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Słowo wstępne … 

 Gdzie jesteś Polsko? - pytały przez 123 lata zaborów zniewolone 

pokolenia Polaków. Mimo rusyfikacji, germanizacji, niewoli i krwawo tłumionych 

powstań, nasi przodkowie mieli nadzieję i wiarę w odrodzenie Ojczyzny.  

 Szansa na odzyskanie niepodległości pojawiła się w 1914 r. kiedy to 

mocarstwa Trójporozumienia popadły w konflikt z państwami centralnymi 

(Trójprzymierza), doprowadzając do wybuchu I wojny światowej, tzw. Wielkiej 

Wojny. Wojna była katorgą i tragedią dla ludzi – jednak paradoksalnie to był ten 

moment, na który czekali Polacy. Jakże trzeba zatem cenić ówczesnych liderów 

naszego Narodu, którzy potrafili odczytać tę szansę i wykrzesać z umęczonego 

społeczeństwa siłę młodości do walki o niepodległość. Byli przekonani, że to im 

przypadła powinność wobec przyszłych pokoleń Polaków. Pomimo, że wywodzili 

się z różnych obozów politycznych, mieli różniące się wizje na kształt odradzającej 

się Ojczyzny – to najważniejsza dla nich była Polska, jej niepodległość 

i samodzielność. Słusznie nazywamy ich Ojcami Niepodległości.  

 Z pełnym podziwem i szacunkiem możemy mówić o garstce 

„zapaleńców”, którzy na zew komendanta Józefa Piłsudskiego stawili się na 

Oleandry tworząc I Kadrową, a później Legiony Polskie. Przywracali  krwią, 

zdrowiem, a nieraz życiem, godne miejsce Najjaśniejszej Rzeczpospolitej na mapie 

Europy i świata.  

 Wśród tych bohaterów było wielu młodych mieszkańców 

limanowskiej ziemi m.in.: Stanisław Odziomek ze Sowlin, Jan Drożdż 

z Jodłownika, Jerzy Żuławski z Młynnego oraz Józef Marek z Budzowa 

(obecnie powiat suski). 

11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, a naród wolność! 

 Minęło 100 lat od tamtych pamiętnych dni. Na pamiątkę 

przekazujemy publikację pt.: „TOROWALI NAM DROGĘ DO NIEPODLEGŁOŚCI”, 

w której na tle wielowiekowej historii Łososiny Górnej przybliżamy udział naszej 

Małej Ojczyzny w tamtych historycznych dniach. Ukazujemy również wpływ 

przemian społecznych, gospodarczych  oświatowych oraz rolę rodziny i kościoła 

parafialnego w kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich wśród 

młodszego i starszego pokolenia. W ciężkich latach porozbiorowych, podczas 

wyczerpującej wojny z bolszewikami, a także obrony wschodnich rubieży RP 

chlubną kartę w historii Łososiny Górnej zapisali trzej legioniści, którzy 

szczególnie wsławili się na polu oświaty.  

 Dziś, całe środowisko szkolne jest spadkobiercą międzywojennej 

tradycji naszych szkół. W okresie ostatnich 30 lat po transformacji ustrojowej 

kolejni nauczyciele, wychowawcy, kapłani i dyrektorzy przekazywali olbrzymi 

zasób wiedzy i umiejętności, kładli wielki nacisk na sprawy wychowania, 

szczególnie patriotycznego i obywatelskiego. Jednak pierwszą szkołą wychowania 

jest dom i rodzina.  

 Mamy nadzieję że rodzice dbając o rozwój intelektualny, zawodowy 

i materialny swoich dzieci, będą również pierwszymi nauczycielami 

w kształtowaniu postaw patriotycznych na fundamencie wartości wynikających 

z tradycji, historii lokalnej oraz narodowej.  

  
  

      Limanowa – Łososina Górna, 8.11.2018 r.            Albert Golonka 
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WINCENTY WITOS 

(1874-1945) 

 Ojcowie Niepodległości to: artysta, dyplomaci, żołnierze i politycy,             

a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się 

przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to 

potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI.  

 Również Kościół Polski stworzył mechanizm instytucjonalnej współpracy 

różnych środowisk kościelnych, ponad podziałami rozbiorowymi, co było wydarzeniem 

bezprecedensowym. Jego autorami byli: metropolita krakowski abp Stefan Adam 

SAPIEHA, metropolita warszawski abp Aleksander KAKOWSKI oraz metropolita 

poznańsko-gnieźnieński, prymas Polski abp Edmund DALBOR.   
 

WOJCIECH ORFANTY 

 (1873-1939) 

IGNACY PADEREWSKI 

(1860-1941) 

 

IGNACY DASZYŃSKI 

(1866-1936) 

ROMAN DMOWSKI 

(1864-1939) 

Ojcowie Niepodległości … 

JÓZEF PIŁSUDSKI 

(1867-1935)                     

Marszałek Polski 
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fot. S. Golonka 

Nasza Mała Ojczyzna  piękna , bogata  

przeszłością i teraźniejszością … 

fot. IPN i TSŁ 

 Łososina Górna leży w północnej części Beskidu 

Wyspowego. Miejscowość usytuowana jest w pięknej górskiej dolinie 

po obu brzegach rzeki Łososiny i wpadającej do niej Sowlinki. 

Kotlina otoczona jest stosunkowo łagodnymi wzniesieniami. 

 W roku 1976 część wsi Łososina Górna oraz część 

Koszar zostały włączone do miasta Limanowa. Ten akt 

administracyjny wpłynął w znacznym stopniu na zmianę oblicza 

Łososiny Górnej.  

 Z drugiej jednak strony długoletnia historia parafii 

Łososina Górna, która zaistniała wcześniej od Limanowej, wyciśnie 

tak wyraziste piętno, że do dziś - mimo więzów administracyjnych 

i gospodarczych łączących Łososinę z Limanową - stanowi ona 

pewien autonomiczny organizm o swoistej kolorystyce i kulturze.  

 Wieś Łososina Górna była założona prawdopodobnie 

w 2 poł. XIII wieku. Parafia powstała przypuszczalnie przed 1320 

rokiem. Zatem jako miejscowość i parafia należymy do najstarszych 

na limanowszczyźnie. 

 Założycielami naszej miejscowości i fundatorami 

pierwszego kościoła byli członkowie rodu rycerskiego herbu 

„Drużyna”. W latach 1325-1327 dochody plebana łososińskiego 

oszacowane były już na 8 grzywien, co poświadcza starsza metryka 

parafii i wsi: Item Santko, plebanus ecclesie de Lossosina de 

proventibus eiusdem ecclesie, extimatis ad VIII marc, [tłum. Także 

Stanko, pleban kościoła z Łososiny z dochodów tegoż kościoła, 

ocenionych na 8 marek.] Natomiast świętopietrze w latach 1328, 

1335-7, 1346-58, 1373-4, wynosiło 2 skojce. 

 

 Pod koniec XV wieku Jan Długosz podaje, że dziedzicami Łososiny byli liczni 

przedstawiciele rodu Słupskich oraz że wieś ma kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych. 

Wieś i jej dziedzice byli na tyle zamożni, że zdołali wybudować kościół i utrzymywać parafię    

z dziesięciny snopowej, której wartość w tym czasie szacowano na dwanaście marek. Parafia 

posiadała również odrębnie grunty dla własnego użytku. 

