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1. Uwagi wstêpne

Opracowanie niniejsze jest zaledwie �szkicem do portretu�, a �ci�lej �
prób¹ takiego szkicu. Nale¿y bowiem mocno podkre�liæ szczup³o�æ, wrêcz
fragmentaryczno�æ �róde³ dotycz¹cych udzia³u ksiê¿y prefektów w tajnym
nauczaniu, których oficjalnie nie sporz¹dzano ze wzglêdu na gro�ne represje
ze strony hitlerowskiego okupanta.

Mówi¹c o pracy duszpasterskiej (dydaktyczno-wychowawczej) ksiê¿y,
trzeba pamiêtaæ, ¿e s¹ oni bezpo�rednimi wspó³pracownikami biskupa. Wype³-
niaj¹ wiêc wszystkie swoje obowi¹zki w �cis³ej ³¹czno�ci ze swoim Pasterzem,
podobnie jak biskupi � z Ojcem �wiêtym2. Realizuj¹ misjê duszpastersk¹
w imieniu Chrystusa i Ko�cio³a. Dlatego zarówno sama formacja ksiê¿y, jak
i ich ¿ycie oraz dzia³alno�æ s¹ przedmiotem troski przejawiaj¹cej siê w postaci
nauczania papieskiego i biskupiego.

Podjêta problematyka zostanie zatem kontynuowana w nastêpuj¹cej
kolejno�ci zagadnieñ: 1) Uwagi wstêpne. 2) Troska bpa Czes³awa o wycho-
wanie m³odzie¿y. 3) Zagro¿enie wobec Polski ze strony hitlerowskich Nie-
miec. 4) Reakcja Ko�cio³a kieleckiego na grozê agresji hitlerowskiego
okupanta. 5) Ksiê¿a prefekci uczestnicz¹cy w tajnym nauczaniu m³odzie¿y

1 Poszerzona wersja referatu zasygnalizowanego na sympozjum: Tajne naucza-
nie szko³¹ patriotyzmu, WSD, Kielce, 15 X 2009.

2 Por. Kodeks Prawa Kanonicznego (dalej KPK), Pallottinum, Poznañ 1984,
k. 756�757.
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szkó³ �rednich (1939�1945). 6) Formy i cele pracy z m³odzie¿¹ podejmowane
przez ksiê¿y prefektów. 7) Sylwetki ksiê¿y prefektów szkó³ �rednich ogólno-
kszta³c¹cych w Kielcach. 8) Wspó³udzia³ innych ksiê¿y w tajnych kompletach
m³odzie¿owych. 9) Ksiê¿a ucz¹cy m³odzie¿ w tajnych kompletach kursów
uniwersyteckich. 10) Jakie nasuwaj¹ siê wnioski?

2. Troska bpa Czes³awa o wychowanie m³odzie¿y

Przejêty do g³êbi swoj¹ now¹ misj¹ Pasterz diecezji kieleckiej w pe³ni
otwiera siê na m³odzie¿. Skrzêtnie te¿ zabiega, aby ksiê¿a prefekci troszczyli
siê o �wysoki poziom nauczania i wychowania w szkole�3, o aktywizacjê
m³odych, o ich wyrobienie apostolskie, o rozwijanie w nich postawy czucia
z Ko�cio³em (sentire cum Ecclesia). Bêdzie to mo¿liwe do osi¹gniêcia przez
aktywny udzia³ w stowarzyszeniach. Zarówno Katolickie Stowarzyszenie
M³odzie¿y Mêskiej, jak i ¯eñskiej (KSMM, KSM¯) stanowi¹ wypróbowane
�narzêdzie pracy nad ca³¹ m³odzie¿¹�, tak¿e pozaszkoln¹. Przy�wiecaj¹ im
cele: wychowanie religijne, moralne, kulturalne, zawodowe, spo³eczne, fizycz-
ne, obywatelsko-narodowe�4. Biskup wk³ada w to dzie³o ca³e swoje serce.

W pe³ni potwierdza tê otwarto�æ w³asn¹ postaw¹, ukazuj¹c, jak nale¿y
odnosiæ siê do m³odzie¿y, z jak¹ trosk¹ i oddaniem jej s³u¿yæ. W Orêdziu skie-
rowanym do m³odych, zawieraj¹cym gor¹cy apel o pielêgnowanie warto�ci
patriotycznych i moralnych, pisze: �Jeste�cie siewc¹ na ojczystym polskim
zagonie. Ka¿dy z Was pada, jak ziarno w glebê, z której wyro�nie polska
przysz³o�æ. Oby tylko ka¿dy z Was by³ ziarnem zdrowym�5. Ukazuje m³o-
dzie¿y wzór ich patrona, �w. Stanis³awa Kostkê:

Spójrzcie na Wasz wzór (�). Dobrze mu siê przyjrzyjcie (�). Jaka to rycerska
dusza! Jaka w pacholêciu dojrza³o�æ!. Czy nie widzicie, ¿e w d³oñ schwyci³ sztan-
dar, na którym jest Krzy¿ i polskie barwy? O sobie samym nie pamiêta. Goreje
po�wiêceniem i ofiar¹. Duch Bo¿y go prowadzi (�). A z nim Was prowadzi. (�)
Nie wolno Wam zmaleæ. Nie wolno stchórzyæ. Trzeba stale naprzód i�æ, jak �wiêty
Stanis³aw, �do wy¿szych rzeczy�. Prze¿ywamy taki czas, ¿e przysz³o�æ nale¿eæ
bêdzie jedynie do charakterów szlachetnych, a twardych. Tê si³ê da wam Chry-
stus, który da³ j¹ Waszemu m³odziutkiemu Patronowi6.

3 Ks. dr Czes³aw Kaczmarek biskup kielecki, Ultima verba. Przestrogi i rady dla
m³odych kap³anów, Kielce 1940, s. 97.

4 Ks. J. Be³ch, Katolickie Stowarzyszenia M³odzie¿y M. i ¯., KPD nr 2 (1939),
s. 99. Por. tak¿e: ks. J. Krystosik, Wychowanie aposto³ów katolickich w szkole,
tam¿e, s. 103.

5 Bp Cz. Kaczmarek, Orêdzie do m³odzie¿y na uroczysto�æ �w. Stanis³awa Kostki
w 1938 r., KPD nr 1 (1939), s. 23.

6 Tam¿e, s. 23�24.
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Drog¹ do tej wielko�ci s¹: troska o w³asn¹ godno�æ, g³êboka wiê� z Bogiem
poprzez wiarê, nadziejê i mi³o�æ; rzetelna praca nad sob¹, zw³aszcza nad szla-
chetnym a twardym charakterem, pielêgnowanie w sumieniu Bo¿ego prawa;
przyodzianie siebie w zbrojê ducha: sprawiedliwo�æ i mi³o�æ chrze�cijañsk¹;
wreszcie aktywne i pozytywne oddzia³ywanie na �rodowisko.

Mo¿na na nie wp³ywaæ jedynie wówczas, gdy cz³owiek, zw³aszcza m³ody,
wybiera prawdê Chrystusow¹ i ¿yje ni¹ na co dzieñ. Biskup mocno akcentuje
wagê takiego oddzia³ywania: �Wy m³odzi aposto³owie, przednia stra¿ wieczno-
�ci, Ko�cio³a i Rzeczypospolitej nadziejo, musicie utorowaæ drogê Chrystuso-
wej prawdzie. Ka¿dy z Was wie i widzi z ca³¹ oczywisto�ci¹, ¿e Polska � albo
bêdzie Chrystusow¹ � albo jej nie bêdzie�7. Na patriotyczny aspekt wycho-
wania m³odzie¿y wskazuj¹ tak¿e zadania wyznaczone przez ówczesne w³adze
o�wiatowe przedwojennym szko³om �rednim: �Szko³a �rednia ogólnokszta³-
c¹ca ma za zadanie wychowanie i kszta³cenie m³odzie¿y na �wiadomych
swych obowi¹zków i twórczych obywateli Rzeczpospolitej�8.

Potrzebni s¹ w Ojczy�nie ludzie widz¹cy dobro wspólne. �Ci za�, którzy
�zakryli oczy przed Prawd¹ i nie chc¹ widzieæ (...) siebie mi³uj¹ wiêcej ni¿
Polskê�9 i szukaj¹ w³asnej wygody, s¹ przyczyn¹ klêski narodu i pañstwa.
Potrzebni Ojczy�nie s¹ ludzie, których cechuje hart ducha i Chrystusowa
mi³o�æ. �Bez ofiar i bez po�wiêceñ, bez mi³o�ci i cierpienia niepodobnym jest
budowaæ rzeczy wielkie, trwa³e. Najsilniejszy to ten cement, z którym siê zmiesza
trochê ³ez i trochê krwi�. ¯eby jasno widzieæ, �trzeba wiêcej kochaæ i nie
szczêdziæ ofiar ze swego ¿ycia�10. Trzeba siê usilnie staraæ o czyste serce,
czyst¹ my�l, mêsk¹ wolê i rycersk¹ dumê, mi³o�æ bez s³ów, ¿yw¹ �wiadomo�æ,
¿e jeste�my bez reszty � �do szczêtu Bo¿¹ w³asno�ci¹�11. Dopiero wówczas
mo¿na dotrzeæ do duchowej g³êbi i w³¹czyæ siê w pracê spo³eczn¹ oraz
w dzia³anie apostolskie. Nie �przyziemne pe³zanie�, ale najbardziej podnios³e
porywy ducha � owoc �codziennego ociosywania samego siebie� czyni z was
�bojowników sprawy �wiêtej�12. Jest to mo¿liwe przy usilnym wspó³dzia³aniu
z utalentowanymi i gorliwymi wychowawcami. Potrzebni s¹ wiêc kap³ani
z charyzmatem po�wiêcenia siê m³odzie¿y ca³ym sercem13.

7 Bp Cz. Kaczmarek, Kazanie wyg³oszone na Zlocie M³odzie¿y Katolickiej
w Czêstochowie (24 IX 1938), KPD nr 11 (1938), s. 353.

8 Statut pañstwowej szko³y �redniej ogólnokszta³c¹cej (liceum i gimnazjum),
Rozporz. Min. W.R. i O.P. W. �wiêtos³awskiego z dnia 5 lipca 1939 r. (Nr II S-4977/39),
w: KPD nr 8 (1939), s. 399.

9 Tam¿e, s. 354.
10 Tam¿e, s. 355.
11 Tam¿e, s. 357.
12 Tam¿e, s. 358.
13 Por. bp Cz. Kaczmarek, O program Akcji Katolickiej..., KPD nr 10 (1938), s. 33.
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O oddaniu siê kap³ana m³odzie¿y decyduje najpierw jego ca³kowite zawie-
rzenie Panu Bogu, g³êboka koncentracja na Jego blisko�ci, pe³ne czci i pokory
oddanie siê Chrystusowi, poczucie godno�ci wynikaj¹cej z otrzymanej misji,
a tak¿e ponadprzeciêtna troska o pobo¿no�æ wpisywan¹ w �wiadectwo ca³ego
¿ycia. Nade wszystko

liturgia w ten sposób prze¿ywana budzi w nich [u m³odzie¿y] poznanie, ¿e tajem-
nica, choæ ukryta, jest jednak prawd¹ niezawodn¹, ¿e co dla nich jest niewidzialne,
w rzeczywisto�ci istnieje i zmusza ich do wzywania Chrystusa prawie im niezna-
nego, ale co do którego czuj¹, ¿e dany kap³an jest z Nim w poufnej ³¹czno�ci14.

Swoj¹ szczególn¹ troskê o m³odzie¿ zarówno szkoln¹, jak i pozaszkoln¹
wyra¿a³ bp Kaczmarek równie¿ w czasie wizytacji pasterskiej15. Z jego te¿
inicjatywy ukazywano ksiê¿om diecezji kieleckiej do�wiadczenia diecezji
p³ockiej (i nie tylko), aby rozwi¹zywaæ skutecznie �pal¹ce zagadnienie kate-
chizacji m³odzie¿y�, np. w postaci dodatkowego kursu katechizmowego oraz
konkursów sprawdzaj¹cych wiedzê katechizmow¹16.

Z powy¿szych refleksji jasno wynika, ¿e Ksi¹dz Biskup sprawê religijnej
formacji m³odzie¿y g³êboko nosi³ w swoim sercu i przy wszelkich nadarza-
j¹cych siê okazjach dawa³ temu znacz¹cy wyraz. Chodzi³o mu o jej pe³ne
odnalezienie siê religijno-moralne oraz o integraln¹ pracê nad sob¹, a tak¿e
o postawy otwarte na dobro wspólne. Powy¿sze cele jeszcze bardziej siê
potêguj¹ w momencie, gdy hitlerowski okupant uderza w to dobro, bezkarnie
je zagarnia i bezpardonowo stara siê je zniszczyæ.

3. Zagro¿enie wobec Polski ze strony hitlerowskich
Niemiec

Ju¿ w latach 1934�1939 wobec ca³ego narodu polskiego Niemcy mieli
wyra�nie okre�lony plan zaborczy. Podpisany (26 I 1934 r.) miêdzy Polsk¹
a Niemcami pakt o nieagresji (�o niestosowaniu przemocy�) nie wydawa³ siê
wiarygodny, mimo zapewnieñ ze strony Adolfa Hitlera, który 30 czerwca
tego¿ roku mówi³ w Reichstagu:

Jeste�my szczerymi zwolennikami polityki ugody, wierzymy, ¿e w ten sposób przy-
czynimy siê do utrwalenia pokoju miêdzy narodami. To s¹ zasady, którymi bêdzie-
my siê kierowali w zakresie polityki zagranicznej. Nowa Rzesza Niemiecka zapre-
zentowa³a siê przed wszystkimi narodami o¿ywiona jednym pragnieniem: ¿yæ
w pokoju i przyjaznych stosunkach ze wszystkimi (Polska Bia³a Ksiêga, nr 12)17.

14 ¯ycie liturgiczne kap³ana, KPD nr 9 (1939), s. 428.
15 Por. Instrukcja o wizytacji biskupiej, KPD nr 3 (1939), s. 124, 128. Por. tak¿e s. 299.
16 Por. Katechizacja m³odzie¿y, KPD nr 7 (1939), s. 339, 341.
17 Cytat za: T. Cyprian, J. Sawicki, Nie oszczêdzaæ Polski, Iskry, Warszawa 1965, s. 17.
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Kolejne wypowiedzi kanclerza jeszcze mocniej potwierdzaj¹ powy¿sze
stanowisko:

Teza dziedzicznej nienawi�ci polsko-niemieckiej jest absolutnie b³êdna18; Niemcy
potrzebuj¹ i chc¹ pokoju (...). Niemcy, zapominaj¹c o przesz³o�ci, zawar³y z Polsk¹
traktat, który wyklucza u¿ycie gwa³tu. Jest to niew¹tpliwie wielki wk³ad w dzie³o
pokoju europejskiego. Nie tylko bêdziemy przestrzegali zobowi¹zañ wynikaj¹-
cych z tego paktu, ale jest naszym ¿yczeniem, by traktat ten bez przerwy by³
przed³u¿any (...). Nie mamy w Europie ¿adnych roszczeñ terytorialnych (...) rz¹d
Polski chyba wie, ¿e Trzecia Rzesza nie ¿ywi w stosunku do Polski nawet cienia
agresywnych zamiarów, a przeciwnie, uwa¿a obszar Polski za ca³kowity i niena-
ruszalny19.

O�wiadczenia te wyg³aszane, jak siê wkrótce oka¿e, na wyrost, nie mia³y
¿adnego pokrycia w rzeczywisto�ci. Ju¿ 28 kwietnia 1939 r. Hitler dobitnie
okre�la roszczenia wobec Gdañska oraz �korytarza� do Prus Wschodnich20.
Jest to wyra�ny plan zaborczej �agresji i zniszczenia Polski�. Zmienia siê
jêzyk Führera:

Polska bêdzie zawsze po stronie naszych wrogów. Mimo traktatów przyja�ni
Polska zawsze d¹¿y skrycie do wykorzystania ka¿dej sposobno�ci, by nam
zaszkodziæ (...). Dlatego nie mo¿e byæ mowy o oszczêdzaniu Polski i stajemy
wobec konieczno�ci powziêcia decyzji: Zaatakowaæ Polskê przy najbli¿szej
sposobno�ci21.

Ocena moralna powy¿szej postawy w oczach Hitlera jest jednoznaczna: �trak-
taty stanowi¹ �wistki papieru, zasady humanitarne to przes¹d, lojalno�æ ich
nie obowi¹zuje, jak nie obowi¹zuje poszanowanie neutralno�ci. Decyduje
prawo silniejszego, prawo zwyciêzcy. «Nie mo¿e byæ mowy o oszczêdzaniu
Polski»�22. Jedynie liczy siê skuteczna strategia: zaskoczenie, szybko�æ dzia-
³añ wojennych oraz bezwzglêdno�æ.

Przemówienie Hitlera w dniu 22 VIII 1939 r. w kwaterze w Obersalzber-
gu nie pozostawia ju¿ ¿adnych z³udzeñ.

Zniszczenie Polski jest na pierwszym planie. Zadaniem naszym jest zniszczenie
¿ywych si³ nieprzyjaciela (...). Nie miejcie lito�ci, b¹d�cie brutalni! Osiemdziesi¹t
milionów ludzi [narodu niemieckiego] musi otrzymaæ, co im siê nale¿y. Ich egzy-
stencja musi byæ zapewniona. Najsilniejszy ma prawo za sob¹. Stosujcie jak
najwiêksz¹ surowo�æ23.

18 Tam¿e, wypowied� Hitlera z 21 V 1935 r.
19 Tam¿e, s. 18�19.
20 Por. tam¿e, s. 21.
21 Tam¿e, s. 36�37.
22 Tam¿e, s. 38.
23 Tam¿e, s. 44.
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(...) Celem wojskowym jest zupe³ne zniszczenie Polski. G³ówn¹ za� rzecz¹ jest
szybko�æ. Nale¿y �cigaæ nieprzyjaciela a¿ do kompletnego zniszczenia (...). Nasza
si³a le¿y w szybko�ci i brutalno�ci (...). Nic mnie nie obchodzi, co o mnie my�li
s³aba zachodnia cywilizacja. Wyda³em rozkazy i ka¿ê rozstrzelaæ ka¿dego, kto
pi�nie s³owo krytyki wobec zasady, ¿e wojna nie ma za zadanie doj�cia do
pewnej linii, lecz fizyczne zniszczenie przeciwnika. Dlatego na razie wys³a³em na
Wschód tylko moje Totenkopfstandarte z rozkazem zabijania bez lito�ci i par-
donu wszystkich mê¿czyzn, kobiet i dzieci polskiej rasy i jêzyka. Tylko w ten
sposób zdobêdziemy teren, którego tak bardzo potrzebujemy. (...) Polska zosta-
nie wyludniona i skolonizowana przez Niemców24.

Czytelnika szokuje tak drapie¿na, wrêcz dzika formu³a powy¿szego
przemówienia Hitlera. A jak j¹ oceniaj¹ historycy?

Mowa w Obersalzbergu jest jedynym w swoim rodzaju przyk³adem brutalnej
i cynicznej otwarto�ci. Nikt chyba w historii nie wyrazi³ tak jasno i niedwuznacz-
nie, ¿e nic go nie obchodzi prawo, moralno�æ, uczciwo�æ i ludzko�æ, jak Hitler
w tych zwiêz³ych i szczerych s³owach ods³aniaj¹cych duszê nie tylko jego sa-
mego, ale i jego s³uchaczy, którzy mieli te plany wcielaæ w ¿ycie25.

Moralna ocena tego faktu jest jednoznaczna: Oznacza on fa³szerstwo, �wiaro-
³omstwo na najwy¿szym szczeblu stosunków miêdzynarodowych � zapewnia-
nie o przyja�ni z jednoczesnym przygotowywaniem agresji i szczegó³owym
opracowaniem �rodków i metod wojny totalnej�26. To godne najwy¿szej kary,
�jednostronne oszustwo� dokonane przez faszystowskie Niemcy w aspekcie
wychowania oznacza zakwestionowanie podstawowych warto�ci i norm
bêd¹cych fundamentem relacji miêdzyludzkich. Przekre�la bowiem rdzeñ
cz³owieczeñstwa, na stra¿y którego stoj¹ warto�ci staro¿ytnej triady: prawda,
dobro i piêkno (zw³aszcza moralne).

