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TADEUSZ ROSTAÑSKI (SCHRAMM)
– NAUCZYCIEL TAJNEGO NAUCZANIA
PODCZAS OKUPACJI NIEMIECKIEJ W GÓRACH
ŒWIÊTOKRZYSKICH (NOWA S£UPIA I OKOLICE)
Stanis³aw Jop
tel. (081) 525 86 99

Streszczenie: Rozprawa traktuje o osi¹gniêciach w zakresie tajnego nauczania w Górach
Œwiêtokrzyskich (Nowa S³upia i okolice). Zwa¿ywszy na w³aœciwoœci terenu stosowany by³ tam
przez Niemców wyj¹tkowy terror (kilkaset osób zamordowanych, eksterminacja ¯ydów) Dzia³a³
tam równie¿ prowokator i morderca wielu osób Franz vel Hans Wittek vel Witek. W tych to
warunkach Tadeusz Rostañski (Schramm) i ca³a jego rodzina z powodzeniem realizowa³a zadania.
Nie trzeba dodawaæ, ¿e byli oni zwi¹zani ze strukturami podziemnymi. Autor pracy to jego uczeñ
z okresu terroru niemieckiego.
S³owa kluczowe: tajne nauczanie, Nowa S³upia, Tadeusz Rostañski (Schramm)

W dniu 11 listopada 1999 r. zmar³ w Olsztynie w wieku ponad 75 lat (ur.
24 lutego 1924 r.) emerytowany nauczyciel III liceum w tym¿e mieœcie mgr
Tadeusz Rostañski (ur. Schramm). Ca³e zawodowe ¿ycie poœwiêci³ nauczaniu
i wychowaniu m³odzie¿y. Posiada³ niew¹tpliwy talent pedagogiczny. Zas³ugi
Jego winno siê przynajmniej w czêœci utrwaliæ. Nale¿a³em do grupy uczniów
Zmar³ego w odleg³ych i mrocznych latach niemieckiej okupacji. Du¿o Mu
zawdziêczam.
Pochodzi³ z rodziny nauczycielskiej. Zarówno ojciec (Tadeusz), jak i matka (Krystyna z domu Pinscher) pracowali w szkole powszechnej. Rodziny ojca
i matki by³y pochodzenia niemieckiego, osiad³y w Krakowie i spolonizowa³y
siê. Podczas okupacji niemieckiej Tadeusz Schramm (senior) pomimo nacisków
i gróŸb okupanta nie podpisa³ volkslisty. Co wiêcej, nie wypieraj¹c siê pochodzenia rodzina Schrammów czynnie udowodni³a przynale¿noœæ do narodu
polskiego.1
1

Rodzina wspó³pracowa³a z podziemiem niepodleg³oœciowym. Najwiêksze zas³ugi po³o¿y³a w zakresie tajnego nauczania. Informacje dotycz¹ce przesz³oœci: Tadeusz Rostañski (Schramm), Saga rodu
Schramm-Rostañskich, Olsztyn 1978 (maszynopis). Dysponowano czêœci¹ pierwsz¹ doprowadzon¹ do
koñca 1964 r. (s. 1–336) – [dalej cyt. T.R., Saga..., cz. I] oraz czêœci¹ obejmuj¹c¹ czasokres: druga po³.
1980–koniec 1987 r. Numeracja stron: 13–101 (1980–1984), [dalej cyt. cz. kol. II]; s. 1–58 (1985–1987)

136

Stanis³aw Jop

Tadeusz Rostañski (Schramm) urodzi³ siê 24 lutego w Chêcinach (woj.
kieleckie); rodzice uczyli w miejscowej szkole powszechnej. Rodzina przebywa³a
tam do 1930 r., a w latach 1930–1938 w Suchedniowie. W 1937 r. umiera matka
(styczeñ), a ojciec zawiera powtórny zwi¹zek (sierpieñ). Drug¹ ¿on¹ Tadeusza
(seniora) zosta³a równie¿ nauczycielka Zofia Hohendorf, pochodz¹ca tak¿e ze
spolonizowanej rodziny niemieckiej.2
Tadeusz junior przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹ uczêszcza³ cztery lata do gimnazjum ksiê¿y misjonarzy w Krakowie; ukoñczy³ on tam jedn¹ klasê starego oraz
trzy klasy gimnazjum ju¿ nowego (wed³ug reformy Jêdrzejewicza) typu.3 Dalsze
koleje edukacji przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co. Œwiadectwo ukoñczenia gimnazjum
(tzw. ma³¹ maturê) uzyska³ po zdaniu egzaminów w liceum pedagogicznym w Kielcach w maju 1946 r.4; egzamin dojrza³oœci (du¿¹ maturê) z³o¿y³ 27 marca 1947 r.
w trybie eksternistycznym w liceum pedagogicznym w Katowicach.5 W czerwcu
i lipcu 1951 r. zda³ egzaminy i przed³o¿y³ pracê dyplomow¹ I stopnia w zakresie
matematyki w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Katowicach.6 Magisterium
uzyska³ po rocznym studium w tej¿e uczelni 24 czerwca 1960 r. Na ich dokoñczenie uzyska³ roczny urlop z Ministerstwa Oœwiaty.7
Na tym mo¿na wyczerpaæ informacje dotycz¹ce formalnego wykszta³cenia
Tadeusza Rostañskiego. Trzeba mo¿e dodaæ, ¿e przeszed³ szkolenie przygotowuj¹ce do prowadzenia zajêæ wychowania fizycznego.8 Zakres jego wiedzy
i umiejêtnoœci by³ znacznie szerszy. Zna³ kilka jêzyków (³acinê, niemiecki,
hiszpañski, wêgierski, esperanto). Opanowa³ je nie tylko w szkole czy na kursach,
ale przede wszystkim jako samouk.9 Zbiera³ i opracowywa³ hymny ró¿nych
pañstw.10 Pisa³ sztuki teatralne wystawiane g³ównie w szkole, równie¿ w jêzyku
esperanto.11

– [dalej cyt. cz. kol. III]. Tekst na ogó³ ciekawy. Zawiera jednak i nieœcis³oœci. Zauwa¿a siê te¿
sporadycznie kontrowersyjne oceny. Informacja dotycz¹ca „Sagi”: List brata Krzysztofa Rostañskiego
(Schramma) do autora, Katowice 9 I 2001 r.; zob. tak¿e A. Ponikowski, Kartki z dziejów oœwiaty
i kultury w gminie Nowa S³upia, Kielce 1987, s. 43.
2 T.R., Saga..., cz. I, s. 16–158.
3 Tam¿e, s. 30–104.
4 Tam¿e, s. 172.
5 Tam¿e, s. 184, 185.
6 Tam¿e, s. 222; List Krzysztofa Rostañskiego (Schramma) do autora, Katowice 4 IX 2001 r.
7 T.R., Saga..., cz. I, s. 305; List Krzysztofa Rostañskiego (Schramma) do autora, Katowice 4 IX
2001 r. Promotor pracy profesor Wakulicz.
8 Kolejne wakacyjne kursy: I (Wis³a 1947 r.), II (Wis³a 1948 r.), III (Augustów 1949) stopnia –
T.R., Saga..., cz. I, s. 188–206; List Tadeusza Rostañskiego (Schramma) do autora, Olsztyn, 5 V 1995 r.
9 Wywiad Tadeusza Rostañskiego, „Expres Pojezierza” 24–30 VI 1999 r.
10 Tam¿e; Listy Tadeusza Rostañskiego (Schramma) do autora: Olsztyn: Wielkanoc 1995; 20 I 1996;
29 III 1996; 11 IX 1996; 13 VIII 1997.
11 Np. dotycz¹cych Miko³aja Kopernika i Ludwika Zamenhofa: Rostañski T., Sceny z ¿ycia Miko³aja
Kopernika, Olsztyn 1993; ten¿e, Ho, mia kor’ – Spectaclo pri Ludovico Zamenhof. 1897–1987. Contijara
jubileo de Esperanto, Gijon, Decembro 1987.
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Pó³ wieku pracowa³ w oœwiacie, zaczynaj¹c w 1941 r. w tajnym nauczaniu,
w Nowej S³upi i okolicy12, a koñcz¹c w mniejszym czy wiêkszym wymiarze
godzin w III liceum w Olsztynie w 1991 r.13
Przedmiotem zainteresowania jest okres okupacji niemieckiej i pocz¹tki
tzw. w³adzy ludowej: jesieñ 1939–lipiec 1945 r., a w³aœciwie ten okres, który
objêty by³ tajnym, a póŸniej jawnym, nauczaniem. Do Nowej S³upi, miasteczka
pod £ys¹ Gór¹ (Œwiêty Krzy¿), rodzina Schrammów przyby³a latem 1938 r.
Tadeusz (senior) i jego druga ¿ona Zofia zostali zatrudnieni od 1 wrzeœnia w
miejscowej szkole powszechnej. Pracowali tam do lata 1944 r.; Zofia Schramm
w okresie okupacji nie by³a w szkole zatrudniona. Podczas bezpoœrednich dzia³añ
wojennych w drugiej po³owie 1944 r. rodzina utraci³a mieszkanie i dorobek
¿ycia w po¿arze, rozproszy³a siê i tu³a³a po ró¿nych miejscowoœciach (Leœna,
Cz¹stków). Od stycznia 1945 r. do koñca roku szkolnego 1945/46 zamieszka³a
w Bielinach po drugiej stronie £ysej Góry, gdzie Tadeusz (senior) obj¹³ kierownictwo szko³y, jego ¿ona natomiast posadê nauczycielki. Od roku szkolnego
1946/47 Schrammowie przenieœli siê na Górny Œl¹sk do Micha³kowic w pobli¿u
Siemianowic, gdzie pracowali w szkole podstawowej. Tadeusz (senior) zmar³
w maju 1963 r., druga ¿ona Zofia we wrzeœniu 1966 r.14
W tej licznej rodzinie 4 synów pochodzi³o z pierwszego zwi¹zku:
Stanis³aw (ur. 22 maja 1922 r. w Ujnach gm. Holendry), Tadeusz (25 lutego
1924, Chêciny), Feliks (21 maja 1926, Chêciny) i Krzysztof (16 paŸdziernika
1930, Suchedniów); z drugiego zwi¹zku: syn Andrzej (1 maja 1939, Nowa
S³upia) oraz córka Maria (31 lipca 1943, Nowa S³upia).15 Wszyscy ukoñczyli
studia wy¿sze.16 Nale¿y dodaæ jeszcze jedn¹ wa¿n¹ informacjê. W 1949 r.
Tadeusz Schramm z ¿on¹ i m³odszym potomstwem (Krzysztof, Andrzej, Maria)
zmieni³ nazwisko na Rostañski, w 1953 r. uczyni³ to syn Feliks, a w 1964 r.
Tadeusz (junior) ju¿ z rodzin¹. Zrobiono to w ramach akcji repolonizacyjnej na
Górnym Œl¹sku. Nauczyciele mieli daæ przyk³ad. Nowe nazwisko Rostañski
12

