszeli uczniowie klas 8.



Następnego dnia wychowankowie SP3 zwiedzanie rozpoczęli od
Państwowego Muzeum na Majdanku, gdzie w latach 1941-1944 mieścił się
niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady.

Muzeum jest zorganizowane na części
dawnego obozu. Wśród najważniejszych jego
zabytków jest częściowo zachowana część
gospodarcza, III pole obozu więźniarskiego,
budynki łaźni wraz z komorami gazowymi,
budynki "nowego" i "starego" krematorium.



Teren miejsca pamięci obejmuje także kompleks Pomnik Walki i
Męczeństwa na Majdanku autorstwa Wiktora Tołkina. Szczególnie bogate są
zgromadzone i przechowywane archiwa poobozowe i zbiór muzealiów.





Korzystając z okazji uczniowie udali się także na Stare Miasto, które jest
wizytówką i chlubą Lublina. Należy bowiem ono do najlepiej zachowanych
zabytkowych zespołów architektoniczno-urbanistycznych w naszym kraju.

Ośmioklasiści zobaczyli m.in.: Zamek Lubelski; Plac po Farze i punkt
widokowy na Wzgórze Zamkowe; Bramę Grodzką; Kamienicę z grafikami

Andrzeja Kota; Rynek i

zabytkowe kamienice; Stary Ratusz; Bramę Krakowską; ulicę Szambelańską,
która prowadziła dawniej wzdłuż murów miejskich zastąpionych w XIX wieku
kamienicami; Bazylikę św. Stanisława Biskupa Męczennika; Archikatedrę
należącą do najstarszych przykładów wczesnobarokowej architektury w Polsce



oraz Wieżę Trynitarską, za którą znajduje się dość “niebezpieczna” lubelska
ciekawostka turystyczną tzw. kamień nieszczęścia.

Według legendy na tym głazie
kat miał ściąć niewinnego człowieka.
Od tego momentu kamień przynosił
śmierć i zniszczenie. Każdy kto
spróbował wmurować go w swój
budynek ginął. Podobno
niszczycielska rola głazu trwa nadal.
Według opowieści miejscowych
podczas bombardowań Lublina w
1939 roku najwięcej osób miało
zginąć na ulicy Jezuickiej (czyli tam
gdzie leży kamień). Zwiedzającym
zaleca się dla pewności nie dotykać
głazu.

Wśród ósmoklasistów nie
brakowało jednak śmiałków, którzy
nie tylko dotknęli kamienia, ale
również na nim usiedli.



Uczniowie wycieczkę zakończyli odwiedzając Cmentarz wojenny w Kocku.



Cmentarz usytuowany jest przy trasie do Deblina. Spoczywa na nim
dowódca Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” Gen. Brygady Franciszek
Kleeberg oraz 81 jego żołnierzy poległych 2-3 października 1939 r. w tym 27
nieznanych z nazwiska. Bitwa pod Kockiem była ostatnią bitwą kampanii
wrześniowej stoczoną przez regularne wojsko polskie.