Polityka zaplanowana przez nazistów wobec narodu polskiego w pra-
ktyce da³a o sobie znaæ tu¿ po brutalnym zaatakowaniu i b³yskawicznym
wkroczeniu do Polski w dniu 1 wrze�nia 1939 r. Niejako z marszu nazistowski
okupant (podobnie jak Zwi¹zek Radziecki po 17 wrze�nia tego¿ roku) zabra³
siê do wyniszczania inteligencji � ludzi znacz¹cych w naszym narodzie, repre-
zentantów nauki, kultury, w³adzy (wojska, policji), wy¿szej administracji.
W pocz¹tkowym programie by³o zniewolenie oraz eksterminacja ca³ego
narodu polskiego. S³u¿y³y temu zarówno czêste egzekucje za brak podporz¹d-
kowania siê nieludzkim, zbyt restrykcyjnym przepisom okupanta, jak i obozy
koncentracyjne oraz �wywózka na roboty� do Rzeszy. Ponadto: obni¿anie
liczby urodzeñ, dopuszczalno�æ spêdzenia p³odu, zmniejszenie do minimum

24 Tam¿e, s. 44�46.
25 Tam¿e, s. 47.
26 Tam¿e. s. 74.
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opieki lekarskiej, a po�rednio tak¿e zaplanowana demoralizacja narodu poprzez
³atwo�æ dostêpu do alkoholu czy bezkarno�æ wobec homoseksualizmu.

Naród polski pozbawiono wszelkich praw. Czyniono wszystko, aby obni-
¿yæ poziom ¿ycia cywilizacyjno-kulturalnego. Zniesiono polsk¹ (woln¹) prasê
i czasopisma, niszczono biblioteki publiczne, skonfiskowano aparaty radiowe
i gramofony. Rozwi¹zano i objêto zakazem dzia³alno�ci organizacje (stowarzy-
szenia) kulturalne, religijne, a tym bardziej polityczne. Zakazano obchodzenia
�wi¹t pañstwowych.

Wobec m³odzie¿y plany naje�d�cy by³y równie¿ zdecydowanie negatyw-
ne. Chodzi³o o przekre�lenie mo¿liwo�ci kszta³cenia w szko³ach �rednich
i wy¿szych. S³u¿y³y temu celowi: liczne aresztowania nauczycieli, zakaz
uruchamiania szkó³ �rednich ogólnokszta³c¹cych (m.in. w Kielcach) oraz za-
mykanie takich, które uda³o siê zorganizowaæ w innych miastach Generalnej
Guberni; faktyczna niemo¿liwo�æ uczenia siê m³odzie¿y z tej racji, ¿e wiele
budynków szkolnych pozajmowa³o wojsko, ¿andarmeria czy administracja w³adz
okupacyjnych. Niektóre zosta³y zniszczone w czasie dzia³añ wojennych. �wia-
domie zaprogramowano obni¿enie poziomu nauczania w szko³ach powszech-
nych oraz �rednich zawodowych, które mog³y funkcjonowaæ, gdy¿ okupant
potrzebowa³ jedynie wykwalifikowanych robotników w zak³adach produkcyj-
nych, zw³aszcza zbrojeniowych. Mocno jednak zosta³ okrojony program
nauczania z tre�ci ubogacaj¹cych kulturê i tradycjê narodu polskiego, okre�la-
nych przez okupanta �szowinizmem narodowym�. Zakazano nauczania
historii, geografii, literatury oraz nauki o Polsce wspó³czesnej, a tak¿e zawie-
szono lekcje gimnastyki27. Dzia³alno�æ ta jednoznacznie zmierza³a do zag³ady
kultury i narodu polskiego, tak¿e poprzez niszczenie wszelkich przejawów
patriotyzmu (symboli narodowych, pomników, podrêczników itp.).

W trakcie trwaj¹cej wojny rozszerzonej na Rosjê i Europê Zachodni¹
pomys³y krwio¿erczych zaborców siêga³y jeszcze dalej. W dniu 14 X 1943 r.
Hitler, przemawiaj¹c w Bad�Schachen, wyrazi³ nowy zach³anny apetyt:

W mieszaninie [podbitych] narodów pojawiaæ siê bêd¹ pewne typy bardzo dobre
pod wzglêdem rasowym. Wówczas, jak s¹dzê, jest naszym zadaniem zabraæ ich
dzieci do nas, oderwaæ je od �rodowiska, choæby�my mieli dzieci te nawet ukra�æ.
Albo zdobêdziemy dobr¹ krew, któr¹ mo¿emy spo¿ytkowaæ u siebie i wprz¹c
w nasze szeregi, albo � moi panowie, mo¿ecie to nazwaæ okrucieñstwem, ale na-
tura jest okrutna � zniszczymy tê krew28.

Odbieranie dzieci rodzicom w celu ich germanizacji, dokonywane wbrew
prawu natury i prawu pañstwowemu, to chora idea, która mog³a siê zrodziæ

27 Por. J. Krasuski, Tajne szkolnictwo polskie w okresie okupacji hitlerowskiej
1939�1945, PWN, Warszawa 1971, s. 39.

28 T. Cyprian, J. Sawicki, Nie oszczêdzaæ Polski, dz. cyt., s. 92.
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jedynie w g³owach fanatyków nielicz¹cych siê z niczym. Ich �rozumowanie�
jest wrêcz kuriozalne:

Przed rodzicami takiego dziecka dobrej krwi bêdzie postawiona mo¿no�æ wyboru:
albo dziecko oddaæ � wtedy przypuszczalnie nie bêd¹ wiêcej p³odziæ dzieci i wy-
ga�nie niebezpieczeñstwo, i¿ ten wschodni naród podludzi (Untermenschen-
wolk des Ostens) otrzyma przez takich ludzi dobrej krwi niebezpieczn¹ dla nas,
poniewa¿ równ¹ nam pochodzeniem, warstwê przywódców � albo te¿ rodzice
zobowi¹¿¹ siê wyjechaæ do Niemiec i tam byæ lojalnymi obywatelami pañstwa.
Mocn¹ rêkojmi¹, jak¹ siê ma przeciw nim, jest mi³o�æ do dziecka, którego przy-
sz³o�æ i wykszta³cenie zale¿y od lojalno�ci rodziców29.

�Zdobyæ (ukra�æ) albo zabiæ�, obydwie propozycje neguj¹ wprost siódme
i pi¹te przykazanie Dekalogu. Niemczenie nazwisk kradzionym dzieciom ewi-
dentnie wskazywa³o, ¿e gas³y ostatnie resztki sumienia u oprawców. A mo¿e
by³ to ju¿ lêk totalny, znieprawiaj¹cy tak dalece, ¿e pozostawa³y jedynie nik³e
szanse powrotu do cz³owieczeñstwa?

4. Reakcja Ko�cio³a katolickiego na grozê agresji
hitlerowskiego okupanta

Przed sam¹ wojn¹ nie tylko nad Polsk¹, ale tak¿e nad innymi krajami
Europy czai³o siê niebezpieczeñstwo ze strony hitlerowskich Niemiec. Do-
strzega je papie¿ Pius XII, gdy tu¿ po swoim wyborze (3 III 1939 r.), maj¹c
w �wiadomo�ci �wizjê niezmiernego z³a trawi¹cego ludzko�æ�, wzywa wszyst-
kich ludzi dobrej woli do pokoju, �który rodzi siê w sprawiedliwo�ci i mi³o�ci
(...), jednoczy narody i ludy wzajemn¹ i bratni¹ wspó³prac¹�30.

W kwietniu tego¿ roku równie¿ bp Kaczmarek zwraca siê do ksiê¿y
z apelem o jedno�æ i ofiarn¹ mi³o�æ Ojczyzny:

Naród nasz prze¿ywa chwile powa¿ne i wielkie. Wobec gromadz¹cych siê na hory-
zoncie dziejowym chmur ca³e spo³eczeñstwo polskie u�wiadomi³o sobie g³êbiej
ni¿ kiedykolwiek konieczno�æ zjednoczenia (�). Zechc¹ te¿ Drodzy Kap³ani u¿yæ
ca³ej swej powagi dla zapobiegania kolportowaniu niepokoj¹cych plotek, parali-
¿uj¹cych zdrowy odruch uczuæ patriotycznych. Nale¿y wezwaæ lud polski do roz-
wagi w obliczu wydarzeñ wymagaj¹cych ze strony narodu zarówno opanowania
i spokoju, jak i wytê¿onej pracy na ka¿dym posterunku31.

29 H. Himmler, O traktowaniu obcoplemiennych na Wschodzie (15 V 1940), �Biu-
letyn G³ównej Komisji�, t. 4, s. 122, cyt. za: T. Cyprian, J. Sawicki, Nie oszczêdzaæ
Polski, dz. cyt., s. 93�94.

30 Pius XII, papie¿, Orêdzie do ca³ego �wiata katolickiego, KPD nr 4 (1939), s. 154.
31 Bp Cz. Kaczmarek, Do Wielebnego Duchowieñstwa Diecezji, KPD nr 4 (1939),

s. 155.
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Niebezpieczeñstwo nadci¹ga³o coraz bardziej wyra�nie. Poczucie zagro-
¿enia odczuwano powszechnie. G³os zabiera tak¿e Episkopat Polski, kieruj¹c
starannie wywa¿ony apel do ca³ego narodu.

Wskutek za³amania siê prawa moralnego w stosunkach miêdzypañstwowych,
silna armia pozosta³a prawie jedyn¹ rêkojmi¹ bezpieczeñstwa granic, praw,
niepodleg³o�ci. Dozbrojenie wysunê³o siê na czo³o naszych zagadnieñ pañstwo-
wych (...). Niezawodny patriotyzm przemówi³ akcentem bohaterstwa. (...) Nie
ho³dujemy zasadom gwa³tu i przemocy, nie czyhamy na bezbronnych s¹siadów,
wyznajemy has³o braterskiej wspó³pracy ludów, chcemy promieniowaæ naoko³o
siebie nie b³yskawicami najazdu, lecz �wiat³ami kultury chrze�cijañskiej (...).
W obliczu gró�b wojennych zachowamy spokój, rozwagê, godno�æ. Jeste�my
czujni i gotowi na wszystko i dlatego nie poddamy siê panice, plotkom, prowoka-
cjom. Zdwoimy sumienno�æ i wytrwa³o�æ w powinno�ciach swego zawodu,
a zarazem bez oci¹gania siê spe³nimy ka¿d¹ s³u¿bê obywatelsk¹.
Wspó³dzia³aæ bêdziemy z zapa³em z w³adzami pañstwowymi w wykonywaniu
rozporz¹dzeñ przygotowuj¹cych ¿ycie kraju na mo¿liwo�ci wojenne ku obronie
Ojczyzny i wiary, dla ratowania swobód religijnych i sumienia, dla wolno�ci ducha
i ¿ycia narodowego; dozbroimy armiê i wyposa¿ymy j¹ w skrzyd³a potê¿ne. Wiar¹,
entuzjazmem patriotycznym, szlachetn¹ wol¹ zgody podsycaæ bêdziemy znicz
mi³o�ci Ojczyzny, i¿by rozgorza³ p³omieniem niebotycznym jako nasz ho³d modli-
tewny ku Bogu, jako krzy¿ wyrastaj¹cy z serc, jako wo³anie Polski o pokój ludów,
jako s³up ognisty przed narodem, dla obcych za� jako god³o przyja�ni, ale zarazem
w razie potrzeby jako znak stanowczej przestrogi32.

Wci¹¿ ros³o napiêcie, ¿ycie �wytr¹cone zosta³o z normalnego biegu�. Bi-
skup Czes³aw zwraca siê jeszcze raz

z gor¹cym apelem do Duchowieñstwa diecezji, aby godnie i ca³kowicie spe³ni³o
swój obowi¹zek w ciê¿kich chwilach, jakie prze¿ywamy.
(...) Dzi� bardziej ni¿ kiedykolwiek kap³an winien staæ siê ojcem dla owieczek swej
pieczy powierzonych, mno¿¹c siê w pracy i trudzie apostolskim ponad zwyk³¹
miarê. Od nas bowiem, kap³anów, w wielkiej mierze zale¿y, jaki duch panowaæ
bêdzie w kraju; od nas oczekiwaæ bêd¹ wierni s³ów pokrzepienia, a przede wszyst-
kim wielkiej, ofiarnej mi³o�ci33.

Dzia³anie Ko�cio³a kieleckiego po pierwszym wrze�nia 1939 r. w dalszym
ci¹gu by³o bardzo intensywne i wielorakie. Wybuch wojny to istny koszmar, dla
wielu � sytuacja tragiczna, pe³na traumy. Straszliwa noc okupacji wzbudzaj¹ca
grozê, przejmuj¹ca lêkiem bezlito�nie dr¹¿y³a w psychice ludzkiej niegoj¹c¹ siê
wyrwê, pog³êbiaj¹c wci¹¿ krwawi¹c¹ ranê. Niemal codziennie prze¿ywano
sytuacje ekstremalne. Nazistowski terror �bezprzyk³adny wzór barbarzyñstwa�
bezkarnie niszczy³ pañstwowe prawa pisane (traktaty, gwarancje, statuty)

32 Odezwa biskupów Polski do wiernych, KPD nr 5 (1939), s. 201�203.
33 Bp Cz. Kaczmarek, Zarz¹dzenie na wypadek wojny, KPD nr 9 (1939), s. 393.
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i obyczajowe � najbardziej trwa³e normy etyczne oraz podstawowe warto�ci
kultury. Wróg nie liczy³ siê z godno�ci¹ ludzkiej osoby, depta³ tak¿e w sposób
brutalny miêdzynarodowe prawa cz³owieka (np. bombardowano �miasta otwar-
te�, nie bêd¹ce twierdzami obronnymi, ra¿ono ogniem z broni maszynowej
bezbronn¹ ludno�æ cywiln¹, stosuj¹c �bezwzglêdne dyktaty wojny�). Nazistow-
ski okupant czêsto posuwa³ siê do wyrafinowanych okrucieñstw. Dzia³alno�æ
tego rodzaju dla udrêczonych ludzi by³a nie do zniesienia. Ka¿dy jednak opór
wywo³ywa³ zwielokrotnion¹ agresjê i odwet w formie pacyfikacji i zbiorowych
egzekucji.

W takiej sytuacji Pasterz kielecki w poczuciu odpowiedzialno�ci w Li�cie
skierowanym do kap³anów i wiernych apeluje o rozwagê i pamiêæ o w³asnej
godno�ci, o

zachowanie niez³omnej wiary w mi³osierdzie Boga dobrotliwego, a wraz z ni¹,
o spokój duszy i spokój w swoim codziennym ¿yciu, poniewa¿ wszystko jest
w rêkach Bo¿ych, o zastanowienie siê nad sob¹ i rozpatrzenie swoich b³êdów,
a tak¿e o pog³êbion¹, ¿arliw¹ modlitwê. Niech ka¿dy, co prêdzej zabiera siê do
pracy i pracuje du¿o wiêcej i uczciwiej ni¿ dot¹d (�), niechaj ka¿dy spe³nia to,
czego chce od nas Bóg. Zagon polski trzeba obsiaæ siewem zdrowym i p³odnym,
¿eby da³ setny owoc. Nie siejcie plew zamiast ziarna. Nie róbcie nic lada jak, ale
wszystko ca³ym sercem i dusz¹ ca³¹34.

Biskup wzywa do spokoju, modlitwy, pokuty, karno�ci w pracy oraz
gruntownej oceny wszystkiego we w³asnym sumieniu. Pisze o tym w s³owach
g³êboko wywa¿onych zgodnie z racj¹ stanu okupowanej Ojczyzny � Polski.

Bez ³adu, bez porz¹dku, bez spo³ecznej karno�ci nie jest mo¿liwe ¿ycie religijne,
¿ycie narodowe, ani nawet najzwyczajniejsze ¿ycie ludzkie. Dlatego wzywam
wszystkich Was, ¿eby�cie, nasamprzód wierni �wiêtym przykazaniom Boga
i Ko�cio³a, okazali siê pos³usznymi wzglêdem w³adz administracyjnych we wszyst-
kim, co siê nie sprzeciwia sumieniu katolickiemu i naszej polskiej godno�ci35.

Mobilizuje kap³anów i wiernych do postawy otwartej na tak licznych potrze-
buj¹cych, do dawania jasnego �wiadectwa, do ofiarnej mi³o�ci, do wej�cia
na �drogê Dziesiêciorga Boskich Przykazañ, drogê zgody miêdzy Ewangeli¹
zasad a Ewangeli¹ codziennego ¿ycia�36.

Poniewa¿ wojna niszczy³a wszelkie normy moralne i obyczajowe, têpi³a
wra¿liwo�æ sumienia, u wielu zastêpuj¹c dzia³anie rozumu zadawnionymi
urazami oraz odruchami instynktu (kradzie¿e, porachunki osobiste itp.), biskup

34 Bp Cz. Kaczmarek, Wszystkim Braciom Kap³anom i Umi³owanym Wiernym
diecezji kieleckiej, KPD nr 10 (1939), s. 433.

35 Tam¿e, s. 434.
36 Tam¿e, s. 435.
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Czes³aw, w nastêpnym li�cie do kap³anów i wiernych, przypomina o zacho-
waniu przykazañ Bo¿ych oraz o pielêgnowaniu �dobrego imienia naszego Na-
rodu�. Prosi te¿ o lojalno�æ wobec w³adz. Uzasadnia tak¹ postawê racjami
moralnymi: �Wierzymy danym nam obietnicom, i¿ nie bêdzie nam nakazane
nic, coby siê sprzeciwia³o sumieniu katolickiemu�37. �Kap³anów proszê,
a¿eby ca³kiem wykluczyli ze swych kazañ i przemówieñ wszelki pierwiastek
polityczny, g³osz¹c jedynie czyste s³owo Bo¿e, naukê ewangeliczn¹ z zastoso-
waniem jej do ¿ycia, szczególniej codziennego ¿ycia jednostek i rodzin kato-
lickich�38. Wzywa te¿ ksiê¿y prefektów, aby �z ca³¹ sumienno�ci¹� podjêli
na nowo swoje obowi¹zki wobec m³odzie¿y, by doskonale przygotowywali
kazania

wskro� ewangeliczne, praktyczne, ¿yciowe, ale bez ¿adnej przymieszki niepo-
trzebnych elementów (...). W ciê¿kich czasach, które prze¿ywamy, konieczn¹ jest
wielka dojrza³o�æ s¹du, wielka roztropno�æ, g³êbokie zastanowienie siê nad
ka¿dym krokiem i nad ka¿dym czynem. Tym wiêcej, ¿e ka¿dy czyn i ka¿dy krok
jednostki odbija siê na losach wielu. Za du¿o�my ¿yli uczuciem i wyobra�ni¹. Jest
ostatni czas nawróciæ do rozumu i woli. Praca, praca i jeszcze raz praca � sumienna,
porz¹dna, twarda w po³¹czeniu z Bogiem, a przy tej pracy ¿ycie od góry do do³u
uporz¹dkowane i regularne, to dzi� nasz obowi¹zek39.

W kolejnym apelu skierowanym do duszpasterzy diecezji kieleckiej,
w sytuacji tak nienaturalnej i wrogiej Biskup mobilizuje swoich wspó³pra-
cowników równie¿ do wytê¿onej pracy i aktywno�ci duszpasterskiej:

Wobec tego, ¿e jeste�my w tej chwili jedynymi niemal stró¿ami katolickiej Polski,
trzeba od razu zacz¹æ pracowaæ normalnie, przystosowuj¹c siê do warunków no-
wych. Ko�cielne i polskie ¿ycie Diecezji bez zatorów p³yn¹æ musi nadal. Z ca³¹
gorliwo�ci¹ nauczajcie prawd Wiary �wiêtej w ko�ciele i poza ko�cio³em, w szkole
i w domu, i jak tylko siê da40.