T.R., Saga..., cz. I, s. 121–146.
Tam¿e, cz. kol. II, s. 93; cz. kol. III, s. 1, 4, 13–15, 19, 27, 49; Informacja o by³ym pracowniku
szko³y panu mgr Tadeuszu Rostañskim, III Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko³aja Kopernika w Olsztynie, ul. Sybiraków 3, Olsztyn, 15 XI 1999 r. [dalej cyt. Informacja...] ksero w archiwum autora.
14 T.R., Saga..., cz. I, s. 16–322; Kwestionariusz dotycz¹cy Rostañskiej Zofii. Biogram opracowa³
pasierb Krzysztof Rostañski, Katowice 14 maja 1973 r. – Maszynopis w archiwum rodzinnym.
15 T.R., Saga..., cz. I, s. 13, 16, 17, 28, 100, 139; List Krzysztofa Rostañskiego do autora, Katowice
20 X 2001 r.
16 Stanis³aw – medycynê (lek. med. 1952), Tadeusz – matematykê (dypl. I stopnia 1951, magisterium
1960), Feliks – Wydzia³ Elektryczny Politechniki Œl¹skiej (in¿ynier energetyk 1960), Krzysztof – biologiê
(dypl. I stopnia 1952, magisterium 1954, doktorat 1964, dr hab. 1972, prof. 1983), Andrzej – geografiê
(magisterium 1963), Maria, zamê¿na Gregor – polonistykê (magisterium 1966), Listy Krzysztofa Rostañskiego do autora, Katowice 26 VIII 2001 r., 4 IX 2001 r., 20 X 2001 r., 10 X 2003 r.
13
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oznacza³o rozstanie z dawnym brzmieniem.17 Stare nazwisko zachowa³ jedynie
najstarszy Stanis³aw.18
W Górach Œwiêtokrzyskich (zobacz za³¹czony szkic) w okresie okupacji
niemieckiej panowa³ wyj¹tkowy terror. Dzia³ania partyzantów mia³y byæ zd³awione poprzez okrucieñstwa wymierzane na œlepo przeciwko cywilnej ludnoœci.
Zabijano ca³e rodziny, nie oszczêdzaj¹c kobiet i dzieci, palono wsie, a w nich
ludzi ¿ywcem (Michniów). Lista zbrodni niemieckich jest d³uga. Wybudowane
w Nowej S³upi przed wojn¹ schronisko turystyczne pod £ys¹ Gór¹ zosta³o zajête
przez posterunek ¿andarmerii niemieckiej (Stützpunkt). Zwo¿ono tam podejrzanych i najczêœciej rozstrzeliwano. Chowano ich (oprócz mê¿czyzn, kobiety
i dzieci) pod tzw. Ska³k¹, w sumie 200 osób. Wyró¿nia³o Now¹ S³upiê i ca³y
rejon Gór Œwiêtokrzyskich równie¿ to, ¿e dzia³a³ tu nas³any do Polski agent
niemiecki – szpieg, organizator siatki konfidentów i prowokatorów, a jed-

Góry Œwiêtokrzyskie w okolicach Nowej S³upi

17

T.R., Saga..., cz. I, s. 208, 237, 327–329; List Tadeusza Rostañskiego (Schramma) do autora,
Olsztyn 28 I 1993 r.; List Krzysztofa Rostañskiego do autora, Katowice 10 X 2003 r.
18
Tam¿e, Zmiana nazwiska komplikowa³a wykonywanie zawodu lekarza. Wystêpuj¹ dwie wersje
nazwiska: stara – Schramm, nowa – Rostañski. Ponadto jeden z rodziny (Stanis³aw) zachowa³ stare
nazwisko. Mo¿e to dezorientowaæ. Aby tego unikn¹æ przy nowym ju¿ u¿ywanym nazwisku (Rostañski)
umieszczano czasem w nawiasie star¹ wersjê. Z nazwiskiem Schramm zwi¹zane s¹ zreszt¹ dokonania
tej rodziny w Górach Œwiêtokrzyskich.
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noczeœnie bezpoœredni morderca wielu osób, Franz lub Hans Witek vel Wittek,
Chorwat. Autentyczna postaæ niczym z filmu grozy. Osiedli³ siê on przed wojn¹
(1938 r.) we wsi Mirocice w pobli¿u Nowej S³upi. ¯ona jego pochodz¹ca z
Oœwiêcimia by³a nauczycielk¹ w miejscowej szkole. Zwa¿ywszy na zbrodnicz¹
dzia³alnoœæ, poczyniono na Wittka szereg nieudanych zamachów, m.in. 23
czerwca 1942 r. w Mirocicach. Spowodowa³o to, ¿e wyprowadzi³ siê z tej
miejscowoœci z rodzin¹. Po krótkim pobycie w Nowej S³upi rodzina Wittków
przenios³a siê na pocz¹tku paŸdziernika tego¿ roku do Kielc. Mieszkaj¹c w
Kielcach Wittek kierowa³ siatk¹ konfidentów i prowokatorów. Nie udawa³y siê
kolejne zamachy; dopiero ostatni zakoñczy³ siê sukcesem (Akcja Hiszpania) –
wykonany 15 czerwca 1944 r., na dwa dni przed zamierzonym jego wyjazdem
do Hiszpanii.
Postaæ Wittka przedstawi³a w swej pracy Maria Michalczyk. Autorka tej
ciekawej ksi¹¿ki wyra¿a przypuszczenie, ¿e nie by³ on Chorwatem, lecz Niemcem urodzonym w Chorwacji.19 O Wittku i terrorze niemieckim wypowiada siê
równie¿ w cennej publikacji A. Ponikowski. Zamieszcza te¿ fotokopiê przedwojennego dowodu osobistego tego agenta, wystawionego przez wójta gminy
Falenty. Wystêpuje on tam pod nazwiskiem Franciszek Witek. A. Ponikowski
to uczestnik konspiracji, a przede wszystkim nauczyciel tajnego nauczania.
Wracaj¹c do Wittka deklarowa³ on siê jako Chorwat, by³ te¿ zreszt¹
z przywódc¹ nacjonalistów chorwackich Ante Pawelicem zaprzyjaŸniony.20 Potwierdza to najstarszy z braci Schrammów – Stanis³aw, zatrudniony w 1941 r. na
poczcie w Nowej S³upi by³ œwiadkiem, jak Wittek nada³ w przeddzieñ (12 czer19
M. Michalczyk, Diabe³ pi¹tej kolumny, Inowroc³aw 1986 – Wspomnienia ¿o³nierza AK i szefa
wywiadu wojskowego placówki Dolno w Górach Œwiêtokrzyskich. Publikacja, pomimo ¿e pozbawiona
stosowanego w formie przypisów aparatu naukowego, zas³uguje na uznanie. Oparta jest na dokumentach,
a przede wszystkim relacjach osób. A oto podstawowe informacje zawarte w tej ksi¹¿ce. Imiê Franz
figurowa³o w karcie meldunkowej, powszechnie nazywany by³ Hansem (s. 25). Znaczna czêœæ informacji
pochodzi od lekarza dr Józefa Kalisza, który leczy³ Wittka i jego rodzinê (s. 28–34). Pochodzi³ on
z Chorwacji, szko³ê techniczn¹ ukoñczy³ w Grazu w Austrii. W 1916 r. zosta³ zmobilizowany do
marynarki austriackiej, a po rozpadzie tej monarchii wst¹pi³ do jugos³owiañskiej marynarki wojennej.
Cz³onek chorwackiej organizacji niepodleg³oœciowej – Ustaszy, uczestnik buntu 1929 r. (s. 30); chwali³
siê, ¿e bra³ udzia³ w zamachu w 1934 r. w Marsylii i osobiœcie zastrzeli³ francuskiego ministra spraw
zagranicznych Ludwika Barthu. Pomniejsza³ rolê Pawelica (figurant – s. 31–34). Zwi¹zek ma³¿eñski
zawar³ w Oœwiêcimiu, z tej miejscowoœci pochodzi³a ¿ona (s. 26, 37). Pod nazwiskiem Stanis³awy
Herkiel z dwoma córkami (ok. 5 i 7 lat) zamieszka³a ona w Mirocicach w 1938 r. i objê³a w miejscowej
szkole posadê nauczycielki. W tym¿e roku do³¹czy³ do tej rodziny Wittek; oœwiadczy³, ¿e jest mê¿em
Herkiel i ojcem jej córek (s. 37). Zna³ on nastêpuj¹ce jêzyki: chorwacki, w³oski, hiszpañski, polski
(poprawna polszczyzna); najlepiej pos³ugiwa³ siê niemieckim (s. 27). O œmierci Wittka wspomina
E. F¹tara, Obroñcom œwiêtokrzyskich wsi, Warszawa 1973, s. 29. Ten¿e F¹tara pochodz¹cy ze wsi Dêbno
w Górach Œwiêtokrzyskich jest autorem obszernych wspomnieñ: Eugeniusz F¹fara, „Nawrot”,
W œwiêtokrzyskiej partyzantce, Bia³ystok 1985.
20

Zob. przyp. 19; A. Ponikowski, Nowa S³upia w dymach wojennych 1939–1945, Kielce 1997,
s. 17–71, 89.
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wca) d³ugi i serdeczny telegram z ¿yczeniami imieninowymi (oczywiœcie
w jêzyku chorwackim) do Ante Pawelica.21
Nie trzeba dodawaæ, ¿e stykanie siê z Wittkiem do najbezpieczniejszych
nie nale¿a³o. Ten¿e Wittek przyczyni³ siê do aresztowania brata macochy,
in¿yniera Zygmunta Hohendorfa i jego córki Anny, zwi¹zanych ze strukturami
podziemnymi. Zes³ani do obozu koncentracyjnego, szczêœliwie prze¿yli.22 Sam
Stanis³aw Schramm, nale¿¹c do AK i pracuj¹c na poczcie, przechwytywa³ donosy
do Niemców (¿andarmeria, gestapo) lub Wittka osobiœcie i ostrzega³ zagro¿onych. Pomaga³ w tym listonoszowi Ponikowskiemu. Niestety, zdarza³o siê, ¿e
informacje o gro¿¹cym niebezpieczeñstwie by³y bagatelizowane, co koñczy³o
siê tragicznie.23 W akcji ostrzegania przed niebezpieczeñstwem brali udzia³ inni,
w Nowej S³upi listonosz Stanis³aw Kaczmarski i zaprzysiê¿ony kurier 11-letni
Adam Sala.24
W tych czasach ¿ycie p³ynê³o swoim nurtem. W ka¿dej chwili mo¿na je
by³o straciæ. Mo¿na te¿ by³o znaleŸæ siê w mniej lub bardziej ekstremalnych
warunkach (wywóz na przymusowe roboty do Niemiec, uwiêzienie, obóz koncentracyjny). Rozpowszechni³ siê bandytyzm, zdecydowanie i skutecznie ukrócony przez podziemny wymiar sprawiedliwoœci. Rozpoznawano tak¿e i likwidowano konfidentów.25
Za prowadzenie tajnego nauczania na ogó³ grozi³ obóz koncentracyjny,
a w nim ma³e szanse na prze¿ycie.26 Zamkniête zosta³y, jak wiadomo, szko³y
wy¿sze i œrednie. W ograniczonym zakresie funkcjonowa³y szko³y powszechne.
Z programu nauczania usuniêto historiê, geografiê, naukê o literaturze.27 Nauczanie tajne prowadzono w kilkuosobowych grupach tzw. kompletach. W Nowej
S³upi takie komplety prowadzili: wspomniany Antoni Ponikowski, wówczas
21

List Stanis³awa Schramma do autora, £om¿a, 27 VII 2001 r.
Tam¿e.
23 List Stanis³awa Schramma do autora, £om¿a 27 VII 2001 r. Ostrze¿ona zosta³a córka leœniczego
w Szczygie³kowej Woli. Donos na ni¹ do „Wittka i Giestapo w Kielcach” napisa³ robotnik leœny K³os
(ukrywa³a broñ, œpiewa³a polskie piosenki). Stanis³aw Schramm osobiœcie siê uda³ by dziewczynê
przestrzec; doradzi³ natychmiastowy wyjazd. Zbagatelizowa³a ostrze¿enie. Po kilku tygodniach aresztowano j¹, zes³ano do Oœwiêcimia, gdzie zginê³a. O powi¹zaniu Stanis³awa Schramma z placówk¹ AK
w Nowej S³upi pisze A. Ponikowski (Nowa S³upia w dymach wojennych..., s. 22).
24 M. Michalczyk, Diabe³..., s. 159–166.
25 Tam¿e. Bandytyzm ukrócili przede wszystkim partyzanci. Mo¿na podaæ szereg przyk³adów ich
dzia³añ w przywracaniu praworz¹dnoœci. Najwiêksz¹ zas³ugê po³o¿y³o zgrupowanie pod dowództwem
„Ponurego”, a póŸniej „Nurta”. Zob. C. Chlebowski, Pozdrówcie Góry Œwiêtokrzyskie, Warszawa 1993.
Praca ma 6 wydañ, ostatnie w³aœnie z 1993 r., por. tak¿e E. F¹fara, Obroñcom œwiêtokrzyskich wsi;
ten¿e, W œwiêtokrzyskiej partyzantce; por. A Su³owski, U podnó¿a Gór Œwiêtokrzyskich. Z dziejów
obwodu ZWZ–AK 1939–1945, Warszawa 1987.
26 Np. represje w Kielcach i Sandomierzu – zob. M. Michalczyk, Diabe³..., s. 102; R. Kotowski,
Tajne nauczanie w Sandomierzu w latach 1939–1944 [w:] 400 lat Collegium Gostonianum. Materia³y
z sesji naukowej, Sandomierz 2002, s. 71–72.
27 A. Ponikowski, Kartki..., s. 38–39; ten¿e, Nowa S³upia..., s. 41–47.
22
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absolwent szko³y œredniej, Barbara Janiszewska, „panna Basia”, studentka, Tadeusz Schramm (junior), absolwent III klasy gimnazjum w Krakowie.28
Dokonania dydaktyczne Tadeusza Schramma juniora to przedmiot dalszych dociekañ. Na wstêpie warto wspomnieæ o dzia³aniach w zakresie tajnego
nauczania Antoniego Ponikowskiego i Barbary Janiszewskiej, „panny Basi”.
Powinny one równie¿ zostaæ w rozprawach dok³adniej opracowane. Punkty
nauczania wymienionych osób mieœci³y siê w Nowej S³upi: Ponikowskiego –
u Gajeka przy ul. Kieleckiej, Janiszewskiej – u Mierzejewskiego przy ul. Œwiêtokrzyskiej 42. A oto lista uczestników tych dwóch kompletów sporz¹dzona przez
A. Ponikowskiego (tab. 1).29
Tabela 1. Uczestnicy kompletów A. Ponikowskiego i B. Janiszewskiej
Komplet uczestników tajnego nauczania
Antoniego Ponikowskiego

