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Powstanie niepodległej Rzeczpospolitej w 1918 roku było spełnieniem marzeń 

wielu pokoleń Polaków. Choć przetrwała nieco ponad 20 lat to i tak był to okres 

znaczący w dziejach państwa i narodu. W dwudziestoleciu międzywojennym Polska 

mogła poszczycić się wieloma osiągnięciami jak na przykład: budowa portu w Gdyni, 

budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego i magistrali węglowej. Udało się scalić 

trzy różne systemy administracyjne odziedziczone po zaborcach, przeprowadzono 

reformę walutową, rozwijano oświatę oraz przemysł. Wiele osób twierdzi, że 

najwspanialszym osiągnięciem II Rzeczpospolitej było wychowanie młodego 

pokolenia, które celująco zdało egzamin podczas II wojny światowej. Stało się tak, 

dzięki szkołom i pracujących w nich nauczycielom, których często można określić 

mianem Mistrzów. 

Jedną z takich szkół było Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Michała 

Kosmowskiego w Trzemesznie. We wspomnieniach uczniów z tamtego okresu 

przewija się wielu wspaniałych profesorów, by wspomnieć tylko Jana Weissa, ks. 

Edmunda Gierczyńskiego, Józefa Jakubowskiego oraz Stanisława Barana-Bilewskiego. 

Szczególnie ta ostania postać wydaje nam się warta przypomnienia.  W swoich 

badaniach dotarliśmy do rodziny profesora Bilewskiego- jego syna Jerzego 

Bilewskiego i wnuka Artura Bilewskiego.  W Izbie Tradycji Szkoły oraz w szkolnej 

bibliotece szukaliśmy dokumentów związanych z naszym bohaterem.  Pomocne było 

również IV Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum Klasycznego w 

Trzemesznie za lata 1929-32. Ciekawym dokumentem jest ocalała Kronika klasowa 

od roku szkolnego 1929/30 do roku 1934/35, dzięki której możemy śledzić losy szkoły 

z perspektywy ówczesnego ucznia.  Pewne informacje o naszym bohaterze 

znajdujemy również w wydanych w 1999 roku wspomnieniach Lecha Weissa oraz 

artykule Artura Bilewskiego pt. Moja rodzina, moja ziemia, moja Szkoła- o 

Stanisławie Baranie Bilewskim wspomnienia rodzinne. Niestety, jak zauważa Jan 

Majewski, jeśli chodzi o działalność wychowawczą szkoły to szczegółową 

„charakterystykę działalności uniemożliwia brak dokumentacji źródłowej z lat 

1934/35 – 1938/39.1” Niemniej na podstawie zachowanych dokumentów oraz 

                                                           
1
 Jan Majewski, Trzemeszeńskie gimnazjum w okresie międzywojennym 1918-1939 [w] Alma Mater 

Tremesnensis  praca zbiorowa pod redakcją Jana Leśnego i Czesława Łuczaka, Poznań 1996, s. 148. 



3 
 

opowieści rodzinnych udało się nam zbudować niniejszą pracę i odtworzyć losy 

Stanisława Barana-Bilewskiego. 

 Stanisław Baran-Bilewski (1904-1958). Zdjęcie z 

archiwum p. A. Bilewskiego. 

Stanisław Baran-Bilewski urodził się 1 maja 1904 roku w Racławówce w powiecie 

rzeszowskim. Jego ojciec był pracownikiem kolei państwowych, Stanisław miał sześcioro 

rodzeństwa. Wszyscy bardzo uzdolnieni sportowo. Stanisław mimo wielu przeciwieństw 

ukończył szkołę średnią w Rzeszowie, gdzie stawiał również pierwsze kroki sportowe na 

staroniwskim stadionie Resovii.    Po maturze rozpoczyna  studia na Uniwersytecie 

Jagiellońskim. Niestety  śmierć ojca zmusza go do przerwania nauki w Krakowie.  

Przeprowadza się do Poznania, gdzie zaczął pracować na własne utrzymanie. 

