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Twój dom rodzinny

Twój dom zamiast okien ma niebo,
Zieleń trawy ma zamiast dywanu,
Drzewa szumią w nim, ptaki śpiewają....
Kochaj dom swój rodzinny i szanuj.

Naród, twoja ogromna rodzina,
Słów cię uczy, co jasne są proste.
Kochaj swoją Ojczyznę i szanuj
Kochaj Polskę.

Józef Baran 

Wywiad z byłą Dyrektor
Szkoły Panią Joanną Delą
Najbliższa rodzina generała
Władysława Sikorskiego
Z Kroniki Szkoły
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Wywiad z byłą Dyrektor Szkoły Panią Joanną Delą

Jakie odczucia towarzyszą Pani po wieloletnim stażu pacy na stanowisku dyrektora naszej szkoły?

Był to dla mnie czas bardzo intensywny. Była prowadzona praca wychowawcza i pedagogiczna, jak również
starałam się o poprawę zewnętrznego wyglądu budynku. Równocześnie uczyłam, byłam wśród dzieci i
nauczycieli, a to ogromnie lubiłam. Pamiętam, że zawsze z niecierpliwością czekałam na pierwszy września, bo
„zaczynała się szkoła”.

Możemy użyć poetyckiego porównania szkoły do statku, który płynąc, musi zmierzyć się z przeciwnościami. Za
jego sterami stoi kapitan-dyrektor szkoły. Jak wspomina Pani  sterowanie tym okrętem?

To rzeczywiście poetyckie określenie. Można tak powiedzieć, że szkoła to wielki okręt, którym trzeba sterować.
Zapewne sama nie dałabym rady, chociaż kapitan jest ważny. Miałam naprawdę wspaniałych
współpracowników, oddanych nauczycieli, którzy mi we wszystkim pomagali. Ja zostałam dyrektorem szkoły w
roku 1990, więc po tych najbardziej burzliwych politycznych zmianach w Polsce. Klimat dla szkoły był dobry.
Gmina finansowała placówkę i dbała o to, żeby ona mogła dobrze funkcjonować. Nie przypominam sobie
sytuacji, żeby ktoś stwarzał jakieś przeszkody w pracy. Wręcz przeciwnie. Starałam się z ludźmi dobrze
współpracować. 

Jak wspomina Pani pracę w naszej szkole?

Jak byłam w waszym wieku, w piątej klasie zaczęłam się uczyć historii. Teraz jest inaczej, dzieci poznają historię
już w czwartej klasie. Wtedy wymyśliłam sobie, że w przyszłości będę nauczycielką historii. I tak rzeczywiście
się stało. Skończyłam szkołę średnią, potem studiowałam historię i zostałam nauczycielką, co było moim
marzeniem, które się spełniło. Najpierw uczyłam dwa lata w szkole w Wilamowicach, potem 
w Bulowicach, a przez 31 lat  w Nowej Wsi. Każdą szkołę, każde środowisko, wszystkich uczniów wspominam
do tej pory miło. Nawet o sytuacjach, kiedy było trudno, już nie pamiętam. Uczniów, nauczycieli,
współpracowników wspominam miło. Bardzo sobie cenię czas, kiedy z nimi przebywałam. Często wracam
myślą do szkoły. 

23 maja weźmiemy udział w Święcie Szkoły. Jak je obchodzono wtedy, gdy rozpoczęła Pani pracę w naszej
szkole?

Wtedy nie było tak, że co roku odbywały się uroczystości ku czci Patrona. Mieliśmy cykl pięcioletni, czyli co pięć
lat świętowaliśmy Dzień Patrona. Odbywały się konkursy, wykłady   na temat życia i działalności gen.
Sikorskiego i występy dzieci. Pamiętam Święto Szkoły  w roku 1993,  które było niezwykle uroczyste. Z okazji
50. rocznicy śmierci gen. Sikorskiego, w niedzielę, odbyła się patriotyczna akademia.

Dziękujemy, że przyjęła Pani nasze zaproszenie. Będzie nam miło, jeśli zechce Pani odpowiedzieć na nasze
pytania.
Jak długo Pani pracowała w naszej szkole?

Pracę w tej szkole rozpoczęłam w 1983 r., a zakończyłam w 2014 r. - 31 lat.
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Zostali na nią zaproszeni wszyscy mieszkańcy Nowej Wsi. Przyjechała do nas orkiestra wojskowa z Bytomia,
którą zaprosił ówczesny proboszcz ks. Gerard Jajecznica. Orkiestra w pełnym składzie (nie pięciu, czy sześciu
żołnierzy) grała nam marsze wojskowe i inne utwory. To było wyjątkowe, że orkiestra wojskowa przyjechała do
nas, by uświetnić Dzień Patrona. W tym dniu została zorganizowana także loteria i zawody sportowe. Przyjechali
przedstawiciele władz szkolnych z kuratorium. To święto najbardziej utkwiło mi w pamięci.

