Sukces klasy mundurowej z Dobrego Miasta
Uczniowie Zespołu Szkół w Dobrym Mieście zostali laureatami konkursu dla klas mundurowych
„Żołnierze w służbie historii”. W nagrodę pojechali pod Monte Cassino.
W Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki 1 października miał miejsce finał pierwszej edycji
konkursu dla klas mundurowych „Żołnierze w służbie historii”, organizowanego przez Biuro Edukacji
Narodowej IPN oraz Departament Edukacji Kultury i Dziedzictwa MON. Celem konkursu było
zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem historii Oręża
Polskiego w XX w. oraz jego wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę Państwa
Polskiego. W ramach zadań konkursowych uczniowie odkrywali miejsca pamięci związane z historią,
sylwetki żołnierzy, których postawa może być wzorem służby Polsce i Polakom oraz przekazywali zdobytą
wiedzę innym.
W konkursie wzięło udział ponad 70 szkół z całej Polski, a nagrodzonych zostało 12 najlepszych zespołów.
Laureatami zostali uczniowie klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Dobrym Mieście:
Karolina Mroczkowska, Remigiusz Chomej i Marcin Wójcik wraz z opiekunem – panią Aliną Ślimak.
Nagrodą była wyprawa edukacyjna pod Monte Cassino.
Relacja:
2 i 3 października 2019: Drezno – Norymberga – Dachau
Pierwsze dni wyprawy minęły w podróży. Najpierw laureaci dotarli do Drezna, stolicy Saksonii związanej
niegdyś unią personalną z Rzeczypospolitą poprzez dynastię Wettynów. Po spacerze szlakiem barokowej
architektury uczestnicy udali się na nocleg w Norymberdze. Tu 15 września 1935 r. III Rzesza ustanowiła
najbardziej niecywilizowane i nieludzkie prawo – tzw. ustawy norymberskie, określające przynależność
rasową i pozbawiające praw ludność żydowską. Po II wojnie światowej sądzono tu niemieckich zbrodniarzy
wojennych, generałów i ministrów totalitarnego państwa.
3 października młodzi żołnierze z Dobrego Miasta dotarli do stolicy Bawarii i zwiedzili Dachau, gdzie
znajduje się pierwszy w Europie niemiecki obóz koncentracyjny, który stał się „wzorem” dla kolejnych. To
tu więziono 43 naukowców – profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, aresztowanych podstępnie 1
października podczas inauguracji roku akademickiego w 1939 r. Dachau pełnił funkcję głównego obozu dla
duchownych z kościołów chrześcijańskich. Około. 3 tys. (w tym 1773 z Polski) zakonników, diakonów,
księży i biskupów katolickich zostało zesłanych do Dachau.
4 i 5 października 2019: Werona – Monte Cassino
Werona, miasto Dantego i Szekspira, jest jednym z niewielu miast Italii, gdzie pozostały liczne zabytki z
czasów rzymskich, m.in. amfiteatr, mury miasta i brama Borsari. W mieście rozgrywa się akcja
największego romansu światowej literatury, czyli „Romea i Julii” Szekspira. Dante Alighieri podczas
wygnania z Florencji zatrzymywał się w Weronie wiele razy i część „Boskiej komedii” zatytułowaną
„Raj” dedykował wspomnieniom z tego miasta.
Kolejnego dnia z małej miejscowości Spiazzi nad jeziorem Garda, gdzie znajduje się malownicze
sanktuarium w skale Madonna della Corona, uczestnicy kontynuowali wyprawę w kierunku Monte Cassino.
W sobotę 5 października uczniowie dotarli do celu swej podróży. Szlakiem bohaterów wspięli się na
wzgórze ofiarne 593, gdzie najcięższe walki toczyły bataliony Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich.
Przeszli koło ruin klasztoru Santa Maria dell’ Albaneta na pole bitwy 4 pułku pancernego. Na koniec oddali
hołd żołnierzom na polskim cmentarzu, gdzie spoczywa także dowódca 2 Korpusu gen. Władysław Anders.
6 i 7 października: Loreto &#8211; Bolonia &#8211; Rimini
W niedzielę 6 października wyprawa edukacyjna młodych żołnierzy dotarła do sanktuarium w
Loreto. Sanktuarium Domu Świętego składa się z XV-wiecznej bazyliki oraz starożytnego Santa

Casa. Wewnątrz Santa Casa znajduje się rzeźba przedstawiającą Madonnę z Loreto. Na cmentarzu w
Loreto zostali pochowani żołnierze 2 Korpusu, w tym 20-letni Zbigniew Okulicki, syn Leopolda Okulickiego.
Offagna położona jest kilka kilometrów na zachód od Ankony, gdzie znajduje się Muzeum
Wyzwolenia. Ankonę, po ciężkich walkach i bez użycia ciężkiej artylerii, 2 Korpus Polski zdobył 18 lipca
1944 r. Ten ważny port nad Adriatykiem umożliwił następnie aliantom przełamanie linii Gotów. W
starożytnym Ariminum, obecnie Rimini, uczestnicy wyjazdu mogli wieczorem podziwiać zabytki
architektury – Most Tyberiusza, Łuk Augusta oraz zamek rodu Malatesta.
Forli i Imola to kolejne miasta na szlaku armii gen. Andersa, do których 7 października dotarli uczestnicy
wyjazdu edukacyjnego. W Bolonii, na największym polskim cmentarzu wojskowym w Italii, młodzież oddała
hołd żołnierzom, a następie zwiedziła miasto. 74 lata temu przez Porta Maggiore do Bolonii wkroczyła
polska armia. W 1947 r. 2 Korpus Polski został rozwiązany, a żołnierzy przeniesiono do Wielkiej Brytanii,
większość pozostała na emigracji.
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