Podziękowania za 

współpracę otrzymane do klubu Warta. Dokument z archiwum p. A. Bilewskiego. 
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Nie przerywa jednak studiów i rozpoczyna naukę na Wydziale Matematyczno-

Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego. Aktywnie działa również w klubie 

sportowym „Warta”, za co dostaje wiele podziękowań, znajdujących się do dzisiaj w 

rodzinnych archiwach.  16 czerwca 1930 roku broni pracę magisterską pod tytułem 

„Pająki okolicy Rzeszowa”, uzyskując  za nią ocenę bardzo dobrą, w związku z czym 

na wniosek Komisji Egzaminacyjnej otrzymuje stopień magistra filozofii jako dowód 

zakończenia studiów wyższych w zakresie zoologii.  

 

Dyplom magisterski Stanisława Barana-Bilewskiego, ze zbiorów p. Artura Bilewskiego. 
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Pracę zawodową jako nauczyciel rozpoczyna w 1930 roku w Gimnazjum im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a następnie zostaje przeniesiony do gimnazjum 

w Wolsztynie.  Nie pracuje tam jednak zbyt długo. 3 marca 1932 roku Stanisław 

Baran zaczyna  pracę w Państwowym Gimnazjum Klasycznym w Trzemesznie, w 

szkole, z którą związał się do czasu swojej śmierci w 1958 roku.   

 

IV Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum Klasycznego w Trzemesznie za lata 

1929-32, s. 45 

 

Trzemeszeńska szkoła należy do grona najstarszych szkół średnich w Polsce. 

Została otwarta w 1776 roku jako Collegium Tremesnense, i była podporządkowana 

Komisji Edukacji Narodowej. Mimo czasów zaborów miała polski charakter. Aż do 

1863 r. większość nauczycieli stanowili Polacy. W XIX w. uczniowie działali w wielu 

tajnych stowarzyszeniach takich jak: Sarmatia, Towarzystwo Promienistych czy 

Towarzystwo Narodowe. Nie było powstania narodowego, w którym uczniowie i 

nauczyciele nie braliby udziału. W 1848 roku gmach szkolny stał się szpitalem 

powstańczym. Natomiast, gdy wybuchło powstanie styczniowe ponad 60 uczniów 28 

lutego 1863 roku wyruszyło z Trzemeszna by wspomóc walczących w Królestwie 

Polskim. Zdarzenie to zyskało miano Wyprawy Trzemeszeńskiej. W odwecie władze 

pruskie zamknęły szkołę na 3 lata, a następnie zdegradowały do kategorii 
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progimnazjum. Wśród absolwentów i wychowanków były tak znane postacie jak: 

ojciec polskiej chemii Jędrzej Śniadecki, Hipolit Cegielski, maturzysta z 1848 roku 

gen. Marian Langiewicz, światowej sławy matematyk  prof. Franciszek Mertens, 

arcybiskup Florian Stablewski, rektor UJ ks. prof. Kazimierz Zimmermann, bracia 

Jerzy, Bohdan i Witold Hulewiczowie, założyciel Uniwersytetu Poznańskiego ks. 

Stanisław Kozierowski oraz Mieczysław Paluch, organizator powstania 

wielkopolskiego. Warto dodać, że szkoła po odzyskaniu niepodległości otrzymała 

miano pełnego gimnazjum i  po 59 latach w maju  1922 roku odbył się kolejny 

egzamin maturalny. W niepodległej Polsce, szkoła rozwijała się pomyślnie, rosła 

liczba uczniów, a w 1926 roku dobudowano drugie piętro. Po reformie ministra 

Janusza Jędrzejewicza szkoła składała się gimnazjum i liceum.    Posiadając wspaniałe 

tradycje i bogatą historię kładziono nacisk nie tylko na naukę, ale również na 

wychowanie, kształtowanie postaw w duchu patriotycznym i odpowiedzialności za 

Ojczyznę.               