Barbary Janiszewskiej

Bronikowska Barbara

Klimecka El¿bieta

Gajek Henryka

Koz³owska Halina

Gajek Zofia

Nawrocka Marta

Gajek Zenon

¯ebrowska Teresa

Gajewski Janusz

Staniewska Bronis³awa

Kosiñska Alicja

Mierzejewska Stanis³awa

Kaczmarska Helena

Bargie³owska Zdzis³awa

Kosiñska Krystyna

£ukasiewicz Andrzej

Karbowniczek Stanis³aw

Flakiewicz Roman

Marczewski Antoni
Marczewski Jan
Plewiñski Jan
Po¿arzycki Kazimierz
Jurzyñski Edmund
Po¿arzycki Tadeusz

Uczniowie tych zespo³ów, podobnie jak uczniowie T. Schramma, zdawali
egzaminy sprawdzaj¹ce w Kielcach przed komisj¹ tajnego gimnazjum, którym
kierowa³ dyrektor Ildefons Sikorski. Wed³ug szacunku Ponikowskiego, w samej
28
Tam¿e, s. 43–47; T.R., Saga..., cz. I, s. 30–104. Literatura dotycz¹ca tajnego nauczania jest
obszerna. Przyk³adowo mo¿na podaæ kilka pozycji: J. Krasuski, Tajne szkolnictwo polskie w okresie
okupacji hitlerowskiej 1939–1945, Warszawa 1977; M. Banasiewicz, Polityka naukowa i oœwiatowa
hitlerowskich Niemiec na ziemiach polskich „wcielonych” do Trzeciej Rzeszy w okresie okupacji
1939–1945, Poznañ 1980. Terenu województwa kieleckiego dotyczy ksi¹¿ka: A. Massalski, Szkolnictwo
na KielecczyŸnie w okresie okupacji 1939–1945, Warszawa, Kraków 1975. W tej ostatniej pracy brak,
niestety, informacji odnosz¹cych siê do Nowej S³upi (zob. s. 122, tab. XXVIII).
29

A. Ponikowski, Nowa S³upia..., s. 43.
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Nowej S³upi podczas okupacji program gimnazjalny przerabia³o ok. 30 uczniów.30
Pierwszych korepetycji z polskiego i rachunków udziela³ Tadeusz
Schramm kole¿ance z trzeciej klasy w maju 1935, maj¹c lat 11. Zarobi³ wówczas,
jak wspomina, 10 z³. Dziewczynka „okaza³a siê pojêtna, mia³a tylko pewne
braki”.31 Kolejnym doœwiadczeniem by³y lekcje udzielane Danusi Rutkowskiej
(czerwiec – sierpieñ 1940 r.) w Zakrzowie w okolicach Radomia.32
W³aœciw¹ pracê nauczycielsk¹ Tadeusz Schramm podj¹³ dopiero 1 lutego
1941 r. jako korepetytor dzieci ma³¿eñstwa Marii i Antoniego Jopów w Starej
S³upi: pisz¹cego te s³owa Stanis³awa, lat 9 (kl. III), Janiny lat 8 (kl. II), niebawem
równie¿ 5-letniej Marii-Teodory. Pomys³odawc¹ by³ Antoni Jop, nasz ojciec.33
T. Schramm w swojej Sadze poœwiêca nieco miejsca tej postaci,34 jak
równie¿ jego ¿onie, a naszej matce Marii35 oraz bratu Franciszkowi – póŸniejszemu biskupowi.36 Antoni Jop docenia³ oœwiatê. Dziêki niemu mog³a funkcjonowaæ przed II wojn¹ œwiatow¹ w Starej S³upi 7-klasowa szko³a powszechna.
Grozi³o, ¿e zostanie zredukowana do czteroletniej szkó³ki, jak w wielu innych
miejscowoœciach, poniewa¿ nie by³o sal lekcyjnych. Ojciec na jednej z zakupionych kilkuhektarowej dzia³ce postawi³ dwa obszerne domy. Jeden zawiera³ dwie,
drugi jedn¹ klasê lekcyjn¹. By³y one budowane i przystosowane do u¿ytku
szkolnego w konsultacji z ówczesnym kierownikiem szko³y Bart³omiejem Garbiczem. Te 3 sale skutecznie uzupe³ni³y ogólny stan. Pobiera³em przed wojn¹
w jednej z tych sal naukê w klasie pierwszej. Pomieszczenia by³y obszerne,
30

Tam¿e, s. 41–47.
T.R., Saga..., cz. I, s. 56, 57.
32 Tam¿e, s. 115–118. Wówczas 16-letni Tadeusz zatrudniony by³ przy wypasie byd³a w 50 ha
resztówce. W³aœcicielem by³ lekarz praktykuj¹cy w Nowej S³upi Bogus³aw £uszcz. Administrowa³
ojciec w³aœciciela, uczennic¹ natomiast by³a siostrzenica w³aœciciela; udzielane lekcje to dodatkowe
obowi¹zki. Brak informacji o wieku uczennicy; ten¿e, Wspomnienia z pracy w tajnym nauczaniu w okresie
okupacji hitlerowskiej w latach 1941–1945, Olsztyn, s. 1–2. Maszynopis licz¹cy 16 stron plus za³¹cznik.
Wed³ug informacji w Sadze (cz. kol. III, s. 2, 5) tekst zosta³ napisany w 1985 r. [dalej cyt. Wspomnienia...,
1985].
33 T.R., Saga..., cz. I, s. 121, 122.
34 Tam¿e. Nie wszystkie szczegó³y w tekœcie s¹ zgodne z prawd¹. Gospodarstwo liczy³o nie 30 ha,
ale ok. 20 ha. Antoni Jop (1886–1970) – uczestnik I wojny œwiatowej w armii rosyjskiej tu³a³ siê kilka
lat w Rosji. Twierdzi³, ¿e do szko³y uczêszcza³ „tylko jedn¹ zimê” (sic!). Formu³owa³ w piœmie myœli
poprawnie, chocia¿ z b³êdami ortograficznymi. Zna³ jêzyk rosyjski. Bra³ czynny udzia³ w ¿yciu
spo³ecznoœci lokalnej: cz³onek zarz¹du gminy (do 1949 r.), inicjator budowy we wsi Stara S³upia domu
ludowego, prezes miejscowej ochotniczej stra¿y po¿arnej.
35 Maria z Mrozowskich Jop (1909–1983), m³odsza od Antoniego ponad 20 lat.
36 Franciszek Jop (1897–1976). Podstawowe informacje zob. J. Miko³ajec, Jop Franciszek bp [w:]
Encyklopedia Katolicka, t. VIII, Lublin 2000, kol. 76. Biskup pomocniczy w Sandomierzu (1945–1952),
tymczasowy rz¹dca diecezji krakowskiej (1952–1956), rz¹dca, a póŸniej biskup ordynariusz diecezji
opolskiej (1956–1976). ¯yciu i dzia³alnoœci biskupa Jopa poœwiêcono kilkanaœcie rozpraw, w tym
2 ksi¹¿ki. Obronione zosta³y 3 prace doktorskie: na Gregorianum w Rzymie (1), na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie (2).
31
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widne, funkcjonalne; pomiêdzy budynkami usytuowano boisko szkolne. Oczywiste, ¿e te szko³y by³y budowane przez Antoniego Jopa z myœl¹ o edukacji
w³asnych dzieci,37 korzyœæ odnios³y jednak równie¿ dzieci ze Starej S³upi
i s¹siednich Grzegorzowic.
Skoro na skutek obiektywnych ograniczeñ (zarz¹dzenie okupanta) szko³a
nie mog³a realizowaæ programu, ojciec zdecydowa³ siê na korepetytora, tym
bardziej ¿e dysponowa³ ekwiwalentem, którym móg³ zap³aciæ – ¿ywnoœci¹.
¯ywnoœæ w okresie okupacji mia³a bardzo wysok¹ cenê. G³ód, a czêœciej
niedo¿ywienie by³o zjawiskiem powszechnym. Okupant niemiecki bezwzglêdnie
egzekwowa³ œwiadczenia w naturze w ró¿norodnej formie: zbo¿e, ziemniaki,
mleko, tzw. ¿ywiec (byd³o, trzoda chlewna) – tak samo zreszt¹ robi³y to póŸniej,
w latach piêædziesi¹tych, szeœædziesi¹tych, w³adze komunistyczne w ramach
obowi¹zkowych dostaw. Twierdzenie niektórych pisarzy38, ¿e w okresie okupacji
niemieckiej wieœ mia³a siê dobrze, nie jest zgodne z prawd¹.
Antoni Jop prezentowa³ pogl¹d, ¿e przyczyn¹ wielu nieszczêœæ, obok
pod³oœci, jest zwyk³a ludzka g³upota i brak wyobraŸni, szczególnie niebezpieczne
w czasie zagro¿eñ. Jednym z jej przejawów by³o gadulstwo, wygadywanie na
Niemców. Sytuacja w gospodarstwie by³a z³o¿ona, zatrudnia³o ono du¿¹, ponadnormatywn¹ liczbê osób, ka¿dy chcia³ jakoœ prze¿yæ. W domu by³y ma³e dzieci.
W³aœnie dzieci i ludzie naiwni, gadatliwi stwarzali zagro¿enie. We wsi i okolicy
byli przecie¿ konfidenci okupanta. W domu pojawiali siê zwykli bandyci, póŸniej
mniej lub bardziej autentyczni partyzanci. W³aœnie partyzanci („Ponury”, „Nurt”)
ukrócili bandytyzm, donosicielstwo itp., wprowadzili pewien porz¹dek. Winno
siê dodaæ, ¿e na polecenie w³adz gminy w naszym domu czêsto nocowali, a nawet
przebywali na wikcie kilka dni (by³ wolny pokój) ró¿ni ówczeœni funkcjonariusze
(„dygnitarze”), wœród nich tak¿e konfidenci,39 a nawet gestapowcy (?)40. Ojciec
¿elazn¹ rêk¹ sprawowa³ rz¹dy. Dzieci mia³y wbijany do g³owy zakaz mówienia
o tym, co siê w domu dzieje, zakaz mówienia przeciw komukolwiek, ogólnie
nieufnoœæ wobec innych. Ludziom zatrudnionym wyjaœniono, ¿e ich z³oœliwe
czy bezmyœlne poczynania w nich samych uderz¹.
37 Stanis³aw (1932 r.), Janina (1933–2004), Maria-Teodora (1936 r.), Andrzej (1939 r.), Helena
(1943 r.), Tadeusz (1947–1971).
38

F. Goetel, Czasy wojny, Londyn 1955, s. 65–73.

39

Mama opowiada³a, jako œwiadek, o ch³opaku ze wsi, który przyszed³ z pewn¹ spraw¹; da³ siê
wci¹gn¹æ w niebezpieczn¹ rozmowê, jak siê okaza³o, z konfidentem. Zosta³ po kilkunastu dniach zabrany
do obozu koncentracyjnego przez niemieck¹ ¿andarmeriê. „Pan Jop to mi nie wierzy, bo nic nie mówi”.
OdpowiedŸ: „Panie, ja nie krytykujê w³adzy, w³adza to jest w³adza, trzeba jej polecenia wykonywaæ”.
40