5 



Kościół pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej.                   
  fot.  z zasobów parafialnych 

Późnogotycka chrzcielnica kamienna. 
  fot..J.E. Dutkiewicz 1947 

Powyżej z prawej: 
Późnogotycki obraz Sacra Conversatione, niegdyś 
środkowa częśd tryptyku w łososioskim ołtarzu                    
i późnogotycka predella tryptyku.  Obraz i predella 
datowane na pierwsze 20-lecie XVI w. W prawym 

rogu obrazu herb  „Drużyna” . fot. J. Lauda 1956  

  

 Przełomową datą dla 

miejscowości był rok 1491 kiedy 

został ufundowany nowy kościół pod 

wezwaniem Wszystkich Świętych.  

 Trudno dziś ustalić, 

gdzie stał kościół z czasów założenia 

parafii. W kronice kościelnej znajduje 

się zapis informujący, że w 1491 r. 

odbyła się konsekracja ołtarza 

głównego. Uroczystość ta została 

upamiętniona przez wpis na 

kamiennym postumencie obok 

ołtarza: Ołtarz ten konsekrowano na 

sławę Boga Wszechmogącego i Marii 

Dziewicy i św. Zofii z córkami i św. 

Anny i św. Katarzyny i Mateusza 

Apostoła i Ewangelisty i Wszystkich 

Świętych Anno Domini 1491. 

 

Kościół nie został nigdy całkowicie 

zniszczony. W trakcie wieków był 

rozbudowywany, upiększany i wzbogacany. 

Obecnie jako budowla nie przypomina 

pierwotnego stanu. Czuje się jednak w nim 

majestatyczny wielowiekowy głos 

minionych pokoleń wznoszących, wielbiące 

Boga Magnificat i przekazujących wiarę 

kolejnym pokoleniom.  
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Zapis nazwy naszej miejscowości na progu dziejów ulegał zmianom: Lossossina (1326), 

Lassosina (1328), Lozozina (1396), Lossossyna (1416), Losschosina (1435), Lossosini 

(1441), Loszossina (1442), Loszoczina (1446), Superior Loszoszina (1450), Lossoshyna 

(1496), Lozozyna (1513). Powoli zwiększało się także bogactwo związane                                    

z zagospodarowaniem i powiększaniem liczby mieszkańców. Na początku XVII wieku 

wieś liczyła 15 chałup chłopskich wraz z Kisielówką, a pozostałe wsie należące do naszej 

parafii to: Koszary – 9 chałup chłopskich, Pasierbiec - 9, Młynne - 12. O stanie 

zagospodarowania wsi w XIX wieku informuje „Słownik Geograficzny Królestwa 

Polskiego” z 1882 r. Nasza wieś liczyła 363 mieszkańców. Majątek dworski należał do 

Julii Pieniążkowej i wynosił 389 morgów pól, łąk, pastwisk i lasów; majątki chłopskie 

liczyły 339 morgów. 

 W 1929 roku z inicjatywy ks. Jana Jagiełki wybudowano w czynie 

społecznym Dom Parafialny. W tym samym roku powstała Górska Szkoła Rolnicza      

im. Marszałka Piłsudskiego oraz Spółdzielnia Mleczarska w chałupie J. Rozuma.            

 W 1932 r. Stanisław Odziomek utworzył Związek Strzelecki, była to 

organizacja paramilitarna, wychowująca młodzież w duchu patriotycznym oraz duchu 

kultywowania tradycji legionowych.             

 W 1933 r. Michał Dudek założył Ochotniczą Straż Pożarną. Pierwszym 

prezesem został Piotr Ryś. W okresie międzywojennym działała orkiestra dęta składająca 

się z 40-tu muzyków. Założycielem jej był ks. M. Nowak, a kapelmistrzem Jan Łącki.  

W 1935 r. powstaje Pierwsza Serowarnia typu szwajcarskiego, produkująca sery 

ementalskie  i masło. W 1938 r. w Koszarach zostaje założona Żeńska Szkoła Rolnicza. 

 

Widok centrum Łososiny ok. 1933 r. - od lewej w głębi Dom Nauczyciela GSzR oraz zabudowy gospodarcze szkoły 
wraz ze stawem, obok dwór - siedziba GSzR, park, kościół, w głębi budynek łososioskiej szkoły, Dom Parafialny, 
plebania wraz z budynkami gospodarczymi, na pierwszym planie stacja kolejowa i pociąg.                 
     fot. IPN i TSŁ 
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Walczyli o niepodległość  Ojczyzny… 

 Dzisiejsza Łososina Górna zmieniła swoje gospodarcze i społeczne oblicze. 

Poniżej zdjęcie dla porównania po ok. 85 latach. Pod koniec lat 70-tych ubiegłego 

stulecia, po wielowiekowej samodzielności, została w dużej części włączona do miasta 

Limanowa i jest jej najstarszą dzielnicą, w Statucie Miejskim pod nazwą Osiedle nr 5. 

 Jedynie północna i wschodnia część stanowi wieś Łososinę. Pomimo tych 

zmian mieszkańcy dawnej Łososiny czują bardzo mocną więź poprzez parafię pw. 

Wszystkich Świętych oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny  nr 4. 

 

Widok centrum Łososiny Górnej z 2018 roku - od lewej budynki ZSP nr 4, przystanek PKP, firma mat. budowlanych 
Włodarczyk, budynki OSM, blok mieszkalny, ośrodek zdrowia, park, cmentarz, kościół, parking, Dom Parafialny 
wraz z  plebanią, budynek nowej remizy OSP.   Na gruntach dawnej „Bednarni” m.in. firma „Joniec” i firma „Cezar”. 

 fot. S.Golonka  

 Na naszym cmentarzu parafialnym spoczywa Stanisław Zawisza, weteran    

z czasów Powstania Listopadowego. Po Powstaniu Listopadowym na terenie Polski 

działają organizacje konspiracyjne przygotowujące nowe powstanie. Tak opowiada 

ks. Kamieński: „Absolwentem bocheńskiego gimnazjum był Antoni Maresch, syn 

leśniczego z Muszyny, który potem został księdzem i proboszczem w Łososinie. – Tam 

związał się z Konfederacją Narodu Polskiego, do której został wciągnięty przez 

proboszcza z Przyszowej ks. Karola Schlegla, Ks. Maresch zaczął agitację wśród chłopów, 

nawoływał do walki, a na plebanii działał ośrodek KNP. Po donosie była rewizja                

i ks. Marescha władze osadziły w więzieniu w Nowym Sączu, gdzie, zmarł.”  
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Po lewej:  grób Stanisława Zawiszy weterana wojsk polskich           
z 1831 roku. Obok napis na grobie powstaoca listopadowego - 
cmentarz w Łososinie Górnej.  

fot.  S. Golonka 

  W 1914 r. wybuchła I wojna 

światowa. O związku naszej Małej Ojczyzny       

z tymi wydarzeniami informuje zapis Pauliny 

Strecowej, kierowniczki szkoły w Kronice 

Szkolnej: „Wielu mężczyzn opuszcza wieś          

w wyniku powszechnej mobilizacji do armii 

austriackiej. 23 listopada 1914 roku wkraczają 

do Łososiny patrole rosyjskie. Na początku 

grudnia miejscowość zajęły wojska austriackie 

w związku z działaniami wojennymi (bitwa pod 

Jabłońcem). Łososina stała się obozowiskiem 

wojsk austriackich, które przebywały tu 

przejściowo, aż do maja 1915 r.” 

