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Wycieczka szlakiem miejsc pamięci narodowej w
ramach warsztatów edukacyjnych pionu
upamiętniania IPN Oddział w Łodzi - Piotrków
Trybunalski - Przygłów, 25 września 2019

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

25 września odbyła się edukacyjna wycieczka piesza szlakiem miejsc pamięci narodowej w
której uczestniczyli uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w
Piotrkowie Trybunalskim. Była ona kontynuacją warsztatów edukacyjnych prowadzonych w
ubiegłym semestrze przez pracowników Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i
Męczeństwa IPN w Łodzi. Jej celem było przybliżenie uczniom charakteru pracy pionu
upamiętniania Instytutu Pamięci Narodowej oraz zapoznanie ich w ramach zajęć
turystyczno-krajoznawczych z wybranymi aspektami lokalnej historii.

Uczniowie zgromadzili się pod pomnikiem w formie głazu narzutowego na piotrkowskich
Wierzejach, który upamiętnia ofiary egzekucji niemieckich odbywających sie na pobliskiej
strzelnicy w latach 1939-1944. Po omówieniu jego historii pracownicy BUWiM przybliżyli
uczniom martyrologię piotrkowian w czasie drugiej wojny światowej. Zostały omówione
miejsca egzekucji w Piotrkowskiem, skala represji ze strony niemieckiej oraz formy
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upamiętnień wszystkich poległych i prześladowanych mieszkańców regionu.

Kolejnym punktem wycieczki było uroczysko w miejscu dawnej gajówki w Korytnicy, gdzie
5 maja 1944 r. Oddział Partyzancki AK ,,Błyskawica” stoczył krwawą walkę ze
zmotoryzowaną żandarmerią wojskową z Piotrkowa Trybunalskiego i Tomaszowa
Mazowieckiego. Z rąk Niemców zginęło ośmiu żołnierzy Armii Krajowej oraz jedna osoba
cywilna. Natomiast sama gajówka została przez nich doszczętnie spalona.

Następnie na skraju miejscowości Koło, gdzie 10 grudnia ubiegłego roku przeprowadzane
Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN prowadziło prace ekshumacyjne, uczestnicy
wycieczki zostali zapoznani z charakterem działalności pionu upamiętniania IPN, ze
specjalnym uwzględnieniem problematyki ekshumacji grobów wojennych.

W Barkowicach Mokrych uczniowie dotarli do dwóch miejsc pamięci dotyczących
działalności partyzanckiej Armii Krajowej w Piotrkowskiem. Przy jednej z przydrożnych
kapliczek, na której umieszczono tablicę upamiętniającą mieszkańców Barkowic Mokrych
zamordowanych lub aresztowanych przez Niemców w wyniku represji związanych z
działalnością oddziałów partyzanckich na tym terenie, została omówiona historia Okręgu
Łódź Armii Krajowej, a w szczególności Inspektoratu Piotrkowskiego. Uczestnicy wycieczki
uczcili pamięć pomordowanych i represjonowanych Polaków poprzez zapalenia znicza z
biało-czerwona wstęgą. Następnym odwiedzonym miejscem był pomnik 25. Pułku Piechoty
Armii Krajowej, który został umieszczony w miejscu rozpoczęcia przez pułk szlaku
bojowego 22 lipca 1944 r. Upamiętnię to było pretekstem do krótkiej prelekci o dziejach
pułku.

Ostatnim punktem na trasie była plaża nad Zalewem Sulejowski. Tam uczniowie zapoznali
się z historią powstania niemieckich umocnień na linii rzeki Pilicy (Piliza Stellung),
budowanych przez przymuszoną do tego lokalna ludność od połowy poł. 1944 r., których
pozostałości w postaci rowów przeciwczołgowych i betonowych schronów popularnie
nazywanych „tobrukami” można odnaleźć w okolicy. Wycieczka zakończyła się w
miejscowości Przygłów, skąd jej uczestnicy wrócili do domów.

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa dziękuje funkcjonariuszom Komendy
Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim za zabezpieczenie przemarszu uczestników
wycieczki na ruchliwym odcinku ul. Wierzejskiej.
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