Pamiêtam dwóch osobników, którzy przebywali kilka dni. Po polsku mówi³ jeden z nich. Zachowywali siê poprawnie, a nawet uprzejmie. Spowodowa³o to szczególn¹ czujnoœæ i kontrolowan¹ uprzejmoœæ
ojca. Jeden z nich poszed³ obejrzeæ gospodarstwo. Wzbudzi³ przera¿enie, bo zajrza³ do obory, gdzie
w specjalnym pomieszczeniu by³ jeden niekolczykowany (sic! – wszystkie zwierzêta oprócz koni by³y
zakolczykowane i wci¹gniête do ewidencji) – tucznik przeznaczony na ubój. Wydaje siê jednak, ¿e mia³
on inne sprawy na g³owie, ani¿eli zajmowanie siê nierogacizn¹.
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Tego rodzaju ostrze¿enia by³y konieczne; w domu bowiem prowadzono
dzia³ania, lub mia³y miejsce zdarzenia, które na jego mieszkañców, a przede
wszystkim gospodarzy, mog³y sprowadziæ nieszczêœcie. A oto kilka przyk³adów:
1. Zdarzy³o siê, ¿e raz w nocy poprosi³ o wsparcie ¿o³nierz sowiecki
(Rosjanin), uciekinier z obozu jenieckiego na Œwiêtym Krzy¿u. Zosta³ nakarmiony, zaopatrzony, poszed³ dalej. Nie móg³ i nie chcia³ pozostaæ; dom by³ pe³en
ludzi, ponadto gospodarstwo usytuowane by³o przy drodze. Ucieczek, jak siê
okazuje, by³o wiêcej; uciekinierzy, niestety, rozprzestrzenili (o czym obszerniej
dalej) we wsiach epidemiê tyfusu plamistego; dziesi¹tkowa³a ona bowiem jeñców
w powiêziennych celach na £ysej Górze. Nasz przypadek na szczêœcie nie mia³
negatywnych nastêpstw.
2. Matka wydawa³a w miarê mo¿liwoœci posi³ki ¯ydom z s¹siedniej Nowej
S³upi, szczególnie dzieciom. By³o to równie¿ surowo zakazane. Sami ¯ydzi
ryzykowali, gdy¿ pod kar¹ œmierci mieli zakaz opuszczania getta w Nowej S³upi.
Czêste by³y przypadki ich zabójstw przez Niemców.41
3. Odbiegaj¹ce od poprzednich, ale konieczne ze wzglêdu na liczbê osób
przebywaj¹cych w gospodarstwie dzia³anie. Kilka razy w roku mia³o miejsce
œwiniobicie. Jeœli siê nie mia³o zezwolenia, grozi³a za to oficjalnie kara œmierci,
na ogó³ obóz koncentracyjny, a co najmniej wiêzienie.
W takim oto domu Tadeusz (junior) zosta³ zatrudniony jako korepetytor.
Oficjalnie wed³ug wpisu do okupacyjnego dowodu osobistego (Kennkarte) by³
on robotnikiem rolnym (Landarbeiter).42 Lekcje prowadzone by³y jawnie. Nauka
w zakresie szko³y powszechnej, przynajmniej w okrojonym zakresie, nie by³a
zabroniona. Oczywiœcie realizowany by³ pe³ny program; ponadto najstarszemu
Stanis³awowi udzielane by³y lekcje jêzyka niemieckiego. Nauczanie prowadzone
by³o w pokoju przy doœæ obszernym stole, usytuowanym pod oknem, które
wychodzi³o na wschód – na podwórze. Siedzia³ przy nim nauczyciel z uczniami,
Stanis³awem i Janin¹. Niebawem do³¹czy³a Marysia, wciœniêta z boku pomiêdzy
sto³em a szczytem ³ó¿ka. W formie zabawy, a mo¿e w³aœnie dlatego, szybko
opanowa³a umiejêtnoœæ czytania, pisania i rachunków wchodz¹cych w zakres
klasy pierwszej; naukê w szkole rozpoczê³a o 2 lata wczeœniej, a maturê uzyska³a,
maj¹c 17 lat.43
Wówczas 17-letni nauczyciel wykaza³ siê prawdziwym talentem pedagogicznym. Lekcje by³y prowadzone nie tylko przystêpnie, ale przede wszystkim
ciekawie. Dotyczy³o to szczególnie historii, geografii oraz literatury. Dodatkowym bardzo wa¿nym sk³adnikiem edukacji by³y dostarczane lektury o tematyce
fantastycznej i przygodowej (np. Verne), czytane, najczêœciej wieczorami, przez
41

Por: A. Ponikowski, Nowa S³upia..., s. 19–39.

42

T. Rostañski, Wspomnienia..., 1985, s. 3; ten¿e, Saga..., cz. I, s. 121–123. Dowód taki wyda³
urz¹d gminy w Nowej S³upi.
43

Ten¿e, Wspomnienia..., 1985, s. 3; ten¿e, Saga..., cz. I, s. 121–123.
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pisz¹cego te s³owa przy md³ym œwietle lampy naftowej. Tadeusz (junior) zyska³
akceptacjê i przywi¹zanie nas, dzieci, oraz szacunek rodziców.44
Zajêcia odbywa³y siê por¹ popo³udniow¹. Po przyjœciu z Nowej S³upi (ok.
2,5 km) nauczyciel spo¿ywa³ obiad. Po obiedzie lub póŸniej, po lekcjach, czêsto
rozmawia³ z rodzicami, na ogó³ na temat lokalnych wydarzeñ, przede wszystkim
sytuacji na frontach. Tu g³ównym Ÿród³em informacji by³a lektura niemieckich
gazet, które Schrammowie z pobliskiej poczty po¿yczali, a nawet niektóre
abonowali („Krakauer Zeitung”, „Völkischer Beobachter”, „Das Reich”). Lekcje
trwa³y 4–5 godzin) po podwieczorku nauczyciel powraca³ do domu.45
Od wrzeœnia 1941 r. Tadeusz (junior) rozszerzy³ dzia³alnoœæ dydaktyczn¹.
Oprócz zajêæ u Jopów (kl. IV, III, I), w roku szkolnym 1941/42 prowadzi³ przed
po³udniem lekcje w zakresie pierwszej klasy gimnazjum z Marianem Kowalczykiem z Nowej S³upi. Nawi¹za³ te¿ kontakt z dyrektorem tajnego gimnazjum
i liceum im. Œniadeckiego w Kielcach Ildefonsem Sikorskim, przed wojn¹
nauczycielem historii w tej¿e szkole. Z nim te¿ uzgadnia³ czas i miejsce kolejnych egzaminów promocyjnych. Pierwszy taki egzamin (wspomnianego Mariana
– z pomyœlnym rezultatem) mia³ miejsce w mieszkaniu jednego z nauczycieli
w czerwcu 1942 r.; do tego¿ mieszkania przychodzili wyk³adowcy ró¿nych
przedmiotów.46
Trzeba tu odnotowaæ pewien fragment zamieszczony w cytowanej tu
czêsto „Sadze”:
„Przyby³ do nas siwy ¯yd o wytwornym wygl¹dzie, podobno wysiedlony z Austrii
z proœb¹, bym zaj¹³ siê nauczaniem jego wnuczki, piêknej czarnookiej ¯ydóweczki. Ustaliliœmy
termin rozpoczêcia zajêæ, panienka mia³a do nas przychodziæ na lekcje. Niestety, lekcje do skutku
nie dosz³y; ¯ydzi austriaccy zostali przerzuceni gdzie indziej, pewnie moja niedosz³a uczennica
ponios³a œmieræ wraz z dziadkiem w którymœ z wielu obozów zag³ady ludnoœci ¿ydowskiej.”47

W roku szkolnym 1942/43 realizowany jest dalej materia³ nauczania szko³y
powszechnej z dzieæmi rodziny Jopów: Stanis³awem (kl. V), Janin¹ (kl. IV) oraz
najm³odsz¹ Marysi¹ (kl. II).48 Materia³ nauczania szko³y œredniej przerabiany
jest ju¿ w zakresie dwóch klas. Oprócz Mariana Kowalczyka (kl. II), klasê
44

Tam¿e.
Ten¿e, Wspomnienia z pracy w tajnym nauczaniu w okresie okupacji hitlerowskiej [w:] Ocaliæ
od zapomnienia. Zbiór wspomnieñ nauczycieli tajnego nauczania..., Olsztyn 1988, s. 21–36. (zob. s. 28,
29); ten¿e, Saga..., cz. I, s. 121–125.
46 Ten¿e, Saga..., cz. I, s. 126; ten¿e, Wspomnienia z pracy..., s. 23–25; ten¿e, Wspomnienia..., 1985,
s. 3, 4.
47 Ten¿e, Saga..., cz. I, s. 126; por. ten¿e, Wspomnienia..., s. 27. Zapamiêta³em opisywanego ¯yda.
Wraz z rodzin¹ zakwaterowany zosta³ w domu m³ynarza przy moœcie w tzw. Starej Wsi. Zamieszkiwali
zdaje siê jesieni¹ 1941, zim¹ 1942 r. Ten starszy pan by³ charakterystyczny, bardzo uprzejmy; w zimie
chodzi³ zawsze, nawet podczas mrozów, z odkryt¹ siw¹ g³ow¹. Mówiono o nim we wsi: „to bardzo
m¹dry, uczony ¯yd”.
48 Ten¿e, Saga..., cz. I, s. 132. Nauczyciel pomy³kowo o rok zani¿a rok szkolny uczonych dzieci:
Stanis³awa (kl. IV), Janiny (kl. III). O najm³odszej Marysi nie wspomina.
45

146

Stanis³aw Jop

pierwsz¹ przerabiaj¹: Henryk G¹sior z Cz¹stkowa oraz Maria Ponikowska
z Wólki Milanowskiej.49
Te ostatnie zajêcia prowadzone by³y w pomieszczeniach dawnej nieu¿ytecznej ju¿ czêœci szko³y; przekaza³ je synowi Tadeusz Schramm (senior), który
w okresie okupacji pe³ni³ obowi¹zki kierownika szko³y.50
Tak oto po latach opisuje to lokum u¿ytkuj¹cy je wówczas Tadeusz
(junior):
„Pomieszczenie ma mury grube jak forteca i ma jedno okno. Podobno kiedyœ dom ten
stanowi³ klasztorek, a obok mojej klasy jest jeszcze mniejsze pomieszczenie, gdzie podobno by³
dzwon.”51