 Natomiast Jan Drożdż w swojej 

publikacji z 1939 r. odnotował pod zdjęciem 

Pomnika: „W roku 1914 z budynku ,w którym 

mieści się GSzR  wyruszyły 3 kompanie 

legionowe. Na tę pamiątkę w 1934 r. postawiono 

pomnik Niepodległości.”  Natomiast Maria 

Kowalska w Almanachu Sądeckim z nr 4              

z 1995 r. w artykule „Sylwetki z regionu 

limanowskiego” o Antonim Górszczyku napisała 

tak: „Po ogłoszeniu mobilizacji przez                   

J. Piłsudskiego w dn. 29 i 30 lipca 1914 r. 

wyruszył z Łososiny wraz z 29 strzelcami do 

Krakowa, gdzie formowano Legiony Polskie”.  
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 W związku z zaostrzeniem sytuacji międzynarodowej na początku XIX 

wieku władze austriackie przychylnie patrzyły na powstające organizacje paramilitarne, 

co w pełni wykorzystały polskie środowiska niepodległościowe. Powstaje Związek Walki 

Czynnej, a następnie Związek Strzelecki, który dawał nie tylko dobre przygotowanie 

wojskowe, ale też kształtował u młodych Polaków postawy patriotyczne.  

 Na terenie Ziemi Limanowskiej w latach 1911 – 1913 z inspiracji Józefa 

Beka powstają Drużyny Strzeleckie. W Stróży k/Dobrej działała Oficerska Szkoła 

Strzelecka. Po wybuchu I wojny światowej wielu członków Drużyn Strzeleckich zostało 

powołanych do wojska austriackiego, ale wielu zaciągnęło się do tworzonych przez 

Józefa Piłsudskiego Legionów Polskich.  

 Do tworzonych legionów z naszego regionu wstąpili między innymi: Józef 

Beck, Józef Joniec, Jan Joniec, Jan Drożdż, Antoni Górszczyk, Stanisław 

Odziomek, Franciszek Bieda, Jerzy Żuławski, Mikołaj Dębski, Władysław Orkan,    

W. Gołuszka, J. Gorliński, B. Konieczny, J. Kotarba, J. Michorczyk, A. Myliński, 

J.Nowak, J.Ryba, J. Sopata i inni.  

 

Józef Piłsudski wraz z kawalerzystami legionowymi na drodze z Limanowej do Kamienicy, 10.12.1914. 
    /z arch. MRZL/ 

43. Drużyna Strzelecka – Skrzydlna, 01.07.1914 r. – drugi od lewej klęczy 
Jan Drożdż.  

fot . IPN i TSŁ  

„…Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi. Znoszę 

wszelkie odznaki specjalnych grup. Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł 

biały.” To słowa komendanta Józefa Piłsudskiego wypowiedziane 6 sierpnia 1914 roku 

na Oleandrach do tych, którzy na jego zew poszli w bój i wywalczyli niepodległość dla 

Polski. Wśród nich byli: Stanisław Odziomek, Jan Drożdż i Józef Marek.  
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Krzyż Walecznych 

Walczyli o niepodległość  Ojczyzny i budowali z ruin II RP … 

 Stanisław ODZIOMEK - 22.09.1914 r. 

złożył przysięgę wojskową w II Pułku Piechoty Legionów 

Polskich. Ukończył szkołę podoficerską Legionów 

Polskich w Kozienicach, skąd został wysłany na front. 

Ranny pod Gruzjatynem przebywał na leczeniu             

w Krakowie i w Zakopanem. W dniach tworzenia się 

Państwa Polskiego służył w Polskiej Organizacji 

Wojskowej, a następnie w II pułku Strzelców 

Podhalańskich. Za zasługi dla Ojczyzny otrzymał szereg 

wyróżnień i odznaczeń: Krzyż Walecznych, Krzyż 

Legionów, Krzyż Niepodległości, Medal Dziesięciolecia 

Odzyskania Niepodległości, Złoty Krzyż Zasługi RP.  

Legitymacja upoważniająca kaprala Stanisława 
Odziomka do noszenia „Krzyża Walecznych” 
nadana przez MSW w 1922  r.  fot. IPN i TSŁ  

Kierownik Szkoły Stanisław Odziomek 
przy sypaniu Kopca Józefa Piłsudskiego 
w Krakowie. Kraków –Sowiniec -1935 r.             
Po lewej: wraz z młodzieżą pielęgnuje 
groby  bohaterów na limanowskim 
cmentarzu.       fot. IPN i TSŁ 

 

Powyżej: Akt przysięgi 
wojskowej w 1914 r., 
podpis W. Sikorskiego. 
Poniżej:  Nadanie Krzyża 
Legionowego – 1931 r., 
podpis J. Piłsudskiego. 

       fot. IPN i TSŁ 
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Jako legionista krzewił historię czynu legionowego. Był inicjatorem 
i autorem projektu oraz budowniczym Pomnika Legionistów w parku, który 
poświęcił i odsłonił ks. Kazimierz Łazarski (11.11.1934 r.) Obok dwór, gdzie 
mieściła się GSzR, a po wojnie szkoła podstawowa. Spłonął w 1980 r.  

   fot. IPN i TSŁ  

 Stanisław ODZIOMEK przez wiele lat kierował Publiczną Szkołą 

Powszechną w Łososinie Górnej. Wykazał się dużymi zdolnościami organizacyjnymi 

rozbudowując budynek szkoły. Był człowiekiem wszechstronnie uzdolnionym. Ucząc 

przedmiotów przyrodniczych, wzbogacał pomoce naukowe o niezwykłe okazy fauny 

i flory z całego świata. Okazy krajowe zbierał i preparował. Swoje uzdolnienia 

artystyczne z zakresu śpiewu i muzyki wykorzystywał przygotowując z młodzieżą 

spektakle teatralne - rocznice i święta państwowe. Jego pasją było malarstwo, 

szczególnie pejzaże beskidzkie, a także modelarstwo.  

 Prowadząc szkołę zwracał wielką uwagę na wychowanie patriotyczne 

dzieci. Prowadził na terenie Łososiny Drużynę Strzelca, propagował wśród młodzieży 

i społeczeństwa ideę czynu legionowego. Był inicjatorem budowy Pomnika 

Legionistów w naszym parku, a także „Poranków Patriotycznych” wystawianych    

w Domu Parafialnym. W okresie II wojny światowej prowadził tajne nauczanie. Po 

II wojnie światowej wrócił do Łososiny, aby do końca życia kierować szkołą.  

 Zmarł w 1969 roku, pochowany jest na cmentarzu w Limanowej.  

1939 r. - stulecie istnienia szkoły, 
nadanie Sztandaru.    
           fot. IPN i TSŁ 

Patriotyczne przedstawienia i poranki - akademie. Obok wystawa prac kierownika, nauczycieli m.in. obraz                
J. Piłsudskiego oraz przemarsz Związku Rezerwistów, spotkanie legionistów w trakcie uroczystości 100-lecia 
łososioskiej szkoły - 1939 r.      

fot. IPN i TSŁ 
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Krzyż Walecznych 

 Jan DROŻDŻ służył w Legionach od 16 sierpnia 

1914 r.  W 1915 r. walcząc w II Brygadzie w Karpatach został 

postrzelony, a następnie zachorował na zapalenie płuc. 

Leczono go w szpitalu w Wiedniu. Na skutek poniesionych 

ran, rozkazem Komendy w 1916 r., został przeniesiony w stan 

,,urlopu stałego.''   

 Za postawę patriotyczną otrzymał wiele 

wyróżnień i odznaczeń: Krzyż Walecznych, Krzyż Legionów, 

Krzyż Niepodległości, Złoty Krzyż Zasługi RP.  