Przypomina duchowieñstwu o rekolekcjach wielkopostnych dla wiernych.
Mocno nalega na ksiê¿y, aby zagospodarowali ka¿d¹ woln¹ chwilê.

37 Czes³aw, biskup kielecki, Czcigodnym Braciom Kap³anom i Umi³owanym
Wiernym, KPD nr 10 (1939), s. 436.

38 Tam¿e. Biskup Czes³aw wykaza³ tu wielk¹ roztropno�æ, gdy¿ Niemcy byli na
tym punkcie szczególnie czujni. �Komunikuj¹c swoim wspó³pracownikom 25 II 1940 r.
o zamkniêciu katedry na Wawelu, Frank poleci³ im równocze�nie zwracaæ czujn¹ uwagê
na dzia³alno�æ duchowieñstwa, a w szczególno�ci na kazania oraz wkraczaæ natych-
miast, je¿eli tylko nasunie siê podejrzenie, ¿e nadu¿yto ko�cio³a do innych celów�,
S. Piotrowski, Dziennik Hansa Franka, wyd. 2, Wydaw. Prawnicze, Warszawa 1957,
s. 147.

39 Tam¿e, s. 437.
40 Bp Czes³aw Kaczmarek, Do Duszpasterzy diecezji kieleckiej, KPD nr 10 (1939),

s. 437.
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�cigajcie siê jedni z drugimi w pracy, bo czas szybciej biegnie ni¿ b³yskawica (...).
Czasu nie traæcie. Pracujcie w ko³o siebie, pracujcie nad sob¹. Doskonalcie siê
przez praktykê i naukê, w swoim duszpasterskim powo³aniu. (...) W ocenie ludzi
nie bêdê siê ogl¹da³ na nic, tylko na ich wolê pracy. Ta bowiem wola stanowi
pocz¹tek ca³ej warto�ci ludzkiej41.

Trudny czas okupacji ma byæ w pe³ni wykorzystany do systematycznej pracy
nad sob¹, opartej na �surowym regulaminie i karno�ci�, a tak¿e we wspó³-
pracy z wiernymi. Zatroskany Pasterz dzia³a niestrudzenie, analizuje sytuacjê
wiernych, wyci¹ga wi¹¿¹ce wnioski. Pisze do ksiê¿y w kolejnym apelu:

Oto�my ujrzeli lepiej ni¿ dot¹d pewne rany ukryte w duszach naszych owieczek,
niewygojone mimo naszej duszpasterskiej pieczy. Ogl¹dali�my s³abo�æ charakte-
rów, chwiejno�æ zasad moralnych, p³yciznê duchow¹ i s³ab¹ nade wszystko wiarê
parafian naszych (...), nik³¹ znajomo�æ zasad wiary (...) Duch nauki Chrystusowej
w wielu sercach nie zapu�ci³ g³êbszych korzeni42.

Jakie st¹d wyci¹ga wnioski? Co ksiê¿om proponuje? Niestrudzone poda-
wanie wiernym �chleba prawdy�, �obfitszej strawy s³owa Bo¿ego�, zaleca
dodatkowe nauczanie prawd wiary w kazaniach katechizmowych, �najgorliw-
sze� nauczanie religii w szkole, pog³êbianie religijno�ci wiernych w czasie wi-
zyty duszpasterskiej, wszelkiego rodzaju dokszta³canie, w³¹czaj¹c do tej misji
tak¿e �wieckich. Jednym s³owem �pospolite poruszenie sumieñ�. A to wszyst-
ko w przestrzeni chrze�cijañskiego mi³osierdzia wobec tak licznych osób
bêd¹cych w skrajnej potrzebie43.

W krwaw¹, ponur¹ noc okupacyjn¹, na uroczysto�æ �w. Stanis³awa Kost-
ki, bp Kaczmarek równie¿ kieruje do m³odzie¿y kolejny list. Wczuwa siê w ich
zarówno �smutki i biedy�, têsknoty, jak i ��wiête pragnienia�. �Od ziemi odry-
wa i w niebo uwa¿niej patrzeæ ka¿e�44. Oczekuje z ich strony na �owoc gorli-
wo�ci, owoc dobrej woli i nade wszystko owoc (...) pracy�45. Wydobywa
z ojcowskiego serca s³owa, które zobowi¹zuj¹: �Liczê na Was, a na serca
Wasze na³o¿yæ pragnê obowi¹zek wielki i �wiêty (...). W sobie siê skupiæ,
a skupiæ tylko po to, ¿eby w sobie Boga odnale�æ i w Jego g³os pilnie siê
ws³uchiwaæ (...)�46. ¯¹da pracy w duchu Bo¿ym. Pracy od zaraz i na sta³e.
Ka¿da sumienna (tak¿e fizyczna) praca �podjêta po Bo¿emu� jest �ród³em
prawo�ci i prawdziwego szczê�cia. �Bez takiej pracy nieokrzesan¹ pozo-
staje ziemia i nieokrzesanymi � ludzie�47. Podkre�la rolê i priorytet pracy

41 Tam¿e, s. 438.
42 Bp Cz. Kaczmarek, Apostolstwo prawdy i mi³o�ci, KPD nr 11/12 (1939), s. 446.
43 Por. tam¿e, s. 447�448.
44 Bp Cz. Kaczmarek, List pasterski do m³odzie¿y, KPD nr 11�12 (1939) s. 441.
45 Tam¿e.
46 Tam¿e, s. 442.
47 Tam¿e, s. 443.
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umys³owej. �my�l wspólna, zbiorowa, zorganizowana, tre�ciwa i g³êboka musi,
jak gwiazda, przewodziæ nie tylko pracy materialnej jednostek, lecz i ca³ych
spo³eczeñstw�48.

Do m³odych tak¿e kieruje ojcowski apel:

Ty, M³odzie¿y droga (...) musisz siê ze szczególnym zami³owaniem i sumienno�ci¹
oddaæ swemu szkolnemu czy o�wiatowemu zadaniu (...) wyzyskajcie ka¿de wa-
runki i ka¿d¹ sposobno�æ stania siê bardziej o�wieconymi (...). Nie trwoñ czasu
(...). Je�li twoja szko³a jeszcze jest zamkniêta, albo praca w stowarzyszeniach
utrudniona, to czytaj, ucz siê i pracuj w domu, bo czas jak b³yskawica szybko
przemija49.

Biskup wybiega my�l¹ ku przysz³o�ci. Oddzia³uje na wra¿liwe sumienia
i zdrow¹ ambicjê m³odych: �Wy jako m³ody las, po wielkim zniszczeniu, staje-
cie siê nadziej¹ starszych pokoleñ! W Was le¿y przysz³o�æ naszych wiosek
i miast, przysz³o�æ my�li polskiej, wiedzy polskiej i nauki polskiej � mówi¹c
inaczej, wielki dzia³ polskiego ¿ycia, polskiej kultury i polskiego dobrobytu�50.
Nadzieje te spe³ni¹ siê pod warunkiem, ¿e m³odzi bêd¹ budowaæ swoje ¿ycie
na trwa³ym fundamencie, bo

co siê nie rodzi z ducha, musi umrzeæ! Co nie ma podstaw w sumieniu, co nie jest
po Bo¿emu obmy�lane i nie czerpie swoich natchnieñ w odwiecznym �ródle Praw-
dy i Dobra, mo¿e na chwilê siê przydaæ, zab³ysn¹æ na chwilê, lecz to b³êdny ognik,
który wiedzie naiwnych na trzêsawisko, a w koñcu do ca³kowitej zguby. Tote¿,
jak mówi Pan Jezus, ca³y gmach ¿ycia swego nale¿y budowaæ nie na piasku, tylko
na skale twardej, a t¹ ska³¹ jest Bóg. Bez religii, bez mi³o�ci Bo¿ej, bez surowego
zachowania przykazañ, ludzkie istnienia chwiej¹ siê jak �le zbudowane domy,
w których nikt nie jest bezpieczny, bo jeden z tych domów zawali³ siê wczoraj,
a drugi na pewno zawali siê jutro51.

Trwale budowaæ mo¿na jedynie w �wietle ��wiêtego znicza wiary�. To
ona zapewnia spokój i równowagê, ale za cenê modlitwy, samozaparcia i hero-
icznego po�wiêcenia. Ten �wysi³ek �wiêty� i to podstawowe zadanie pozwala
odnale�æ �w³asn¹ duszê i jej Wszechmocnego Gospodarza-Boga�52. Na Nim
bowiem opiera siê �potêga nadziei i niez³omno�æ wiary�, a tak¿e �niewzruszo-
na odwaga i zawsze weso³a cierpliwo�æ�53.

Klimat wojny i klimat biskupiego listu tak mocno ze sob¹ kontrastuj¹,
¿e nie sposób nie wyraziæ podziwu dla geniuszu Pasterza, który kocha do

48 Tam¿e, s. 444.
49 Tam¿e.
50 Tam¿e.
51 Tam¿e.
52 Tam¿e, s. 445.
53 Tam¿e.
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koñca i do koñca daje �wiadectwo swej ojcowskiej trosce o swoje owce,
nawet z nara¿eniem w³asnego ¿ycia. Mimo piêtrz¹cych siê trudno�ci, przypo-
mina ksiê¿om:

Dla m³odzie¿y w wieku szkolnym nale¿y (niezale¿nie, czy uczêszcza do szko³y, czy
nie) urz¹dziæ rekolekcje (choæby po Wielkanocy)54. Równie¿ na konferencjach
dekanalnych w styczniu 1940 r. podejmuje temat: �Jak zorganizowaæ w dzisiej-
szych warunkach duszpasterstwo m³odzie¿y?�55.

Tak rejestrowana jest dzia³alno�æ biskupa Cz. Kaczmarka w wersji ofi-
cjalnej � publicznej, odwa¿nie, z ogromnym poczuciem odpowiedzialno�ci.
Znajduje siê ona wyra�nie ju¿ na granicy du¿ego ryzyka.

W konspiracji postawa Pasterza diecezji kieleckiej prezentuje siê jeszcze
bardziej podnio�le i patriotycznie: Otworzy³ swój dom dla prze�ladowanych;
wspiera³ nauczycieli wysiedlonych z Warszawy, którym �pospieszy³a z zakon-
spirowan¹ pomoc¹ Kuria Biskupia, ofiaruj¹c kilkadziesi¹t tysiêcy z³oty, cenn¹
bieliznê i obuwie�56. Czynnie w³¹czy³ siê w akcjê tajnego nauczania zarówno
w odniesieniu do szkolnictwa �redniego, jak i kursów uniwersyteckich. Daje
o tym �wiadectwo prof. J. Nowak-D³u¿ewski: �Przychodzi³o z pomoc¹
kupiectwo, apteki, ³o¿y³ znaczne sumy biskup kielecki ks. dr Czes³aw Kaczma-
rek�57. Przed³u¿eniem ojcowskiej troski Biskupa � w dzia³alno�ci zarówno
otwartej, jak i ukrytej � byli wierni mu i oddani w s³u¿bie Bo¿ej ksiê¿a diecezji.
Przyk³adowo niech zobrazuje tê postawê praca ksiê¿y prefektów katechi-
zuj¹cych m³odzie¿.

5. Ksiê¿a prefekci uczestnicz¹cy w tajnym nauczaniu
m³odzie¿y szkó³ �rednich (1939�1945)

Przed sam¹ wojn¹ w Kielcach istnia³y nastêpuj¹ce szko³y �rednie ogólno-
kszta³c¹ce: Gimnazjum i Liceum im. S. ¯eromskiego, Gimnazjum i Liceum
im. b³. Kingi, Liceum im. Królowej Jadwigi i �w. Stanis³awa Kostki oraz
Gimnazjum i Liceum im. J. �niadeckiego58, a tak¿e Pedagogium kszta³c¹ce

54 Czes³aw, bp, W sprawie rekolekcji parafialnych, KPD nr 1�2 (1940), s. 1. Por.
tak¿e KPD nr 2 (1941), s. 46.

55 Bp Cz. Kaczmarek, Tematy konferencji dekanalnych w r.b., KPD nr 1�2
(1940), s. 4.

56 J. Strasz, Kieleckie szkolnictwo �rednie pod okupacj¹, w: Pamiêtnik Kie-
lecki, red. J. Nowak-D³u¿ewski, Kielce 1947, s. 288.

57 J. Nowak-D³u¿ewski, Kursy uniwersyteckie w Kielcach 1943�1945, w: Pa-
miêtnik Kielecki..., dz. cyt., s. 291.

58 Por. A. Massalski, S. Meducki, Kielce w latach okupacji hitlerowskiej 1939�
1945, wyd. 2, Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich, Wroc³aw 2007, s. 167.
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nauczycieli59. Mia³y one swoich ksiê¿y prefektów. Byli to: ks. Wincenty
Banach, ks. Bogdan Kie³b, ks. Józef £apot, ks. W³adys³aw Nawrot, ks. Adam
Szafrañski oraz ks. Franciszek Wajda. Znaj¹c swoj¹ m³odzie¿, mimo gigan-
tycznych przeszkód, skutecznie nawi¹zali z ni¹ kontakt, a tak¿e gromadzili j¹
w tajnych kompletach.

Kim byli wymienieni ksiê¿a? Jak¹ pe³nili funkcjê wobec m³odzie¿y? Jaki
mieli tytu³ do tego dzia³ania? Jakie posiadali przygotowanie pedagogiczno-ka-
techetyczne?

Patrz¹c z perspektywy wymogów dydaktyki miêdzywojennej, trzeba
najpierw przypomnieæ sylwetkê katechety w ogóle. Duszpasterz m³odzie¿y,
zwi¹zany misj¹ kanoniczn¹ ze swoim biskupem, jako katecheta (prefekt)
jest �wys³annikiem Chrystusa i Ko�cio³a. Bierze czynny udzia³ w spe³nianiu
potrójnego urzêdu Pana Jezusa, tj. urzêdu kap³añskiego, nauczycielskiego
i pasterskiego�60.

Misja kap³añska katechety jako szafarza sakramentów �wiêtych skiero-
wana jest g³ównie ku przekazywaniu ¿ycia Bo¿ego przez pog³êbianie modlitwy
zarówno osobistej, jak i wspólnej w formie nabo¿eñstw, uwra¿liwiania na ³askê
chwili oraz wspó³dzia³ania z ³ask¹ powo³ania. Centrum tego oddzia³ywania
stanowi Eucharystia � �ród³o i szczyt chrze�cijañskiego ¿ycia.

Misja nauczycielska katechety jest �cis³ym udzia³em w nauczaniu bisku-
pa, a tym samym w nauczaniu Ko�cio³a. Ma byæ ona pieczo³owicie spe³niana,
zgodnie ze s³owami �w. Augustyna: �O czymkolwiek nauczasz, z takim zami-
³owaniem to przekazuj, aby ten, któremu o tym mówisz, s³uchaj¹c uwierzy³,
wierz¹c � zaufa³, a maj¹c nadziejê � z ca³ego serca kocha³�61. Oznacza to
g³êbokie przejêcie siê prac¹ dydaktyczn¹, podchodzenie do niej z zapa³em
i poczuciem ogromnej odpowiedzialno�ci w sumieniu przed Panem Bogiem za
wykszta³cenie powierzonych mu uczniów. Zobowi¹zuje do systematycznego
pog³êbiania kompetencji od strony merytorycznej oraz wykszta³cenia me-
todycznego62. Tak oddzia³uj¹c, katecheta staje siê profesjonalist¹ oraz czy-
telnym, ¿ywym �wiadkiem przekazywanej prawdy. Zasmakuje z czasem

59 Por. tam¿e, s. 202.
60 Ks. Z. Bielawski, Pedagogika religijno-moralna (katechetyka), Lwów 1934,

s. 108.
61 �w. Augustyn, Pisma katechetyczne, Pax, Warszawa 1952, s. 9�10. T³umacze-

nie �cis³e: �Cokolwiek wyk³adasz, wyk³adaj tak, aby uczeñ s³uchaj¹c � wierzy³, wierz¹c
� mia³ nadziejê, a maj¹c nadziejê � mi³owa³�.

62 W tym samym celu bp Czes³aw zatroskany o wiarê dzieci i m³odzie¿y, tworzy
Diecezjalny Urz¹d Katechetyczny � por. KPD nr 7�8 (1940), s. 73. Katecheci otrzymuj¹
zalecenie, aby tre�æ dokumentów papieskich oraz listów biskupich w³¹czyli do naucza-
nia nie tylko �na ambonie i w szkole�, ale tak¿e przy ka¿dej okazji spotkania z wiernymi.
Por. KPD nr 1 (1941), s. 29�31.



262 Ks. Mieczys³aw Rusiecki

w trudnych obowi¹zkach i pe³en optymizmu bêdzie promieniowa³ pogodnym
usposobieniem, rado�ci¹ i entuzjazmem. Szeroko otwarty na wspó³dzia³anie
ze wszystkimi podmiotami wspó³wychowuj¹cymi (rodzicami, nauczycielami),
bêdzie tworzy³ w³a�ciwy klimat umo¿liwiaj¹cy formowanie prawid³owych
postaw nauczanej m³odzie¿y.

Najbardziej jednak przyczyni siê do tego dzie³a jego udzia³ w misji paster-
skiej Chrystusa. W imieniu Nauczyciela z Nazaretu prefekt-katecheta powi-
nien dzia³aæ jako wytrawny pedagog. Ta odpowiedzialna rola wyra¿a siê
najskuteczniej szczególnymi walorami jego dojrza³ej osobowo�ci, posiadanych
kompetencji (wiedza pedagogiczna, znajomo�æ metod jej przekazywania oraz
umiejêtno�ci komunikacyjne). Wa¿ne s¹ równie¿: znajomo�æ psychiki ucznia
(etapu rozwojowego), jego mo¿liwo�ci percepcyjnych, potrzeb i zagro¿eñ.
Katecheta pracuj¹cy z m³odzie¿¹ ma byæ ¿yw¹ i otwart¹ ksiêg¹ dla swoich
wychowanków. Powinien w³asne ¿ycie g³êboko zakorzeniaæ w warto�ciach,
które promuje s³owem. Musi siê z nimi uto¿samiaæ, a wiêc stanowiæ niepo-
szlakowany (nienaganny, nieskazitelny, wrêcz idealny) osobowo�ciowy wzór
postêpowania. W zale¿no�ci od stopnia dojrza³o�ci wychowanka powinien
byæ dla niego matk¹, ojcem, wreszcie przyjacielem � doradc¹ pe³nym mi³o�ci
cierpliwej, ofiarnej, ale i dyscyplinuj¹cej.

Maj¹c �wiadomo�æ, ¿e dzia³a w imieniu Chrystusa, uczestnicz¹c w Jego
potrójnej misji, powinien swoim postêpowaniem ukazywaæ m³odzie¿y prawdzi-
w¹ drogê do dojrza³ego ¿ycia religijnego (por. J 14,6). Misja ta nabiera szcze-
gólnego znaczenia w sytuacjach granicznych. Takie znamiona nios³a ze sob¹
okupacja hitlerowska � czas totalnej pogardy dla cz³owieka i ca³kowite nego-
wanie reprezentowanych przez niego warto�ci.

Metoda krwawego terroru stosowanego przez hitlerowskiego okupanta,
wyzutego z wszelkich uczuæ humanitarnych, a tak¿e zasad moralnych, ³ami¹-
cego bezkarnie ogólnoludzkie warto�ci i prawa, wywo³ywa³a pora¿aj¹c¹ pani-
kê, niemniej u osób dojrza³ych, nastawionych patriotycznie budzi³a g³êbokie
poczucie odpowiedzialno�ci za przetrwanie narodu polskiego. Zbyt gro�ne
i tragiczne w skutkach by³y niszczycielskie dzia³ania wroga. To wyzwoli³o za-
równo u rodziców, jak i u nauczycieli samorzutny odruch obrony.

Na polu edukacji m³odego pokolenia z odwa¿n¹ inicjatyw¹ wyszli nau-
czyciele:

W trosce serdecznej o dobro m³odzie¿y, w d¹¿eniu do zachowania równowagi
ducha i dobra moralnego m³odzie¿y nauczycielstwo szkó³ kieleckich samorzutnie,
bez jakiegokolwiek nakazu z góry utworzy³o grupy specjalistów, które ju¿ w listo-
padzie i grudniu 1939 r. przyst¹pi³y do nauczania na w³asn¹ rêkê zespo³ów uczniow-
skich, tzw. kompletów tajnego nauczania63.