Pisz¹cy wspomnienia nie wiedzia³ o tym, ¿e jest to miejsce po drewnianym
koœciele szpitalnym œw. Micha³a i funkcjonuj¹cym przy nim szpitalu-przytu³ku.
Ufundowa³ go w koñcu XVI lub na pocz¹tku XVII w. opat benedyktynów
œwiêtokrzyskich na £ysej Górze – Maliszewski (lata rz¹dów: 1595–1608).52
Ró¿nie siê przedstawia³ stan utrzymania koœció³ka i szpitala-przytu³ku w dalszym
czasie. Nie uda³o siê wznieœæ murowanej œwi¹tyni. Ostatecznie w drugiej po³.
XVIII w. postawiono murowan¹ plebaniê, tzw. Opatówkê. W 1835 r. obiekt ten,
ju¿ pobenedyktyñski, zosta³ przekazany szkole i do celów szkolnych przystosowany.53
Rytm pracy T. Schramma w tym roku szkolnym by³ nastêpuj¹cy: rano
zajêcia z dwójk¹ pierwszoklasistów, póŸniej z Marianem (kl. II); po po³udniu
natomiast lekcje z trójk¹ dzieci u Jopów w Starej S³upi.54
Jesieni¹ 1942 r. ma miejsce tragedia ¯ydów w Nowej S³upi; w paŸdzierniku zostali oni przez Niemców przemieszczeni do gett w wiêkszych miastach,
a stamt¹d do obozów zag³ady.55
49 Ten¿e, Saga..., cz. I, s. 132, 133; ten¿e, Wspomnienia..., 1985, s. 3. Maria Ponikowska by³a starsza
od nauczyciela. Wed³ug „Sagi” mia³a pochodziæ z Wólki Milanowskiej, wed³ug „Wspomnieñ”
z Trzcianki.
50 Ten¿e, Wspomnienia..., s. 24; ten¿e, Wspomnienia..., 1985, s. 3, 4; ten¿e, Saga..., cz. I, s. 133.
51 Ten¿e, Wspomnienia..., s. 24.
52 Ks. J. Gacki, Benedyktyñski klasztor Œwiêtego Krzy¿a na £ysej Górze, Warszawa 1973, s. 89, 90.
Autor cytuje napis pod portretem opata Maliszewskiego (s. 90): In suburbio oppidi S³upia Nowa, templum
S. Michaelis archangeli et xenodochium extrui curavit, fundavit et dotavit,...obit A.D. 1608. Ten¿e sam
tekst cytuje Ks. J. Wiœniewski, Dekanat opatowski, Radom 1907, s. 469; por. S. Jop, Wokó³ pocz¹tków
zespo³u osadniczego Stara i Nowa S³upia pod £ys¹ Gór¹ w Górach Œwiêtokrzyskich – Rozprawa w druku
w Ksiêdze Pami¹tkowej poœwiêconej S. prof. A. Witkowskiej.
53 A. Ponikowski, Kartki z dziejów..., s. 19, 20, ponadto ilustracja 6–III (pomiêdzy s. 12 i 13); ten¿e,
Fundacja benedyktyñska. Dawne probostwo szpitalne w Nowej S³upi, Kielce 1989. Pomimo pewnych
nieœcis³oœci dotycz¹cych koœcio³a w Starej S³upi (s. 6), bardzo solidna i cenna pozycja. Przedstawia
ró¿norodn¹ dzia³alnoœæ benedyktynów, funkcjonowanie szko³y w XIX i XX stuleciu.
54 T. R., Saga..., cz. I, s. 133.
55 Zob. przyp. 54; A. Ponikowski, Nowa S³upia..., s. 22, 27, 28, 33–36. Autor opisuje gehennê
¯ydów w Nowej S³upi. Getto wydzielono w tej miejscowoœci ju¿ w 1940 r. Pope³niane by³y na nich
morderstwa przez ¿andarmów niemieckich: „Kiedy ¿andarmi bieliñscy przyje¿d¿ali do S³upi, zawsze
kogoœ z ¯ydów zastrzelili. Od kuli komendanta Dunkiera z Bielin zginêli pierwsi roznosiciele wody,
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Warto mo¿e nadmieniæ, ¿e w okresie miêdzywojennym XX w. osiedle
nowos³upskie zamieszkiwa³o ponad 2000 osób.56 Ludnoœæ ¿ydowska w tej liczbie
stanowi³a: w 1921 r. – 44,3%, a w póŸniejszych latach przed wojn¹ ponad po³owê
mieszkañców.57 W miasteczku tym, tak jak w innych miasteczkach Kielecczyzny
funkcjonowa³o stowarzyszenie kulturalne, wystêpowa³y wêdrowne amatorskie
teatry ¿ydowskie.58 Ich status materialny by³ dobry. Jak informuje A. Ponikowski, opanowali oni ca³y handel i wiêkszoœæ rzemios³a w miasteczku, jak
równie¿ lokalny obrót kapita³em. Autor wymienia zak³ady rzemieœlnicze
i us³ugowe w ich posiadaniu. Spo³ecznoœæ ta by³a materialnie zró¿nicowana.
Biedniejsi prowadzili handel domokr¹¿ny; œwiadczyli te¿ w tej formie niektóre
us³ugi (np. wêdrowni szklarze). Konfliktów pomiêdzy Polakami a ¯ydami nie
by³o. Ludnoœæ starozakonna posiada³a dwa domy modlitwy.59
Negatywnych zdarzeñ by³o znacznie wiêcej. Ju¿ wiosn¹ 1940 r. rozpoczê³y
siê aresztowania i eksterminacja Ojców Oblatów na Œwiêtym Krzy¿u (sprowadzonych tam przed wojn¹). Pamiêæ o pe³nej poœwiêcenia, bohaterskiej postawie Ojców Oblatów w czasie okupacji zachowa³a siê do dziœ wœród ludnoœci
okolic Œwiêtego Krzy¿a.60 W koñcowych miesi¹cach 1942 r. i w 1943 r.
rozprzestrzeni³a siê epidemia tyfusu plamistego. ród³o zarazy (o czym ju¿

niedorozwiniêci umys³owo: Chaim – Pupu i Pinek”. (s. 36). Wydaje siê jednak, ¿e ¯ydów usuniêto
z Nowej S³upi nie w koñcu sierpnia, jak informuje A. Ponikowski (s. 36), lecz jesieni¹ tego¿ roku. Tak
zreszt¹ podaje E. F¹fara, Obroñcom œwiêtokrzyskich wsi, s. 38. O ile mnie (S. Jop) pamiêæ nie myli,
¯ydów wywieziono z Nowej S³upi w paŸdzierniku.
56 Ilustrowana Encyklopedia Trzaski, Evarta i Michalskiego, t. V, Warszawa 1928, s. 78 (2200
mieszkañców); Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna, t. XVI, Kraków, bez roku wydania (lata
trzydzieste XX w.), s. 100 (2160 mieszkañców).
57 T. R., Saga..., cz. I, s. 96; B. Wasiutyñski, Ludnoœæ ¿ydowska w Polsce w wiekach XIX i XX.
Studjum statystyczne, Warszawa 1930, s. 56; M.B. Markowski, ¯ydzi w ¿yciu gospodarczym województwa
kieleckiego w okresie miêdzywojennym. ¯ydzi w Ma³opolsce. Studia z dziejów osadnictwa i ¿ycia
spo³ecznego, red. F. Kiryk, Przemyœl 1991, s. 313.
58 R. Renz, Aktywnoœæ spo³eczna i kulturalna ¯ydów w miasteczkach Kielecczyzny w okresie miêdzywojennym, tam¿e, s. 332, 334.
59 A. Ponikowski, Nowa S³upia..., s. 33–36.
60 Pierwsze aresztowania zakonników po³¹czone z torturowaniem mia³y miejsce wiosn¹ 1940 r.;
w czerwcu tego¿ roku zosta³ rozstrzelany przez Niemców ojciec Finc, superior domu zakonnego. W dniu
9 lipca 1941 r. aresztowano o. Jana Wilhelma Kulawego, niebawem o. Pawo³ka, a 26 lipca o. Paw³a
Kulawego – brata Jana Wilhelma. Zakonnicy ci zes³ani zostali do obozu koncentracyjnego w Oœwiêcimiu;
przybyli tam 31 lipca. O. Pawe³ Kulawy zmar³ 21 sierpnia, zaœ jego brat Jan Wilhelm 10 wrzeœnia tego¿
roku. A. Szymañski, Z Leœnicy do Auschwitz. Ojcowie Kulawi – Przyczynek do dziejów oblatów polskich
[w:] Studia Teologiczno-Historyczne Œl¹ska Opolskiego, 22 (2002) Opole 2002, s. 196–225. Pisz¹cy te
s³owa jako œwiadek tamtych wydarzeñ; przede wszystkim potwierdzaj¹ to relacje miejscowej ludnoœci.
Zob. te¿: Tam¿e, s. 221–225; T. R. Saga..., cz. I, s. 124; E. F¹fara, Obroñcom..., s. 26; A. Ponikowski,
Nowa S³upia..,. s. 64, 65. PóŸniej aresztowany zosta³ zamieszkuj¹cy na plebani w Nowej S³upi ojciec
Antoni Leszczyk. Zes³ano go do obozu koncentracyjnego na Majdanku, gdzie równie¿ poniós³ œmieræ
(8 kwietnia 1943 r.). Archiwum Pañstwowe na Majdanku (kartoteka wiêŸniów). O œmierci o. A. Leszczyka
wiosn¹ 1943 r. informuj¹ tak¿e Ojcowie Oblaci na Œwiêtym Krzy¿u. Przekaz telefoniczny z 8 VII
2003 r.