Od 1929 roku, w XIX - wiecznym dworku w łososioskim parku działała 
Górska Szkoła Rolnicza założona przez Jana Drożdża. Kształcono tu 
synów chłopskich do efektywnej pracy w górskich terenach w zakresie 
łąkarstwa, hodowli i sadownictwa. Szkoła była nie tylko placówką 
edukacyjną, ale pełniła także funkcje naukowo – badawcze                       
i współpracowała z wybitnymi naukowcami. Wspólnie z inż. Józefem 
Markiem Jan Drożdż opracował program zagospodarowania terenów 
górzystych. Obydwaj jako legioniści kształtowali u uczniów postawy 
patriotyczne i obywatelskie.  
Publikacja o 10-letniej działalności Górskiej Szkoły Rolniczej była 
podsumowaniem działalności szkoły oraz wskazywała osiągnięcia na 
polu edukacji, a także wdrażania programu zagospodarowywania ziem 
górskich oraz wydobywania z nich wspaniałych produktów w zakresie 
hodowli, mleczarstwa, sadownictwa, przetworów owocowych, 
wypoczynku i turystyki.   

 fot.  IPN i TSŁ  

 Powyżej: Legitymacja uprawniająca 
do noszenia Krzyża Legionowego 
oraz Akt nadania Złotego Krzyża 
Zasługi. 
Poniżej: publikacja na 10-lecie GSzR.  

 fot. IPN i TSŁ 
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 Jan DROŻDŻ po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim 

i po odbyciu praktyki w Szwajcarii jako specjalista z zakresu łąkarstwa i hodowli, 

założył w Łososinie - Górską Szkołę Rolniczą im. Marszałka J. Piłsudskiego. 

Nadał jej regionalny charakter, bliski życia ludzi. Wykorzystując walory 

przyrodniczo - geograficzne i rezerwy naszego regionu udowodnił, że małe 

gospodarstwa górskie dzięki intensyfikacji, nowej strukturze uprawy i hodowli dają 

dobre rezultaty, mogące z tego biednego zakątka Karpat wydobyć bogactwo bez 

uszczerbku dla naturalnego środowiska. 

 Szkoła zajęła się wszystkimi zagadnieniami tzw. gospodarki 

współrzędnej: łąkarstwem, hodowlą, sadownictwem i szkółkarstwem. Jan Drożdż 

prowadził wzorcowe górskie gospodarstwo dla potrzeb szkoły, propagujące hodowlę 

krów rasy czerwonej i owiec. Założył w Łososinie pierwszą Karpacką Serowarnię 

produkującą sery ementalskie i masło deserowe, uczył i pokazywał zasady działania 

spółdzielni.  

 Był wielkim propagatorem czynu legionowego na naszym terenie.      

W okresie II wojny światowej Niemcy zezwolili na działalność szkoły bez możliwości 

nauczania historii czy literatury ojczystej. Przedmioty te były wykładane przez 

ukrywających się nauczycieli, a szkoła stała się azylem dla młodzieży - nauka                    

w niej chroniła przed wywózką do Niemiec. W latach 50-tych szkoła została 

zlikwidowana przez władze komunistyczne, a Jan Drożdż usunięty z funkcji 

dyrektora. Zmarł w 1955 r. na wylew krwi do mózgu. Został pochowany na 

łososińskim cmentarzu.  

W roku 1934 Górską Szkołę Rolniczą odwiedził 
Minister Wyznao Religii i Oświecenia  Publicznego 
Wacław Jędrzejewicz (pośrodku), wielki 
reformator edukacji  w okresie międzywojennym. 
Poniżej: profesorowie UJ - Jan Włodek, Zygmunt 
Moczarski, Józef Rostafioski, Teodor Marchlewski   
i Leopold Adametz.              fot. IPN i TSŁ  

Rok 1935 - Otwarcie Pierwszej Karpackiej 
Serowarni Serów Ementalskich w Łososinie Górnej 
Obecnie budynek OSM. 
Poniżej: Tablo absolwentów Liceum Rolniczo – 

Hodowlanego w Łososinie Górnej. 
           fot. IPN i TSŁ  
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Odznaczenia od lewej: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznaka 
Pamiątkowa Ochotników Artylerii, Srebrny Krzyż Zasługi. 

Akt nadania Srebrnego Krzyża 
Zasługi w 1938 roku.    

fot. IPN i TSŁ 

 Józef MAREK jako uczeń 7 klasy 

gimnazjalnej (16 lat) zgłosił się do Legionów, służył             

w II Brygadzie w 2. pułku artylerii pod dowództwem gen. 

Józefa Hallera. Po rozwiązaniu Legionów został 

internowany i wywieziony na Węgry do Marmaros Sziget 

nad Cisą, a następnie wcielony do austriackiej armii.         

Po zakończeniu wojny schorowany i wyczerpany wrócił do 

domu - nie na długo, po tygodniu w szeregach Wojska 

Polskiego brał udział w wojnie polsko - bolszewickiej         

w walkach o Lwów. Został wyróżniony: Odznaką 

Internowanych Oficerów i Żołnierzy, Odznaką Pamiątkową 

Ochotników Artylerii, Srebrnym Krzyżem Zasługi RP, 

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.  

Zdj. pierwsze z lewej - Odznaka Internowanych Oficerów i Żołnierzy. Dalej - internowani legioniści i ich procesy          
w Marmaros Sziget, wśród nich był Józef Marek. 
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 Józef MAREK po odzyskaniu niepodległości studiował                   

na Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie sadownictwa i szkółkarstwa. 

Następnie pracował jako nauczyciel w Górskiej Szkole Rolniczej. Był wysokiej 

klasy specjalistą cenionym przez profesora Gorjaczkowskiego z Warszawy.  

 Osiągnięciem Józefa Marka na skalę powiatu limanowskiego                     

i sądeckiego było upowszechnienie sadownictwa. Produkował w szkolnej 

,,szkółce'' nasiona jabłoni mrozoodpornych, które miały popyt nawet za granicą. 

Stworzył wraz z Janem Drożdżem typ gospodarki piętrowej. Cenił sobie pracę      

z młodzieżą, a za jego bardzo bliski i serdeczny stosunek uczniowie widzieli w nim 

przyjaciela. Drożdż i Marek mieli ambicje, aby szkoła w przyszłości była 

ośrodkiem naukowo - doświadczalnym.  Dlatego utrzymywali stałe kontakty        

z profesorami z Uniwersytetu Jagiellońskiego: Włodkiem, Moczarskim, 

Rostafińskim, Marchlewskim i Adametzem.  

 W 1935 roku Józef Marek założył Podhalańską Spółdzielnię 

Owocarską w Tymbarku. W czasie II wojny światowej działał w ruchu oporu (pod 

pseud. Lanca). Był pierwszym kierownikiem Powiatowej Delegatury Rządu 

(starostą) dla terenu limanowskiego (do r. 1943 lub 1944). Współpracował ze 

Związkiem Walki Zbrojnej (ZWZ), później Armią Krajową (AK), niósł pomoc 

uczestnikom ruchu oporu, wpisując ich nazwiska na fikcyjne listy pracowników.    

W 1944 został aresztowany przez gestapo.  

 Po wojnie rozwinął aktywnie działalność spółdzielni zakładając       

80 ha szkółek, pracował w Tymbarku, aż do 1949, kiedy spółdzielnię 

upaństwowiono. Został usunięty z zakładów tymbarskich.  Założył w Mszanie 

Dolnej gospodarstwo ogrodnicze, a w 1956 zainicjował powstanie w Porębie 

Wielkiej spółdzielni letniskowo-uzdrowiskowej im. Władysława Orkana. W roku 

1957 został wybrany (jako bezpartyjny) posłem na Sejm PRL. Dzięki jego 

staraniom doszło do reaktywowania spółdzielni, a sam został jej prezesem. Zmarł 

na zawał serca 3 czerwca 1958 roku. Został pochowany na cmentarzu                 

w Tymbarku.    

