
PARAFIALNE  SPOTKANIA  Z  HISTORIĄ I TRADYCJĄ 

UCZYLI, ABY OCALIĆ NARODOWĄ TOŻSAMOŚĆ 

 

80. ROCZNICA POWSTANIA TAJNEJ ORGANIZACJI 

NAUCZYCIELSKIEJ 

   

1 września 1939 r. zapoczątkował jeden z najbardziej dramatycznych 

okresów w historii narodu polskiego. Rozpoczęła się groza okupacyjnego życia, 

walka o fizyczne i duchowe przetrwanie. Dla dzieci i młodzieży przyniósł 

przerwanie edukacji, odebranie możliwości zdobywania wiedzy.  

Celem polityki okupanta było m.in. pozbawienie Polaków  prawa  

do narodowego dziedzictwa, kultury, wykształcenia. Zamknięto wszystkie 

szkoły na terenach włączonych do Rzeszy, w Generalnej Guberni średnie  

i wyższe, natomiast w pozostawionych szkołach zawodowych i podstawowych 

zakazano nauki literatury polskiej, historii, geografii. Zlikwidowano biblioteki, 

instytucje naukowe, teatry, zabroniono wydawania książek, prasy, 

skonfiskowano odbiorniki radiowe. W tej tragicznej sytuacji do walki  

z okupantem stanęli polscy nauczyciele, poczuwając się do odpowiedzialności 

za edukację dzieci i młodzieży.  

 

Konspiracyjną działalność w sposób spontaniczny rozpoczęły związki  

i stowarzyszenia nauczycielskie. Na przełomie 1940/41 roku  powstał 

Departament Oświaty i Kultury przy Delegaturze Rządu na Kraj ( DOiK ),  

a jego dyrektorem został Czesław Wycech. Było to konspiracyjne ministerstwo 

oświaty, podlegające Rządowi Polskiemu na wychodźstwie i urzędującemu tam 

ministrowi oświaty.  Z  czasem działające organizacje podporządkowały się 

DOiK, który powołał na terenie całego kraju Biura Oświaty i Kultury, 

kierowane najczęściej przez działaczy  ZNP – TON.  

Związek Nauczycielstwa Polskiego w październiku 1939 r. przyjął nazwę 

Tajna Organizacja Nauczycielska (TON). Jej centralne władze stanowili: 

Zygmunt Nowicki, Czesław Wycech, Kazimierz Maj, Wacław Tułodziecki, 

Teofil Wojeński.  

Do głównych zadań TON należało organizowanie  nauczania  zarówno  

w szkolnictwie funkcjonującym oficjalnie (szkoły powszechne i niektóre 

zawodowe), jak i szkolnictwie tajnym. Władze Tajnej Organizacji 

Nauczycielskiej apelowały: „ Każde dziecko poza szkołą i każdy zmarnowany 

dzień nauki to strata dla narodu polskiego”. 



W oficjalnie działających szkołach zobowiązano nauczycieli do podjęcia pracy  

z młodzieżą w zakresie zakazanych przez okupanta przedmiotów. Tajne 

nauczanie prowadzono na poziomach szkół średnich i wyższych uczelni.  

Do ważnych zadań TON należało organizowanie pomocy dla rodzin 

represjonowanych nauczycieli oraz wysiedlonych z terenów włączonych  

do Rzeszy, wydawanie i kolportaż zakazanej literatury i pomocy szkolnych.  

Na czele Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Kielcach stali od jesieni 

1939 r. : Jan Kupiec, Stanisław Chyży ( zmarł 23 X 1943 r. ), Apolinary 

Kuśmierski ( w 1944 r. aresztowany, zmarł w Oświęcimiu ), Stanisław 

Rychter, Łukasz Kumor, Stanisław Janicki.  

Równolegle z TON rozwijają się w naszym regionie struktury Komisji 

Oświecenia Publicznego, która zajmowała się przede wszystkim organizacją 

szkolnictwa średniego. Podlegała ona ZWZ później AK. Przedstawicielami jej 

byli: Maria Opielińska w Kielcach, Antoni Artymiak w Jędrzejowie, Stanisław 

Jura w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 1943 r. KOP podporządkowała się 

Departamentowi Oświaty i Kultury Delegatury Rządu na Kraj. 