Gen. Sikorski żył w bardzo trudnych czasach, brał udział w wielu ważnych wydarzeniach w kraju. Pełnił w
Ojczyźnie ważne funkcje. Jakie jego dokonania uważa Pani za najważniejsze?
  
Najistotniejsze dokonania wiążą się na pewno z okresem II wojny światowej, to że utworzył polski rząd poza
granicami kraju. Jak wiecie, w Polsce nie można było legalnie działać. Gen. Sikorski bardzo szybko podjął
działania, bo wiedział, że tylko rząd na obczyźnie może wpłynąć na całą sytuację i da szansę na niepodległość.
To uważam za jego największą zasługę, że prowadził polską politykę zagraniczną, reprezentował kraj,
zorganizował armię w sytuacji, gdy państwa polskiego w ogóle nie było. Generał miał bardzo duże poparcie
wśród społeczeństwa polskiego. Kiedy zginął, zapanowała żałoba i żal po tym wielkim Polaku, który podjął
kontynuowanie państwowości, pomimo tego że nie było niepodległego państwa polskiego.

Patron naszej szkoły był człowiekiem o wybitnej osobowości. Jakie zalety charakteru gen. Sikorskiego uważa
Pani za najważniejsze?
  
We wspomnieniach pozostał jako uczeń bardzo sumienny, solidny i obowiązkowy. Zapewne te cechy przeniósł
później na swoją działalność wojskową. Był patriotą, kochał Ojczyznę. W okresie międzywojennym został
odsunięty od awansów wojskowych i od wpływu na armię, jednak pozostał jej wierny. Sprawy państwa były dla
niego sprawami najważniejszymi.

Jakie przesłanie Pani zdaniem skierowałby dziś gen. Sikorski do nas, do uczniów szkoły, która nosi jego imię?
  
Zapewne powiedziałby wam, że miłość Ojczyzny jest sprawą bardzo ważną dla tożsamości każdego człowieka.
Poprzez naukę, sumienne wykonywanie obowiązków wyrażacie swój patriotyzm. Patriotą nie jest tylko ten, kto
ginie za Ojczyznę. Solidna nauka, rzetelne wykonywanie obowiązków, słuchanie rodziców – to powiedziałby na
pewno gen. Sikorski. On był z takiego pokolenia, dla którego rodzice byli najważniejsi. 
Ich należy szanować   i słuchać, bo  wiedzą, co młodych ludzi kształtuje.
   Miłość Ojczyzny, miłość do rodziców, rodziny, sumienna nauka, potem praca, prawdomówność – to zapewne
przekazałby wam gen. Sikorski.

Serdecznie dziękujemy za rozmowę.
   

Kinga Bereta, Pola Bereta, Daria Bies, Emilia Zątek
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NAJBLIŻSZA RODZINA 
GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO

Emilia Hawrowska-Albertowicz - matka

   Emilia była córką Weroniki Hawrowskiej-Albertowicz. W roku 1874 Emilia wyszła za mąż za Tomasza
Sikorskiego, a po jego śmierci znalazła się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.  Przeniosła się wówczas do
Hyżnego koło Rzeszowa, gdzie Władysław Jędrzejowicz przekazał jej we wsi drewniany domek. Musiała ciężko
pracować, by utrzymać rodzinę. Zajmowała się szyciem dla sąsiadów i okolicznych dworów. Najstarsza z
pociech miała wówczas 10 lat, a przyszły generał - 4 lata. Matka gen. Władysława Sikorskiego mieszkała w
Hyżnem 30 lat, aż do 1917 r., kiedy przeniosła się do Krakowa, gdzie zamieszkała z córką Heleną. Dożyła
sędziwego wieku. Zmarła 9 lutego 1930 r.

Tomasz Sikorski - ojciec

  Urodził się 20 maja 1852 roku. W 1872 roku opuścił rodzinny Przeworsk 
i przybył do wsi Hyżne koło Rzeszowa. Tam przyjął posadę organisty,
 pracował także jako nauczyciel w pobliskiej szkole. 19 maja 1874 r.
Tomasz zawarł związek małżeński z Emilią Hawrowską-Albertowicz. Po
dwóch latach małżeństwa doczekali się pierwszego syna Stanisława, dwa
lata później urodziła się córka Helena. Po ukończeniu seminarium
nauczycielskiego w Rzeszowie Tomasz Sikorski został nauczycielem  w
Tuszowie Narodowym, gdzie 20 maja urodził się drugi syn – Władysław
Eugeniusz.
  Małżeństwo Tomasza i Emilii było udane, lecz nie trwało długo. Tomasz
Sikorski zmarł 10 grudnia 1885 r., pozostawiając Emilię z czwórką dzieci.
Miał 33 lata.