 

Największym osiągnięciem Józefa Marka było niewątpliwie rozwinięcie sadownictwa  na ziemi limanowskiej. W 1935 
roku założył pierwszą na Podhalu Spółdzielnię Owocarską w Tymbarku. Zdjęcia obrazują budowę  tzw. „Owocarni”    w 
latach przedwojennych. Zakład dawał pracę setkom ludzi i miał wpływ na rozwój sadownictwa.  
Zdj. ostatnie to pomnik poświęcony J. Markowi przed Starostwem w Limanowej. W 1999 Tymbark wszedł w skład 
Grupy Maspex Wadowice, jednej z największych firm spożywczych w Europie Środkowej. 
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Z kart  historii  Kroniki naszej szkoły… 

Jakże radosny wpis odnotowujemy na kartach 

naszej Szkolnej Kroniki z listopada 1918 roku.  

/zdj. powyżej/ 

Kierowniczka Szkoły Paulina Maria STRECOWA 

była świadkiem tamtych wydarzeń i opisała 

atmosferę pierwszych dni niepodległości słowami: 

Wiekopomny dzień 

1 listopada 1918 r. 

Objęcie Władzy przez Rząd polski  

W powołanej do życia naszej drogiej Ojczyźnie, 

która przez tyle lat cierpiała pod obcym 

panowaniem. Dziś rządzimy się sami dla 

siebie, wspólnie i obowiązkiem każdego Polaka 

jest na każdym kroku działać jedynie dla 

dobra naszej ukochanej Polski! 

Niech żyje Polska! 

Niech żyje wojsko polskie! 

Niech żyje Piłsudski!  

Paulina Maria STRECOWA                      
z d. Naturska ur. 20.06 1867 r., 

uczyła w łososioskiej szkole od 1903 
r. do 1927 r.,  zmarła 23.10.1945 r. 

Spoczywa na cmentarzu w Brzesku.  
fot. z archiwów szkolnych 
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Jesteśmy spadkobiercami naszej tradycji i historii… 

 Legioniści Stanisław Odziomek, Jan Drożdż i Józef Marek w historii 

Łososiny Górnej odegrali ważną rolę. Wszyscy trzej - uczestnicy bojów legionowych, 

po odzyskaniu niepodległości i studiach, dziwnym trafem spotkali się w Łososinie 

Górnej. To tutaj realizowali swoje talenty, zapał pedagogiczny i organizacyjny. 

Naukę, pracę, ale także krzewienie wartości narodowych i chrześcijańskich łączyli   

w procesie kształtowania postaw wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 Po zakończeniu II wojny światowej ich postawa była niewygodna dla 

rządzących w naszym kraju, dlatego nie mogli przekazywać prawdy historycznej           

i tego co czuli. Musieli odejść i milczeć, a ich szkoły, zgodnie z narzuconą doktryną 

sowiecką zmieniły oblicze wychowawcze. Czyn legionowy został wyrugowany               

z programów szkolnych. 

 W roku 1987 nauczyciel Stanisław Golonka rozpoczął prace 

porządkowe i upiększanie zaniedbanego Pomnika Legionistów.  Pomagali mu w tym 

uczniowie: Zdzisław Czech, Robert Pyrc, Piotr Kociołek, Dariusz Gołuszka, Marek 

Kokot, Mirosław Furtak, Janusz Wideł, Andrzej Wąsowicz, Jarosław Jurek,  Paweł 

Koza, Jan Kolawa i inni oraz ksiądz proboszcz Ryszard Stasik. Stanisław zgromadził 

materiały o życiu bohaterów i ich działalności, już wtedy przekazywał uczniom  

historię i znaczenie tego miejsca. W 2006 dzięki zaangażowaniu ówczesnego 

burmistrza Limanowej, pana Marka Czeczótki, pomnik został odnowiony, nadal 

wymaga on jednak konserwacji. W tych działaniach wspiera szkołę obecny 

burmistrz pan Władysław Bieda. 

W latach 1987- 90 miejsce i sam pomnik, na miarę możliwości, został upiększony. Usypano z ziemi i obsadzono 
kwiatami Krzyż Legionisty, wykonano ogrodzenie i ścieżkę. Stanisław Golonka do prac tych włączał uczniów, 
przekazywał im historię tego miejsca. W pracy pomagali mu nauczyciele śp. Zbigniew Wilk, Kazimierz Golonka, 
Zdzisław Sułkowski oraz ks. Ryszard Stasik. W 2006 roku, dzięki dotacji miejskiej, wykonano gruntowne odnowienie 
i zabezpieczenie Pomnika przed korozją.   

fot.  S. Golonka  
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 W listopadzie 1989 roku dyrektor Szkoły Stefan Kwietniowski, 

zaprezentował Gronu Pedagogicznemu przedwojenny Sztandar Szkoły. Stanisław 

Golonka zawnioskował  o reaktywowanie Sztandaru dla szkoły, a tym samym powrót do 

działań wychowawczych i wartości, które prezentowali nasi przedwojenni nauczyciele               

– legioniści.  

 4 czerwca 1990 roku po kilkumiesięcznej pracy wychowawczo                 

– organizacyjnej odbyła się pierwsza po II wojnie światowej uroczystość szkolno- 

środowiskowa integrująca absolwentów szkół łososińskich z okresu międzywojennego        

z obecną młodzieżą szkolną i społeczeństwem. Uroczystość o charakterze patriotyczno- 

religijnym była związana z prezentacją historycznej spuścizny i tradycji naszych szkół      

i stała się symbolicznym początkiem dla środowiska szkolnego i lokalnego do 

kultywowania tych wartości. Oddano Izbę Pamięci Narodowej i Tradycji Łososińskich 

Szkół, publikację okolicznościową oraz ścianę poświeconą naszym legionistom.  

  Był to również początek działalności II LO im. Marszałka J. Piłsudskiego. 

.   

 

Proboszcz ks. R. Stasik wita gości i społecznośd szkolną 
ze Sztandarem Szkoły, który po 50 latach powraca do 
naszej społeczności.  fot. Kronika szkolna. 

Ks. bp. Józef Pazdur, uczeo Górskiej Szkoły Rolniczej, 
święci popiersia S. Odziomka i J. Drożdza, nauczycieli – 

legionistów    fot. Kronika szkolna. 

Uczniowie po raz pierwszy ślubują na Sztandar Szkoły, 
obok Sztandar Górskiej Szkoły Rolniczej. 

fot. Kronika szkolna 

Izba Pamięci Narodowej i Tradycji Szkół Łososioskich jest 
świadkiem  działalności edukacyjnej naszych szkół.         
  fot. Kronika szkolna 
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Po przełomie, w roku 1990, odżyły przedwojenne tradycje szkoły, wrócono 

do pielęgnowania wartości chrześcijańsko – patriotycznych. 