63 J. Strasz, Kieleckie szkolnictwo..., art. cyt., s. 283.
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Miejscem zakonspirowanych spotkañ by³y domy rodzinne uczniów (tak¿e na-
uczycieli). Grupy liczy³y od 4 do 10 osób. Przez 3�4 dni w tygodniu pracowano
w sumie od 14 do 16 godzin. Program szkolny roczny przerabiano w ci¹gu
6�10 miesiêcy. Specyficzna atmosfera czasu okupacji oraz nieustanne zagro-
¿enie wymaga³y ustawicznej czujno�ci i natychmiastowego ostrzegania. W misji
tej uczestniczyli cz³onkowie rodzin ucz¹cej siê m³odzie¿y64. W tak wa¿nej
i ryzykownej akcji nie zabrak³o równie¿ zatroskanych o m³odzie¿ ksiê¿y
prefektów.

6. Formy i cele pracy z m³odzie¿¹ podejmowane przez
ksiê¿y prefektów

Oddzia³ywanie edukacyjne ksiê¿y prefektów na m³odzie¿ w czasie okupa-
cji hitlerowskiej rozumiane szeroko by³o wielorakie, choæ z racji niefunkcjo-
nowania szkó³ �rednich ogólnokszta³c¹cych w du¿ym stopniu ograniczone.
W dalszym ci¹gu formacja religijna dokonywa³a siê w ko�cio³ach i kaplicach
podczas uczestniczenia we Mszy �w. i na nabo¿eñstwach, tak¿e poprzez
ambonê i konfesjona³. W sytuacji, która siê pojawi³a, rozumiano jednak, �i¿ dzi�
trzeba i�æ do domów, by uczyæ, wyja�niaæ, pokrzepiaæ�65. Nie tylko wiêc
przy okazji wizyty duszpasterskiej, ale równie¿ w prywatnych spotkaniach
z m³odzie¿¹ ksiê¿a s³u¿yli wielorak¹ pomoc¹. Stanowili moralny punkt oparcia
w sytuacji totalnego zakwestionowania istotnych warto�ci, nieodzownych do
budowania �wiatopogl¹du religijnego, trwa³ej hierarchii warto�ci czy kszta³-
towania osobistego idea³u ¿yciowego. Dodatkowe formy edukacyjnego
oddzia³ywania na tajnych kompletach by³y wiêc dyktowane potrzeb¹ czasu.
Poczynaj¹c od formalnych wyk³adów, poprzez pogadanki, dyskusje na podno-
szone przez m³odzie¿ problemy, rozwi¹zywane m.in. w formie anonimowej
�skrzynki pytañ�, poprzez po¿yczanie ksi¹¿ek, a tak¿e u¿yczanie trudnych do
zdobycia tekstów funkcjonuj¹cych w tzw. drugim obiegu, pisane indywidualnie
listy, osobiste, ufne i szczere rozmowy, zw³aszcza na forum sumienia � a¿
po g³êbokie prze¿ywanie sakramentu pokuty udzielanego w przypadkowych
zupe³nie miejscach.

Ze wzglêdu na surowy zakaz okupanta gro¿¹cego obozem i kar¹ �mierci
za tajne nauczanie m³odzie¿y, mia³o ono charakter �ci�le zakonspirowany. Na
spotkaniach w grupach ucz¹cych siê religii, prefekci realizuj¹cy dany program
szeroko nawi¹zywali do prze¿ywanej w bólu aktualnej sytuacji, daj¹c �wia-
dectwo warto�ciom, które nie pozwalaj¹ siê u�mierciæ. Religijny klimat chrze-
�cijañskiej wiary, nadziei i mi³o�ci wyj¹tkowo sprzyja³ osi¹ganiu stawianych
wówczas celów dydaktyczno-pedagogicznych. By³y nimi:

64 Por. tam¿e.
65 Ks. W. Wid³ak, Wizytacja duszpasterska w parafii, KPD nr 1�2 (1940), s. 14.
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� podnoszenie poziomu kultury intelektualnej, budzenie wy¿szych
zainteresowañ, pog³êbianie wiedzy religijnej, kszta³towanie chrze�cijañ-
skiego pogl¹du na �wiat i ¿ycie, zw³aszcza przez intensywn¹ katechizacjê,
która jest jednym z najistotniejszych zadañ duszpasterstwa, aby zapobiec obni-
¿aniu ¿ycia moralnego. Biskup poleca³ dziekanom dopilnowanie obowi¹zku
katechizacji, dodaj¹c: �Sam za� przy ka¿dej okazji bêdê sprawdza³ poziom
znajomo�ci wiary u dziatwy i m³odzie¿y�66. Aby utrwalaæ wiedzê religijn¹, bierz-
mowana m³odzie¿ otrzymuje broszurê Sakrament Ducha i mocy67 w celu
pog³êbiania prze¿ywanych tre�ci oraz przypominania o zastosowaniu ich
w ¿yciu. �Na wszelki sposób pracujcie, ¿eby siê lud wierny pomna¿a³ w znajo-
mo�ci Boga (...). Nauczajcie w ko�ciele, w domu, na rozstajnych drogach�68;

� rozwój ¿ycia religijnego poprzez gorliwe wype³nianie podstawo-
wych praktyk, takich jak: modlitwa, rozwa¿anie s³owa Bo¿ego, adoracja Naj-
�wiêtszego Sakramentu, przyjmowanie sakramentów �wiêtych, zw³aszcza czê-
ste przystêpowanie do Eucharystii oraz czyny mi³osierdzia chrze�cijañskiego;

� kszta³towanie i doskonalenie postaw moralnych, opartych na De-
kalogu oraz etos ewangeliczny; �urabianie sumieñ (...), wskazywanie dróg,
którymi idzie siê do zbawienia�69; usilne staranie siê �o �wiêt¹ cnotê roz-
wagi i roztropno�ci (...) w s³owie i uczynkach, w zamierzeniach i d¹¿eniach
[gdy¿] nie wolno wystawiaæ na niebezpieczeñstwo swych bli�nich, ich mienia,
a nawet ¿ycia (...)70. Powy¿sze warto�ci, zw³aszcza roztropno�æ, jeden
z ksiê¿y prefektów w li�cie do swojego ucznia po mistrzowsku przek³ada
na jêzyk m³odzie¿owy:

Dla ka¿dego dojrza³ego cz³owieka, dla ka¿dego, kto chcia³by czego� dokonaæ, nie
sam zapa³, choæ tak gor¹cy jak lawa, nie upór w d¹¿eniu, nie jego teoretyczne,
choæby najdoskonalsze przygotowanie, lecz równowaga i opanowanie jest czyn-
nikiem po¿¹danym i koniecznym. Przy tej równowadze umys³u z wol¹ i uczuciami
mo¿liwym jest samokrytycyzm, roztropno�æ i konsekwencja71.

Ten hart ducha w czasie okupacyjnej grozy i lêku to owoc wspó³dzia³ania
z ³ask¹ wypraszan¹ ustawiczn¹ modlitw¹ i g³êbokiego zjednoczenia z Chry-
stusem. Takie by³o wo³anie czasu. Przypomina je prefektom biskup Czes³aw.
�Wiêkszej nam mocy [mêstwa] i �wiêto�ci dzi� potrzeba�72;

66 Czes³aw, bp, W sprawie katechizacji dzieci, KPD, nr 5�6 (1940), s. 61.
67 Autorstwa ks. Jana Jaroszewicza (�Jedno�æ�, Kielce 1940).
68 Czes³aw, bp, Do Drogich Braci Kap³anów diecezji kieleckiej, KPD nr 1 (1941),

s. 13.
69 Czes³aw, biskup kielecki, Czcigodnym Braciom Kap³anom..., art. cyt., s. 436�437.
70 Tam¿e.
71 Ks. dr J. £apot, List do Zbyszka, z dnia 28 II 1944 r. � ADK, X£-5.
72 Bp Czes³aw, Rekolekcje dla kap³anów w roku bie¿¹cym, KPD nr 5�6 (1940), s. 58.
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� kszta³towanie postaw prospo³ecznych, budzenie odpowiedzialno�ci
za innych, a tak¿e uzdalnianie do dzia³añ apostolskich, m.in. do dawania �wia-
dectwa wierze oraz budowania i pog³êbiania wiêzi miêdzyludzkich. Jest
to mo¿liwe dla czynnie uczestnicz¹cych w ¿yciu parafii bêd¹cej rodzin¹ Chry-
stusow¹, zgodnie z ojcowskim zaleceniem Biskupa:

Jeszcze raz zwracam siê z upomnieniem, aby�cie poniechawszy wszelkich wa�ni
i knowañ politycznych, pracowali sumiennie, s³u¿¹c bli�nim i ogó³owi uczciw¹
prac¹ w swym zawodzie. Nie przyczynimy siê bowiem do dobra ogólnego przez
sianie zamêtu w umys³ach lub podburzenie jednych przeciwko drugim73;

� troska o godno�æ osobist¹ wobec poni¿aj¹cego, wrêcz brutalnego
traktowania rodaków przez okupanta, a tak¿e w sytuacji trudnego do�wiad-
czenia losu, np. utraty bliskich osób czy ca³ego mienia. Katecheci znali apel
swojego Biskupa � usuwanego dwukrotnie przez Niemców z w³asnego miesz-
kania � skierowany do wysiedlonych:

Nie upadajcie na duchu. Niechaj siê nie chwieje wiara wasza ani s³abnie nadzieja.
Kto godno�ci swojej i ducha swojego nie zatraci³, ten, chocia¿by nie wiem jak
wydziedziczony i biedny, zachowa³ jeszcze g³ówne swoje bogactwo (...). W górê
serca! (...) Bóg z wami jest. Czy¿ nie wiecie, ¿e przez pustyniê i ucisk wszed³
Naród Bo¿y do Ziemi Obiecanej? B³ogos³awieni�cie wy, je¿eli na widok spusto-
szeñ i z³omów, miast maleæ i gin¹æ, wola siê wasza zahartuje i utwierdzi74;

� budzenie wiary w Opatrzno�æ Bo¿¹ i nadziei na nadej�cie sprawie-
dliwo�ci dziejowej wyrównuj¹cej doznane krzywdy. Biskup modli siê i soli-
daryzuje ze swoimi kap³anami, mobilizuj¹c ich do heroicznego wysi³ku, do
autentycznego �wiadectwa jedynie skutecznego w tak dramatycznej, wrêcz
tragicznej sytuacji:

Wy sami, Bracia, i dom Wasz niechaj stanowi wzór dla innych. B¹d�cie t¹ ¿yw¹
ksiêg¹, któr¹ siê naj³atwiej rozumie i czyta, i która najg³êbiej przemawia do serc.
Bez rezygnacji, ale i bez buntu, a tylko czyni¹c na ka¿d¹ godzinê, co ka¿e Duch
Bo¿y, razem ze swym Biskupem d�wigajcie swój krzy¿. Razem wszyscy wspó³pra-
cujmy z Opatrzno�ci¹, która wszystko trzyma w swych rêkach, która jest funda-
mentem ostatecznym nie tylko nieba, ale i ziemi, która nam, kap³anom, powierzy³a
najskuteczniejsze moce, najg³êbsz¹ naukê o rzeczach, która te¿ nieomylnie prowa-
dzi wszystkich ludzi dobrej woli po drogach rozmaitych do ostatecznego dobra75;

� mobilizacja duchowa, wyzwalanie postaw odwa¿nych, dzielnych,
a nawet heroicznych w obronie wiary (Bóg), dobra osobistego (honor) oraz

73 Bp Czes³aw, Czcigodnym Braciom Kap³anom i Umi³owanym Wiernym, KPD
nr 5�6 (1940), s. 54.

74 Bp Czes³aw Kaczmarek, List pasterski o mi³osierdziu, KPD nr 3�4 (1940), s. 20.
75 Czes³aw, bp, Do drogich Braci Kap³anów diecezji kieleckiej, art. cyt., s. 16.
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spo³eczno-narodowego (Ojczyzna), kszta³towanie postawy patriotyzmu. Czê-
ste nawo³ywanie Pasterza diecezji do zachowania porz¹dku, do praktykowa-
nia mi³o�ci bli�niego i do Ojczyzny obejmuje tak¿e troskê o byt narodu oraz
pietyzmu do Matki-Ziemi. Apel do sumienia rolników jest jednoznaczny: �Nie
powinno byæ w parafii pola nieobrobionego dlatego tylko, ¿e s¹siad s¹siadowi
nie chce po¿yczyæ konia lub p³uga�76;

� pielêgnowanie warto�ci humanistycznych, wiara w zwyciêstwo praw-
dy nad fa³szem, dobra nad z³em, mi³o�ci nad nienawi�ci¹, ³aski nad grzechem,
¿ycia nad �mierci¹. Tylko taka perspektywa pozwala z godno�ci¹ z³o¿yæ ofiarê
z siebie w s³u¿bie bli�nich, w trosce o dobro spo³eczne. Biskup mocno sugeruje
ksiê¿om, ¿e powinni

z wy¿szego punktu spojrzeæ na wszystko. Przez chwilê wznie�æ siê ponad ten
tuman i chaos zmian (...). Uprzytomniæ sobie, ¿e choæby ludzie nie wiem jak spo-
niewierali �wiêto�æ, ona przecie¿ �wiêto�ci¹ byæ nie przestaje; i choæby nie wiem
jak gnêbili Prawdê, ona przez to jeszcze nie staje siê k³amstwem. Rozwieje siê
ludzki tuman, lecz Prawda Pañska trwa na wieki. Z tymi pozostanie Bóg, którzy
z ufno�ci¹ i niezachwian¹ wiar¹ przetrwaj¹ dni ciê¿kie i krwawe77;

� wyzwalanie ofiarnej mi³o�ci bli�niego przekraczaj¹cej bariery
etniczne czy �wiatopogl¹dowo-religijne � w postaci apostolstwa mi³o-
sierdzia i akcji charytatywnej. Biskup przypomina ksiê¿om:

Dzi�, w obliczu dziesi¹tków tysiêcy bezdomnych, w obce strony rzuconych roda-
ków naszych i nêdzy wyj¹tkowej szerokich warstw spo³eczeñstwa naszego, nie
waham siê stwierdziæ, i¿ nadesz³a chwila, gdy obowi¹zkiem naszym sta³o siê pe³-
nienie heroicznej mi³o�ci bli�niego. Gdy rêce opadaj¹ wobec nies³ychanych roz-
miarów biedy wszelakiej, gdy w³asne zasoby dawno siê wyczerpa³y, a do innych
�róde³ dostêp jest utrudniony, trzeba nam wielkiej wiary i nie daj¹cej siê niczym
zniechêciæ ufno�ci w Opatrzno�æ Bo¿¹, by nie cofn¹æ rêki wyci¹gniêtej do braci
naszych najbiedniejszych, owszem � by w miarê wzmagania siê potrzeb potêgo-
wa³a siê mi³o�æ nasza78;

� ratowanie dziedzictwa narodowego: dóbr kultury, idea³ów narodo-
wych, chrze�cijañskiej tradycji, wysokiego etosu chroni¹cego przed upodle-
niem � poprzez siêganie do historycznych korzeni oraz idea³ów wcielanych
w ¿ycie przez bohaterów narodowych i �wiêtych. Jest to mo¿liwe, gdy ca³e
¿ycie cz³owieka bêdzie oddane Chrystusowi. Biskup pisze w kolejnym li�cie:

76 Czes³aw, bp, Apostolstwo prawdy i mi³o�ci, KPD nr 10 (1939), s. 447.
77 Czes³aw, bp, Do Drogich Braci Kap³anów diecezji kieleckiej, art. cyt., s. 12�13.
78 Czes³aw, bp, W sprawie akcji charytatywnej, KPD nr 3�4 (1940), s. 26. Równo-

cze�nie z tym stwierdzeniem duszpasterze otrzymuj¹ Plan kazañ katechizmowych
o mi³o�ci bli�niego. Tam¿e, s. 27.
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pragnê (...) z ca³¹ moc¹ i wyrazisto�ci¹ wszystkim przypomnieæ, jak bardzo nale¿y
dbaæ o to, by Chrystus-Król w³ada³ ka¿dym sumieniem, ka¿dym sercem, ka¿dym
narodem i ka¿d¹ spo³eczno�ci¹ ludzk¹, gdy¿ inaczej zamiast dobra, sprawiedliwo-
�ci i pokoju bêdzie chodzi³o po ziemi z³o, cierpienie, ucisk i �mieræ (...). Bez Chry-
stusowych rz¹dów w �wiecie i bez Jego panowania w my�lach i sercach ludzkich
biednym bêdzie �wiat i nad miarê biedn¹ bêdzie ka¿da ludzka dusza, bo otworz¹
siê w niej natychmiast wszystkie rany, które Chrystusowa zagoi³a rêka. Bez
Chrystusa cia³o ujarzmi ducha, a z³e moce wyzwolone z cz³owieka nie bêd¹ znaæ
miary w niezliczonych krzywdach innym i sobie wyrz¹dzanym. Pycha i brutalne
samolubstwo zamkn¹ oczy na cudze prawa, nie licz¹c siê z niczym w swych wo³a-
j¹cych o pomstê do nieba gwa³tach i uciskach79;

� utrwalanie przekonania o sensie i warto�ci ludzkiego ¿ycia po-
przez g³êboki szacunek dla ka¿dego cz³owieka oraz kierowanie siê wra¿liwo-
�ci¹ moraln¹ i solidarno�ci¹ z potrzebuj¹cymi;

� formowanie postaw zdyscyplinowanych, wdra¿anie �surowego re-
gulaminu i karno�ci�, pilnowanie ³adu w pracy i odpoczynku, zw³aszcza akcen-
towana przez Biskupa wola pracy oraz rozs¹dne zagospodarowanie czasu
i przestrzeni. Czêsto o tym ksiê¿om przypomina³: �bardzo Was zachêcam
i k³adê na Wasze sumienie sta³e d¹¿enie i wychowywanie najpierw siebie,
a potem wspó³braci kondekanalnych w duchu ³adu, porz¹dku i regulaminu,
bo bez tego nie ma doskona³o�ci�80;

� pog³êbianie ducha ekspiacji, umartwienia i pokuty, za pope³niane
z³o zarówno poszczególnych osób, jak i ca³ego narodu81.

W przypadku ksiêdza katechety jako nauczyciela religii ro�nie jego odpo-
wiedzialno�æ za pielêgnowanie wy¿ej wymienionych warto�ci u m³odzie¿y,
poniewa¿ przestrzeñ wychowawcza, w której siê porusza, poszerza siê o prze-
znaczenie (powo³anie) cz³owieka realizowane w perspektywie eschatologicz-
nej. St¹d szczególna troska o formacjê sumienia, pog³êbianie wra¿liwo�ci mo-
ralnej, wnikliwe odczytywanie i ca³kowite otwarcie na rozwój otrzymanych od
Pana Boga talentów zarówno naturalnych, jak i nadprzyrodzonych (godno�æ
i wolno�æ dzieci Bo¿ych, wspó³dzia³anie z ³ask¹, odkrywanie i rozwój osobi-
stego charyzmatu, pog³êbianie religijno�ci), co w efekcie ma prowadziæ do
�wiêto�ci ¿ycia.

79 Czes³aw, bp, List pasterski na Uroczysto�æ Chrystusa-Króla, KPD nr 9�10
(1941), s. 86. 88.

80 Bp Czes³aw, Duszpasterskie postulaty chwili bie¿¹cej (...), przemówienie na
zje�dzie XX dziekanów, KPD nr 11�12 (1940), s. 121.