148

Stanis³aw Jop

wspomniano) pochodzi³o od nieludzko st³oczonych jeñców sowieckich na Œwiêtym Krzy¿u. W Nowej S³upi na tê chorobê zmar³ proboszcz parafii, sêdziwy
ksi¹dz kanonik Rajmund Mateuszczyk, zachorowa³ (szczêœliwie prze¿y³) lekarz
Dydak Po¿arzycki.61 Nasili³y siê akcje represyjne Niemców. Latem 1943 r.
zdarzy³ siê znany mord w Michniowie; spalenie wraz z mieszkañcami ca³ej
wsi.62 Wczeœniej, wiosn¹ tego¿ roku, zaczê³y nap³ywaæ wieœci o sowieckiej
zbrodni w Katyniu.63
Pomimo tej ogólnie niekorzystnej sytuacji praca dydaktyczna by³a dalej
prowadzona, a nawet rozwijana. W roku szkolnym 1943/44, oprócz lekcji
u Jopów: kl. VI, V, III – po po³udniu, przed po³udniem realizowany jest program
w ramach trzech klas gimnazjum. Zajêcia odbywaj¹ siê w przestawionym wy¿ej
pomieszczeniu. Zaopatrzone jest ono ju¿ w ³awki, tablicê, g¹bkê i kredê.64 Sk³ad
klasy pierwszej stanowili: Krzysztof Schramm (brat nauczyciela), Danuta Mas,
Wies³awa Bieniek, Aleksandra Pasek, Zygmunt Wlaz³owski, Henryk Cieœlik,
Henryk Lauko, Honorata Kowalska. Do klasy drugiej i trzeciej uczêszczali
ci sami co poprzednio uczniowie.65
Inauguracja tego roku szkolnego mia³a pewn¹ uroczyst¹ oprawê. Oprócz
uczniów klas gimnazjalnych przyszli równie¿ ich rodzice, a tak¿e goœcie. Wœród
tych ostatnich by³ Tadeusz Schramm (senior), kierownik szko³y jako gospodarz
placówki oraz jedyna zatrudniona wówczas nauczycielka, pani Bemowa.66
Tu trzeba podkreœliæ zas³ugi Tadeusza Schramma, seniora. Wspiera³ ca³y
czas dzia³alnoœæ syna, udziela³ metodycznych porad. Zrozumia³e, ¿e w przypadku
dekonspiracji placówki, zarówno on, jak i ca³a rodzina byli nara¿eni na bardzo
surowe represje.67 W miasteczku i okolicy by³o kilku szpiclów, na ogó³ znanych.
Nale¿eli do nich raczej ludzie proœci, którzy zwracali przede wszystkim uwagê
na tzw. przestêpstwa gospodarcze, jak np. ubój niekolczykowanej œwini. Te
donosy przesy³ane poczt¹ do ¿andarmerii w Bielinach czy w Nowej S³upi
niszczy³ miêdzy innymi pracuj¹cy na poczcie starszy brat Tadeusza, Stanis³aw.68
61 T. R., Saga..., cz. I, s. 135–137. List Krzysztofa Rostañskiego do autora, Katowice 10 X 2003 r.;
por. A. Ponikowski, Nowa S³upia..., s. 31, 32.
62 T.R., Saga..., cz. I, s. 139; M. Michalczyk, Diabe³..., s. 140.
63 T. R., Saga..., cz. I, s. 135.
64 Tam¿e, s. 140, ten¿e, Wspomnienia..., 1985, s. 4.
65 T.R., Saga..., cz. I, s. 140.
66 Ten¿e, Wspomnienia..., 1985, s. 4; ten¿e, Wspomnienia..., s. 25.
67 Ten¿e, Wspomnienia..., 1985, s. 4, 8, 9. „Ty te¿ nieszczêœcie kiedyœ przyniesiesz ojcu i ca³ej
rodzinie przez tê naukê, ubolewa³a niekiedy matka”. Ten¿e, Wspomnienia..., s. 28. Ojciec prosi³, aby
podczas krótkich przerw m³odzie¿ nie wychodzi³a na podwórko szkolne. Sam Schramm, (senior) w szkole
przekazywa³ zakazane treœci; ten¿e, Saga..., cz. I, s. 123, 142.
68 Ten¿e, Wspomnienia..., 1985, s. 7; ten¿e, Saga..., cz. I, s. 142. Trudno tu wymieniaæ konfidentów;
niektórzy z nich nosili nazwiska powszechnie u¿ywane w miasteczku. Takim przyk³adem by³ konfident
Fijas. Jednoczeœnie nazwisko Fijas nosi³ bardzo przyzwoity cz³owiek, woŸny w szkole w Nowej S³upi.
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Nale¿a³o jednak zachowaæ ostro¿noœæ. Naukê przerywano, gdy w Nowej S³upi
pojawia³a siê niemiecka ¿andarmeria z tych¿e Bielin.69
Spe³niaj¹cy w jednej osobie funkcje dyrektora szko³y, nauczyciela wszystkich przedmiotów, ale równie¿ woŸnego i palacza – musia³ pomyœleæ tak¿e
o zaopatrzeniu uczennic i uczniów w podrêczniki. Funkcjonowa³ tajny rynek
u¿ywanych podrêczników dla poszczególnych klas. Naj³atwiej oczywiœcie by³o
zaopatrzyæ siê w komplety tych¿e ksi¹¿ek w wiêkszych oœrodkach, przede wszystkim w Kielcach. Nale¿a³o zatem dotrzeæ do by³ych gimnazjalistów, którzy by
siê zgodzili sprzedaæ w³asne nieu¿ywane przez nich mniej lub bardziej kompletne
zestawy. Skutecznej pomocy udzieli³, jak wspomina Tadeusz junior, „mój dyrektor Sikorski”. Wynajdywa³ adresy uczniów (zrozumia³e, ¿e z pewnych rodzin),
którzy takie podrêczniki byli sk³onni sprzedaæ.70
Tadeusz junior by³ nauczycielem wszystkich przedmiotów. Przygotowanie
do lekcji wymaga³o czasu. Konieczne te¿ by³o zaopatrzenie w ró¿nego rodzaju
pomoce nie tylko mniej lub bardziej rozszerzone podrêczniki, lecz nawet pozycje
popularnonaukowe czy naukowe. Tu, jak opisuje, spotka³a go niemi³a przygoda.
W maju 1943 r. uda³ siê do dawnych pracodawców w Zakrzowie ko³o Radomia.
Latem 1940 r. zajêli posiad³oœæ Niemcy i usunêli wiêkszoœæ mieszkañców (straci³
wówczas posadê Schramm junior). Starszy pan £uszcz mieszka³ w ma³ym domku
obok dworku. Stamt¹d uda³o siê Tadeuszowi zabraæ walizkê przydatnych ksi¹¿ek,
w tym równie¿ cennych podrêczników. Chwila nieuwagi i tê walizkê z zawartoœci¹ skradziono mu podczas drogi powrotnej.71
Znaczna czêœæ pracy przypada³a na wieczór: poprawa prac pisemnych,
przygotowanie lekcji na dzieñ nastêpny. Najmniej czasu poœwiêca³ on na przygotowanie z matematyki i jêzyków obcych: niemieckiego, ³aciny. Program z zakresu tych przedmiotów, jak wspomina, mia³ „œwie¿o w g³owie”. Du¿o czasu
zabiera³o czytanie lektur z jêzyka polskiego, przyswojenie materia³u z historii
i biologii. Trzeba te¿ by³o zwróciæ uwagê na materia³ z fizyki i chemii. W przypadku tych ostatnich przedmiotów nale¿a³o ograniczyæ siê jedynie do materia³u
teoretycznego i zadañ, zrezygnowaæ z doœwiadczeñ; nie by³o w tym zakresie
¿adnych warunków. Zrozumia³e zatem, ¿e ca³e dnie, ³¹cznie z niedziel¹, wype³nione by³y intensywn¹ prac¹.72
To by³a praca bie¿¹ca. Przygotowania do ca³orocznych zajêæ musia³
prowadz¹cy poczyniæ w wakacje, na ogó³ w sierpniu. Chodzi³o o rozk³ady
materia³u nauczania. Jako dziecko nauczycielskie wiedzia³, jak siê to robi.
Pomoc¹ s³u¿yli mu rodzice, g³ównie ojciec. Tak np. rozk³ad materia³u z jêzyka
polskiego winien byæ zgodny z dostêpnymi lekturami. Czêœæ z nich mo¿na by³o
69 Ten¿e, Wspomnienia..., 1985, s. 6. „Slupia Nowa, das ist ja ein Banditennest” – taka by³a opinia
¿andarmów o tym miasteczku.
70

Ten¿e, Wspomnienia..., 1985, s. 4, 5; ten¿e, Wspomnienia..., s. 25.

71

Ten¿e, Saga..., cz. I, s. 137, 138; ten¿e, Wspomnienia..., 1985, s. 5; ten¿e, Wspomnienia..., s. 25.

72

Ten¿e, Wspomnienia..., 1985, s. 5, 6; ten¿e, Wspomnienia..., s. 27, 28.
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wypo¿yczyæ z biblioteki miejscowej szko³y powszechnej, czêœæ by³a we w³asnym
lub rodziców posiadaniu, ewentualnie innych ¿yczliwych osób. Wobec nik³ej
liczby egzemplarzy kursowa³y one z r¹k do r¹k. Z koniecznoœci bazowa³o siê
tak¿e na wypisach z ró¿nych podrêczników lub czasopism.73
Godziny lekcyjne nie mia³y przepisowej d³ugoœci (45 min). Ponadto, jak
ju¿ wspomniano, m³odzie¿ podczas krótkich przerw, ze wzglêdu na zachowanie
bezpieczeñstwa nie wychodzi³a na zewn¹trz. Nie by³o dzwonka, który by sygnalizowa³ koniec lekcji, zreszt¹ nikt, ³¹cznie z nauczycielem nie posiada³ zegarka.
Czêsto po jednej lekcji zaraz nastêpowa³a druga.74
A oto tygodniowy rozk³ad godzin lekcyjnych w trzech klasach gimnazjum
(tab. 2).75
Tabela 2. Tygodniowy rozk³ad godzin lekcyjnych w trzech klasach gimnazjum 1943/44 rok
Dzieñ tygodnia

Klasa I

Klasa II

Klasa III

j. polski, j. niemiecki,
matematyka, historia

j. polski, j. niemiecki,
historia, matematyka

j. polski, fizyka,
j. ³aciñski, historia

j. polski, j. ³aciñski,
biologia, religia

j. polski, j. ³aciñski,
biologia, geografia

j. polski, matematyka,
j. niemiecki, chemia

j. niemiecki, matematyka,
biologia, historia

j. niemiecki, j. ³aciñski,
matematyka, religia

j. ³aciñski, geografia,
historia, religia

j. ³aciñski, j. niemiecki,
biologia, religia

j. polski, historia, biologia,
geografia

j. polski, matematyka,
j. niemiecki, fizyka

Pi¹tek

j. polski, matematyka,
historia, geografia

j. polski, matematyka,
biologia, religia

j. polski, matematyka,
j. ³aciñski, j. niemiecki

Sobota

j. polski, j. ³aciñski,
j. niemiecki, biologia

j. polski, j. ³aciñski,
matematyka, historia

matematyka, historia,
geografia, fizyka

Poniedzia³ek
Wtorek
Œroda
Czwartek

Codziennie w poszczególnych klasach realizowane by³y 4 jednostki lekcyjne; w ci¹gu 6 dni tygodnia – 24. Poszczególnym przedmiotom poœwiêcano
nastêpuj¹c¹ liczbê godzin: w klasie pierwszej: j. polski, j. niemiecki, biologia –
4; j. ³aciñski, matematyka, historia – 3; religia – 2, geografia – 1; w klasie
drugiej: j. polski – 5, matematyka – 4, j. ³aciñski, historia, biologia – 3, j.
niemiecki, geografia, religia – 2; w klasie trzeciej: j. polski, matematyka – 4, j.
niemiecki, j. ³aciñski, historia, fizyka – 3, geografia – 2, chemia, religia – 1. Nie
by³y prowadzone zajêcia w zakresie nastêpuj¹cych specjalnoœci: œpiew, gimnastyka, rysunek i malarstwo.
W paŸdzierniku 1943 r. gimnazjum by³o wizytowane przez podziemne
w³adze oœwiatowe (TON – Tajna Organizacja Nauczycielska). Przedstawiciel
tych w³adz przeprowadzi³ rozmowê z Tadeuszem Schrammem, seniorem, kierownikiem szko³y w Nowej S³upi oraz z ucz¹cym Tadeuszem juniorem. Wizytu73

Ten¿e, Wspomnienia..., 1985, s. 7, 8; ten¿e, Wspomnienia..., s. 26–28.

74

Ten¿e, Wspomnienia..., 1985, s. 8; ten¿e, Wspomnienia..., s. 28.