   Niewątpliwe historia i duch szkoły miała ogromny wpływ na prace wychowawczą 

naszego bohatera. Drugim filarem był dom rodzinny, z którego  wyniósł podobne 

wartości. Stanisław Baran-Bilewski urodził się w rodzinie wielodzietnej o tradycjach 

patriotycznych i obywatelskich. Brat Stanisława – Jan był lekkoatletą – specjalizował 

się w biegach średnich i długich. Osiągał wiele sukcesów na arenie ogólnopolskiej, 

zdobywał medale na dystansach od 800 do 3000 m. Po zakończeniu kariery 

sportowej był wykładowcą w Centralnej Szkole Gimnastyki i Sportu, gdzie prowadził 

zajęcia ze studentami. Jego wychowankiem był późniejszy wielki mistrz i trener 

boksu Feliks Stamm. Poprzez czynne uprawianie sportu oraz późniejszą działalność 

sportową rozsławił imię polski w świecie oraz wychował wielu wybitnych obywateli i 

patriotów. Starszy brat Stanisława – Józef Baran-Bilewski zapisał się również na 

kartach historii Polski uczestnictwem w letnich igrzyskach olimpijskich w 

Amsterdamie w 1928 roku reprezentując kraj w konkurencjach: pchnięcie kulą oraz 

rzut dyskiem. Cztery lata później w Los Angeles był kierownikiem polskiej grupy 

lekkoatletycznej. W kierowanej przez niego grupie byli późniejsi mistrzowie 

olimpijscy – Stanisława Walasiewiczówna i Janusz Kusociński (zamordowany przez 

hitlerowców w Palmirach), z którym utrzymywał przyjacielskie kontakty. Po 
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zakończeniu kariery sportowej udzielał się jako działacz w Polskim Związku 

Olimpijskim.  Całe swoje życie poświecił Polsce, kształtował wśród młodzieży 

postawy patriotyczne, krzewił kulturę fizyczną. Za wierność ideałom, które wyniósł z 

domu rodzinnego i poświęceniu ojczyźnie został bestialsko zamordowany przez 

bolszewików w lesie katyńskim w kwietniu 1940 roku.  Obaj bracia Jan i Józef blisko 

współpracowali z piłsudczykami a poniekąd z samym marszałkiem Piłsudskim będąc 

jednymi ze współtwórców CIWF (dzisiejsza AWF w Warszawie). 

 

Józef-Baran Bilewski (siedzi drugi od prawej) wraz z Polskimi sportowcami.  Trzeci od prawej 

to słynny mistrz olimpijski Janusz Kusociński. Powyżej J. Bilewskiego mistrzyni olimpijska 

Halina Konopacka. Kopia zdjęcia w posiadaniu p. A. Bilewskiego po uzyskaniu z  Muzeum 

Sportu i Turystyki w Warszawie.  

Antoni – trzeci brat Stanisława przedostał w czasie II wojny światowej do Anglii, 

walczył przeciwko Niemcom. Po wojnie osiedlił się na stałe w Edynburgu.  Stanisław 

miał również siostry, także osoby wielkiego serca i patriotki. Anna walczyła jako 

łączniczka w powstaniu warszawskim podczas, którego została ciężko ranna, cudem 

unikając śmierci.  Kolejna siostra –Zofia, zapowiadająca się jako świetna 

sportsmenka, zmarła z w młodym wieku na szalejącą w tamtym okresie gruźlicę. Z 

powyższego opisu wynika, że cała rodzina składała się z wybitych osobowości, które 
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podporządkowały swe życie dobru Polski, rozsławiając imię kraju w świecie, 

wychowując patriotów i młodych ludzi szczerze oddanych ojczyźnie. 

Stanisław Baran-Bilewski wybrał realizowanie się jako nauczyciel i wychowawca 

młodzieży. Od 1932 roku do roku 1939 uczył w trzemeszeńskim gimnazjum i liceum 

przyrody, biologii, chemii, fizyki i matematyki. Jakim był nauczycielem?  W szkolnym 

archiwum  zachowała się kronika klasowa, w której znajdujemy opisy lekcji 

prowadzonych przez prof. Bilewskiego. Postać naszego bohatera wspomina, także 

Lech Weiss, syn innego z nauczycieli trzemeszeńskiej szkoły. Z opisów tych wynika, 