 

 

     Polscy nauczyciele w okresie drugiej wojny światowej udźwignęli ciążącą na 

nich odpowiedzialność za nauczanie młodzieży, rozbudzanie poczucia 

patriotyzm i umiłowania Ojczyzny. Po wojnie stanęli z podniesionym czołem, 

choć swoją działalność okupili ogromnymi stratami - 8520 zabitych pedagogów 

( niemal połowa nauczycieli czynnie zaangażowanych  

w tajne nauczanie). Na terenie Kielecczyzny życie oddało 549 nauczycieli, 

którzy angażowali się także  w strukturach podziemnej armii, władzach 

cywilnych i walczyli jako żołnierze w wojsku polskim. 

 

 

TAJNE NAUCZANIE NA ZIEMI ZAGNAŃSKIEJ W GMINIE 

SAMSONÓW W LATACH 1939 – 1945 

 

W omawianym okresie w naszej gminie znalazło schronienie wiele rodzin 

inteligenckich wysiedlonych z Wielkopolski. Między innymi przebywał tutaj 

słynny ornitolog Jan Bogumił Sokołowski, który uzyskał docenturę  

na Uniwersytecie Poznańskim, Adam Miętus - po wojnie  nauczyciel w LO im. 

S. Żeromskiego w Kielcach oraz inż. Bronisław Plenkiewicz. Ukrywano także 

nauczycieli z Kielc np. Annę Jodłowską. 



W czasie okupacji na terenie Zagnańska prowadzono tajne nauczanie  

na poziomie szkoły powszechnej, gimnazjum oraz kursy o charakterze 

wojskowym.  

 

SZKOŁA POWSZECHNA 

 

Gmina Samsonów była jednym z najaktywniejszych w powiecie rejonów 

tajnego nauczania na poziomie szkoły powszechnej, prowadzono  

je w: Bartkowie, Bobrzy, Kajetanowie, Kaniowie, Samsonowie, Szałasie, 

Tumlinie, Zachełmiu, Zagnańsku. 

Dokumentowanie tuż po wojnie tej działalności i późniejsze badania  pozwalają 

dziś wymienić nauczycieli oraz określić w przybliżeniu liczbę uczniów objętych 

nauczaniem bądź to w ramach szkoły działającej jawnie, bądź na tajnych 

kompletach – nauczanie uzupełniające.  

W poszczególnych ośrodkach byli to: 

Bartków: Zdzisława Gorczycka, Janina Herman; Bobrza: Helena Sitarz, 

Józefa Sroka, Irena Kowalska, Antonina Wiatrowska - w latach 1941 - 44 

nauczaniem objętych było  po 35, a w trzecim roku 40 uczniów;  

Kajetanów: Zofia Stobiecka, Józef Zwierzchowski w  latach 1943 – 45 - 

nauczaniem objętych było po 11 uczniów rocznie;  

Kaniów: Zofia Kubicka, Helena Janicka, a dwa komplety prowadziła 

Emilia Wójcik w latach 1942 - 45 - nauczaniem objętych było po 28 uczniów 

rocznie;  

Samsonów: Gustaw Fidler, Tekla Fidler, Zdzisława Gorczycka, Karol 

Nowakowski, Zofia Plenkiewicz, Antoni Schimonek w  latach 1943 – 45 - 

nauczaniem objętych było w pierwszym roku szkolnym 12, a w drugim 27 

uczniów;  

Szałas: Izabela Gwarda;  

Tumlin: Aleksander Malecki, Julia Mandecka, Helena Słoń, Aleksandra 

Józefowicz (pracowała także w Odrowążku) w  latach 1939 – 45 

nauczaniem objętych było w pierwszym roku szkolnym 54, a w kolejnych 

latach po 6 uczniów;  

Zachełmie: Zofia Paluch;  

Zagnańsk – Chrusty: Władysław Boszczyk, Irena Dorynek,  Maria  

i Bolesław Germanowie, Kamila Kowalska - nauczaniem objętych było  

w sumie ponad 100 uczniów.  