75

Ten¿e, Wspomnienia..., 1985, s. 18.
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j¹cym by³ Wilhelm Garncarczyk, podaj¹cy siê za podziemnego kuratora województwa kieleckiego. Po wojnie pe³ni³ on wa¿ne funkcje nie w Kielcach, lecz
w Warszawie. Wizytator przejrza³ rozk³ady materia³u dotycz¹ce poszczególnych
klas, pochwali³ prowadzon¹ pracê, pyta³ o trudnoœci; zapowiedzia³ powtórne
odwiedziny. Pozytywnym rezultatem tej wizytacji by³a pewna kwota pieniê¿na
przekazana przez w³adze tajnego nauczania poprzez Schramma seniora. Trzeba
tu wyjaœniæ, ¿e nauka w tym¿e gimnazjum nie by³a bezp³atna. Uczêszczaj¹cy
wnosili pewne op³aty b¹dŸ pieniê¿ne, czêœciej w produktach ¿ywnoœciowych.76
Pomimo zagro¿eñ i trudnoœci istnia³a te¿ jakaœ forma ¿ycia kulturalnego.
W dniu imienin nauczyciela (28 paŸdziernika 1943 r.) m³odzie¿ ofiarowa³a mu,
jak wspomina, piêkn¹ laurkê z podpisami. Zorganizowano te¿ imprezê patriotyczn¹ na czeœæ œwiêta 11 listopada. By³a to inscenizacja „Nocy listopadowej”
Wyspiañskiego. To przedsiêwziêcie omal nie mia³o tragicznego fina³u. Do
izdebki na poddaszu wszed³ cz³owiek, o którym by³o wiadomo, ¿e jest donosicielem. W pomieszczeniu by³y jeszcze pozosta³oœci dekoracji po przedstawieniu.
Na szczêœcie albo nie doniós³, albo nie zd¹¿y³ donieœæ do Niemców; niebawem
zgin¹³ na mocy wyroku podziemnego wymiaru sprawiedliwoœci. Na wszelki
wypadek zajêcia zosta³y zawieszone na tydzieñ.77 Zamierzano przygotowaæ
nastêpn¹, ju¿ pogodniejsz¹ sztukê. Wybór pad³ na „Zemstê” Fredry. Mia³a ona
byæ wystawiona ju¿ po wakacjach 1944 r.78 W styczniu 1944 r. zosta³a zorganizowana przy gramofonie i p³ytach zabawa karnawa³owa.79
Wa¿nym przedsiêwziêciem organizacyjnym by³y egzaminy sprawdzaj¹ce
z klasy do klasy, a czasem równie¿ egzamin pó³roczny. W grudniu 1943 r. taki
egzamin pó³roczny z klasy trzeciej z³o¿y³ Marian Kowalczyk. Inne klasy mia³y
sk³adaæ egzaminy z ca³ego roku szkolnego w czerwcu 1944 r.80
Dojazd do Kielc (ok. 40 km) nie by³ ³atwy. Najproœciej by³o kolejk¹
w¹skotorow¹ dojechaæ do Zagnañska, a stamt¹d kolej¹ do Kielc. Tu trzeba
wyjaœniæ, ¿e kolejka kursowa³a z kopalni pirytu w Rudkach do wymienionej
stacji kolejowej. Najbli¿ej Nowej S³upi usytuowany by³ przystanek w Baszowicach. Podró¿ kolejk¹ by³a d³uga (kilkugodzinna), a nawet uci¹¿liwa (czasem na
wagonikach z pirytem). Nie zawsze w sk³adzie by³y wagoniki podró¿ne.81
Egzaminy sprawdzaj¹ce w koñcu roku szkolnego 1943/44 by³y powa¿nym
przedsiêwziêciem ze wzglêdu na pokaŸn¹ tym razem liczbê ucz¹cej siê m³odzie¿y.
76 Ten¿e, Wspomnienia..., 1985, s. 9; ten¿e, Wspomnienia..., s. 29, 30; ten¿e, Saga..., cz. I, s. 143.
O dzia³alnoœci W. Garncarczyka informuje w swojej pracy A. Massalski, Szkolnictwo na KielecczyŸnie...,
s. 105, 151, 157, 160.
77 Ten¿e, Wspomnienia..., 1985, s. 10; ten¿e, Wspomnienia..., s. 30, 31; ten¿e, Saga..., cz. I, s. 142.
Chodzi o konfidenta Fijasa – zob. tak¿e przyp. 68.
78 Ten¿e, Wspomnienia..., 1985, s. 11, 12; ten¿e, Wspomnienia..., s. 32.
79 Ten¿e, Wspomnienia..., 1985, s. 11; ten¿e, Wspomnienia..., s. 31.
80 Ten¿e, Wspomnienia..., 1985, s. 10, 11; ten¿e, Wspomnienia..., s. 31.
81 Ten¿e, Wspomnienia..., 1985, s. 5. Jak zapamiêta³em z relacji Tadeusza (juniora), do Kielc
podró¿owano równie¿ furmank¹.
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Na pocz¹tku czerwca 1944 r. prowadz¹cy zajêcia uda³ siê do Kielc, aby omówiæ
ich przebieg z dyrektorem Sikorskim, który przedstawi³ listê egzaminatorów na
ogó³ ju¿ wczeœniej znanych. A oto wykaz tych nauczycieli, których nazwiska
Tadeusz Schramm junior zapamiêta³: Sikorski (historia, j. ³aciñski), Pogorzelski
(j. niemiecki), Malinowska (biologia), Zydler (matematyka), Ku³agowska
(j. polski).82
Zaszyfrowana informacja zosta³a przekazana poczt¹ w po³owie czerwca.
Ze wzglêdów bezpieczeñstwa m³odzie¿ pojedynczo w umówionym dniu o okreœlonej godzinie przyby³a na podany adres w Kielcach. Egzaminy z klasy
pierwszej: ustne, czêœciowo pisemne, jak wspomina Tadeusz junior, wypad³y
wyj¹tkowo pomyœlnie. Najwy¿sze lokaty uzyskali: Krzysztof Schramm (brat
Tadeusza) oraz Zygmunt Wlaz³owski. Wracano ju¿ wspólnie z Kielc do Zagnañska kolej¹, a nastêpnie kolejk¹ do Baszowic.83 Warto mo¿e dodaæ, ¿e egzaminy z³o¿y³o nie 8, lecz 7 osób; Honorata Kowalska ze wzglêdu na zamierzone
ma³¿eñstwo zrezygnowa³a z dalszej nauki.84
Powtórny wyjazd do Kielc z Marianem Kowalczykiem i pomyœlny jego
egzamin z klasy III zakoñczy³ cykl prac na szczeblu szko³y œredniej w roku
szkolnym 1943/44. Egzaminy Henryka G¹siora i Marii Ponikowskiej z dwóch
klas (I, II) przesuniêto na wrzesieñ. Chodzi³o o danie m³odzie¿y dodatkowego
czasu na przygotowanie siê.85
W drugim pó³roczu 1943/44 Tadeusz Schramm junior prowadzi³ dodatkowo lekcje ze Stanis³awem Pustu³¹, uczniem wówczas klasy pi¹tej, oraz
Marianem Siwoniem, przerabiaj¹cym program pierwszej klasy gimnazjum. Ten
drugi póŸno zacz¹³ naukê i nie móg³ byæ w³¹czony do kompletu prowadzonego
w Nowej S³upi. Zajêcia u Pustu³ów mia³y miejsce przed lekcjami, a u Siwoniów
po lekcjach u Jopów. Te dwie rodziny zamieszkiwa³y w Starej S³upi w czêœci
nazywanej Stara Wieœ, usytuowanej przy drodze do Nowej S³upi. Ojciec Mariana
prowadzi³ m³yn, rodzice Stanis³awa gospodarstwo.86
Zalegalizowana zosta³a, jeœli siê tak mo¿na wyraziæ, nauka domowa dzieci
ma³¿eñstwa Jopów w Starej S³upi. W czerwcu 1944 r. pisz¹cy te s³owa z³o¿y³
egzamin z klasy VI, a m³odsza o rok siostra Janina z klasy V szko³y powszechnej.
Nie pamiêtam, czy taki egzamin z klasy III zdawa³a najm³odsza z ucz¹cych siê,
82

Ten¿e, Wspomnienia..., 1985, s. 12; ten¿e, Wspomnienia..., s. 32, 33; ten¿e, Saga..., cz. I, s. 145,

146.
83 Ten¿e, Wspomnienia..., 1985, s. 12, 13; ten¿e, Wspomnienia..., s. 32, 33; ten¿e, Saga..., cz. I,
s. 145, 146. Informacja szyfrowa brzmia³a: „Suknia gotowa, proszê przywieŸæ kwiaty”. Tadeusz junior
b³êdnie podaje stacje w S³upi (Wspomnienia..., s. 33). W rzeczywistoœci by³y to po³o¿one niedaleko
Nowej S³upi – Baszowice. Wed³ug Krzysztofa Rostañskiego zaszyfrowana informacja brzmia³a: suknia
ju¿ gotowa – List K. Rostañskiego do autora, Katowice 10 X 2003.
84 Ten¿e, Saga..., cz. I, s. 145.
85 Ten¿e, Wspomnienia..., 1985, s. 12, 13; ten¿e, Wspomnienia..., s. 32, 33; ten¿e, Saga..., cz. I,
s. 146.
86 Ten¿e, Saga..., cz. I, s. 144.
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Marysia. Egzaminatorem by³ kierownik szko³y powszechnej w Nowej S³upi
Tadeusz Schramm, senior, który wystawi³ te¿ odpowiednie œwiadectwa.
Pracê pedagogiczn¹ podj¹³ równie¿ najstarszy brat Tadeusza – Stanis³aw.
By³ on wówczas absolwentem pierwszej klasy liceum w Kielcach. Od jesieni
1941 r. przez okres jednego roku zatrudniony zosta³ jako korepetytor synów
(Edward, Zdzis³aw) Stefana Kozery, kowala i posiadacza area³u uprawnego
w Starej S³upi; pomaga³ ponadto w gospodarstwie. Jak ju¿ wspomniano, wczeœniej w ci¹gu kilku miesiêcy 1941 r. Stanis³aw Schramm pracowa³ na poczcie
w Nowej S³upi w charakterze telefonisty (zna³ jêzyk niemiecki). Rozwozi³
równie¿, pos³uguj¹c siê rowerem, telegramy po wioskach. Najwa¿niejsze, ¿e
niszczy³ donosy i ostrzega³ zagro¿onych. Proceder niszczenia listów, g³ównie
do ¿andarmerii stacjonuj¹cej w pobliskim schronisku (Stützpunkt) i w Bielinach,
by³ bezpieczny do czasu, gdy¿ wczeœniej czy póŸniej mog³o siê to Ÿle skoñczyæ.
Druga przyczyna podjêcia nowej pracy by³a bardziej prozaiczna. P³aca na poczcie
by³a wyj¹tkowo niska, przy faktycznych cenach ¿ywnoœci Stanis³aw chodzi³
chronicznie niedo¿ywiony. Wikt u Kozerów by³ obfity, pozwoli³ mu wreszcie
stan¹æ na nogi.87 Œredni z braci, Feliks, utrzymywa³ siê, pracuj¹c w zak³adzie
fryzjerskim.88
Wakacje (koniec czerwca, lipiec) Tadeusz junior spêdzi³ u dziadka Mariana
Kowalczyka w Leœnej w pobli¿u Bodzentyna. W³aœnie latem 1944 r. Rosjanie
sforsowali Wis³ê w okolicy Baranowa i utworzyli przyczó³ek mostowy („Brückenkopf Baranow”). Przyczó³ek ten mia³ ok. 50 km d³ugoœci i siêga³ a¿ do
miasteczka £agów po drugiej stronie Jeleniowskiej Góry. Nowa S³upia pozostawa³a w rêku Niemców, odleg³y zaœ o ok. 7 km £agów – Rosjan. Od czasu do
czasu mia³ miejsce wzajemny ostrza³ artyleryjski. W dniu 7 wrzeœnia Nowa
S³upia zosta³a zbombardowana przez lotnictwo. Sp³on¹³ wówczas drewniany
domek, który zamieszkiwa³a rodzina Schrammów. Rodzina, oprócz najstarszego
Stanis³awa, znajdowa³a siê wówczas w po³o¿onej kilka kilometrów od Nowej
S³upi wiosce Cz¹stków.89
W okresie wrzesieñ 1944 – pocz¹tek stycznia 1945 r. Tadeusz Schramm
junior prowadzi³ dzia³alnoœæ pedagogiczn¹ w Leœnej i odleg³ym ok. 2 km
Bodzentynie. W Leœnej przerabia³ z Marianem Kowalczykiem program z zakresu
87 Ten¿e, Saga..., cz. I, s. 123–125; list Stanis³awa Schramma do autora, £om¿a, 27 VII 2001 r.
Stanis³aw Schramm, aktualnie emerytowany lekarz w £om¿y. T³umacz psalmów. Zwi¹zany z krêgiem
Klubu Inteligencji Katolickiej. Za swoj¹ dzia³alnoœæ odznaczony w 1985 r. przez papie¿a Jana Paw³a
II orderem œw. Grzegorza Wielkiego. „Joannes Paulus II Pont Max...., ut patens gratae nostrae voluntatis
testimonium promamus, te Stanislaum Josephum Schramm e Dioecesi Lom¿ensi Equitem Ordinis Sancti
Gregorii Magni e classe civili eligimus, facimus ac renuntiamus,... Datum Romae, apud S. Petrum, die
XII Maii MCMLXXXV A Card. Casaroli”. Zob. tak¿e wy¿ej przypis 21–23.
88
89

T.R., Saga..., cz. I, s. 134, 136, 141. Zatrudniony u mistrza Henryka Latasiewicza.

T.R., Saga..., cz. I, s. 146–150; ten¿e, Wspomnienia..., 1985, s. 13–15; ten¿e, Wspomnienia...,
s. 33–35; por. A. Su³owski, U podnó¿a Gór Œwiêtokrzyskich..., s. 126–151; A. Ponikowski, Nowa S³upia
w dymach wojennych..., s. 73–83.
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IV klasy gimnazjum. W tej¿e Leœnej uczy³ ponadto dwóch gimnazjalistów,
Stefanów: Dyka, Osucha (kl. I); w Bodzentynie natomiast edukuje dwie uczennice: Bo¿enê Lewandowsk¹ (kl. I), Aleksandrê Pasek (kl. II) (z Nowej S³upi),
która na skutek dzia³añ wojennych zamieszka³a z rodzicami w nieco odleg³ym
Bodzentynie.90
Praca pedagogiczna w Leœnej i Bodzentynie stanowi ostatni etap tajnego
nauczania. Rosjanie prze³amali front i poszli na zachód.91
Za³¹czona tabela 3 prezentuje wykaz uczennic i uczniów Tadeusza Schramma z okresu okupacji niemieckiej. Sporz¹dzi³ j¹ sam Tadeusz junior; zaznaczy³
on jednoczeœnie, ¿e wykazane zosta³y nazwiska tych osób, które pobiera³y naukê
co najmniej pó³ roku.92
Tabela 3. Lista uczniów T. Schramma z lat okupacji niemieckiej
Imiê i nazwisko

Miejscowoœæ

Stopieñ nauczania

Stanis³aw Jop

Stara S³upia

szko³a powszechna

Janina Jop

Stara S³upia

szko³a powszechna

Maria Jop

Stara S³upia

szko³a powszechna

Marian Kowalczyk

Nowa S³upia

gimnazjum

Maria Ponikowska

Trzcianka

gimnazjum

Henryk G¹sior

Cz¹stków

gimnazjum

Krzysztof Schramm

Nowa S³upia

gimnazjum

Danuta Mas

Nowa S³upia

gimnazjum

Aleksandra Pasek

Nowa S³upia

gimnazjum

Wies³awa Bieniek

Nowa S³upia

gimnazjum

Czes³aw Cieœlik

Wólka Milanowska

gimnazjum

Henryk Lauko

Nowa S³upia

gimnazjum

Zygmunt Wlaz³owski

Nowa S³upia

gimnazjum

Stanis³aw Pustu³a

Stara S³upia

szko³a powszechna

Marian Siwoñ

Stara S³upia

gimnazjum

Stefan Osuch

Leœna

gimnazjum

Stefan Dyk

Leœna

gimnazjum

Bo¿ena Lewandowska

Bodzentyn

gimnazjum

W roku szkolnym 1944/45 Tadeusz Schramm, junior, zamierza³ prowadziæ
dzia³alnoœæ pedagogiczn¹ w ramach 4 klas gimnazjum. Mieli do niego uczêszczaæ: Marian Kowalczyk (kl. IV), Maria Ponikowska, Henryk G¹sior (kl. III),
90 Ten¿e, Saga..., cz. I, s. 151,152; ten¿e, Wspomnienia..., 1985, s. 14, 15; ten¿e, Wspomnienia...,
s. 34, 35. W Leœnej w domu Kowalczyków przebywa³a równie¿ wówczas macocha Tadeusza – Zofia,
z przyrodnim rodzeñstwem: Andrzejem (ur. maj 1939 r.), Marysi¹ (ur. lipiec 1943 r.).
91

Ten¿e, Saga..., cz. I, s. 153; ten¿e, Wspomnienia..., 1985, s. 15, 16; ten¿e, Wspomnienia..., s. 34, 35.