że jako nauczyciel prowadził zajęcia w sposób bardzo interesujący i był 

wymagającym nauczycielem. Lech Weiss pisze: „Pan profesor Bilewski należał do 

nauczycieli wzbudzających respekt. Lekcje były ciekawe. Przez mikroskop oglądaliśmy 

rozwielitki i inne małe stworzenia. Odpytywanie zaczynało się mniej więcej tak: „W 

przepiękny sposób, stosując modulacje głosu, opisze nam budowę ciała pszczoły 

przystojny młodzieniec nazwiskiem... Ostojski!!! Nazwisko profesor wykrzyknął 

głośno w kierunku odwrotnym do tego, gdzie siedział delikwent. Biedny Ostojski 

zerwał się i stał oniemiały. (...) Żarty profesora przyjmowane były z humorem, a 

nasza znajomość biologii i umiejętność precyzyjnego wysławiania się – moim 

zdaniem bardzo dobra.2” Natomiast kronikarz klasowy napisał w ten sposób: „ „Fiza” 

czyli fizyka jest lekcją interesującą, mamy bowiem  o głosie, świetle, magnetyzmie, 

elektryczności oraz o najnowszych wynalazkach z dziedziny związanej z 

elektrycznością i promieniowaniem (...) U fizyka była zawsze cisza i spokój na 

lekcjach i umiał zawsze wszystkich w ryzach i karności utrzymać. Doświadczenia 

fizykalne budziły zawsze zaciekawienie w wysokim stopniu.3” W tejże kronice 

zapisano wiersz uczniowski mówiący o życiu szkolnym. Lekcje naszego bohatera 

opisano tak: 

„ Przyjdzie fizyka. Choć jej się tak lękam,  

Mam jednak wiarę, że coś tam wystękam. 

Lecz gdy z „matymą” swój zeszyt otworzę 

                                   Smutno mi Boże !4” 

                                                           
2
 Lech Weiss, Dawne lata, dawne dni, Bydgoszcz 1999, s. 19-20. 

3
 Kronika klasowa od roku szkolnego 1929/30 do roku 1934/35, brak numeracji stron. 

4
 Ibidem,  



9 
 

 

Absolwenci wspominają jednak profesora z wielką sympatią mimo, że był 

wymagającym nauczycielem. Na końcu jednak, gdy doszło do egzaminów, Stanisław 

Bilewski trzymał zawsze stronę ucznia.         

W archiwum rodzinnym zachowały się dokumenty, z których wynika, że 

systematycznie zabiegał o doposażenie pracowni chemicznej i biologicznej.  Gdy 

obejmował posadę w Trzemesznie, jak wynika z IV Sprawozdania Dyrekcji 

Państwowego Gimnazjum Klasycznego w Trzemesznie, stan pomocy naukowych w 

zakresie przedmiotów ścisłych nie był najlepszy.  Na podstawie relacji rodzinnych i 

uczniowskich można powiedzieć, że dzięki dbałości profesora Bilewskiego znacznie 

się poprawił, a urządzona przez niego pracownia należała do jednego z najlepiej 

wyposażonych gabinetów w szkole. 

Na czym opierało sie wychowanie w ówczesnym gimnazjum? Odpowiedź na to 

pytanie znaleźliśmy w publikacji Alma Mater Tremesnensis.  Przytoczono tam referat 

dyrektora szkoły Feliksa Załachowskiego z 1933 roku. Po pierwsze „procesy 

nauczania i wychowania stanowią niepodzielna całość i pozostają ze sobą w ścisłym 

powiązaniu, wpływ nauczyciela na młodzież jest pierwszym czynnikiem 

wychowawczym. Realizacja nowej ustawy wymaga od nauczyciela wzorowego 

postępowania i pełnej poświęcenia pracy nad młodzieżą i nad sobą. (...) Drugim z 

kolei czynnikiem wychowawczym na terenie szkoły było nauczanie, które tylko 

wówczas spełni swoje zadanie wychowawcze, jeśli proces dydaktyczny zostanie 

oparty na odpowiednim doborze materiału.5” Dyrektor Załachowski  zainicjował 

prowadzenie lekcji pokazowych dla grona nauczycielskiego.  Zorganizował również 

grupy przedmiotowe.  Stanisław Baran należał do grupy historyczno –przyrodniczej, 

której przewodził prof. Antoni Stankowski. 