Główne uroczystości od 1990 roku: 

• reaktywacja przedwojennego sztandaru szkoły (4 czerwca 1990 r.), przywrócenie 

ślubowania na sztandar; 

• powstanie Izby Pamięci Narodowej i Tradycji Szkół Łososińskich; 

• wykonanie pamiątkowej ściany poświęconej nauczycielom – legionistom: 

Stanisławowi Odziomkowi i Janowi Drożdżowi; 

• nadanie szkole podstawowej imienia patrona św. Jana z Kęt oraz ustanowienie 

dnia 20 października Świętem Szkoły (1992 r.); 

• publikacja „Historia Oświaty i Szkolnictwa w Łososinie Górnej”; 

• 170-lecie istnienia szkoły, nadanie nowego sztandaru i imienia św. Jana z Kęt 

dla gimnazjum (2009 r.). 

Uroczystości patriotyczne:  

• coroczna uroczystość szkolno-środowiskowa z okazji Święta Niepodległości przy 

Pomniku Legionistów (od 1990);  z udziałem Kompanii Honorowej 16bpd (do roku 

2014), Związku  Strzeleckiego „Strzelec” z Limanowej, klasy wojskowej z ZS im. 

KEN w Tymbarku, organizacji kombatanckich, delegacji okolicznych szkół            

i instytucji miejskich i powiatowych; 

• umieszczenie w cokole Pomnika Legionistów urn z ziemią z Katynia, z cmentarza 

Orląt Lwowskich, Monte Cassino i Porycka; 

• coroczna szkolno-miejska uroczystość – Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej. 

Akcje i projekty: 

• nawiązanie współpracy z 16. Batalionem Powietrznodesantowym z Krakowa; 

• projekt promocji edukacji regionalnej - Bliższe Ojczyzny - Małopolska - program 

autorski, zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty w Krakowie i Małopolskie 

Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu;   

• projekt szkolny - Bliższa Ojczyzna dla kl. I-III - Mały Turysta - Program Wycieczek 

dla kl I – III, Kronika wycieczek  „Mały turysta”; 

• posadzenie Dębów Pamięci upamiętniających ofiary Zbrodni Katyńskiej z 1940 r. 

w ramach akcji IPN „Katyń – ocalić od zapomnienia”; 

• olimpiady oraz konkursy historyczne i patriotyczne  (konkurs MON „Związki 

mojej miejscowości/regionu z Wojskiem Polskim”, „Losy Żołnierza i dzieje oręża 

polskiego”, „Małopolski Konkurs Historyczny”); 

• wycieczki do miejsc pamięci (m.in. coroczny wyjazd dla starszych klas do 

zespołu niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozu zagłady 

Auschwitz –Birkenau);  

• coroczne  udział w Dyktandzie Niepodległościowym; 

• całoroczna opieka nad Pomnikiem Legionistów oraz nad grobami lokalnych 

bohaterów: Stanisława Zawiszy -weterana Powstania Listopadowego, Jana 

Drożdża – legionisty, 

• dbanie o patriotyczny wystrój szkoły: daty na schodach, flagi państwowe, tablice 

pamiątkowe, galeria prac plastycznych.  
Akademie i przedsięwzięcia artystyczne: 

• organizacja konkursu „Pieśni i piosenki patriotycznej” dla szkół średnich; 

•udział dzieci i młodzieży w przeglądach i konkursach pieśni i poezji patriotycznej; 

• coroczna wieczornica patriotyczna „Tobie Polsko śpiewamy”, z udziałem dzieci 

przedszkolnych, uczniów i nauczycieli ZSP nr 4 w Limanowej, rodziców, 

społeczeństwa, absolwentów naszej szkoły i przedstawicieli władz; 
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• włączenie najmłodszych dzieci z Przedszkola nr 4 i Przedszkola „ Słoneczko” do 

udziału w uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości i Miesiąca 

Pamięci Narodowej. 

 

  

W 1992 roku szkoła otrzymała im. św. Jana z Kęt. 
Uroczystośd pod kierunkiem dyrektora Stefana 
Kwietniowskiego przygotowali nauczyciele, rodzice                   
i młodzież.   fot. Kronika  szkolna 

  

Dyrektor szkoły Halina Golonka przekazuje 
młodzieży nowy Sztandar Szkoły w rocznicę 

170-lecia istnienia szkoły.  
fot. Kronika  szkolna 

Nauczyciele Danuta Ługowska,  Maria Hejmej,  Anna Palacz       
i Stanisław Golonka stworzyli programy do edukacji 
regionalnej.              

 fot. S. Golonka 

Uczennica Jadwiga Witkowska napisała           
i opublikowała artykuł o Pomniku 
Legionistów.   

fot. S. Golonka  

 W  1992 roku Szkoła otrzymała imię św. Jana z Kęt. Dyrektor Stefan 

Kwietniowski i nauczyciele wspólnie z rodzicami i Kościołem przywracają w programach 

wychowawczych tradycje i wartości wynikające z osoby patrona. W 2009 roku pod 

kierunkiem dyrektorki Haliny Golonki odbyła się uroczystość 170-lecia szkoły.  Szkoła 

otrzymała nowy sztandar, znalazły się na nim symbole ze sztandaru międzywojennego, 

wyznaczające kontynuację wychowania  patriotycznego i chrześcijańskiego. 

.   

 

 Nauczyciele tworzą programy edukacji regionalnej, które zawierają  zadania 

w zakresie przybliżania historii naszej Małej Ojczyzny, Limanowej i regionu. Powstają 

prace plastyczne, publikacje i artykuły pisane przez uczniów i nauczycieli. Organizowane 

są spotkania i wycieczki po najbliższej okolicy z uwzględnieniem miejsc Pamięci  

Narodowej.  

.   
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Golgota Wschodu – Pamięć trwa w naszych sercach  

i umysłach. 

Nauczyciel Krzysztof Biernat realizował Program „KATYŃ 

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”. W parku obok Pomnika 

posadzono Dęby Pamięci gen. bryg. Tadeusza 

Grabowskiego i majora Hipolita Gibińskiego, 

zamordowanych w 1940 r. w Charkowie. 

Uroczyście oddaliśmy hołd i cześć 96 rodakom, którzy 

zginęli pod Smoleńskiem, na czele z parą prezydencką  

Marią i Lechem Kaczyńskimi. 

 Niech spoczywają w Pokoju! 

 W 2001 roku z inicjatywy Stanisława Golonki w cokole Pomnika 

umieszczono urny z ziemią z cmentarzy wojennych i miejsc straceń Polaków. Z dołów 

katyńskich ziemie przywiozła Angelika Golonka,  z  cmentarza Orląt Lwowskich Halina 

Golonka i Stanisław Golonka, z Monte Cassino siostra Anna Zarzeka. W 70. rocznicę 

Rzezi Wołyńskiej ziemię ze zbiorowej mogiły pomordowanych Polaków w Porycku 

przywieźli Ilona i Janusz Jurowiczowie. Pomnik chwały stał się swoistym cmentarzem 

poległych żołnierzy i pomordowanych rodaków za wschodnią granicą. Symbolicznie tego 

miejsca strzegą dwie armaty. 

.   

 

Urny w Pomniku Legionistów.   

Z prawej Michał i Rafał Jurowiczowie  z urną z ziemią z mogiły z Porycka.    
fot.  S. Golonka.  

22 



DYREKCJA ZSS i PRZEDSZKOLA NR 4 oraz ORGANIZATORZY

serdecznie zapraszają 
na program 

wspólnego śpiewania  piosenek i pieśni patriotycznych

Spotykamy się  
07.11 2016 r. 
godz. 18.00 

poniedziałek
ZSS nr 4 - sala 
gimnastyczna 

W tym wydarzeniu towarzyszyd nam będzie:
• Orkiestra Parafialne pod dyrekcja Czesława KOZY.
• Męska Grupa Wokalno – Instrumentalna „Górne Łososinioki” pod kier: Ryszarda WRÓBLA
• Szkolny Zespół Muzyczny pod kier: Wojciecha DUDKA oraz soliści Barbary JAJEŚNICA,
Wojciech DUDEK, Gabriela DUDEK, Izabela Wydra, Kacper ŚWIĘCH, Filip PAPIEŻ.

