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„Od zaborów do niepodległości  w 1918 roku” 

wycieczka edukacyjno-patriotyczna 

Antoni Kępiński powiedział kiedyś , że „Dążenie do wolności jest wielką siłą 

człowieka”  o czym przekonali się dzisiaj uczniowie  ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 

Reja  w Rejowcu Fabrycznym, którzy 27 września 2018 roku brali udział w wycieczce 

edukacyjno-patriotycznej do Lublina pt. „Od zaborów do niepodległości  w 1918 roku”. 

Poznali historię Lublina w czasie zaborów i jego drogę do odzyskania niepodległości, ze 

szczególnym uwzględnieniem losów ludzi, którzy do tej wolności się przyczynili. 

 Usłyszeli opowieść o więzieniu na Zamku Lubelskim i udanej ucieczce kanałami 

ściekowymi 41 mężczyzn w 1907 roku, którym później pomagał Stefan Żeromski, o  

drugim w Polsce teatrze czyli „Teatrze Starym” , poznali losy Józefa Ignacego 

Kraszewskiego, który uczył się w i mieszkał przez rok na Starówce, dowiedzieli się, że 

dziadek naszej dwukrotnej Noblistki Marii Skłodowskiej-Curie był przez wiele lat 

dyrektorem szkoły w Lublinie , a także , że to właśnie tutaj, w budynku na Placu 
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Litewskim – w 1918 roku powstał pierwszy niepodległy rząd II RP – rząd Ignacego 

Daszyńskiego . Mieszkała tutaj też Maria Dąbrowska, uczył się Bolesław Prus, a także  

występowała Hanka Ordonówna, która śpiewała w kabarecie ‘Wesoły ul” i chodziła na 

ciastka do kawiarni Chmielewskiego przy Krakowskim Przedmieściu, a niektórzy nawet 

twierdzą, że urodziła się w mieście nad Bystrzycą. 

Pan Przewodnik opowiadał jeszcze  wiele  innych ciekawostek, o których uczniowie 

„nie mieli pojęcia”, a które pozwoliły im inaczej spojrzeć na dzieje Lublina zwanego 

przecież „Małym Wiedniem”. Wracali do domu zaciekawieni  historią swojego miasta 

wojewódzkiego, bo jak powiedziała jedna z gimnazjalistek: „Byłam w Lublinie wiele 

razy, mijałam te same miejsca co dziś , ale nic tak naprawdę o nich nie wiedziałam i cieszę 

się , że jak przyjadę tutaj jeszcze raz  - ze swoją rodziną -  to będę im to mogła 

opowiedzieć”. I chyba te słowa najtrafniej podsumowują efekt dzisiejszej wędrówki w 

przeszłość Lublina. 

Wycieczkę zorganizowali nauczyciele: pani Żanetta Kiermacz-Modras, pani Ewa 

Oleszczyńska i pan Wojciech Modras w ramach projektu Ministerstwa Edukacji 

Narodowej „Godność, wolność, niepodległość”, a sfinansowano ją ze środków  Ministra 

Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-

2021. 
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