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7 listopada 2018 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe uczestniczyli w  

wycieczce patriotycznej „Śladami Miejsc Pamięci Narodowej” zorganizowanej w ramach 

działających w szkole: Klubu Pasjonatów Wycieczek Rowerowych oraz Szkolnej Kasy 

Oszczędności. Hasłem przewodnim tego wyjazdu były słowa Józefa Piłsudskiego: „Naród, 

który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa 

do przyszłości”.

Ta niezwykła lekcja historii rozpoczęła się w Modliborzycach, gdzie na miejscowym 

cmentarzu spoczywa uczestnik pierwszego patrolu konnego Kompanii Kadrowej 1914 roku – 

pułkownik Antoni Zdzisław Jabłoński. Był on żołnierzem Legionów Polskich, odznaczonym 

pośmiertnie przez Marszałka Józefa Piłsudskiego Orderem Virtuti Militari. Następnie 

uczestnicy wycieczki udali się do Konar, gdzie oddali hołd uczestnikom bitwy Legionów Wojska 

Polskiego (w tamtym okresie jeszcze w składzie armii austriackiej) z wojskami rosyjskimi w  

maju 1915 roku. To właśnie w Konarach znajdował się sztab i pozycje wyjściowe I Brygady 

Legionów pod dowództwem Józefa Piłsudskiego.

Kolejnym punktem wyprawy była miejscowość Iwaniska. To tu na tak zwanym „starym” 

cmentarzu spoczywa burmistrz Iwanisk – Piotr Olszewski. Przy jego nagrobku młodzież miała 



okazję zapoznać się z historią Iwanisk z czasów dziewiętnastego stulecia. W tej części 

nekropolii  znajdują się również Groby Nieznanego Żołnierza, na których uczestnicy wycieczki 

zapalili symboliczne znicze, oddając hołd wszystkim żołnierzom poległym w czasie II wojny 

światowej. W Iwaniskach udali się także pod obelisk znajdujący się na rynku, który jest 

wyrazem pamięci społeczeństwa Gminy Iwaniska dla „Bojowników w walce o niepodległość i  

sprawiedliwość 1939 – 1945”.

Wycieczka zakończyła się w Kolonii Grzybów, gdzie w okresie od października 1942 r. do 

marca 1943 r. znajdowała się centralna kwatera oddziału partyzanckiego „Jędrusie” z podziemnym 

bunkrem „Wygwizdów”. 
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