Wewnątrz budynku pojawiły się 

tablice - „Historia Naszej 

Szkoły” - obrazujące blisko 180 

lat edukacji w naszej 

miejscowości. Ukazują one 

najważniejsze i kluczowe 

wydarzenia naszej szkolnej 

historii. Pojawiły się także 

schody edukacji historycznej. 

Na których widnieją 

najważniejsze daty  z historii 

Polski. Od dwóch lat, według 

koncepcji dyrektora, szkoła 

organizuje piękny i podniosły 

koncert „Tobie POLSKO 

śpiewamy”, który nawiązuje do  

międzywojennych tradycji        

oraz wyraża miłość i szacunek 

dla Ojczyzny. Sala corocznie 

wypełniona jest przez uczniów, 

nauczycieli, osoby dorosłe, 

którzy wspólnie śpiewają pieśni      

patriotyczne. Koncerty te to 

żywa lekcja historii, integrująca 

dzieci i młodzież, ze starszym 

pokoleniem. W śpiewaniu 

wspierają nas absolwenci, 

zespoły i miejscowa orkiestra.                  

Program muzyczny  prowadzi 

pan Wojciech Dudek, a całość 

programu koordynuje pani  

Małgorzata Witkowska.  

Albert Golonka jako trener doprowadził swoich zawodników  Dawida Kosmala i Bartosza 

Sułkowskiego do Kadry Narodowej i reprezentuje z nimi Polskę na zawodach 

międzynarodowych. Od dwóch lat jest dyrektorem ZSP nr 4 i wypełniając wiele powinności 

wobec szkoły, pielęgnuje także tradycje patriotyczne oraz wspólnie z Gronem 

Nauczycielskim i Rodzicami  wzbogaca  nowymi formami działania szkoły w tym zakresie.                
                                                                    fot. S.Golonka  

W trakcie uroczystości patriotycznych młodzież wykonuje świetnie 
programy poetycko – muzyczne, przygotowywane przez 
nauczycieli. Stronę muzyczną od wielu lat aranżuje Wojciech 
Dudek. Są to doskonałe lekcje wychowywania patriotycznego.  
Na zdj. podziękowanie składają Burmistrz Miasta Limanowa 
Władysław Bieda  i dyrektor ZSP nr 4 Albert Golonka.  

fot. S.Golonka 

Historii uczniowie uczą się poprzez prace plastyczne i wystawy 
wykonywane pod kierunkiem pani Jolanty Pawlik,  ale także idąc 
schodami , na których widnieją najważniejsze daty z historii Polski. 

fot. S.Golonka 
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Kościół wspiera nas w przywracaniu wartości patriotycznych… 

 Kościół zawsze stał blisko spraw narodowych. W trudnych czasach          

upominał się, walczył o prawdę historyczną, godność człowieka i Narodu. Kardynał Stefan 

Wyszyński okupił to cierpieniem i więzieniem, z których narodziły się słowa Papieża Polaka 

„Nie lękajcie się”. Te słowa otworzyły bramę wolności naszej Ojczyźnie i krajom 

wschodniego bloku.    

 Również kapłani naszej parafii zawsze byli blisko dzieci, młodzieży, rodziców 

i nauczycieli, w czasach trudnych i czasach odbudowy wartości wynikających    z historii i 

tradycji naszej Małej Ojczyzny. Wielkie zasługi w tym okresie miał proboszcz ks. Ryszard 

Stasik wraz z wikariuszami. Nie tylko towarzyszył przy odbudowie zapomnianego miejsca 

w naszym parku, ale współtworzył wraz ze szkołą nową jakość wychowawczą, która 

przywracała naturalną i rozumiejącą się triadę: Rodzice – Szkoła – Kościół.  

 To dzieło i pomoc, również organizacyjną, umacniał  ks. dr Stanisław 

Kowalik oraz obecny proboszcz ks. dr Kazimierz Fąfara. Wraz z katechetami w roku 

Jubileuszowym w naszej parafii zorganizowali modlitewną dziewięciomiesięczną Nowennę 

Niepodległościową oraz sesję naukową na temat roli kapelanów w odzyskiwaniu wolności. 

W trakcie tych lat,  w intencji Ojczyzny, ofiarę Mszy św.  sprawowali  kapelani WP m. in.: 

ks. płk Henryk Polak, ks. płk January Wątroba, ks. płk Tadeusz Bieniek, kapelani  6. BPD 

oraz zaproszeni księża, a także proboszczowie  naszej parafii.  

 Kościół, społeczność szkolna, rodzice i mieszkańcy realnie przywrócili  

narodową maksymę: Bóg – Honor – Ojczyzna. 
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 Nasze działania wskrzesiły pamięć i przywróciły szacunek bohaterom. 

Ich wysiłek, walka w bojach oraz praca na rzecz wolnej Ojczyzny została przywrócona 

i trwa nadal. Szczególnym miejscem w naszej małej Ojczyźnie, które mówi nam o tym 

jest Pomnik Legionistów. Tutaj od 28 lat oficjalnie spotykamy się, aby przekazywać 

miłość do Ojczyzny - jest to nasza DROGA PAMIĘCI.  

 Przez wiele lat w tej drodze towarzyszyli nam: minister Kazimierz 

Kapera, senatorowie RP Krzysztof Pawłowski i Andrzej Chronowski, posłowie na Sejm 

RP Zofia Domka - Krasicka, Bronisław Dutka, Tadeusz Parchański, Wiesław Janczyk, 

Edward Ciągło, radni Sejmiku - Jan Sułkowski, Marian Wójtowicz, Grzegorz Biedroń, 

Urszula Nowogórska oraz burmistrzowie miasta Limanowa – Leszek Woźniak, Marek 

Czeczótka, Władysław Bieda, wójtowie gminy Limanowa – Władysław Pazdan, 

starostowie powiatu limanowskiego – Władysław Bieda, Roman Duchnik, Jan Puchała 

oraz radni miejscy, gminni i powiatowi.  

 Byli z nami spadochroniarze z Kompanią Honorową 6. BPD, gen. 

Bronisław Kwiatkowski, który tragicznie zginął pod Smoleńskiem, płk Piotr Pcionek, 

płk Edward Bargieł, płk Bolesław Krajewski, kombatanci na czele z nieżyjącymi już 

płk Julianem Jaworzem-Dutką, Władysław Kordeczka, Związek Inwalidów Wojennych, 

Związek Strzelecki „Strzelec” z insp. Stanisławem Dębskim, klasa wojskowa z ZS im. 

KEN, „Strzelec” z ZS z Tymbarku, drużyna harcerska z ZSS nr 1, a obecnie nasi 

harcerze.  

 Hołd bohaterom oddawali przedstawiciele Towarzystwa Miłośników 

Lwowa i Kresów Wschodnich z Tarnowa, delegacje Powiatowej Straży Pożarnej, Policji 

Powiatowej, dyrektorzy i delegacje ze szkół miejskich, powiatowych, z Pasierbca, 

Piekiełka, Młynnego, a także przedstawiciele instytucji, firm i zakładów lokalnych. 

Uroczystości uświetniały orkiestry z LDK pod dyrekcją wspaniałego, nieżyjącego już 

Ludwika Mordarskiego i orkiestra parafialna pod dyrekcją Czesława Kozy. 