 

 

                                                           
5 Jan Majewski, op. cit., s. 143-144. 
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IV Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum Klasycznego w Trzemesznie za lata 

1929-32, s. 63-64. 
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Życie przedwojennego nauczyciela nie ograniczało się tylko do prowadzenia zajęć. 

Profesor prowadził i wspierał różne kółka zainteresowań oraz organizację 

uczniowskie.      Wpajał młodym ludziom konieczność obrony ojczyzny, kształtował 

wartości solidarności międzyludzkiej, wrażliwości na potrzeby innych oraz 

poświęcenie się w razie potrzeby kolegom i ojczyźnie. W latach 30 pełnił rolę 

opiekuna Kółka Ligii Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP). Prowadząc kwerendę  w 

szkolnej bibliotece znaleźliśmy Okólnik Kuratora Okręgu Szkolnego  z dnia 17 

października 1932 roku w sprawie popierania L.O.P.P. Wynika z niego, że koła LOPP 

pełniły ważną rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich. Kurator 

Pollak pisał tak: „Podkreślam fakt, że zadania i cele LOPP mają pierwszorzędne 

znaczenie ogólnopaństwowe w akcji obrony granic Państwa oraz obrony osobistej 

każdego obywatela na wypadek wojny.6” Na zajęciach prowadzonych przez 

profesora uczniowie zajmowali się nie tylko pozyskiwaniem wiedzy i umiejętności 

dotyczących obrony przeciwlotniczej, ale także budowaniem modeli samolotów.   

W 1938 roku Zarząd Główny Ligi Morskiej i Kolonialnej przyznał Stanisławowi 

Bilewskiemu honorową odznakę – srebrny medal XV– lecia Odzyskania Morza „w 

dowód uznania za pracę w dziedzinie prac morskich, kolonialnych oraz żeglugi 

śródlądowej”7. Zapewne świadczy to o przeprowadzaniu zajęć i wykładów dla 

uczniów o tematyce morskiej i kolonialnej.  

  Dokument świadczący o nadaniu odznaczenia przez 

LMK. Z archiwum p. A. Bilewskiego 

                                                           
6
 Okólnik Kuratora Okręgu Szkolnego z dnia 17 października 1932 nr 35263/32. 

7
 Dokument z 24.03.1938  



12 
 

Wspomniane uprzednio IV Sprawozdanie Dyrekcji podaje, że zaraz po przyjęciu 

do pracy w Trzemesznie Stanisław Baran-Bilewski udzielał się organizując dodatkowe 

zajęcia dla uczniów.  Już 14 marca 1932 roku wygłosił wykład o Górnym Śląsku i 

polskim węglu.  Wykład połączony był z pokazami przeźroczy.  I to było jedną z cech 

charakterystycznych profesora Bilewskiego- zastosowanie pomocy dydaktycznych, 

nowoczesnych jak na ówczesne czasy metod nauczania  i wzbudzenie zaciekawienia 

wśród uczniów. Swoją postawą zasłużył na uznanie władz szkolnych o czym świadczy 

uzyskanie tytułu profesora szkoły średniej. Nastąpiło to w roku 1938 na podstawie 

pisma Kuratora Okręgu Szkolnego Poznańskiego doktora Jana Jakóbca.  

 

   

Dokument nadający Stanisławowi Baranowi tytuł profesora.   
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Bliskim współpracownikiem i przyjacielem Stanisława Bilewskiego był Jan Weiss – 

polonista, opiekun szkolnej drużyny harcerskiej i zarazem wielki patriota. Wspólnie 

organizowali zajęcia i obozy harcerskie. Ówczesne obozy harcerskie były miejscem, 

w którym wpajano uczniom wartości patriotyczne i obywatelskie.  Organizował także 

szereg wycieczek.  Nie udało się nam ustalić dokładnych dat i miejsc tych wyjazdów, 

zachowane zdjęcia świadczą, że były to różne zakątki kraju.  

 

 

Obóz lub wyjazd harcerski, data nieznana (po 1932 r.).  Stanisław Baran- Bilewski stoi pierwszy 

od lewej. Zdjęcie z archiwum p. Izabeli Choraszewskiej. 
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Jeden z pierwszych dalszych wyjazdów z trzemeszeńską młodzieżą. Stanisław Baran-

Bilewski  (stoi drugi od lewej) wraz z uczniami nad Czarnym Stawem, 1932, zdjęcie z 

archiwum p. Artura Bilewskiego. 

