Niecodzienna lekcja historii w Lesie Kidałowickim…
10 czerwca 2018r. uczniowie ZSSChiO pod opieką nauczycieli Bożeny
Wojciechowskiej i Andrzeja Tokarza uczestniczyli w uroczystości upamiętniającej
74 rocznicę rozstrzelania Czesławy "Baśki" Puzon i żołnierzy AK w Lesie
Kidałowickim w ramach akcji "Jarosławskie dla Niepodległej".
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11:00 Mszą Św. polową, pod
przewodnictwem archiprezbitera jarosławskiego ks. Andrzeja Surowca. Następnie
w imieniu głównego organizatora Jarosławskiego Stowarzyszenia "Ocalić
przeszłość dla przyszłości" pan Jerzy Czechowicz przedstawił prelekcję historyczną
„Zbrodnia w Lesie Kidałowickim”. Bardzo podniosły charakter miał Apel Pamięci
i salwy honorowe oddane przez jarosławskich żołnierzy.
Po oficjalnych uroczystościach uczniowie: Patryk Wieczorkiewicz, Piotr
Ślusarczyk, Julia Mazur, Aleksandra Chadała i Monika Rusinek mieli możliwość
porozmawiania z panem Kazimierzem Kopciem – ostatnim żyjącym więźniem
niemieckich obozów koncentracyjnych z Jarosławia. We wrześniu pan Kazimierz
odwiedzi naszą szkołę i opowie o swoich tragicznych wspomnieniach z obozu
koncentracyjnego Sachsenhausen koło Berlina. Trafił tam, jako młody chłopak,
razem z bratem Zbyszkiem. Wyzwolenia doczekał w połowie 1945 roku, z rąk
brytyjskich żołnierzy.
Serdecznie dziękujemy organizatorom tego patriotycznego wydarzenia:
Jarosławskiemu Stowarzyszeniu "Ocalić przeszłość dla przyszłości", Staroście
Jarosławskiemu Tadeuszowi Chrzan oraz 3 Podkarpackiej Brygadzie Obrony
Terytorialnej za możliwość wzięcia udziału w tak wspaniałej lekcji historii.
Dziękuję również w/w uczniom za godną i patriotyczną postawę podczas
uroczystości.
B. Wojciechowska

Kim była Czesława Romana „Baśka” Puzon?
Polska harcerka, oddana przyjaciołom i Ojczyźnie, pracowita, mądra,
odważna i piękna dziewczyna. Urodziła się 27 marca 1919r. w Jarosławiu. Od
1926r. do 1932r. uczęszczała do Szkoły Powszechnej im. św. Kingi. Od 1929 była
harcerką. W latach 1932–1939 zastępca drużynowej Hufca Żeńskiego w
Jarosławiu. Od 1932r. do 1937r. uczennicą Żeńskiego Gimnazjum im. Juliusza
Słowackiego w Jarosławiu. Od 1 października 1938r. studentką I roku na Wydziale
Prawa Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie. Równocześnie z pierwszym
rokiem prawa ukończyła Szkołę Administracyjno-Handlową. Wybuch II wojny
światowej zastał ją w Żurawinie, gdzie przebywała u stryja. Z konieczności
przerwała studia. Prowadziła działalność konspiracyjną będąc członkiem Armii
Krajowej. W 1941r. dostała pracę w Starostwie Powiatowym w Wydziale
Mleczarskim. Z narażeniem życia kolportowała prasę podziemną, dostarczała
rozkazy i rozpowszechniała zakazane komunikaty radiowe. 26 maja1944r. została
podczas pracy aresztowana przez jarosławskiego gestapowca następnie osadzona
w siedzibie Gestapo przy ulicy Słowackiego. Torturowana nigdy nie zdradziła
żadnego nazwiska, żadnego adresu. Rozstrzelano Ją 9 czerwca 1944r.
w kidałowickim lesie. Razem z Nią zginęło w tym dniu dwóch nieznanych
mężczyzn w wieku 28 i 30 lat, nieznana dziewczyna oraz Maria Zimnicka –
nauczycielka. „Baśkę” rozstrzelano jako pierwszą.
Grób „Baśki” znalazła w lipcu jej siostra Zofia. 27 lipca 1944 r. w mieście nie
było już hitlerowców. Jarosław został wyzwolony. 10 sierpnia 1944r.
przeprowadzono ekshumację podczas, której stwierdzono przy jednym z palców
ręki Baśki brak paznokcia. Spoczęła we wspólnej mogile na Nowym Cmentarzu w
Jarosławiu.