Szkoła Powszechna w Zagnańsku - Chrustach należała do wiodących  

w gminie Samsonów. W okresie okupacji placówka rozpoczęła swoją 

działalność, ale frekwencja wynosiła 66 %. Wynikało to m.in. z obawy 

rodziców o dzieci, szczególnie starsze, aby nie zostały wywiezione  na roboty 

 do Niemiec. Od 1941 roku budynek szkoły często zajmowały wojska 

niemieckie, ale nauczyciele nie przerywali nauki i zajęcia prowadzono w 

domach prywatnych, np. u Floriana Moćki, Stanisława Cieślaka. Nauka 

odbywała się bez podręczników, wykorzystywane było czasopismo „Stern” – 

prenumerowane na polecenie szkolnych władz okupacyjnych. Co zatem stało się 

z książkami  i pomocami szkolnymi? Zgodnie z zarządzeniami władz 

niemieckich część oddano do zniszczenia, ale znaczną ilość podręczników 

zachowały rodziny dzieci, natomiast ilustracje szkolne do nauki historii, 

geografii i języka polskiego, jak również przyrządy do nauki przyrody, fizyki, 

chemii ukryto u kierownika szkoły Władysława Boszczyka i nauczycielki  

Ireny Dorynek, która na strychu przechowywała także sztandar szkoły. 

Najcenniejszy księgozbiór z biblioteki ukryto  u proboszcza ks. Jana Kurczaba.  

Mimo grożącego niebezpieczeństwa nauczyciele prowadzili wśród 

uczniów klas starszych zajęcia uzupełniające z zakresu historii, literatury 

polskiej.  

Prawdopodobnie władze niemieckie podejrzewały nielegalną działalność, 

ponieważ odbyły się dwie wizytacje w szkole. W 1942 r. - przeprowadzono 

rewizję we wszystkich klasach, szukając zakazanych pomocy i literatury. W 

kronice szkolnej W. Boszczyk zapisał: „Odpytywano dzieci czy panie uczą 

pieśni „Jeszcze Polska ...”, czy uczą o ułanach polskich. Dzieci zaprzeczały”. 

Druga inspekcja miała miejsce w 1943 r. i rozpoczęła się od rewizji  

w prywatnym mieszkaniu kierownika szkoły, oczywiście przepytywano dzieci, 

czego są uczone i ponownie przeszukano sale lekcyjne. 

W ramach struktur Państwa Podziemnego Tajną Komisją Oświatową  

w gminie Samsonów kierował nauczyciel Szkoły Powszechnej w Umrze – 

Stanisław Kawecki, z którym uzgadniano niemal wszystkie decyzje dotyczące 

funkcjonowania szkolnictwa podstawowego. Koordynowano pomoc  

dla nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Ważnym 

elementem było także sabotowanie zarządzeń okupanta. 

 

 

 

 



TAJNE GIMNAZJUM 

 

Po zakończeniu działań wojennych, gdy okazało się, że okupant dąży  

do likwidacji polskiej oświaty, nauczyciele kieleckich szkół, mimo aresztowań, 

już jesienią 1939 r. bez jakiegokolwiek nakazu organizują komplety tajnego 

nauczania. Od 1942 r. w Kielcach działają cztery tajne szkoły: Gimnazjum  

i Liceum im. Bł. Kingi kierowane przez Marię Opielińską, Gimnazjum  

i Liceum im. S. Żeromskiego kierowane przez Pawła Czaplę (od 1944 r. Jana 

Strasza), Gimnazjum i Liceum im. J. Śniadeckiego kierowane przez Ildefonsa 

Sikorskiego, Gimnazjum i Liceum im. św. Stanisława Kostki kierowane przez 

Zofię i Bolesława Kozłowskich. Kieleckie gimnazja miały pod swą opieką 

komplety filialne tajnego nauczania działające, m.in. w: Nowej Słupi, 

Bodzentynie, Zagnańsku, Niewachlowie, Chęcinach, Łopusznie, Małogoszczu, 

Daleszycach, Sarbicach, Bolminie, Mroczkowie, gdzie młodzież zdawała 

egzaminy przed komisjami przyjeżdżającymi z Kielc. 

Podanie dziś dokładnej liczby uczestników tajnego nauczania w Kielcach 

jest bardzo trudne, ponieważ nie pozwala na to obecny stan badań. Dane 

statystyczne zawarte w literaturze przedmiotu bardzo się różnią, dlatego  

na potrzeby tego opracowania przyjęto liczbę uczestników tajnych kompletów  

w poszczególnych szkołach wg J. Strasza.   

                        

 

Należy dodać, że w Gimnazjum i Liceum im. S. Żeromskiego promocje 

uzyskało 200, a w Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi i im.  