81 Por. Czes³aw, bp, Adoracje przeb³agalne, KPD nr 10 (1939), s. 445.
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7. Sylwetki ksiê¿y prefektów szkó³ �rednich
ogólnokszta³c¹cych w Kielcach

Ks. Wincenty Banach82 po trzech latach wikariatu w S³omnikach �
9 IX 1941 r. zosta³ prefektem-wikariuszem w parafii NMP w Kielcach, gdzie
pracowa³ do 21 VIII 1945 r. Maj¹c wiele pracy duszpasterskiej � w li�cie do
Kurii Biskupiej z dnia 11 X 1943 r. � wspomina tak¿e o �zajêciach nadobo-
wi¹zkowych�83. Potwierdza i konkretyzuje tê enigmatyczn¹ notatkê z czasów
okupacji dnia 26 III 1953 r. w li�cie do ksiêdza biskupa Sonika, pisz¹c jako
prefekt Szkó³ nr 7 i nr 3 w Kielcach: �Jednocze�nie uczy³em w tajnych zorga-
nizowanych kompletach w Gimnazjum im. �niadeckiego w Kielcach (od 1941�
1945)�84. Jak wype³nia³ tak odpowiedzialne obowi¹zki? Cieszy³ siê bardzo
dobr¹ opini¹. Jak ka¿dy nauczyciel pracuj¹cy w tajnych kompletach, ks. pre-
fekt przekazuj¹c tre�ci religijno-moralne, mia³ �wiadomo�æ, ¿e w ka¿dej chwili
mo¿e stan¹æ przed mo¿liwo�ci¹ �wiadczenia o tym co robi, p³ac¹c najwy¿sz¹
cenê � sk³adaj¹c w ofierze w³asne ¿ycie.

Ksi¹dz prefekt Banach sta³ na wysoko�ci zadania, skoro 28 VIII 1945 r.
otrzyma³ od bpa Cz. Kaczmarka nominacjê na prefekta Gimnazjum i Liceum
w Busku-Zdroju ze szczególnym podkre�leniem nabytego do�wiadczenia
w czasie okupacyjnej pracy z m³odzie¿¹. Biskup nie szczêdzi³ mu tak¿e wy-
razów uznania, podkre�laj¹c jego zas³ugi:

Dotychczasowa praca Ksiêdza Prefekta w szko³ach powszechnych, umi³owanie
m³odzie¿y, umiejêtno�æ i zdolno�æ trafiania do dusz i serc m³odzieñczych, zapa³
i gorliwo�æ w po�wiêceniu dla niej czasu i wysi³ków rokuj¹ nadziejê, ¿e i na nowej
placówce Ksi¹dz Prefekt do³o¿y wszelkich starañ, aby pe³niæ swe wysokie i odpo-
wiedzialne pos³annictwo ku chwale Bo¿ej, dobru Ko�cio³a i po¿ytkowi Narodu85.

Ks. Bogdan Dionizy Kie³b86 po 5 latach pracy w Brzezinkach i Skalb-
mierzu (1923�1927) otrzyma³ nominacjê na wikariusza parafii katedralnej
w Kielcach. Tu anga¿owa³ siê w pracê z m³odzie¿¹ jako dyrektor Zwi¹zku

82 Wincenty Banach, ur. 22 I 1912 r. w Charsznicy. W latach 1925�1933 uczêszcza³
do Pañstwowego Gimnazjum im. T. Ko�ciuszki w Miechowie, uzyskuj¹c 16 VI 1933 r.
�wiadectwo dojrza³o�ci. Studia teologiczne ukoñczy³ w Seminarium Duchownym
w Kielcach w 1938 r.

83 ADK XB-61, k. 28.
84 Dok³adna data 31 XII 1940 r., ADK XB-61, k. 44.
85 ADK XB V-14/45, k. 32.
86 Bogdan Dionizy Kie³b, ur. 25 I 1897 r. w Wawrzeñczycach, pow. Miechów, syn

Wincentego i Agnieszki z Lipiñskich. Tu chodzi³ do szko³y elementarnej. Do gimnazjum
uczêszcza³ w Warszawie (1908�1913). Szko³ê Realn¹ ukoñczy³ w Bêdzinie, otrzymuj¹c
�wiadectwo dojrza³o�ci w 1918 r. W latach 1918�1922 studiowa³ w WSD w Kielcach.
�wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 15 VI 1922 r.
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M³odzie¿y ¯eñskiej (od 1929 r.), pracowa³ jako prefekt w Szkole im. M. Ko-
nopnickiej (1929�1930), a tak¿e (od 1931�1939) jako prefekt Gimnazjum b³.
Kingi oraz prefekt Kursów Gimnazjów Wieczorowych. Uczy³ te¿ m³odzie¿
w Gimnazjum im. St. ̄ eromskiego. Od 1938 r. by³ prefektem Gimnazjum Kra-
wieckiego Polskiej Macierzy Szkolnej w Kielcach, a tak¿e w Szkole Æwiczeñ
przy Pedagogium Nauczycielskim. Od listopada 1939 r. do pa�dziernika
1941 r. jako wikariusz parafii katedralnej uczestniczy³ w tajnych kompletach
Gimnazjum i Liceum b³. Kingi87.

Jak pracowa³ z m³odzie¿¹? Jakie osi¹ga³ wyniki? Cieszy³ siê nieposzlako-
wan¹ opini¹ zarówno jako duszpasterz doros³ych, jak i m³odzie¿y. �wiadcz¹
o tym wierni z parafii b³. Wincentego Kad³ubka w Jêdrzejowie:

Kiedy szala³ terror, kiedy niszczono masowo ludzkie ¿ycie, kiedy szloch bezsilnej
mêki rozdziera³ serca, w �wi¹tyni naszej, przy �wiêtym o³tarzu pe³ni³ niez³omnie
swoj¹ szczytn¹ s³u¿bê w aureoli pokory, w natchnionej powadze, w �wiêtym rozmo-
dleniu (...). Ten duch p³omienny niós³ mod³y o ³askê, o si³ê i mêstwo, o przetrwanie
i zwyciêstwo (...). Dla ka¿dego mia³ czuj¹ce serce i oczy pe³ne troski. Swoj¹ pra-
wo�ci¹ i nieskazitelno�ci¹ kap³añsk¹ zdobywa³ ka¿de serce � trwale i na zawsze88.

W biogramie po�miertnym ks. T. Wróbel da³ o nim równie chlubne �wia-
dectwo:

Ks. Kie³b kocha³ m³odzie¿ i chêtnie po�wiêca³ jej swój czas, zdolno�ci pedagogicz-
ne, talenty oratorsko-deklamatorskie i muzyczne. Nic dziwnego, ¿e przy swoich
tak¿e zewnêtrznych walorach � krucza i gêsta czupryna, ¿ywe i roz�miane oczy,
humor, delikatno�æ i serdeczno�æ � wywiera³ na m³odzie¿ ogromny wp³yw, uzy-
skuj¹c wspania³e wyniki w nauce, szczere przywi¹zanie i wdziêczn¹ pamiêæ89.

Nie inaczej ocenia³a swojego prefekta sama m³odzie¿. Wspomina Go
z tajnych kompletów Czes³awa Janus-Monkiewicz: �By³a to dusza artystyczna
(...). M¹dry, do�wiadczony pedagog pomóg³ nam w niekoñcz¹cych siê dysku-
sjach (pytania by³y wrzucane anonimowo do puszki) w ci¹gu trzech dni doj�æ
do «³adu z sob¹» i �wiatem, odnale�æ istotê wiary w sens ¿ycia�90.

Ks. Józef £apot91 od 1931 r. pracowa³ w parafii katedralnej w Kielcach
jako prefekt i wikariusz. Uczy³ najpierw w Szkole Powszechnej im. Konar-
skiego. W 1932 r. zosta³ prefektem Seminarium Nauczycielskiego. Od tego¿

87 Por. A. Massalski, Szkolnictwo na Kielecczy�nie w okresie okupacji 1939�
1945, PWN, Warszawa 1975, s. 165.

88 List parafian do Ks. Bpa z dnia 22 IX 1945, ADK XK � 21a, k. 41.
89 ADK, XK-21a, k. 77.
90 Komplety tajnego nauczania szkó³ �rednich w Kielcach w latach 1939�1945,

Kielce 1997, s. 57.
91 Józef £apot, ur. 7 III 1903 r. w Grabowcu, syn Antoniego i Józefy z Dutkie-

wiczów. W latach 1910�1913 uczêszcza³ do Szko³y Pocz¹tkowej w Piotrkowicach.
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roku by³ tak¿e moderatorem Sodalicji Mariañskiej w Gimnazjum J. �niadeckie-
go, a od 1933 � wicedyrektorem Akcji Katolickiej. Dnia 31 X 1933 r. otrzyma³
nominacjê na prefekta Gimnazjum ̄ eñskiego im. A. Mickiewicza w Kielcach.
W latach 1937�1939 pe³ni funkcjê prefekta w Gimnazjum i Liceum im. Jana
�niadeckiego. Dziêki szczególnym predyspozycjom oraz du¿emu do�wiadcze-
niu w pracy z m³odzie¿¹, sta³ siê cenionym, a tak¿e lubianym i kochanym
przez nich wychowawc¹.

Ju¿ przed wojn¹ zyska³ sobie bardzo dobr¹ opiniê w�ród uczniów. Jeden
z nich (Zbyszek) daje chlubne �wiadectwo o swoim Prefekcie:

By³o w jego postaci co� poci¹gaj¹cego. Ju¿ od pierwszych dni zyska³ sobie sym-
patiê uczniów (...). Ciekawie prowadzi³ lekcje (...). Nauka religii nie ogranicza³a siê
do przerabiania przewidzianego programem materia³u. By³y to zarazem lekcje wy-
chowawcze (...). Stale nam dawa³ ksi¹¿ki do czytania (...). Jak by³o do przewidzenia,
religia w nowym roku szkolnym sta³a siê w Gimnazjum �niadeckiego wa¿nym
przedmiotem. Historia Ko�cio³a, dogmatyka, etyka musia³y byæ traktowane przez
uczniów na równi z matematyk¹, fizyk¹, jêzykiem polskim. Prefekt mia³ du¿e do-
�wiadczenie pedagogiczne i by³ wymagaj¹cy (...). Ceni³ ka¿d¹ wypowied�, zw³asz-
cza je�li by³a samodzielna92.

W czasie okupacji uczy³ m³odzie¿ na tajnych kompletach w Liceum im.
Królowej Jadwigi i �w. Stanis³awa Kostki93. Prowadzi³ tak¿e zajêcia na jedy-
nym tajnym komplecie konspiracyjnego kszta³cenia nauczycieli. By³ równie¿
wyk³adowc¹ i prorektorem w Wy¿szym Seminarium Duchownym. Utrzy-
mywa³ bliskie kontakty z niektórymi uczniami. Jeden z nich wspomina: �Na
wyk³ady z etyki chodzili�my na ul. Czerwonego Krzy¿a [nr 7] do ksiêdza,
prawdopodobnie Rektora [de facto: wicerektora] Seminarium Duchownego
w Kielcach�94.

Wspomniany wy¿ej Zbyszek pisze:

W listopadzie [1939 r.] odwiedzi³em ksiêdza w Kielcach. Przyj¹³ mnie ze wzrusze-
niem, gdy¿ nie wiedzia³, co siê z nami wszystkimi dzia³o. By³ przejêty sytuacj¹
w kraju (...). Da³ mi do przeczytania odbit¹ na maszynie odezwê do spo³eczeñstwa
na temat sytuacji kraju i narodu. (...) Na wiosnê 1940 roku odwiedzi³em pono-
wnie ksiêdza. Spotka³em u niego kolegów, którzy rozpoczêli naukê w tajnych

�wiadectwo dojrza³o�ci otrzyma³ w 1922 r. jako absolwent Gimnazjum im. J. �niadeckie-
go w Kielcach. Studia w WSD � 1922�1926. Od 7 VI 1926 do VII 1927 by³ wikariuszem
w Wi�licy. Nastêpnie zosta³ skierowany na studia specjalistyczne do Fryburga
w Szwajcarii. Zwieñczy³ je doktoratem 20 VII 1931 r.

92 B. Z. Machura, Zawsze w�ród ludzi, KTN, Kielce 2000, s. 70�74 (passim).
93 Por. A. Massalski, Szkolnictwo..., dz. cyt., s. 166.
94 Wiktor Frey, Fragment pamiêtnika, w: J. M³ynarczyk, �niadecczycy, Wydaw.

Szumacher, Kielce 1993, s. 114.
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kompletach gimnazjalnych. Zazdro�ci³em im, bo ja by³em zupe³nie pozbawiony
tych mo¿liwo�ci. Widzia³em, ¿e ksi¹dz po�wiêca³ im du¿o czasu. Ukierunkowywa³
zainteresowania, poszerza³ wiadomo�ci przez dobór ksi¹¿ek wybiegaj¹cych znacz-
nie poza zakres obowi¹zkowych lektur szkolnych. (...) Na moj¹ pro�bê pomóg³
w zorganizowaniu kompletów dla m³odszych klas gimnazjalnych w Szczekoci-
nach. W roku 1940 przys³a³ z Kielc Stanis³awa G¹siora, który uczy³ m³odzie¿, w tym
moj¹ siostrê. W nastêpnych za� latach � Janka Wojewodzica i Krystynê Skuszan-
kê. Ta ostatnia pomog³a mi wydatnie w przygotowaniu siê do matury, któr¹ zda³em
w 1943 roku. Przez ca³y okres okupacji prowadzi³em z ksiêdzem korespondencjê.
Zawsze na mój list odpowiada³. Zadziwiaj¹ce, jak przy wielkiej ilo�ci zajêæ, o czym
wspomina³, potrafi³ wype³niaæ drobnym pismem dwie lub wiêcej strony, pisz¹c
wyczerpuj¹co o sprawach, z którymi siê do niego zwraca³em95.

Korespondowa³ równie¿ z innymi uczniami. Pomaga³ im tak¿e finansowo,
o czym pisze w li�cie do Mietka G. w sierpniu 1942 r. �Poniewa¿ dowiedzia³em
siê, ¿e zajêty jeste� aprowidowaniem domu i s¹ pewne trudno�ci, wiêc masz
do dyspozycji zostawione jakie� grosze�96. Bardzo by³ zatroskany o ka¿dego.
Pisa³ np. do Zbyszka �Nie zapominaj, ¿e zawsze ³aknê wiadomo�ci o ka¿dym
z Was� (pocztówka z dat¹ 6 VII 1944 r.)97. Jako wytrawny nauczyciel religii,
ca³ym sercem � po ojcowsku oddany m³odzie¿y wychowawca, wype³ni³ zleco-
n¹ mu przez Biskupa misjê na miarê otrzymanych i pracowicie pomna¿anych
talentów. A by³y one niema³e. Po�wiadcza to opinia skierowana do bpa kielec-
kiego przez bpa J. W³. Ob³¹ka, sufragana olsztyñskiego w dniu 12 IX 1969 r.,
przy okazji ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej ku jego czci.

By³ to Kap³an wielkiego umys³u i serca. Niezwykle zdolny, odznacza³ siê g³êbok¹
wiedz¹ i szerok¹ inteligencj¹, a przy tym mia³ serce ogromnie wra¿liwe na potrzeby
bli�niego, a zw³aszcza m³odzie¿y studiuj¹cej. Jak wiele dobrego uczyni³, doskona-
le wiedz¹ o tym jego wspó³pracownicy, wychowankowie i uczniowie (...). Jako
jego najbli¿szy wspó³pracownik mia³em mo¿no�æ z bliska obserwowaæ jego wielk¹
pracowito�æ, niestrudzon¹ wytrwa³o�æ i apostolskie po�wiêcenie98.

Ks. W³adys³aw Nawrot99 jako prefekt i wikariusz w parafii �w. Wojcie-
cha (1932�1939) uczy³ w VII-klasowej szkole im. St. Staszica w Kielcach.

95 B. Z. Machura, Zawsze w�ród..., dz. cyt., s. 78�79.
96 ADK, X£�5/3.
97 Tam¿e.
98 ADK, X£-5/93.
99 W³adys³aw Nawrot, ur. 4 XI 1899 r. w Kucharach, pow. Miechów. W 1912 r.

ukoñczy³ szko³ê powszechn¹ w rodzinnej wsi. Przez 2 lata pobiera³ lekcje prywatne
u miejscowego nauczyciela. Od 1916 r. uczêszcza³ do Gimnazjum XX Salezjanów
w O�wiêcimiu, gdzie ukoñczy³ 4 klasy w ci¹gu 3 lat. Klasy V�VIII ukoñczy³ w Pañstwo-
wym Gimnazjum im. Króla Kazimierza w Bochni i uzyska³ 5 VI 1923 r. �wiadectwo dojrza-
³o�ci z wynikiem dobrym. Jego katecheta gimnazjalny, ks. A. Nalepa, w �wiadectwie
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W okresie okupacji od 10 X 1939 r. by³ prefektem w Szkole Powszechnej
im. S. Staszica w Kielcach, a tak¿e �pe³ni³ bardzo odpowiedzialn¹ misjê
nauczania religii na tajnych kompletach. By³ wielkim przyjacielem nie tylko
ofiarnego grona nauczycielskiego, ale te¿ m³odzie¿y, któr¹ przygotowywa³ do
wielkich zadañ w s³u¿bie dla Boga i umêczonego narodu�100. �Ten troskliwy
duszpasterz zas³u¿y³ sobie w pe³ni na wdziêczno�æ tych, którym po�wiêci³ swoje
¿ycie, odznacza³ siê ofiarn¹ prac¹ w nauczaniu religii na tajnych kompletach
podczas wojny i podtrzymywaniu na duchu m³odzie¿y zorganizowanej w Armii
Krajowej�101. Jak by³ postrzegany przez m³odzie¿? H. Naksianowicz wspomi-
na g³êboko przyswajane wówczas warto�ci: zdobywanie i pog³êbianie wiedzy,
�prze¿ywanie przyja�ni we wspólnocie kompletowej�, (...) serdeczno�æ
i wyrozumia³o�æ, która ³¹czy³a siê z du¿ymi wymaganiami (...), prawo�æ,
odpowiedzialno�æ i poczucie obowi¹zku (...), pog³êbianie wiary. (...) [I do-
daje]: A jeszcze bardziej przyczynia³ siê do naszego rozwoju duchowego
ks. W³adys³aw Nawrot i ks. Adam Szafrañski�102.

Ks. Adam Ludwik Szafrañski103 po rocznej pracy na wikariacie
w Leszczynach � gdzie gorliwie i w sposób oryginalny zaj¹³ siê dzieæmi
i m³odzie¿¹ � uzyska³ pozwolenie na dalsze studia we Fryburgu Szwajcarskim.
Zwieñczy³ je licencjatem z teologii w marcu 1939 r.

W czasie okupacji hitlerowskiej pracowa³ w diecezjalnej �Caritas�, (od wrze�-
nia 1939 r. równie¿ jako wikariusz parafii katedralnej). Uczestniczy³ w tajnych
kompletach m³odzie¿y z Liceum im. �w. S. Kostki, Liceum im. St. ¯eromskiego,
Liceum im. Królowej Kingi oraz pierwszego rocznika WSD. Uczy³ nie tylko religii,

moralno�ci pisze o nim, ¿e �przyk³ada³ siê z zami³owaniem do nauki� (ADK, XN-30, k. 6).
Po trzech latach studiowania filozofii � polonistyki na UJ w Krakowie, w latach 1927�
1932 odbywa³ studia w WSD w Kielcach. Zosta³ wy�wiêcony na kap³ana 19 VI 1932 r.
przez bpa A. £osiñskiego.

