
Szkoła Pamięta 



To nasza 
historia 



Miejsca pamięci 
1. Gmina Trawniki

▪ Cmentarz wojenny 



• Cmentarz powstał. ok. 1916r.

• Zgromadzone są na nim  ciała 
żołnierzy z czasów I i II wojny 

światowej.

• Na cmentarzu znajdują się 
pochówki żołnierzy polskich 

poległych w walkach z 
bolszewikami w bitwie pod 

Cycowem 16 sierpnia 1920 oraz 
pod Zamościem. Na jednym z 
grobów znajduje się tabliczka:

" Polegli w bitwie z bolszewikami pod 
Cycowem bohaterscy obrońcy Ojczyzny 

wraz z dowódcą por. Kazimierzem 
Małyniczem. Wśród nas sprawują

wieczną wartę. Cześć ich pamięci. W 
imieniu społeczeństwa."



• Na cmentarzu 

pochowanych jest 

prawdopodobnie około 

140 żołnierzy, poległych i 

zmarłych w I wojnie 

światowej w 1914 oraz 

1915 roku.



▪ Pomnik upamiętniający pomordowanych przez hitlerowców w obozie Trawniki



• Łączną liczbę ofiar 

obozów szacuje się na 

ok. 17 tysięcy. Liczba 

osób więzionych w tych 

obozach przekraczała 23 

tysiące. Dla wielu z nich 

był to tylko przystanek w 

drodze do innych obozów 

(Majdanek, Sobibór i inne 

podobne).



▪ Tablica na dworcu PKP w Trawnikach



• Tablica poświęcona pamięci 

kolejarzy z Trawnik poległych 

8.09.1939 w czasie 

bombardowania stacji.

Byli to:

• Julian Konopka

• Stanisław Kowalczyk 

• Franciszek Sidor

• Bolesław Waryszak

• Brzeski,

• Herda

• Malesza



• Mogiła w lesie Dąbrowa 

w Trawnikach

Miejsce uświęcone krwią członków polskiego 
ruchu oporu i żołnierzy Armii Radzieckiej 

wymordowanych przez hitlerowskiego 
okupanta w 1942 r.



• KAPLICA GROBOWA BOLESŁAWA ŁODZIA MICHALSKIEGO



2. Pełczyn

• Las „Borek”



• Mogiła zbiorowa 

ofiar 60 tragicznie 

zmarłych dzieci 

Zamojszczyzny 

transportowanych 

do obozu zagłady 

zimą 1941r.



3. Biskupice 

• Pomnik poświęcony żołnierzom AK walczącym o wolną i niepodległą Polskę 



Tablica upamiętniająca 

żołnierzy podziemia w 

walce z okupantem 

niemieckim znajdująca 

się na ścianie budynku 

dawnego Urzędu 

Gminy Jaszczów z 

siedzibą w 

Biskupicach.



• „Kaplica grobowa Popławskich Biskupice” – Cmentarz Parafialny



• Kościół św. Stanisława Biskupa 

Męczęnnika

Barokowa plebania wybudowana

w latach 1730 – 1733 z wymyślnymi 

szczytami



4. Świdnik

• Grób Nieznanego Żołnierza 



Wykonała

Emilia Szeremowicz klasa 4Tth