św. S. Kostki około 650 uczniów z ośrodków filialnych .  

Nazwa szkoły 

 

1939/1940 1940/1941 1941/1942 1942/1943 1943/1944 1944/1945 

Gimnazjum i Liceum                

im. Bł.  Kingi  

100/200 250 250 300 300 300 

Gimnazjum i Liceum  

im. S. Żeromskiego 

19 85 159 186 204 167 

Gimnazjum i Liceum 

im. J. Śniadeckiego  

22/46 62 100 168 206 209 

Gimnazjum i Liceum 

im. Królowej  Jadwigi, 

im. św. S. Kostki 

29 89 99 66 181 ? 



TAJNE GIMNAZJUM W ZAGNAŃSKU 

 

Powstanie tajnego gimnazjum w Zagnańsku stało się koniecznością, 

ponieważ w okresie okupacji znajdowało się tutaj wiele młodzieży w wieku 

szkolnym, zarówno miejscowej, jak i przesiedlonej z Wielkopolski. Dlatego już 

w 1940 roku z inicjatywy miejscowego proboszcza ks. Jana Kurczaba 

rozpoczyna działalność tajne gimnazjum. O prężności kompletów świadczą 

dane o liczbie uczniów i pracujących w nich nauczycieli.  

 

W roku szkolnym 1940/41 –14 uczniów, 4 nauczycieli; w 1941/42 – 15 

uczniów, 4 nauczycieli; w 1942/43 – 28 uczniów, 6 nauczycieli; w 1943/44 – 

48 uczniów, 9 nauczycieli; w 1944/45 – 33 uczniów, 5 nauczycieli.   

 

Nauczaniem zajmowali się ksiądz  Jan Kurczab, Adam Mietus, inż. 

Bronisław Plenkiewicz, doc. Jan Sokołowski, Kamila Kowalska, Mieczysław 

Nowacki, Anna Jodłowska, Zofia Makarewicz, Stanisław Krupa, Anna 

Kowalczykowa, Zofia Kubicka, Stefania Kuzowarska, Halina Skrońska, 

Antoni Szacki (w okresie okupacji przebywając w Zagnańsku używał 

nazwiska Antoni Dąbrowski), dr Albin Urbanowski, Anzelm Lewandowski. 

Zajęcia odbywały się przez cały tydzień, przerywano je, gdy w okolicy 

pojawiała się żandarmeria niemiecka lub miały miejsce łapanki. Najczęściej 

nauczyciele i młodzież spotykali się, m.in.: na plebanii oraz w mieszkaniach  

(w Zagnańsku) dr. A. Urbanowskiego, dr. Borowskiego, dr. Kłaczyńskiego, 

rodziny Sobierajskich, (w Chrustach) K. Kowalskiej, rodziny Królów, 

Boguckich, w leśniczówce Tyrawskich obok dębu Bartka. Uczestnicy 

kompletów  wspominali także o zajęciach prowadzonych na górze Chełm  

w ładne, słoneczne dni. Corocznym egzaminom końcowym najczęściej 

przewodniczył Bolesław Kozłowski.  

W kronice szkolnej nauczycielka K. Kowalska zapisała: „Młodzież chętnie 

pracowała z myślą, że pracuje dla przyszłej wolnej Polski”.     

W Zagnańsku dla upamiętnienia tajnego gimnazjum i nauczania 

uzupełniającego w szkole powszechnej – 9 listopada 1996 r. Szkole 

Podstawowej nr 1 nadano imię Nauczycieli Tajnego Nauczania.  

Rozważając o tajnym nauczaniu, wspomnieć należy o formie działania dla 

dorosłych – prowadzonej od 1943 r. Uczestniczyli w niej głównie partyzanci. 

Na ziemi samsonowsko - zagnańskiej dominowały oddziały Kadry Polski 

Niepodległej (KPN) – Armii Krajowej (AK).  



Do dziś jest to najmniej znany epizod tajnej oświaty. Jak już wspomniano  

na terenie Zagnańska działały także kursy wojskowe (podchorążówka) 

zorganizowane przez Antoniego Szackiego dowódcę oddziału Narodowych Sił 

Zbrojnych (NSZ) na naszym terenie. 

 

 

 

 

Opracował: Roman Piskulak 

 