100 ADK, XN-30, k. 43.
101 Tam¿e, k. 45.
102 H. Naksianowicz, Kompletowe czasy, w: Komplety tajnego nauczania...,

dz. cyt., s. 115�117.
103 Adam Ludwik Szafrañski, ur. 19 VII 1911 r. w Nowym S¹czu jako najstarszy

z siedmiorga rodzeñstwa. Tu ukoñczy³ Szko³ê Powszechn¹ im. Konarskiego oraz Gim-
nazjum im. J. D³ugosza w latach 1921�1929, uzyskuj¹c z wysokimi ocenami �wiadectwo
dojrza³o�ci. Po dwóch latach pracy w urzêdzie pocztowym � podjêtej w celu wsparcia
osieroconej przez ojca rodziny � wst¹pi³ do WSD w Kielcach. Cechowa³y go: pobo¿-
no�æ, pilno�æ w spe³nianiu praktyk religijnych, powaga, sumienno�æ oraz poczucie
w³asnej godno�ci, a tak¿e �usposobienie spokojne, nieco wpadaj¹ce w zadumê�.
O kap³añstwie � jak sam napisze � �marzy³ od lat najm³odszych�. Rozumia³ je jako
�radosn¹ s³u¿bê Bogu i mi³owanie bli�niego po³¹czone z ustawicznym d¹¿eniem do
doskona³o�ci� (por. curriculum vitae) � Teczka personalna. Zosta³ wy�wiêcony na
kap³ana 6 VI 1936 r. � AKD Teczka personalna nr 339.
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ale równie¿ filozofii, historii Polski i geografii. W swoich wyk³adach, obok grun-
townej wiedzy, szczególnie akcentowa³ pog³êbianie wiary oraz formacjê religijno-
-moraln¹. �By³ wymagaj¹cym nauczycielem religii, podobnie opiekunem ministran-
tów i, co charakterystyczne, umiejêtnie przyci¹ga³, tak¿e przywi¹zywa³ do siebie
m³odych ludzi, stawa³ siê ich przyjacielem i powiernikiem na ca³e m³odzieñcze,
a pó�niej ju¿ doros³e ¿ycie�104. Nauczanie to i wychowanie by³o kontynuowane
w czasie nabo¿eñstw, rekolekcji, a tak¿e w konfesjonale. �Przez ambonê znany by³
w ko�cio³ach kieleckich, podziwiano jego odwagê i roztropny patriotyzm�105.
W warunkach nawet najtrudniejszych �prywatnie odwiedza³ uczniów w ich miesz-
kaniach. Usilnie zachêca³ do samodzielnej nauki, wskazywa³ literaturê i po¿ycza³
w³asne ksi¹¿ki (...), odpowiednie pomoce do samokszta³cenia (...), dba³ o bezpie-
czeñstwo m³odzie¿y, by³ czujnym, ostro¿nym i wytrwa³ym wychowawc¹�106.

Bardzo wymowne �wiadectwo o jego nauczaniu daje p. Maria Naksiano-
wicz-Go³aszewska:

Religii uczy³ ks. Szafrañski, druga gwiazda po ks. Piwowarczyku, przyci¹gaj¹ca uwa-
gê m³odzie¿y (...). Wyk³ady te by³y naprawdê interesuj¹ce � pamiêtam, ¿e stawia³y�my
problemy, którymi inspirowa³a nas nasza dyrektorka � biolog, dotycz¹ce pochodzenia
¿ycia, teorii ewolucji, pojawienia siê pierwszego cz³owieka na Ziemi107.

Maj¹c bardzo szerokie zainteresowania, którym towarzyszy³y du¿e zdol-
no�ci, dziêki swej niezwyk³ej, twórczej pracowito�ci, imponowa³ m³odzie¿y �
tak¿e seminaryjnej � rozleg³¹ wiedz¹, kompetencj¹ i niezwyk³¹ si³¹ przekazu.
Mówi³ ca³ym sob¹, gdy¿ wype³nia³ go do koñca ¿ycia charyzmatyczny, �niega-
sn¹cy ¿ar m³odzieñczego zapa³u�108. By³ wymagaj¹cy zarówno dla siebie, jak
i uczniów, a przy tym ka¿demu, kto uczciwie pracowa³, dawa³ szansê rozwoju.
Budzi³ du¿y szacunek i podziw. Umia³ te¿ wobec potrzebuj¹cych otworzyæ
ojcowskie serce.

Ks. Franciszek Wajda109 rozpocz¹³ pracê z m³odzie¿¹ bardzo wcze�nie,
zaledwie po rocznym do�wiadczeniu duszpasterskim w tzw. terenie (w parafii

104 Ks. D. Wojciechowski, Ks. prof. A. L. Szafrañski � pos³uga kap³añska przy
biskupie Czes³awie Kaczmarku w Kielcach, �Kieleckie Studia Teologiczne� (dalej
KTN), 5 (2006), s. 288.

105 Tam¿e, s. 285.
106 Tam¿e, s. 293.
107 Komplety tajnego nauczania..., dz. cyt., s. 110�111.
108 Duch, który jednoczy. Zarys pneumatologii, red. M. Marczewski, Lublin 1998, s. 7.
109 Franciszek Wajda, ur. 28 V 1908 r. w Zagorzanach, parafia S³aboszów, diecezja

kielecka, syn Piotra i Antoniny z Soko³ów. �wiadectwo dojrza³o�ci otrzyma³ jako absol-
went Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Katowicach w 1928 r. Studia
filozoficzno-teologiczne ukoñczy³ w WSD Kielcach (1928�1933). �wiêcenia kap³añskie
przyj¹³ z r¹k bpa A. £osiñskiego 10 VI 1933 r.
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Ogrodzieniec i w Lelowie) � jako kierownik internatu przy Gimnazjum im. �w.
Stanis³awa Kostki w Kielcach. Trafny wybór na to stanowisko w pe³ni po-
twierdza m³odzie¿ tej placówki. Oto jedno z wymownych �wiadectw, g³êboko
odczuwanych przez gimnazjalistów: �Najwiêkszym wówczas autorytetem dla
profesorów (!), uczniów i dla wo�nych by³ ks. prefekt Wajda. Ca³y porz¹dek
i karno�æ zale¿a³y od niego�110.

Ocena powy¿sza wskazuje jednoznacznie na jego szczególny charyzmat
w³a�ciwego oddzia³ywania wychowawczego, zdyscyplinowanie, postawê pe³-
n¹ po�wiêcenia oraz uto¿samienie siê z misj¹ kap³añskiej s³u¿by. W analogicz-
ny sposób spe³nia³ siê (od 15 XI 1935 r.) w roli prefekta i moderatora Sodalicji
Mariañskiej. W pe³ni oddany dzie³u edukacji m³odzie¿y, po inwazji hitlerowskiej
na Polskê, ju¿ 15 X 1939 r. jako wikariusz parafii katedralnej wzi¹³ udzia³
w konspiracyjnym spotkaniu dyrektorów szkó³ �rednich w Kielcach111. Zorga-
nizowa³ grupy uczniów (tajne komplety) z Gimnazjum im. �w. Stanis³awa Kostki.
Ks. A. Boksiñski, jako by³y uczestnik tych kompletów, wspomina, ¿e religii
uczy³ ich ks. St. £agowski112.

Ksi¹dz Wajda ofiarnie pe³ni³ równie¿ dzie³o chrze�cijañskiego mi³osier-
dzia jako referent akcji charytatywnej Kurii Diecezjalnej (od 10 XI 1940).
Przyst¹pi³ do pracy z w³a�ciwym sobie dynamizmem, wnikliw¹ koncepcj¹
organizacyjn¹ i ewangelicznym ogniem. Wczuwa³ siê w sytuacjê biedoty
z najg³êbszego, religijnego rozumienia. Pisa³ z ca³ym przekonaniem: �gdy bied-
nemu chleba brakuje, to Chrystus (...) z g³odu przymiera, je�li ubogi p³acze, to
Chrystusowi ³zy p³yn¹�113. �Caritas� uznawa³ za element istotny w wycho-
waniu chrze�cijañskim. Pisze o tym pe³en zatroskania:

Praca charytatywna Ko�cio³a pojêta byæ musi nie jako cel, ale �rodek prowadz¹cy
do celu, a tym byæ musi: sanctificatio animarum [u�wiêcenie ludzi]. Nie po to
prowadzimy akcjê charytatywn¹, aby siê wykazaæ cyframi sprawozdawczymi i nie
po to wy³¹cznie, aby nakarmiæ lub przyodziaæ � ale, by przez okazan¹ pomoc
religijnie wychowaæ, przyprowadziæ ¿ywego cz³owieka, do ¿ywego organizmu
[wspólnoty] Ko�cio³a (...). Zorganizujemy siê tak, aby nasza ko�cielna akcja po-
sz³a do potrzebuj¹cych w formie kawa³ka chleba, wizyty lekarskiej, lekarstwa, opieki
pielêgniarskiej, w formie ciep³ego s³owa, pociechy, rady, prawdy katechizmowej114.

110 Ks. E. Chat, 50 lat s³u¿by kap³añskiej Bogu, Ko�cio³owi i Ojczy�nie (red.
ten¿e), Jedno�æ 2002, s. 238.

111 Por. Ks. dr A. Boksiñski, Praca ks. prof. A. Szafrañskiego na kompletach
tajnego nauczania w latach 1939�1945, mps, s. 1 (tekst w posiadaniu ks. mgr
D. Wojciechowskiego).

112 Por. Ks. A. Boksiñski, Praca ks. prof. A. Szafrañskiego..., art. cyt., s. 2.
113 Ks. Fr. Wajda, Najdonio�lejszy obowi¹zek, KPD nr 11�12 (1940), s. 128.
114 Ks. Fr. Wajda, Ut videant opera vestra bona (Aby widzieli dobre wasze

czyny � Mt 5,16), KPD nr 4 (1941), s. 171.
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Po wpadce jednego z kompletów i aresztowaniu prof. K. Ondraczka
razem z uczniami � bestialsko pobity przez Gestapo � wraz z prof. W. £a-
buzem i ks. Fr. Mazurkiem � ks. Wajda zosta³ osadzony w wiêzieniu kiele-
ckim i po kilku miesi¹cach wywieziony do obozu w O�wiêcimiu. Graniczne
do�wiadczenia obozowe (O�wiêcim, Birkenau, Flossenburg i Dachau) nie
z³ama³y jego ducha ani nie os³abi³y twórczej aktywno�ci. Po wyzwoleniu
przez Amerykanów zainicjowa³ wydawanie na powielaczu �Ostatnich
Wiadomo�ci�, kapelanowa³ Oddzia³om Wartowniczym, próbowa³ pracy
w duszpasterstwie, wyemigrowa³ do USA, gdzie tak¿e najpierw anga¿owa³
siê w duszpasterstwo parafialne, a od 1951 r. do koñca ¿ycia pe³ni³ funkcjê
kapelana szpitalnego w San Francisco. Oceniony zosta³ jako �rzadko spo-
tykany typ polskiego ksiêdza emigranta� (...) ¯ycie swoje po�wiêci³ bez
reszty pacjentom, szczególnie tym, dla których nie by³o ju¿ ratunku. By³ ich
ostatni¹ ostoj¹115.

Z obozu �mierci wyniós³ ol�niewaj¹ce zrozumienie jej najg³êbszego sensu
i niebotycznego piêkna. Nie porazi³a go ona, lecz zmotywowa³a do niesienia
innym heroicznego daru z w³asnego ¿ycia. Przeczuwaj¹c bliskie jej nadej�cie,
napisa³ w li�cie po¿egnalnym do wspó³pracowników: �Zbli¿am siê w³a�nie do
punktu, w którym moja radosna nadzieja stanie siê ¿yw¹, radosn¹ rzeczywisto-
�ci¹�116. Jego heroizm polega³ na tym, ¿e ze szko³y bezgranicznego cierpienia
doznanego od �nadludzi� wyniós³ niczym nie ograniczon¹ mi³o�æ do ludzi zwy-
czajnych, odczytuj¹c w nich nadzwyczajn¹ godno�æ i wielko�æ. Do koñca ¿y-
cia by³ zarówno uczniem, jak i mistrzem. Zawsze uwa¿nie go s³uchano. �wiad-
cz¹ o tym s³owa bpa Guilfoyle�a wypowiedziane w homilii w imieniu uczestni-
ków uroczysto�ci pogrzebowej: �Uwa¿amy to sobie za szczególny przywilej,
¿e znali�my tego wielkiego cz³owieka�117.

8. Wspó³udzia³ innych ksiê¿y w tajnych kompletach
m³odzie¿owych

Obok ksiê¿y prefektów pracuj¹cych z m³odzie¿¹ kieleckich szkó³ �rednich
ogólnokszta³c¹cych, w pracy edukacyjnej podziemnej zapisali siê w sposób
wyj¹tkowy ksiê¿a wychowuj¹cy alumnów Wy¿szego Seminarium Duchowne-
go w Kielcach. W�ród nich na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹: ks. dr Wojciech
Piwowarczyk oraz bp dr Szczepan Sobalkowski .

115 ADK XW-36, k. 60, �Ostatnie Wiadomo�ci�, nr 33.
116 Tam¿e.
117 Tam¿e.
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Ks. dr Wojciech Piwowarczyk118 pracê z m³odzie¿¹ rozpocz¹³ w 1938 r.
zarówno jako spowiednik alumnów WSD, jak i sekretarz Katolickiego
Stowarzyszenia M³odzie¿y. Biskup umotywowa³ jego nominacjê �znan¹ i wy-
soko cenion¹ kap³añsk¹ gorliwo�ci¹, jak równie¿ umiejêtnym podej�ciem do
ludzi�. Zleci³ mu pracê z m³odzie¿¹ jako �jedno z najpilniejszych zadañ duszpa-
sterskich�. Ks. Piwowarczyk uczy³ w tajnych kompletach uczniów Gimna-
zjum J. �niadeckiego119. Zaanga¿owa³ siê chêtnie w tê pracê, tym bardziej, ¿e
� jak sam wspomina � �m³odzie¿ uczy³a siê bardzo uczciwie�120. Mia³a jednak
trudny problem, podobnie jak doro�li: by³a nim �straszliwa nienawi�æ Polaków
do Niemców w odpowiedzi na krzywdy, jakich dopuszczali siê okupanci�121.

Widocznie stan¹³ na wysoko�ci zadania, skoro jedna z uczestniczek taj-
nych kompletów, D. G³owania-Kosonocka, tak podnio�le wspomina swojego
ks. prefekta:

W moim ¿yciu wielk¹ wagê odegra³o spotkanie takich nieprzeciêtnych osobo-
wo�ci, jak prof. Janiczakowa, ksi¹dz Piwowarczyk i prof. Janiczak. Ich w³a�ciwe
¿yciowe rady ukierunkowa³y moje pó�niejsze ¿ycie. Uwa¿am, ¿e spotka³o mnie
wielkie szczê�cie, ¿e mia³am mo¿no�æ poznania tak nieprzeciêtnych ludzi (...). Wspo-
mnienia tych ciê¿kich, wojennych lat s¹ dzi� opromieniowane pamiêci¹ o tych
niezwyk³ych, wspania³ych ludziach, jakimi byli nasi nauczyciele122.

Do tej opinii do³¹czaj¹ siê inni uczniowie, wychowankowie, a tak¿e peni-
tenci, którzy mieli mo¿liwo�æ korzystania z jego duchowego prowadzenia
w ¿yciu wewnêtrznym poprzez konfesjona³, konferencje ascetyczne, a zw³asz-
cza rekolekcje. Bêd¹c cz³owiekiem surowej ascezy ks. Piwowarczyk impono-
wa³ m³odym ¿elazn¹ dyscyplin¹ oraz stawianiem sobie wysokich wymagañ.
Zdumiewa³ �wywa¿on¹ akuratno�ci¹� zachowania, szczególnie w trudnych
sytuacjach. Widziana na ¿ywo jego bezkompromisowo�æ, ca³kowite uto¿-
samienie siê ze wzorem kap³añstwa s³u¿ebnego, ofiarno�æ, niemal zro�niêcie
siê z konfesjona³em oraz ustawiczna modlitwa � ukazywa³y wielko�æ tego

118 Wojciech Piwowarczyk, ur. 18 I 1902 r. we wsi Kamienica, parafia Go³cza,
k. Miechowa jako syn Wojciecha i Joanny z domu Suchta. Wychowany by³ w klimacie
g³êbokiej religijno�ci przesi¹kniêtej polsko�ci¹. Gimnazjum ukoñczy³ w Miechowie
w 1923 r. egzaminem dojrza³o�ci. W Wy¿szym Seminarium Duchownym w Kielcach
studiowa³ w latach 1923�1927. �wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 19 VI 1927 r. z r¹k bpa
A. £osiñskiego. Po piêcioletniej pracy w duszpasterstwie w Wi�licy (1927�1928) oraz
Jêdrzejowie (1928�1932) zosta³ skierowany na dalsze studia w Warszawie zwieñczone
rozpraw¹ doktorsk¹ w 1937 r. � por. ADK XP�69, k. 25.

119 Por. Komplety tajnego nauczania..., dz. cyt., s. 146.
120 A. Makowska, Wspomnienia Ojca Wojciecha Piwowarczyka, w: Ksi¹dz Woj-

ciech Piwowarczyk 1902�1992. Materia³y do biografii, Jedno�æ, Kielce 2002, s. 43.
121 Tam¿e, s. 44.
122 Komplety tajnego nauczania..., dz. cyt., s. 83.
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kap³ana, mówi³y bez s³ów o tym, co sakralne, zamkniête w kszta³tach ideal-
nych. Mówi³y przekonuj¹co.

Ks. bp dr Szczepan Sobalkowski123 � po dwuletnim do�wiadczeniu
duszpasterskim (we W³oszczowie i Chmielniku) da³ siê poznaæ jako kap³an
z charyzm¹ duszpasterza, zw³aszcza wychowawcy i kaznodziei. W 1928 r.
zosta³ prefektem Gimnazjum b³. Kingi oraz moderatorem Stowarzyszeñ M³o-
dzie¿y Katolickiej w Kielcach. Od 10 IX 1929 r. by³ prefektem w Gimnazjum
im. �w. Stanis³awa Kostki, a tak¿e wyk³adowc¹ teologii moralnej w WSD
w Kielcach. Od 1936 r. pe³ni³ obowi¹zki wicerektora seminarium. W 1938 r.
wyk³ada³ historiê religii w IWKR w Kielcach. Tego roku otrzyma³ nominacjê
na Asystenta KSMM w diecezji kieleckiej. 27 VI 1939 r. bp Czes³aw pismem
odrêcznym, powo³uj¹c siê na jego warto�ci osobowe, zleci³ mu funkcjê dyrek-
tora Gimnazjum im. �w. Stanis³awa Kostki w Kielcach. Motywowa³ tê nomi-
nacjê nastêpuj¹co:

Wychowanie m³odzie¿y � jedna z najwa¿niejszych trosk naszych � wymaga na czele
diecezjalnych naszych instytucji wychowawczych ludzi o g³êbokiej kulturze kato-
lickiej, tudzie¿ o wysokiej znajomo�ci katolickich zasad pedagogicznych. Chodzi
bowiem o to, ¿eby wychowawca ca³ym sob¹, pe³nym oddzia³ywaniem swej osobo-
wo�ci wp³ywa³ na kszta³towanie siê m³odych charakterów i ¿eby z adeptów swoich
tworzy³ zarówno doskona³ych chrze�cijan, jak i dzielnych obywateli Pañstwa124.

�Podczas wojny w³¹czy³ siê w tajne nauczanie, wspó³pracuj¹c z oddzia³ami
NSZ. W pa�dzierniku 1939 r. zosta³ referentem do spraw szkolnych w diece-
zji�125. �Mieszkaj¹c w po³o¿onym na uboczu domu nale¿¹cym do Gimnazjum
im. �w. Stanis³awa Kostki, mia³ doskona³e warunki do pracy w organizacji
podziemnej, znanej pó�niej jako Narodowe Si³y Zbrojne i do prowadzenia
tajnego nauczania�126.

Jak wype³nia³ zlecone mu zadania? Trudne, wrêcz graniczne sytuacje
towarzysz¹ce pracy podziemnej z regu³y mobilizowa³y wszystkie ludzkie si³y.

123 Szczepan Sobalkowski, ur. 23 XII 1901 r. w Kromo³owie jako syn Piotra i Fran-
ciszki z Kwapiszów. W latach 1915�1919 uczêszcza³ do o�mioklasowego Filologiczne-
go Gimnazjum Mêskiego w Zawierciu. Nale¿a³ do czo³ówki najlepszych uczniów (kl. VI
ukoñczy³ z wyró¿nieniem). W latach 1919�1923 studiowa³ w Wy¿szym Seminarium
Duchownym w Kielcach. Kontynuowa³ studia teologiczne w Innsbrucku w Austrii
(gdzie zosta³ wy�wiêcony na kap³ana 27 VII 1924 r.), a w 1926 r. zwieñczy³ je doktoratem
z teologii. � Por. ADK B II�7/1, k. 83.