Mimo, że był on nauczycielem przedmiotów ścisłych nie porzucił swojej miłości 

do sportu. Organizował obozy i zawody sportowe, w czym pomagali mu bracia, znani 

w świecie sportu. W archiwum rodzinnym państwa Bilewskich zachowała się 

fotografia, na której widzimy Józefa Bilewskiego podczas zawodów 

lekkoatletycznych na boisku szkolnym w Trzemesznie. Niewątpliwie było to wielkie 

wydarzenie wśród młodzieży i zapewne wzbudzało szacunek oraz podnosiło 

autorytet naszego bohatera.  
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Boisko gimnazjalne w Trzemesznie w latach trzydziestych XX w.  Zawody zorganizowane przez 

Stanisława Bilewskiego.  Na zdjęciu pokaz rzutu dyskiem w wykonaniu Józefa Barana-

Bilewskiego.  Zdjęcie z archiwum rodzinnego p. Artura Bilewskiego. 

 

We wspomnieniach syna pana Jerzego Bilewskiego pojawia się inna ciekawa 

postać, która współpracowała z profesorem. Był nią nauczyciel wychowania 

fizycznego prof. Władysław Wiro-Kiro, który w 1929 roku zdobył wicemistrzostwo 

Europy wraz z drużyną hokeistów, a po wojnie był trenerem reprezentacji 

olimpijskiej w Cortina d’ Ampezzo. Współpraca polegała na przygotowywaniu 

młodzieży do zawodów sportowych.           

Jako wychowawca  profesor Bilewski uczestniczył również w życiu artystycznym 

szkoły i miasta.  W 1932 roku jego klasa oraz członkowie kółka polonistycznego 

wystawili sztukę Moliera „Mieszczanin szlachcicem”, co odnotowano m.in. w IV 

Sprawozdaniu Dyrekcji  Państwowego Gimnazjum w Trzemesznie. 
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IV Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum Klasycznego w Trzemesznie za lata 1929-

32, s. 73. 

Warto zwrócić uwagę, że przedstawienie było pokazywane nie tylko wśród młodzieży, 

ale dostępne dla całego środowiska. Zebrane pieniądze przeznaczano zaś na cele 

służące społeczności szkolnej. Uczyło to odpowiedzialności, pracy w grupie oraz 

zaradności. 

 

Zdjęcie wykonane po premierze sztuki „Mieszczanin szlachcicem” w dniu 12 czerwca 1932 r., 

przed wejściem do szkoły.  Stanisław Baran-Bilewski siedzi trzeci od lewej. Zdjęcie ze zbiorów 

rodzinnych p. Artura Bilewskiego. 
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W 1933 roku Stanisław Baran wziął ślub z Reginą Brzostowską córką 

trzemeszeńskiego kupca Kazimierza Brzostowskiego.  Z małżeństwa tego na świat 

przyszło dwoje dzieci – Jerzy (ur. 1934) i Lilianna (ur. 1941).  Około roku 1938 część 

rodziny zmieniła nazwisko na Bilewski, od tej pory posługując się jednak czasem 

dwuczłonowym nazwiskiem Baran-Bilewski. 

 Regina i Stanisław Bilewscy wraz  synem Jerzym, ok. 1936 roku.  

Zdjęcie z prywatnych zbiorów p. A. Bilewskiego. 

We wrześniu 1939 roku Stanisław Baran -Bilewski uczestniczył w wydarzeniach 

związanych z obroną Trzemeszna i wkroczeniem wojsk niemieckich do naszego 

miasta.  Już w pierwszych dniach okupacji, nasz bohater został zamknięty w 

więzieniu. Następnie zwolniono go za wstawiennictwem Niemca- Hailemana, 

któremu być może uratował przed wojną życie. Otóż krótko przed wybuchem wojny, 

gdy sytuacja i stosunki-polsko niemieckie były już mocno napięte, zauważył, że 

dwóch mężczyzn prowadzi rzeźnika Hailemana z zamiarem pobicia lub nawet 

zabójstwa.  Widząc to, profesor Bilewski zagwarantował swoim autorytetem, że 

Niemiec jest porządnym człowiekiem i powinni go wypuścić, co też uczynili.     

