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 BIBLIOTEKA SZKOLNA 
Pismo redagowane przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Jodłowej 

Doskonale rozumiał, czym jest wojna i nigdy nie chciał, aby 

powtórzyła się po raz kolejny … 

 

 

                                                                                                                       Jan Gil dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Jodłowej 

26 stycznia 2002 r. zmarł wieloletni profesor 

licealny, dyrektor liceum w Jodłowej, uczestnik 

kampanii wrześniowej i      więzień obozów 

koncentracyjnych – Jan Gil.  

,, Ja sam, po pięciu latach pobytu w obozach 

koncentracyjnych i       po trzydziestu pięciu 

niepodległości, zastanawiam się, czy moje 

przeżycia były rzeczywistością. Niestety były. 

Choć coraz rzadziej przypominają mi o  tym 

makabryczne sny. [...] Ponieważ my, jeszcze 

żyjący byli więźniowie, jesteśmy w podeszłym 

wieku i      wymieramy coraz szybciej, pra-

gniemy przekazać młodszym pokoleniom 

prawdę o  czasach grozy, o  czasach pogardy  

i śmierci". 

 

 

Doskonale rozumiał, czym jest wojna i nigdy 

nie chciał, aby powtórzyła się po raz kolejny… 
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Fotografia ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w  Oświęcimiu 

 

Jan Gil w Auschwitz (fotografia ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-

Birkenau w Oświęcimiu) 

Urodził się 3 listopada 1916 r. w Przeczycy. Już przed wojną pracował jako nauczyciel. 

Od sierpnia 1939 r. (po mobilizacji) udał się do 16 Pułku Piechoty w Tarnowie. Od 4 wrze-

śnia  ruszył z nim pod Lwów i uczestniczył w różnych walkach. Wraz z innymi żołnierzami 

złożył broń 21 września. Następnie do połowy października mieszkał we Lwowie. Pocią-

giem udał się do granicy na Sanie (Polskę na skutek paktu Ribbentrop-Mołotow podzielono 

tak, że stronę hitlerowską oddzielał od sowieckiej San). W tym czasie granica była już za-

mknięta, więc przedarł się  przez rzekę i następnego dnia pociągiem wrócił do domu. Od 15 

grudnia 1939 r. pracował w Szkole Powszechnej w Januszkowicach, gdzie niezbyt spodobał 

się kierowniczce szkoły i jej mężowi. Od Bożego Narodzenia tego roku był członkiem ZWZ. 

31 maja 1940 r. został zwolniony z pracy w Januszkowicach przez inspektora szkolnego 

Gattnera. w dniu 9 sierpnia 1940 r. pojechał do inspektoratu w Jaśle szukać pracy, jednakże 

został aresztowany w wyniku łapanki. Był więziony w bursie w Jaśle, a następnie w więzie-

niu w Tarnowie. Do obozu Auschwitz przybył 8 października 1940 r., gdzie otrzymał numer 

5640 i przydział na blok 17. W Auschwitz przebywał do 7 lipca 1942 r. Od 8 lipca 1942 r. był 

więźniem obozu Mauthausen w Austrii, a później przybył do jego filii w Gusen. Będąc więź-

niem tego obozu, przez 17 miesięcy był członkiem ruchu oporu. Tutaj został wyzwolony 5 

maja 1945 r. Wrócił do rodzinnej Przeczycy na początku lipca 1945 r. Od września tego roku 

zaczął pracę w szkole w Kamienicy Dolnej. Niedługo później rozpoczął pracę w Liceum 



Nr 3 GAZETKA SZKOLNA Styczeń/Luty 2023 
 

3 
 

Ogólnokształcącym w Jodłowej. W liceum uczył języka niemieckiego i przysposobienia 

obronnego. W latach 1956-1961 był dyrektorem tej szkoły. W 1957 r. został przewodniczą-

cym Komitetu Budowy Liceum Ogólnokształcącego, zbudowanego w latach 1968-1969, a 

którą to budowę zainicjował. W 1981 r. wydał swoje wspomnienia z czasów uwięzienia w 

niemieckich obozach pt. ,,Wspomnienia z obozów’’ .Zmarł 26 stycznia 2002 r. 

 

 Jan Gil ,,Wspomnienia z obozów’’ 1981 r. 

 ks. dr Julian Kapłon, Jan Zbylut ,,Kronika Jodłowa i Dębowa’’ Jodłowa 2003 r., s. 

118, 121 

 https://www.auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wiezniach/ [dostęp: 02.01.2023 r.] 
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