124 List (rêkopis) bpa Cz. Kaczmarka do ks. Sobalkowskiego � ADK B II�7/1,
k. 24�25.

125 Ks. W³. £ydka, S³ownik polskich teologów katolickich, t. 7, ATK, Warszawa
1983, s. 129.

126 Ks. E. Chat, 50 lat..., dz. cyt., s. 67.
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Ciesz¹c siê wysokim zaufaniem biskupa Czes³awa, nosi³ w swoim sercu jego
ojcowskie s³owa z listu nominacyjnego na asystenta KSMM: �M³odzie¿ kato-
licka jest jutrem narodu i nadziej¹ Ko�cio³a �w. (...) jest �renic¹ oka Nastêpcy
�w. Piotra. A st¹d p³ynie wniosek wa¿ny dla nas, duszpasterzy: Czuwaæ nad
m³odzie¿¹, serce jej oddaæ, ¿eby j¹ pozyskaæ � nie dla siebie, tylko dla Boga�127.
Nominowany, w ocenie Biskupa, mia³ ku temu zadaniu wymagan¹ wiedzê,
do�wiadczenie, a nade wszystko �odpowiednie zalety�128. Wywi¹zywanie siê
z powierzonych mu zadañ by³o niemal wrodzon¹ cech¹ jego osobowo�ci. Taki
te¿ jawi³ siê na wyk³adach w WSD, w których uczestniczy³ pisz¹cy te s³owa.
Budzi³ podziw swoj¹ wiedz¹, swad¹ jej przekazywania oraz id¹cym w �lad
wypowiadanych s³ów � pe³nym ognia �wiadectwem. Jako rektor WSD, o swoich
wychowankach mówi³, ¿e �po Bogu s¹ jego najwiêksz¹ mi³o�ci¹�129. �wiad-
czy³o to o ca³kowitym uto¿samieniu siê z przyjêt¹ misj¹.

W homilii pogrzebowej ks. bp Czes³aw Kaczmarek tak wyrazi�cie nakre-
�li³ jego niepowtarzaln¹ sylwetkê: �Znany nam bardzo dobrze i kochany przez
wszystkich (...), ten biskup to p³omienne serce, to ewangeliczne usta, które
tylu i tylu pojedna³y z Bogiem i z Ko�cio³em (...). On umia³ i lubi³ siê modliæ
(...). To by³ m¹¿ wielkiej i ci¹g³ej modlitwy�130. Rzeczywi�cie, czu³o siê jej ¿ar
w s³owach, gestach i w ca³ej jego postawie. Jego serce os³abione komuni-
stycznym wiêzieniem, przyozdobione pe³ni¹ Chrystusowego kap³añstwa prze-
sta³o biæ tu¿ po rozpoczêciu biskupiej Mszy �w. prymicyjnej u stóp o³tarza Matki
Bo¿ej Czêstochowskiej w dniu 12 II 1958 r. S³u¿y³ wiernie do ostatniego tchu.

Warto jeszcze, przyk³adowo, wspomnieæ o dwóch wyró¿niaj¹cych siê
w diecezji o�rodkach tajnego nauczania m³odzie¿y. Pierwszy z nich znajdowa³
siê w parafii Zagnañsk, kierowanej przez ks. proboszcza Jana Kurczaba; drugi
� w Proszowicach, zorganizowany przez ks. Józefa Rybczyka pe³ni¹cego tam
funkcjê wikariusza.

Ks. Jan Kurczab131 pracowa³ najpierw jako wikariusz i prefekt w Szy-
d³owie (1932�1934), w Chêcinach, Leszczynach (1934�1935). Od 1935 r. do
sierpnia 1939 r. by³ wikariuszem parafii katedralnej w Kielcach. W lipcu
1940 r. zosta³ mianowany proboszczem parafii Zagnañsk. Od samego

127 ADK B II � 7/1, k. 27.
128 Tam¿e.
129 Radosne dni diecezji kieleckiej, KPD 3 (1958), s. 81.
130 Bp Cz. Kaczmarek, Ostatnia mowa nad trumn¹ bpa S. Sobalkowskiego,

KPD 3 (1958), s. 85�86.
131 Jan Kurczab, ur. 9 X 1907 w Zago�ci, syn Franciszka i Marianny z Go³dów.

Uczy³ siê najpierw w Szkole Powszechnej w Zago�ci (1916�1919). Nastêpnie uczêszcza³
do Gimnazjum Humanistycznego im. H. Ko³³¹taja w Piñczowie, a od wrze�nia 1925 r. do
Liceum przy WSD w Kielcach. Po ukoñczeniu WSD w Kielcach (1927�1932), otrzyma³
�wiêcenia kap³añskie 19 VI 1932 r. Por. ADK, XK-89.
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pocz¹tku spotka³ siê z bardzo ¿yczliwym przyjêciem ze strony wiernych, gdy¿
prezentowa³ wysok¹ kulturê osobist¹, takt, ¿yczliwo�æ oraz du¿¹ aktywno�æ;
gorliwie sprawowa³ liturgiê, organizowa³ dodatkowe nabo¿eñstwa, troszczy³
siê o ministrantów, g³osi³ g³êbokie rekolekcje, dba³ o �piew, chór, a tak¿e orkie-
strê. Jego �kazania, mówione piêkn¹ polszczyzn¹, nios³y nadziejê, zachêtê do
dzia³ania, ukazywa³y w³a�ciw¹ proporcjê spraw i rzeczy doczesnych i wiecz-
nych (...), bardzo szybko zosta³a nawi¹zana niæ porozumienia miêdzy paste-
rzem a powierzon¹ mu wspólnot¹�132. Zale¿a³o mu na g³êbszych kontaktach
bezpo�rednich: go�ci³ wielu parafian na plebanii, bywa³ te¿ w ich domach.
W sposób szczególny zaj¹³ siê dzieæmi i m³odzie¿¹. �Choæ trwa³a wojna i oku-
pacja, to od razu przyst¹pi³ do organizowania tajnego nauczania: chodzi³ po
domach i wyszukiwa³ dzieci [m³odzie¿] w wieku szkolnym�133. Na tajnym
komplecie na plebanii gromadzi³o siê ok. 20 uczniów. By³ to szczê�liwy
pocz¹tek.

W zwi¹zku z pojawieniem siê w Zagnañsku nauczycieli przesiedlonych
z terenów w³¹czonych do Rzeszy, grupy siê rozrasta³y, spotyka³y siê tak¿e
w innych miejscach. Obejmowa³y uczniów wszystkich klas szko³y �redniej
ogólnokszta³c¹cej. Realizowano program przedwojenny. Aktualna sytuacja,
pe³na grozy, stawa³a siê jednak czêstym punktem odniesienia. Oto �wiadectwo
kolejnego uczestnika ówczesnych spotkañ: �Nasyceni byli�my du¿¹ dawk¹
patriotycznego zaanga¿owania (...), my m³odzi 15�16-letni ch³opcy w wa-
runkach okupacji i konspiracji bardzo szybko doro�leli�my, rozwijali�my siê
znacznie szybciej ni¿ nasi poprzednicy; choæ widzieli�my zagro¿enia, to chcie-
li�my walczyæ, chcieli�my dawaæ odpór wszystkiemu, co z³e�134. Maj¹c tak
cenne przymioty osobowe, jak: bezpo�rednio�æ, pe³n¹ otwarto�æ na ka¿dego
cz³owieka, odwagê i refleks oraz zimn¹ krew w momentach szczególnych
zagro¿eñ � proboszcz �by³ postrzegany jako postaæ wyj¹tkowa (...). W ka¿dej
jego homilii pobrzmiewa³a nuta patriotyzmu i nadziei. Dlatego nieraz trudno
siê by³o dostaæ do ko�cio³a. Ten ma³y ko�ció³ek nie móg³ pomie�ciæ wszyst-
kich, którzy tam szukali wsparcia�135. Ks. Jan Kurczab by³ szczególnym
autorytetem i wzorem osobowym dla m³odzie¿y. Mia³ szeroki z nimi kontakt,

132 K. D³ugosz-Kurczabowa, Historia jednego kap³ana, w: Ksi¹dz nie jest ka-
p³anem dla siebie. Rzecz o ksiêdzu Janie Kurczabie, red. K. D³ugosz�Kurczabowa
i M. W. Kurczab, Wydaw. �Pod Krzy¿em�, Warszawa 2010, s. 67.

133 I. Jarska, Mia³ wp³yw na moje ¿ycie , w: Ksi¹dz nie jest kap³anem dla siebie...,
dz. cyt., s. 171.

134 W. Bimer, Wspomnienie o ksiêdzu Janie Kurczabie � wychowawcy i przyja-
cielu, w: Ksi¹dz nie jest kap³anem dla siebie..., dz. cyt., s. 187, 189. Nale¿y zauwa¿yæ,
¿e w warunkach powszechnego zagro¿enia ze strony nieludzkiego okupanta, mniej
dawa³ o sobie znaæ konflikt pokoleñ, natomiast wszyscy byli bardziej otwarci na siebie.

135 W. Bimer, tam¿e, s. 186.
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gdy¿ uczy³ religii, ³aciny i jêzyka francuskiego. W tak trudnym czasie by³o
to wielk¹ potrzeb¹ m³odych. Nic te¿ dziwnego, ¿e daj¹ o nim tak podnios³e
i jednoznaczne �wiadectwo: �wtedy kwit³ kult ksiêdza proboszcza�136. Warto
jednak przypomnieæ, ¿e z ca³ym po�wiêceniem, a nawet z nara¿eniem ¿ycia
�broni³ w duszach m³odzie¿y nie tylko wiary, lecz tak¿e zagro¿onych warto�ci
kultury narodowej�137.

Ks. Józef Rybczyk138 po wybuchu wojny udziela³ siê duszpastersko
w diecezji kieleckiej, w szeregu wakuj¹cych parafiach (Dzia³oszyce, Su³o-
szowa, Skalbmierz). By³ osobowo�ci¹ bardzo dynamiczn¹. Cechowa³a go
niespo¿yta energia, odwaga i dzielno�æ. Wobec zastanej w parafii dezor-
ganizacji oraz �przera¿aj¹cej epidemii kradzie¿y�139, widzia³ ogromn¹
potrzebê mocnej ewangelizacji. Noszony w sobie ogieñ misyjny rozpala³ go.
Spontanicznie pisa³, co widzi i czuje: �W parafii w�ród wiernych ogromny
ch³ód religijny. Mam zamiar po misjonarsku przemówiæ do nich w niedzie-
lê�140. Po spe³nieniu dora�nie wyznaczonych zadañ otrzyma³ od bpa Cz. Kacz-
marka polecenie kontynuowania studiów i pokonuj¹c du¿e trudno�ci dotar³
na KUL. Wkrótce jednak (3 XI 1939 r.) zosta³ aresztowany wraz z profeso-
rami i obecnymi na uczelni studentami oraz osadzony w wiêzieniu na Zamku
w Lublinie. Maj¹c obywatelstwo amerykañskie, unikn¹³ wywiezienia do obo-
zu. Po 5 miesi¹cach ostrej kwarantanny � 31 III 1940 r. zosta³ zwolniony
i powróci³ do Kielc.

Od grudnia 1940 r. pracowa³ jako wikariusz w Proszowicach. Do�wiad-
czenie surowego wiêzienia, bezpo�rednie zagro¿enie �mierci¹ nie os³abi³y
jego energii i zapa³u duszpasterskiego. Przeciwnie, jeszcze go spotêgowa³y.
Bardzo intensywnie w³¹czy³ siê w pracê na tajnych kompletach zarówno
w Proszowicach, jak i w s¹siednich miejscowo�ciach (w Klimontowie i Szczyt-
nikach). W kilku kompletach obok lekcji religii uczy³ tak¿e ³aciny oraz mate-
matyki. Pe³ni³ równie¿ zadania oficera o�wiatowego, przekazuj¹c z nads³uchu
radiowego aktualne komunikaty w formie drukowanych na maszynie

136 Tam¿e.
137 Ks. J. £ukomski, Ks. kan. Jan Kurczab duszpasterz i budowniczy, w: Ksi¹dz

nie jest kap³anem dla siebie..., dz. cyt., s. 161.
138 Józef Rybczyk, ur. 10 X 1912 r. w Holyocke w USA, syn Micha³a i Eleonory

z d. Dudek. Przez 4 lata uczêszcza³ do szko³y powszechnej w Ameryce. Po powrocie
z rodzicami do kraju (1922 r.) kontynuowa³ od 1923 r. naukê w Gimnazjum w Pleszewie
zakoñczon¹ egzaminem dojrza³o�ci 19 V 1931 r. Po roku studiowania prawa na UJ
w Krakowie wst¹pi³ do WSD w Kielcach. �wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 20 VI 1937 r.
z r¹k bpa Fr. Sonika. Od tego¿ roku studiowa³ prawo na KUL-u. Zwieñczy³ je 22 VI
1939 r. licencjatem z prawa kanonicznego z ocen¹ najlepsz¹ (optime).

139 ADK.XR-26, k. 20.
140 Tam¿e, k. 28.
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�Wiadomo�ci codziennych�. Pomimo szerokiego zasiêgu oddzia³ywania nie by³o
¿adnej �wsypy�. We wspomnieniach Autor pisze o sobie i o tych, z którymi
wspó³dzia³a³: �Pracowa³em, bo tak by³o trzeba, tego wymaga³a od nas Ojczy-
zna (...). Zadziwia³ nas ogromny patriotyzm i solidarno�æ (...). Ogromnie by-
³em zbudowany postaw¹ miejscowych ludzi, ofiarno�ci¹ i oddaniem�141.

9. Ksiê¿a ucz¹cy m³odzie¿ w tajnych kompletach
kursów uniwersyteckich

Los m³odzie¿y polskiej po 18. roku ¿ycia pod okupacj¹ niemieck¹ by³
coraz bardziej niekorzystny. Pozbawiona mo¿liwo�ci podejmowania studiów
wy¿szych, grupa ta ¿y³a w ci¹g³ym zagro¿eniu przed wywiezieniem na roboty
do Niemiec czy � przy jakichkolwiek aktach dywersji � przed dostaniem siê
do obozu �mierci. Mo¿liwo�æ studiowania konspiracyjnego w Kielcach
pojawi³a siê dopiero pod koniec 1943 r. Inicjatorami kursów uniwersyteckich
byli: prof. dr Tadeusz Konopiñski � w porozumieniu z Uniwersytetem Poznañ-
skim (Ziem Zachodnich) oraz dr Juliusz Nowak-D³u¿ewski przy wspó³udziale
dr Heleny Malinowskiej142.

Powstawa³y kolejno kursy: polonistyki, filozofii, historii, chemii (farmacji
i medycyny), germanistyki, a tak¿e zorganizowane przez ks. prof. dr Piotra
Ka³wê w porozumieniu z KUL-em � Zespo³y Prawa Kanonicznego i Cywilne-
go. Ze wzglêdu na trudno�ci w dojazdach niektóre kierunki odbywa³y swoje
zajêcia równie¿ poza Kielcami � w Jêdrzejowie oraz w Nawarzycach143. Pra-
c¹ zespo³ów kierowali profesorowie z Krakowa, Lublina, Lwowa i Poznania.
Nauczaniem objêto w sumie ok. 200 studentów. Osi¹gniête wyniki by³y na
wysokim poziomie. Klimat w grupach, pomimo piêtrz¹cych siê trudno�ci, by³
podnios³y, patriotyczny, pog³êbiaj¹cy wzajemny szacunek, wdziêczno�æ oraz
ze wzglêdu na konspiracjê, pe³ne zaufanie i ¿yczliwo�æ144.

Uczestnicz¹cy w kursach uniwersyteckich ksiê¿a kieleccy, wspó³dzia-
³aj¹c �ci�le ze swoim Biskupem, który tak¿e popar³ studia finansowo, wpisali
siê na sposób trwa³y w historiê Kielc i regionu. Kim byli? Jakie wyk³adali
przedmioty? Jak¹ rolê pe³nili i jaki w³o¿yli wk³ad w to znakomite dzie³o?

141 Ks. J. Rybczyk, Relacje za okres od wczesnej wiosny 1939 r. do koñca wojny
1945, w: Losy pracowników i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
w czasie okupacji niemieckiej, oprac. J. Zió³ek, TN KUL, Lublin 2009, s. 151.

142 Por. W. Kowalenko, Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich. Uniwersytet Po-
znañski. Instytut Zachodni, Poznañ 1961, s. 82, 87.

143 Por. T. Konopiñski, Powstanie, rozwój i stan obecny kursów uniwersyteckich
w Kielcach, Kielce 1945, s. 4�5.

144 Por. W. Kowalenko, Tajny Uniwersytet..., dz. cyt., s. 95.
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Ks. prof. dr Piotr Ka³wa145 w czasie wybuchu wojny, bêd¹c w Kielcach
(4 X 1939 r.), zosta³ mianowany notariuszem S¹du Biskupiego. Uda³ siê jednak
na KUL, gdzie 11 XI 1939 r. zosta³ aresztowany i uwiêziony na Zamku
w Lublinie. Zwolniony 5 VI 1940 r., powróci³ do Kielc. Podj¹³ pracê duszpa-
stersk¹ jako proboszcz w Rakoszynie, w rok pó�niej � w Imielnie. Od 29 VI
1942 r. pe³ni³ funkcjê wikariusza generalnego przy bpie Kaczmarku. Równo-
cze�nie � od grudnia 1943 r. � kontynuowa³ konspiracyjn¹ pracê dydaktyczn¹.
Prowadzi³ wyk³ady oraz seminaria magisterskie i doktoranckie ze swoimi stu-
dentami I i II roku Wydzia³u Prawa KUL, pochodz¹cymi g³ównie z terenu
diecezji kieleckiej. W ci¹gu dwóch lat akademickich pracowa³ zarówno w Kiel-
cach z ramienia KUL-u (gdzie wyk³ada³ prawo rzymskie i prawo kanoniczne,
kieruj¹c tym zespo³em), jak i w Jêdrzejowie oraz w Nawarzycach, w ramach
Uniwersytetu Ziem Zachodnich (UZZ), prowadz¹c wyk³ady z prawa rzym-
skiego146. �Studia te uznano po wojnie za uniwersyteckie�147. Ich poziom
w aspekcie wiedzy w pe³ni by³ zadowalaj¹cy.

Ks. Piotr Chojnacki148 � w czasie okupacji hitlerowskiej pracowa³
jako wspó³organizator i prof. tajnego Uniwersytetu Warszawskiego. Na
tajnych kompletach w Kielcach na polonistyce wyk³ada³ wstêp do filozofii

145 Piotr Ka³wa, ur. 18 X 1893 r. w Cudzynowicach k. Piñczowa, syn Andrzeja
i Katarzyny z Niciarzów. �wiadectwo dojrza³o�ci uzyska³ po ukoñczeniu Gimnazjum
w Piñczowie. Po studiach w kieleckim WSD zosta³ wy�wiêcony na kap³ana 2 VI 1916 r.
By³ wikariuszem w Skalbmierzu, a tak¿e prefektem w Ma³ogoszczy i Prandocinie. 27 IX
1918 r. zosta³ skierowany na studia do Fryburga Szwajcarskiego, osi¹gaj¹c po pierw-
szym pó³roczu stopnie celuj¹ce. W 1923 r. uzyska³ licencjat na KUL-u i rozpocz¹³ wy-
k³ady z prawa kanonicznego w WSD w Kielcach. W 1926 r. obroni³ doktorat na UJK
we Lwowie. Podj¹³ wówczas wyk³ady na KUL�u. Habilitowa³ siê w 1934 r.

146 Por. T. Konopiñski, Powstanie, rozwój..., dz. cyt., s. 9�11.
147 Ks. F. Stopniak, Ka³wa Piotr (1893�1974) w: S³ownik polskich teologów

katolickich 1918�1981, ATK Warszawa 1983, s. 25. W sierpniu 1945 r. zwolniony ze
stanowiska wikariusza generalnego, ks. prof. Ka³wa wróci³ do Lublina, kontynuuj¹c
pracê na KUL-u. 19 wrze�nia tego¿ roku otrzyma³ tytu³ prof. zwyczajnego. W 1949 r.
otrzyma³ od papie¿a Piusa XII nominacjê na biskupa lubelskiego. Na uczelni pracowa³
do 1965 r. Zmar³ 17 VIII 1974 r.