Stanisław Sikorski - starszy brat

   Stanisław Sikorski, starszy brat Władysława, egzamin dojrzałości zdał w
Rzeszowie. Następnie studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie. W czasie I wojny światowej przygotowywał legionistów do
matury i egzaminów uzupełniających. Dosłużył się stopnia majora. Był
człowiekiem wielkodusznym, bezinteresownie przygotowywał do
egzaminów dojrzałości młodzież z ubogich rodzin. Stanisław zmarł w roku
1937. 
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Helena Sikorska - siostra generała

Helena zamieszkała wraz z mamą Krakowie i tam
prowadziła drogerię.
Zmarła 9 września 1932 r.

Eugenia Sikorska-Dąbrowska - młodsza siostra
generała

W czasie działań wojennych, gdy spieszyła z pomocą
dwojgu dzieciom, została postrzelona przez
niemieckiego snajpera. 
Eugenia zmarła w wyniku odniesionych ran w szpitalu
Świętej Trójcy w Płocku 15 października 1939 roku. 
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Helena Zubczewska-Sikorska - żona  

 Żona Władysława Sikorskiego, Helena, była przybraną córką Olgi 
i Juliana Zubczewskich. 
  Ślub Heleny Zubczewskiej i Władysława Sikorskiego odbył się we
Lwowie w 1909 roku.  
Po tragicznej śmierci męża w roku 1943 nie powróciła do kraju, pozostała
na emigracji w Anglii. Helena zmarła w Londynie, a jej prochy
sprowadzono do Polski i pochowano w Zakopanem w grobie
rodziców.

Zofia Sikorska-Leśniowska - córka

  Zofia Sikorska-Leśniowska była jedyną i ukochaną córką gen. Władysława Sikorskiego i Heleny Zubczewskiej.
30 września 1936 poślubiła porucznika Stanisława Leśniowskiego.
  Po wybuchu II wojny światowej ojciec zlecił jej organizację ruchu oporu.  Mieszkanie Zofii w Warszawie było
wykorzystywane w celach konspiracyjnych. W styczniu 1940 r. udało jej się przedostać do Francji. Towarzyszyła
ojcu jako jego sekretarka, tłumacz  i doradca. 
Zginęła wraz z nim w katastrofie lotniczej w Gibraltarze 4 lipca 1943 r. o godz. 23.07. Jej ciała nigdy nie
odnaleziono.
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Z Kroniki Szkoły
  7 maja 1983 r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia generała
Władysława Sikorskiego. W tym dniu zgromadzili się uczniowie, Dyrekcja i Grono
Pedagogiczne, Komitet Rodzicielski, delegacje szkół i przedszkoli, przedstawiciele
Urzędu Miasta i Gminy Kęty oraz Kuratorium w Bielsku-Białej, a także kierownictwo
Wydziału Oświaty w Kętach.

  Uroczystość rozpoczęła się na placu przed budynkiem szkolnym obok pomnika,
który wzniesiono Patronowi szkoły.

  Po Hymnie Państwowym dyrektor szkoły mgr Stanisław Drabek przywitał 
i przedstawił przybyłych gości. Nastąpiło odsłonięcie pomnika, a delegacja uczniów
złożyła na jego płycie wiązankę kwiatów. 
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  Po części oficjalnej młodzież szkolna i zgromadzeni goście przeszli do holu szkoły,
by tam wpisać się do Księgi Pamiątkowej oraz obejrzeć wystawę o gen. Władysławie
Sikorskim. W gablotach zostały umieszczone wszelkie materiały, które udało się
zgromadzić o naszym Patronie.

  W sali gimnastycznej odbyła się część artystyczna. Wystąpił zespół muzyczny, chór
i przedstawiciele Samorządu Szkolnego. Ten piękny występ przygotowali: 
mgr Władysław Wanat, mgr Halina Szczęść, mgr Barbara Piasecka, mgr Krystyna
Olearczyk i mgr Zofia Królicka.

  Na zakończenie uroczystości zaproszeni Goście i Grono Pedagogiczne udali się na
poczęstunek przygotowany przez Komitet Rodzicielski, natomiast młodzież bawiła się
przy muzyce na boisku szkolnym.
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