
  

 

KANDYDAT NA PATRONA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GÓRZE 

ELŻBIETA KRAJEWSKA 
 

 

 

 Sylwetka Elżbiety Krajewskie urodzonej w Skoraczewie j ( 1923-1944 ) przebywającej w 

obozie przesiedleńczym w Cerekwicy, ( październik – grudzień 1939), działającej w 

Szarych Szeregach, wywiezionej do Oświęcimia ( 5.10.1943).  

Tam zm.14.01.1944. 

 

W samym środku wsi Panienka, na niewielkim wzniesieniu stoi kościół, a na 

przykościelnym cmentarzu znajdują się cztery mogiły dawnych właścicieli ziemskich ze 

Skoraczewa – wsi należącej do parafii Panienka. W jednej z mogił spoczywa Celestyn 

Stanisław Krajewski dziedzic Skoraczewa, dziadek  Elżbiety Krajewskiej – niezwykłej młodej 

dziewczyny, autorki „Drogi Krzyżowej”, którą zainteresował się sam Kardynał Karol Wojtyła. 

Elżbieta Krajewska urodziła się 27 stycznia 1923 r. w Skoraczewie pow. Jarocin. Jej 

rodzicami byli Tadeusz i Felicja z d. Karwowska. Oprócz niej rodzice wychowywali jeszcze 

trzy córki. Najbardziej związała się z Haliną, ponieważ były prawie równe wiekiem. 

        Elżbieta działała w Szarych Szeregach, przyjmując pseudonim „Litka”. W 1942 r. 

zgłosiła się do służby w AK, gdzie pełniła funkcję kolporterki wydawnictw konspiracyjnych 

        Elżbieta została aresztowana dnia 6 czerwca 1943 r. w Warszawie podczas rozrzucania ulotek dywersyjnych w języku 

niemieckim . Przez dwa dni torturowano ją w więzieniu na Al. Szucha i nieprzytomną przewieziono do szpitala na Pawiaku. Tam 

poddawana przesłuchaniom i torturom nie wydała nikogo.  

       W dniu 5 października 1943 r. Elżbieta znalazła się w transporcie do obozu koncentracyjnego w Auschwitz (nr obozowy 

64424). W tej samej grupie kobiet znalazły się też: docent Łucja Charewicz, profesor psychologii Joanna Kunicka i pisarka Zofia 

Kossak, której zawdzięczamy relację z podróży, opis obozowego życia i śmierci Elżbiety. Jeszcze za życia współwięźniarki 

nazywały ją małą świętą. 

        Zofia Kossak w swojej książce pt. „Z otchłani”, wydanej w 1946 roku, tak wspomina Elżbietę: 

       „...Wszystkie wokół milczały również. Tylko 19 letnia Litka Krajewska uśmiechała się anielsko. Niedawno uczyniła ślub, że 

za ocalenie najdroższej dla niej osoby, ofiaruje swoje własne życie. Kierunek Oświęcim brała za dowód, że Bóg ofiarę jej przyjął. 

Jej piękne uduchowione oczy promieniały”6.  

       „...Gdy Litka zasnęła – bo nie można o jej zgonie powiedzieć inaczej niż „zasnęła w Panu” – stał się prawdziwy cud na 

rewirze: po raz pierwszy, z własnej woli, blokowa i pflegerki nie wytaszczyły trupa za próg, lecz zmarłą zawiniętą w 

prześcieradło, ułożyły na stołkach niby na katafalku. Z fałd prześcieradła - całunu, wyzierało liczko prześliczne mimo 

wyniszczenia, pogodne i uśmiechnięte. Uśmiech anielskiego dziecka działał nawet na znieprawione lagrem proste umysły. 

Zniżały głos przechodząc obok ciała. Leżała tak do wieczora. Wtedy wyniesiono ją wprost na ciężarówkę”7.    

 Rekomendacja:  

Uważam, iż Elżbieta Krajewska zasługuje na miano patrona naszej szkoły dlatego ,że jej sylwetka jest bliska naszym uczniom 

, odwiedzamy mogiły jej przodków w Panience i utrzymujemy stały kontakt z jej żyjącą siostrą w Poznaniu Marią Izabelą 

Dembińską.  Mamy szansę na otrzymanie wszystkich pamiątek po Elżbietce i utworzenia gabloty pamięci . Elżbietka jest 

znana Arcybiskupowi Gądeckiemu z uwagi na jej świadectwo wiary. Jej kandydaturę na patronkę naszej szkoły popiera też 

ks. Profesor Jan Grzeszczak (pochodzący z Kretkowa), który napisał o niej książkę. 

 

      Opracowała Małgorzata Piestrzyńska 

 