148 Piotr Chojnacki, ur. 31 I 1897 r. w Bêdzinie. Wychowywa³ siê w Kielcach. Tu
ukoñczy³ Gimnazjum w 1912 r. W Wy¿szym Seminarium Duchownym studiowa³ w la-
tach 1913�1917. Wys³any do Fryburga Szwajcarskiego, odby³ studia specjalistyczne
z filozofii i przyrodoznawstwa � zwieñczone doktoratem Summa cum laude w 1921 r.
Tam te¿ otrzyma³ �wiêcenia kap³añskie w 1918 r. W latach 1921�1923 kontynuowa³
studia z psychologii i nauk spo³ecznych w Lowanium, nastêpnie w latach 1923�1925
ukoñczy³ Wy¿szy Instytut Psychologii w Pary¿u. W 1927 r. na Uniwersytecie War-
szawskim obroni³ rozprawê habilitacyjn¹. Pracowa³ tam jako docent, a od 1932 r. jako
prof. nadzw. na Wydziale Teologicznym UW. Por. ADW, XC-5, k. 38. 39.43.
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i metodologii nauk (w III semestrze 1944�1945) oraz na historii � logikê
i krytykê poznania (w III semestrze w Kielcach 1944�1945)149.

Ks. Piotr Oborski150 � 30 IX 1939 r. zosta³ mianowany wyk³adowc¹
filozofii w kieleckim WSD oraz prefektem � wychowawc¹ kleryków. Od
30 VI 1941 r. pe³ni³ funkcjê proboszcza w Bolminie. Uczestniczy³ jako wyk³a-
dowca filozofii w tajnych kursach uniwersyteckich: w Jêdrzejowie, gdzie od
grudnia 1944 r. wyk³ada³ historiê filozofii; w Kielcach na kursie chemii prowa-
dzi³ w I i II semestrze 1944�1945 wyk³ady z logiki matematycznej151.

Na kursach uniwersyteckich w Kielcach pracowali równie¿ dwaj ksiê¿a
profesorowie wy�wiêceni w diecezji p³ockiej. Pierwszy z nich to ks. Józef
Umiñski (1888�1954), wyk³adowca historii Ko�cio³a na KUL-u, UJK we Lwo-
wie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Do Kielc przyjecha³ w 1943 r. Wyk³a-
da³ na kursach uniwersyteckich w 1943�1944 (I semestr) paleografiê oraz
prowadzi³ æwiczenia z tego¿ przedmiotu; dyplomatykê i æwiczenia (II semestr),
historiê �redniowieczn¹ (III semestr 1944�1945), a tak¿e by³ kierownikiem
zespo³u historii152. Drugi � ks. Mieczys³aw ¯ywczyñski (1901�1978), prof.
KUL, historyk Ko�cio³a, w diecezji kieleckiej przebywa³ w latach 1941�1942.
Na tajnych kursach uniwersyteckich wyk³ada³ w I i III semestrze w Jêdrze-
jowie z historii powszechnej (tak¿e w Kielcach w III semestrze w latach
1944�1945)153.

Jaki wp³yw na m³odzie¿ akademick¹ mia³y kursy uniwersyteckie? M³o-
dzie¿ zarówno szkó³ �rednich na tajnych kompletach, jak i kursów uniwersy-
teckich intensywnie poszukiwa³a sensu swojego ¿ycia, a tak¿e potwierdzenia
�wiatopogl¹du oraz postaw moralnych, aby wyj�æ na spotkanie swojego idea³u
¿yciowego. Wa¿ne te¿ dla nich by³o odnalezienie dojrza³ej religijno�ci. Najbar-
dziej tych warto�ci szukali studenci, maj¹cy ju¿ �wiadectwo dojrza³o�ci. Gar-
nêli siê do studiowania, by móc siê spe³niaæ na odczytywanej drodze ¿ycia. Ich
stopieñ zaanga¿owania w naukê by³ o wiele bardziej dojrza³y ni¿ m³odzie¿y
szkó³ �rednich. Sprawdzili siê na tych studiach znakomicie. Prof. Konopiñski
pisze:

149 Por. T. Konopiñski, Powstanie, rozwój..., dz. cyt. s. 7.
150 Piotr Oborski, ur. 10 II 1907 r. w Jastrzêbcu, pow. Stopnicki, syn Ignacego

i Rozalii z Janików. Gimnazjum (klasy I�VI) zaliczy³ w Stopnicy. Do klas VII�VIII uczêsz-
cza³ w Równem na Wo³yniu (1925�1926), uzyskuj¹c �wiadectwo dojrza³o�ci. Studia
filozoficzno-teologiczne odbywa³ w WSD w Kielcach. �wiêcenia kap³añskie otrzyma³
27 VI 1931 r. Pracowa³ jako wikariusz w Su³oszowie, Miechowie i w Kijach. W 1935 r.
rozpocz¹³ studia z filozofii chrze�cijañskiej na Uniwersytecie w Warszawie. Uwieñczy³
je 3 VI 1938 r. tytu³em magistra. Ukoñczy³ studia doktoratem uzyskanym w 1939 r.

151 Por. T. Konopiñski, Powstanie, rozwój..., dz. cyt., s. 5, 8.
152 Por. tam¿e, s. 6.
153 Por. tam¿e.
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Próba wypad³a wiêcej ni¿ zadowalaj¹co i dowiod³a celowo�ci istnienia naszej Uczel-
ni. Wielka ilo�æ dobrych, a nawet bardzo dobrych wyników dowiod³a, ¿e profeso-
rowie nasi stanêli na wysoko�ci podjêtego zadania (...) �S³uchacze wykazuj¹
najzupe³niej poziom przedwojennych studentów� � brzmi zgodna opinia egza-
minatorów (...). Naturalnie, ¿e by³y i minusy, bo gdzie ich nie ma! Najwiêkszym,
a w ka¿dym razie najwiêcej daj¹cym siê we znaki by³o zbyt regularne uczêszcza-
nie m³odzie¿y na wyk³ady [sic!]. Uparci s³uchacze nie chcieli opu�ciæ ani jedne-
go wyk³adu, co mog³o ostatecznie okazaæ siê zgubnym, dekonspiruj¹cym
ostatecznie zespó³ (jeden z nich musia³ odbywaæ przez d³u¿szy czas swoje prace
w bezpo�redniej blisko�ci i s¹siedztwie kieleckiego Gestapo) (...) � je�dzili
rowerami lub chodzili pieszo nieraz po kilkadziesi¹t kilometrów w mróz i niepo-
godê (...). Nikt im nie ka¿e chodziæ na wyk³ady, id¹ sami, bo siê chc¹ uczyæ154.

Dlaczego tak intensywnie chcieli pog³êbiaæ swoj¹ wiedzê? Przecie¿ po-
znawana prawda i inne wy¿sze warto�ci: dobro, piêkno, sprawiedliwo�æ, pokój
czy dialog nie przylega³y do wstrz¹saj¹cej i pora¿aj¹cej rzeczywisto�ci okupa-
cji hitlerowskiej, w jakiej ugrzê�li. A jednak warto�ci wy¿sze � przyswajane
i g³êboko prze¿ywane � by³y ogromnie potrzebn¹ oaz¹, która dawa³a schronie-
nie i ratunek w przestrzeni duchowej. Co wiêcej, przypomina³y i utwierdza³y
w prze�wiadczeniu, ¿e przemoc, agresja, niszczenie godno�ci i praw cz³owieka
to sytuacja chora, ¿e jej uzdrowienie jest mo¿liwe i konieczne. Przekonanie
to by³o pielêgnowane w umys³ach i sercach m³odych Polaków przez ca³¹ oku-
pacjê. Wyzwala³o postawy zdecydowane i odwa¿ne, rosn¹ce wraz z pog³êbia-
n¹ religijno�ci¹. Zap³acenie zatem ceny najwy¿szej � daru z ¿ycia � w �wietle
wiary nie by³o przegran¹, ale krokiem do zwyciêstwa i stopniem do chwa³y.
Stanowi³o dobitne �wiadectwo przemawiaj¹ce za tym, ¿e wielko�æ cz³owieka,
jego szczê�cie i samospe³nienie mierz¹ siê jedynie wierno�ci¹ wy¿szym, czyli
duchowym warto�ciom.

Takim idea³om i zasadom konsekwentnie s³u¿y³ bp Czes³aw Kaczmarek.
Takimi warto�ciami byli zainspirowani ksiê¿a prefekci i ksiê¿a profesorowie
podejmuj¹cy najwiêksze ryzyko za najwy¿sz¹ cenê, a tak¿e wszyscy nauczy-
ciele, niezale¿nie od nauczanych przedmiotów155.

154 T. Konopiñski, Powstanie, rozwój..., dz. cyt., s. 11.
155 Jako przyk³ad mo¿e s³u¿yæ opowiadana przez wspó³wiê�nia-polonistê tre�æ

dzie³ literackich. Nie tylko podtrzymywa³a ich ona na duchu, ale tak¿e � a zdarza³y siê
analogiczne przyk³ady � obudzi³a sumienie w gro�nym, zdzicza³ym kapo, Karolu �
zniemczonym �l¹zaku, który po kryjomu ich pods³uchiwa³. Gdy siê ujawni³ � wszyscy
zamarli z przera¿enia. On za¿yczy³ sobie dalszego ci¹gu opowiadania. Zas³uchany we
fragmenty �Przedwio�nia� i �Potopu� zmieni³ siê nie do poznania. Przebudzi³o siê w nim
sumienie. �Pomarszczona, z³a twarz Karola jako� siê dziwnie wyg³adzi³a. Stawa³ siê
cz³owiekiem�. A. Ways, Wiêzienia, w: Nauczyciele Kielecczyzny w walce o szko³ê
polsk¹ w latach okupacji 1939�1945. Materia³y z sesji... 19�20 X 1973 r., red.
J, Krasuski, J. Kupiec, A. Massalski., ZNP WSP Kielce 1979, s. 251�252.
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10. Jakie nasuwaj¹ siê wnioski?

Biskup Czes³aw Kaczmarek swój pasterski wysi³ek traktowa³ z ca³¹ wier-
no�ci¹ Chrystusowi i powierzonym mu przez Niego wiernym. Po wyzwoleniu
� ju¿ z dystansu � pisze w kolejnym li�cie do umi³owanych diecezjan:

Przypomnijcie sobie te nies³ychane, czêsto potworne zbrodnie hitlerowskie, ja-
kich widowni¹ by³ nasz kraj polski w czasie ostatniej wojny. Widzieli�my naocznie,
do jak g³êbokiego moralnego upadku mo¿e doj�æ naród, który próbowa³ wyrzuciæ
ze swego zbiorowego ¿ycia Bo¿e przykazania i same podstawy moralno�ci chrze-
�cijañskiej obaliæ, aby na ich miejsce postawiæ interes w³asny i wyrafinowany
egoizm, jako naczelne zasady. ̄ eby za� kap³añstwo katolickie nie przeszkadza³o
w tym odchrze�cijanieniu spo³eczeñstwa, wydano mu zawziêt¹ walkê na wszyst-
kich polach, �cigano je potwarz¹ i szyderstwem, krêpowano jego wolno�æ,
odebrano mu swobodê s³owa i organizacji, pozbawiono wp³ywu na m³odzie¿
i wychowanie, nie cofano siê nawet przed brutalnym gwa³tem156.

Wizjê totalnego niszczenia narodu i Ko�cio³a Biskup podsumowuje krótko:
�Nie potrafiono nas z³amaæ�157.

Proroczo przestrzega jednak przed jeszcze gro�niejszym wrogiem jawi¹-
cym siê na horyzoncie � to materializm, który by³by ewidentn¹ �zgub¹ naszej
wiary i zaka³¹ ca³ej naszej kultury chrze�cijañskiej, i trucizn¹ naszych spo³ecz-
nych stosunków�158.

Biskup ci¹gle po ojcowsku kocha m³odzie¿ i tak mocno apeluje do jej serca:

Droga M³odzie¿y chrze�cijañskich rodzin. Ty jeste� przysz³o�ci¹, a oby� mog³a
byæ i uzasadnion¹ nadziej¹ tak Ko�cio³a, jak Ojczyzny. Bêdziesz jednak t¹ nadziej¹
tylko wtedy, kiedy naprawdê zrozumiesz to prze�liczne i przedziwne s³owo Chry-
stusowe: Duch jest, który o¿ywia, cia³o na nic siê nie zda (J 6,63). Wszystko, co
wielkie i piêkne, dokona³o siê w ludzko�ci jedynie si³ami ducha (...). Podno�,
M³odzie¿y, oczy i serce w górê, ku wysokim idea³om s³u¿by Ojczy�nie i ludzko�ci
przez wiedzê i pracê, i uczciwo�æ, i po�wiêcenie, ale nade wszystko podno� je ku
idea³owi idea³ów, ku s³u¿bie i mi³o�ci Boga oraz Chrystusa i Jego Ko�cio³a159.

Pasterz Ko�cio³a kieleckiego nie tylko p³omiennie mówi³ z serca o Chry-
stusie, nie tylko przekazywa³ ¿ar, który Go spala³, ale tak¿e z³o¿y³ bohaterskie
�wiadectwo, sk³adaj¹c siebie w ca³kowitej ofierze. Sze�cioletni czas nazis-
towskiej udrêki dope³ni³ tyle samo trwaj¹cy okres katorgi wiêzienia w komu-
nistycznym systemie w sposób podstêpny i wyrafinowany niszcz¹cym to,

156 Bp Cz. Kaczmarek, List pasterski o powo³aniu do kap³añstwa, Jedno�æ,
Kielce 1945, s. 5.

157 Tam¿e, s. 7.
158 Tam¿e, s. 14.
159 Tam¿e, s. 15.
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co Bo¿e i �wiête. Dwóch drapie¿ców � zachodni i wschodni � z³owrogo odno-
sz¹cych siê do jednej ofiary. Czy to nie za wielki krzy¿? Cia³o niez³omnego
Pasterza mocno zniszczono, Jego duch tê nieludzk¹ katorgê dzielnie wytrzy-
ma³. Wraz z tymi, których wspiera³, z którymi solidarnie wspó³dzia³a³ w konspi-
racyjnej edukacji m³odzie¿y, okre�lanej przez historiê jako �ogromny wyczyn
na skalê europejsk¹ � biskup Czes³aw Kaczmarek � spaja³ ca³y proces tajnego
nauczania�160, wpisuj¹c w swoj¹ pos³ugê posiadany charyzmat dobrego paste-
rza � a¿ do ofiary z w³asnego udrêczonego ¿ycia. Do koñca swoich dni dawa³
niezapomniane �wiadectwo wierno�ci tak wznios³emu powo³aniu: Nie potra-
fiono nas z³amaæ! Oznacza to, ¿e zwyciê¿y³y najwy¿sze warto�ci i ludzie,
którzy siê z nimi uto¿samili. Dlatego historia z pietyzmem przechowuje pamiêæ
o ich heroicznym �wiadectwie. W pe³ni zas³uguj¹ na nasz¹ wdziêczno�æ
i najg³êbszy szacunek.

Résumé

LES CONDITIONEMMENTS ET LES BUTS D�ENSEIGNEMENT CLANDESTIN

DE LA JEUNESSE DES ÉCOLES MOYENNES ET SUPÉRIEURES TENU

SOUS LE PATRONAT D�ÉVÊQVE DE KIELCE

DR CZES£AW KACZMAREK DANS LES ANNÉES 1939�1945

Le 4 septembre 1938 dr Ceslas Kaczmarek a inauguré son ministère d�évêque de
Kielce. Fidèle à l�enseignement du Siège Apostolique, il s�est concentré sur la forma-
tion religieuse des fidèles, surtout des enfants et des jeunes vivant dans les familles
catholiques. En fonction de cette tâche il a voulu assurer surtout une formation adéqu-
ate, intellectuelle et morale, aux prêtres � pasteurs d� âmes. Il leur proposait l�idéal
d�une profonde vie spirituelle et de sainteté exigée par leur ministère. L�évêque choisis-
sait dans son presbyterium des personnes les plus douées sous l�aspect intellectuel
et moral pour leur confier la formation de la jeunesse. Mons. Kaczmarek s�est vu obligé
d�intensifier ses efforts du pasteur pendant la période dramatique de l�occupation
allemande (1939�1945). La deuxième guerre mondiale a créé un ménace suprême pour
l�existence de la Pologne. Les occupants allemands menaient une politiqe visant
à l�extermination biologique du peuple polonais et à l�abolition de sa culture. Pour
réaliser ces projets les nazis fermaient les écoles moyennes et supérieures, tout en
reduisant au minimum le programme des écoles élémentaires et professionnelles,
qui devaient préparer les jeunes à un travail d�esclaves au service du régime hitlérien.
Dans ces conditions les gens d�élite intellectuelle et patriotique (instituteurs, parents,

160 S¹ to s³owa rektora Akademii �wiêtokrzyskiej, prof. A. Massalskiego, wypo-
wiedziane przy okazji po�wiêcenia przez bpa Kazimierza Ryczana tablicy pami¹tkowej
10 IV 2003 r., umieszczonej przy ul. Weso³ej 25, gdzie prowadzono zajêcia z polonistyki
i prawa � por. M. Przeciszewski (red.), KAI, ISSN 1426�1413.
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et prêtres) se sont mis à organiser des groupes de formation scientifique clandestine
des jeunes. Ils ont trouvé un soutien efficace dans la personne et les initiatives de leur
évêque. A travers ses conférences et ses écrits (lettres pastorales, exposés etc.)
Mons. Kaczmarek indiquait aux prêtres les buts suivants pour leur activité éducative:
promotion d�une maturité intellectuelle et morale; formation d�attitude patriotique
et de conviction religieuse; culte de la tradition et d�attachement aux valeurs nationa-
les; respect de la dignité de la personne humaine; recherche du sens de la vie
dans les conditions d� hostilité et de menace; attitude de solidarité et de fraternité
sans confins; vie de foi, d�espérence et d�amour, prêt à pardonner même aux ennemis,
à l�exemple de Jésus-Christ.

En voulant résumer la vision éducative et religieuse de Mons. Ceslas Kaczmarek,
on peut dire qu�elle repose sur l�attitude évangélique, concrétisée dans la sainteté.
C�est une synthèse des valeurs spirituelles, durables de par leur nature, universelles
et invincibles.

Ks. dr hab. Mieczys³aw RUSIECKI � ur. w 1932 r. Ukoñczy³ WSD w Kielcach
(1957). Studia specjalistyczne z katechetyki � w Warszawie (ATK) (1963�1967). Dokto-
ryzowa³ siê na KUL (1975), gdzie w latach 1975�2001 by³ wyk³adowc¹ historii kateche-
zy. Wyk³ada³ te¿ w WSD w Kielcach katechetykê (1981�2001), homiletykê (1988�1996)
oraz pedagogikê i dydaktykê (1988�2008). Po habilitacji (1997) pracowa³ w Akademii
�wiêtokrzyskiej (1997�2007) jako profesor tej uczelni (tak¿e jako kierownik Zak³adu
Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa na Wydziale Pedagogicznym). Wyk³a-
da³ etykê, aksjologiê pedagogiczn¹, filozoficzne podstawy my�li pedagogicznej oraz
prowadzi³ seminarium magisterskie. W latach 2004�2011 prowadzi³ wyk³ady w Wy¿szej
Szkole Umiejêtno�ci im. S. Staszica (kierunek: Nauki o Rodzinie; przedmioty: etyka,
kultura, religijno�æ, estetyka, komunikacja i rozwi¹zywanie konfliktów w rodzinie oraz
seminarium licencjackie).

Jest autorem 9 ksi¹¿ek zawieraj¹cych wyk³ady formacyjne dla nauczycieli, a tak¿e
rozprawy Przedmiot katechezy potrydenckiej w Polsce (1566�1699), Lublin 1996
oraz ponad 300 artyku³ów o charakterze naukowym i popularnonaukowym z dziedziny
katechezy, pedagogiki i etyki.