 Uroczystości, koncerty, rocznice, programy poetycko-muzyczne 

wzbogacały dzieci i młodzież. Wiele serca w przygotowanie i przekazanie treści 

patriotycznych, przez te lata, włożyli nauczyciele. Piękną i bogatą stronę muzyczną 

opracowywał Wojciech Dudek, a plastyczną przygotowywała Jolanta Pawlik. Nadal 

podtrzymujemy i wzbogacamy tę formę wychowania naszych uczniów.  

 Wspomnieć należy o naszym nauczycielu wychowania fizycznego, 

trenerze Stanisławie Golonce, który przed 30 laty wraz z uczniami, nie tylko zajął się 

pielęgnacją tego miejsca, ale systematycznie przywracał historię czynu legionowego. 

Organizował uroczystości, swoimi pomysłami i wieloma działaniami promował 

środowisko oraz potrafił zintegrować nas w przekazywaniu wartości patriotycznych    

w oparciu o wielowiekową historię naszej Małej Ojczyzny.  

 Patriotyczne przedsięwzięcia społeczności szkolnej wspierali mieszkańcy 

zrzeszeni w parafialnych stowarzyszeniach na czele z nieżyjącym prezesem SRK 

Stanisławem Matrasem, członkowie OSP z prezesami, panie z Koła Gospodyń 

Wiejskich, przedstawiciele Zarządu Osiedla nr 5, Rada Rodziców, radni miejscy i 

powiatowi, sołtysi Walowej Góry, Koszar, Łososiny Górnej i kolejne władze naszego 

miasta. Wsparcie trwa nadal i jest wyrazem szlachetnej i pięknej postawy naszej 

lokalnej Rodziny. 

 Od 1990 roku – kiedy nastąpiło reaktywowanie Sztandaru Szkoły, jak 

i późniejsze uroczystości - nadanie imienia, nadanie nowego Sztandaru 

Szkoły,  coroczne uroczystości przy Pomniku Legionistów, konkursy, przeglądy, 

wystawy tematyczne, spotkania z wojskiem, kombatantami, wieczornice patriotyczne - 

nasza społeczność szkolna wraz z rodzicami i parafią wpisują te działania w wielką 

rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. 
 

Trwajmy w tej pamięci, a swoją postawą budujmy jedność oraz solidarność 

w naszej Małej Ojczyźnie i przekazujmy to młodemu pokoleniu.  
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 I to jest prawda - bo cóż dzisiaj byśmy znaczyli, gdyby nie znaleźli 

się ludzie, którzy potrafili odczytać znaki czasu, że właśnie przyszedł teraz ten 

moment uwolnienia się z jarzma zaborów. Skąd zatem czerpali tę siłę i skąd mieli 

intuicję? Trafnie to ujął Jan Pietrzak w pieśni „ Żeby Polska była Polską”: 

 

 

 

 

 

 To narodowi poeci, pisarze, malarze, muzycy, duchowni, kolejne 

zrywy powstańcze, przypominały pokoleniom młodych Polaków o wielkości 

naszego Narodu. Jednak najważniejszą rolę w wychowaniu odegrał Dom, Rodzina, 

Rodzice i Dziadkowie. To oni stali się dla młodych legionistów najlepszymi 

nauczycielami. To dzięki słowom wielu matek i ojców bohaterowie tamtych czasów 

mieli tę siłę i determinację do walki, a później do odbudowy zrujnowanej Ojczyzny. 

 Powinnością naszej szkoły jest przekazywanie wiedzy i umiejętności 

oraz pomoc w kształtowaniu charakterów uczniów. Chcemy, aby stali się oni 

ludźmi szlachetnymi, którzy w przyszłości w pełni wykorzystają  swoje uzdolnienia 

i talenty dla dobra własnego i naszej Ojczyzny.  

 Nie można nie docenić ogromnego wkładu pracy jaki wnieśli 

poszczególni dyrektorzy placówki: Stefan Kwietniowski, Julian Franczyk, 

Halina Golonka i Albert Golonka. Przy wsparciu pedagogów wdrażali w życie 

liczne akcje, mające na celu pielęgnowanie wartości narodowo-chrześcijańskich. 

Tradycje te są kontynuowane po dziś dzień.  

 Nic jednak nie zastąpi wychowania w domu. Od najmłodszych lat 

największy wpływ na dziecko mają jego rodzice. To oni pokazują świat i uczą jak 

się w nim odnaleźć. Może warto znaleźć chwilę, aby wspólnie z rodziną 

porozmawiać o naszej historii, wspomnieć tych co odeszli, uświadomić 

najmłodszym co i komu zawdzięczają.  

 Drodzy Rodzice! Bądźcie pierwszymi, którzy przekażą dzieciom 

znaczenie słowa patriotyzm. Nie potrzebujecie do tego żadnych szczególnych 

podręczników czy wyjątkowego wysiłku. Wychowanie patriotyczne to nie tylko 

daty i nazwiska, to także spacer po łososińskim parku, zwiedzanie zabytków, 

odwiedzenie limanowskiego muzeum, poznawanie najbliższej okolicy czy rozmowa 

o przeszłości ze starszymi członkami rodziny. Kultywujcie miłość do Ojczyzny        

w każdym domu, by wasze pociechy mogły sercem poznawać swój ojczysty kraj          

i jego przeszłość. 

 Wspólnie możemy osiągnąć ten cel. Tak wskazuje nasza lokalna 

historia i historia narodu zaprezentowana w tej publikacji. Jesteśmy 

spadkobiercami tych, którzy torowali nam drogę do niepodległości. Żyjemy           

w wolnej, suwerennej Ojczyźnie, a słowa zapisane 100 lat temu w naszej szkolnej 

kronice są ciągle aktualne: 

 

„Dziś rządzimy się sami dla siebie, wspólnie i obowiązkiem każdego Polaka 

jest na każdym kroku działać jedynie dla dobra naszej ukochanej Polski!.” 

 

  

 
 
 

…Zrzucał uczeo portret cara, 
Ksiądz Ściegienny wznosił modły, 

Opatrywał wóz Drzymała, 
Dumne wiersze pisał Norwid.…  

 

 
 
 
 

…Matki, żony w mrocznych izbach 
Wyszywały na sztandarach 
Hasło: "Honor i Ojczyzna" 
I ruszała w pole wiara… 

 

 
 
 

„Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości  
nie jest godzien szacunku teraźniejszości  

ani prawa do przyszłości”  
/Józef Piłsudski/ 



„Wolność 

kojarzy  mi się 

z Polską”  - 

Filip Bubula  

IV b  

‘Niepodległość  to 

niezależność  

wobec  innych 

państw”  

Katarzyna Puch  

III Ga 

„Niepodległość           

i wolność jest dla 

mnie ważna ,bo 

mogę żyć w  Polsce, 

która jest dla mnie 

domem” Emila 

Zalewska VIII b  

„Wolność to 

niepodległa 

Polska”  

Katarzyna 

Michalik VI a „Wolność to 

możliwość 

wyrażania siebie”  

Ewelina Pałka  

III Gb 

„Wolność dla 

mnie oznacza 

radość”  - Lidia 

Kolawa III Gb 
„Niepodległość 

kojarzy  mi się      

z 11 listopada”  

Karolina Biedroń  

IV b 

„Wolnośd  
 to prawo do 
wyznawania 

własnej religii” 
 Kamila Guzik  

 III Ga 

 
„Niepodległość 

ko jarzy mi  s i ę       

z  walką             

o  Po lskę” 

Weronika Kubik   

VIII b  