Jeszcze w wrześniu 1939 roku Stanisław Bilewski zostaje zakładnikiem, co wiąże 

się z codziennym stawiennictwem w komisariacie policji. Na Bilewskich tak jak i na 

wielu innych mieszkańców Trzemeszna władze niemieckie już 15 września nałożyły 

kontrybucję  wysokości 50 złotych.  Z zachowanego dokumentu wynika, że nastąpiło 

to „z uwagi na zbrojny opór ze strony ludności cywilnej stawiany niemieckiemu 
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Wehrmachtowi oraz z uwagi na nieludzkie okrucieństwo wyrządzone niemieckim 

żołnierzom i osobom cywilnym pochodzenia niemieckiego.8” 

 

Dokument wystawiony 15 września 1939 roku przez niemieckiego burmistrz Trzemeszna, 

mówiący o nałożeniu kontrybucji na profesora Bilewskiego. 

 

Kolejne trudy nadeszły w grudniu 1939 roku, kiedy wraz z Bilewscy zostają 

wysiedleni do Rzeszowa w Generalnej Guberni, gdzie zamieszkali u państwa Łabajów. 

Była to akcja, która dotknęła wiele inteligenckich rodzin z Trzemeszna, jak i całej 

Wielkopolski.  W Rzeszowie Stanisław Baran-Bilewski podjął pracę w fabryce 

samolotów jako robotnik, a następnie pracował w dziale rozliczeń do lutego 1944 

roku.  Z relacji rodziny wiemy, że współdziałał z AK, nieznane są jednak bliższe 

szczegóły. Podczas akcji sabotażowej przeprowadzonej przez AK, nasz bohater po raz 

kolejny unika śmierci. Komando SS w ramach terroru i zastraszania ludności polskiej 

chciało przeprowadzić masowe egzekucje pracowników, lecz dzięki dyrektorowi 

                                                           
8
 Tłumaczenie dokumentu. 
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fabryki, który groził wstrzymaniem produkcji, SS odstąpiło od przeprowadzenia 

egzekucji. Według relacji syna pana Bilewskiego, pan Stanisław niechętnie opowiadał 

o udziale w konspiracyjnych działaniach podczas okupacji. Jednak dowiedzieliśmy się, 

że przez dom państwa Bilewskich przewijali się różni goście oraz, że w domu 

przechowywano prasę podziemną, którą kolportował Nasz Mistrz. W tamtym czasie 

groziło to wywózką do obozu konspiracyjnego, a nawet śmiercią całej rodziny.  

Warto wspomnieć o jeszcze jednym fakcie świadczącym o heroizmie i odwadze 

Bilewskich. Podczas wojny, rodzina Stanisława, pomimo sąsiadujących z nimi 

„granatowych”, pomagała Żydom. W ich domu ukrywała się Żydówka- panna Wisia, 

która za dnia chowała się w szafie, a w nocy szyła na maszynie. Natomiast żona 

profesora Bilewskiego Regina wielokrotnie przemycała w wózku dziecięcym chleb dla 

Żydów z rzeszowskiego getta 9.   

W roku 1944 pan Bilewski otarł się o śmierć, kiedy doznał poważnego urazu 

czaszki w wypadku.  Na szczęście dzięki natychmiastowej pomocy i szybkiej operacji 

przeprowadzonej w Krakowie przez p. Alfonsa Zajdlewicza, lekarza z Trzemeszna 

(brak danych dotyczących znajomości obu panów) szybko wyzdrowiał. 

28 kwietnia 1945 roku Stanisław Baran Bilewski stawia się w murach spalonego w 

ostatnich dniach okupacji Gimnazjum, gdzie wraz z dyr. Winklerem, dawnym 

znajomym rozpoczyna pracę jako członek Rady Pedagogicznej. Był jednym z 

pierwszych, którzy włożyli mnóstwo pracy i wysiłku w uruchomienie szkoły. 

Nieformalnie pełnił funkcję zastępcy dyrektora.  Na barkach pana Stanisława 

spoczywało przygotowywanie planów lekcyjnych, organizowanie harmonogramu 

odgruzowywania szkoły, które realizowane było przez ówczesnych uczniów i 

nauczycieli. Pracę dydaktyczną prowadził praktycznie do swojej śmierci w 1958 roku. 

Jeszcze tego samego roku uczestniczył w organizacji, jak i samym przebiegu zjazdu 

wychowanków Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie. Niedługo po zjeździe zachorował. 

Zmarł w szpitalu w Mogilnie 19 lipca 1958 roku. Na pogrzeb Stanisława Barana-

Bilewskiego przyjechali z Warszawy brat Jan Baran-Bilewski oraz siostra Anna, „by 

                                                           
9
 A. Bilewski, Moja rodzina, moja ziemia, moja Szkoła- o Stanisławie Baranie Bilewskim wspomnienia 

rodzinne [w] Kosynier, 18.06.2011, s .31. 
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towarzyszyć w ostatniej drodze swemu ukochanemu bratu, ale także 

przyjacielowi…10” 

Zbierając materiały do niniejszej pracy utwierdziliśmy się w przekonaniu, że 

Stanisław Baran-Bilewski był osobowością nietuzinkową i budzącą atencję. Z 

pewnością jest jedną z grona osób, o których nie powinniśmy zapominać ze względu 

na jego altruizm, sumienność i niepodważalną postawę patriotyczną.  Jako 

nauczyciel prowadził zajęcia stosując innowacyjne metody nauczania, potrafił w 

przystępny sposób przekazać wiedzę i równocześnie utrzymywać w ryzach klasę 

(nawet przed wojną niektórzy nauczyciele mieli z tym problem)11.  Nie zachowały się 

przedwojenne dokumenty oceniające prof. Bilewskiego, ale w zbiorach rodzinnych p. 

Bilewskich są dwie notatki podpisane przez dyrektora szkoły z 1946 i 1947, w których 

lekcje profesora opisano jako bogate w treść i bardzo przydatne dla uczniów. 

Możemy zatem wnioskować, że w dwudziestoleciu międzywojennym, lekcje 

wyglądały bardzo podobnie. 

 

                                                           
10

 Ibidem, s.32 
11

 Lech Weiss wspomina o nauczycielu, który kompletnie nie potrafi ł zapanować nad młodzieżą 
podczas swoich lekcji. Lech Weiss, op.cit. s.19. 
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O jakości pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciela świadczą 

wychowankowie i byli uczniowie. Uczniowie naszego bohatera wystawili mu już w 

1939 roku najlepsze świadectwo. Brali udział w obronie Trzemeszna, walczyli w 

kampanii wrześniowej, a następnie na wszystkich frontach II wojny światowej. Na 

tablicy umieszczonej w gmachu szkolnym znajdują się 62 nazwiska poległych i 

zabitych podczas wojny. Natomiast wśród uczniów profesora Bilewskiego, którzy 

przeżyli znajdujemy, między innym rektora UAM profesora Czesława Łuczaka, 

profesora Wojciecha Roeske z UJ, Czesława Pilichowskiego - historyka, dyrektora 

Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Tadeusza Jaworskiego – 

cichociemnego, Józefa Skowrona – lotnika Dywizjonu 300, uczestnika bitwy o Anglię, 

płk. Kazimierza Kwiatkowskiego, żołnierza Szarych Szeregów.  

 

 

Stanisław Baran-Bilewski (siedzi czwarty od lewej) wraz z uczniami klasy I Liceum w roku 

szkolnym 1937/38. W drugim rzędzie drugi od lewej stoi Czesław Łuczak, przyszły profesor 

historii i rektor UAM. Zdjęcie z archiwum Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie. 
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Autorzy składają serdeczne podziękowanie panom Jerzemu i Arturowi Bilewskim  za 

pomoc i życzliwość okazaną przy pisaniu niniejszej pracy konkursowej. 

 

 

 

W domu rodzinnym profesora Stanisława Bilewskiego. Od lewej Łukasz Łukiewski, syn 

profesora p. Jerzy Bilewski, Karla Wesołowska i wnuk profesora p. Artur Bilewski. 

Trzemeszno kwiecień 2013. 

 

                     