92

Ten¿e, Wspomnienia..., 1985, s. 17.
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Danuta Mas, Aleksandra Pasek, Wies³awa Bieniek, Henryk Lauko, Krzysztof
Schramm, Czes³aw Cieœlik, Zygmunt Wlaz³owski (kl. II). Klasê pierwsz¹ stanowiæ mieli: Leokadia Kowalska, Bogdan Majewski, Zenon Gajek, Tadeusz
Porzuczek, Antoni W¹worek oraz uczeñ ze Starej S³upi Stanis³aw Jop.93
Te plany nie mog³y zostaæ zrealizowane, na przeszkodzie stanê³y bowiem
dzia³ania wojenne. Dopiero w styczniu 1945 r. Rosjanie zajêli tereny Gór
Œwiêtokrzyskich i poszli na zachód. 17 stycznia zosta³a zajêta przez nich Nowa
S³upia.94
Sytuacja rodziny Schrammów by³a jednak inna. Rodzice przenieœli siê do
Bielin, po drugiej stronie £ysej Góry. Tadeusz Schramm senior obj¹³ tam posadê
kierownika szko³y, a ¿ona Zofia, nauczycielki w tej placówce. W Nowej S³upi
na poprzednie stanowisko powróci³ kierownik sprzed wojny Stefan Klimecki.95
Z by³ych uczniów Marian Kowalczyk rozpocz¹³ naukê w klasie IV kieleckiego gimnazjum. Z przysz³ej klasy III Henryk G¹sior schwytany jesieni¹ 1941 r.
przebywa³ na robotach w Austrii, Maria Ponikowska zmar³a.96 Z grupy, któr¹
stanowiæ mia³a klasa II, Wies³awa Bieniek i Aleksandra Pasek wyjecha³y z rodzicami. Rodzice tych okupacyjnych uczniów z Nowej S³upi i okolicy, którzy
pozostali, zwrócili siê do Tadeusza, aby do koñca roku szkolnego kontynuowa³
naukê z ich dzieæmi. Mia³ to robiæ jawnie, jako korepetytor. W takich oto
okolicznoœciach, jak pisze w swoich wspomnieniach Schramm junior, powsta³o
w Nowej S³upi prywatne gimnazjum im. Józefa Pi³sudskiego.97 Patronat ten
nadano symbolicznie; jak wiadomo „w³adza ludowa” by³a daleka od kultu
Marsza³ka.98
Zespó³ ucz¹cy siê sk³ada³ siê z dwóch klas. Do klasy pierwszej uczêszczali:
Leokadia Kowalska, Bogdan Majewski, Tadeusz Porzuczek, Zenon Gajek, Antoni Marczewski, Antoni W¹worek, Stanis³aw Jop; do drugiej natomiast: Danuta
Mas, Krzysztof Schramm, Henryk Lauko, Czes³aw Cieœlik, Zygmunt
Wlaz³owski. Zwa¿ywszy, ¿e kierownikiem szko³y zosta³ znów Stefan Klimecki,
bracia Schramm, Tadeusz i Krzysztof, nie mogli przebywaæ na terenie szko³y
w pokoiku do tej pory zajmowanym. Skorzystali z propozycji wdowy po
policjancie pani Marczewskiej, przeniesienia siê do jej domu. By³ on usytuowany
93 Tadeusz Rostañski, Nauka w Nowej S³upi w 1944/45 roku, Olsztyn 1992 – maszynopis licz¹cy
7 stron. Nieœcis³oœci: Imiê W¹worka to Antoni, nie Henryk. Wœród maj¹cych podj¹æ naukê w klasie
pierwszej Stanis³aw Jop ukoñczy³ 6 klasê szko³y powszechnej; wed³ug wówczas obowi¹zuj¹cych przepisów pozwala³o to kontynuowaæ naukê w gimnazjum.
94 Tam¿e, s. 1, 2.
95 Tam¿e; ten¿e, Saga..., cz. I, s. 155, 156.
96 Tam¿e; ten¿e, Saga..., cz. I, s. 155; ten¿e, Wspomnienia..., s. 35.
97 Ten¿e, Nauka..., s. 1, 2; ten¿e, Wspomnienia..., s. 35; ten¿e, Wspomnienia..., 1985, s. 15; ten¿e,
Saga..., cz. I, s. 157, 158.
98 Por. L. Szuba, Polityka oœwiatowa pañstwa polskiego w latach 1944–1956, Lublin 2002.
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w czêœci osiedla na tzw. Kolonijkach. Nowe mieszkanie to du¿y jasny pokój,
który by³ jednoczeœnie kuchni¹ i sal¹ lekcyjn¹.99
Szczêœliwym zbiegiem okolicznoœci ocala³y ksi¹¿ki nale¿¹ce do braci
Schrammów. Nie by³y one przechowywane w domu, który sp³on¹³ latem 1944 r.,
lecz w innym miejscu. U³atwia³o to prowadz¹cemu przygotowanie siê do zajêæ
lekcyjnych. Pisz¹cy te s³owa posiada³ komplet ksi¹¿ek do klasy pierwszej, co
zawdziêcza³ ojcu, który odkupi³ je od rodziców Danuty Mas uczêszczaj¹cej ju¿
do klasy drugiej.100
Zajêcia rozpoczê³y siê wed³ug zapisu w „Sadze” 26 lutego.101 Trwa³y one
jeszcze w pierwszej po³owie lipca. Egzaminy zdawaliœmy w po³owie tego¿
miesi¹ca lub nieco póŸniej. Z pewnoœci¹ nie odby³y siê one w drugiej po³owie
czerwca, jak podaje T. Rostañski (Schramm).102 Zaœwiadczenie stwierdzaj¹ce
zdany pozytywnie egzamin z poszczególnych przedmiotów, w zakresie klasy
pierwszej gimnazjum, przez pisz¹cego te s³owa zosta³o wydane bowiem 21 lipca
1945 r.103 Nauka trwa³a cztery i pó³ miesi¹ca, wiêc materia³ musia³ byæ przerobiony w trybie eksternistycznym. Pomyœlny rezultat tego przedsiêwziêcia to
zas³uga przede wszystkim nauczyciela. Sporz¹dzi³ on w³aœciwy rozk³ad materia³u
nauczania poszczególnych przedmiotów, „pos³uguj¹c siê zawartoœci¹ podrêczników na dan¹ klasê. Metoda ta jak dot¹d okaza³a siê skuteczna”. Inna sprawa,
¿e ucz¹cy siê intensywnie pracowali. Wœród nich, wed³ug nauczyciela, przodowali: z klasy I – Leokadia Kowalska, z II – Danuta Mas, Krzysztof Schramm.
Pozytywnie zreszt¹ zosta³y ocenione oba zespo³y.104
Warunki nauki w porównaniu z okresem okupacyjnym (ma³y pokoik
oœwietlony lamp¹ karbidow¹, poczucie zagro¿enia) by³y bardzo dobre. Zajêcia
odbywa³y siê, jak ju¿ wspomniano, w du¿ym jasnym pokoju. Nauka by³a
prowadzona w systemie dwuzmianowym. Przed po³udniem przychodzili uczniowie klasy pierwszej. Po 4 lub 5 godzinach lekcyjnych i przerwie obiadowej
pojawia³a siê klasa druga, która z regu³y mia³a 5 godzin lekcyjnych.105
Pomimo ¿e materia³ z klasy I i II gimnazjum by³ ju¿ w poprzednich latach
przez prowadz¹cego przerabiany, nauczyciel poœwiêca³ znaczn¹ czêœæ czasu na
przygotowanie siê do lekcji. Nadal absorbowa³o go najbardziej opracowanie
materia³u z biologii. Uczniowie musieli pisaæ wiele prac domowych, kontrolnych, czytaæ lektury. Praca nauczyciela skoncentrowana by³a przede wszystkim
99 Ten¿e, Nauka..., s. 2, 3, ten¿e, Saga..., cz. I, s. 157, 158; ten¿e, Wspomnienia..., 1985 s. 15.
Kolonijki to obecnie ulica dr Bogus³awa £uszcza – A. Ponikowski, Nowa S³upia..., s. 27.
100 Ten¿e, Nauka..., s. 3; ten¿e, Saga..., cz. I, s. 158, 159.
101 Ten¿e, Saga..., cz. I, s. 157; ten¿e, Nauka..., s. 3.
102 Ten¿e, Nauka..., s. 5.
103 Wydane przez I Liceum i Gimnazjum im. J. Œniadeckiego Nr 331 w Kielcach (archiwum autora).
Doskonale pamiêtam ten egzamin zdany w lipcu 1945 r.
104 T. Rostañski, Nauka..., s. 4. „By³y to najbardziej pilne, pracowite i sympatyczne zespo³y (zaliczam
tu równie¿ uczniów okupacyjnych), jakie uczy³em w swej prawie pó³wiecznej pracy nauczycielskiej.”
105 Tam¿e, s. 3, 4.
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Tadeusz w gronie uczniów w roku 1944:
Stanis³aw Jop, Tadeusz Schramm, Henryk G¹sior, Zygmunt Wlaz³owski, Krzysztof Schramm, Czes³aw Cieœlik

Nowa S³upia, kwiecieñ 1945, II klasa gimnazjum
(egzamin odby³ siê w lipcu 1945 r. w Gimnazjum im. Œniadeckich w Kielcach):
Od lewej Czes³aw Cieœlik, Zenon Gajek, Antoni Marczewski, Danuta Mas, Henryk Lauko,
Zygmunt W³az³owski i Krzysztof Schramm. Siedzi nauczyciel Tadeusz Schramm
(zdjêcie by³o w czo³ówce filmu o tajnym nauczaniu)
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na kontrolowaniu postêpów w nauce, sprawdzaniu prac pisemnych, odpytywaniu.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e narzucone zosta³o mordercze tempo. Zajêcia w porównaniu z okresem okupacyjnym mia³y jednak otwarty charakter. Œpiewano ró¿ne
piosenki, m.in. w ramach nauki w jêzykach obcych, przede wszystkim piosenki
partyzanckie, równie¿ i te z Gór Œwiêtokrzyskich. Pisz¹cy te s³owa pamiêta, ¿e
po zajêciach uprawiano gry zespo³owe: siatkówkê, pi³kê rêczn¹ (tzw. szczypiorniak).106
W pocz¹tkach maja opuœci³a zespó³ jedna z uczennic z klasy drugiej,
wybijaj¹ca siê pod wzglêdem uzdolnieñ i pilnoœci – Danuta Mas. Wyjecha³a
z rodzicami do Konstantynowa ko³o £odzi.107
Na egzaminy sprawdzaj¹ce do Kielc pojechaliœmy w po³owie lipca kolejk¹
w¹skotorow¹ do Zagnañska (w osobowych wagonikach); nastêpnie kolej¹ z Zagnañska do Kielc. Wielu, wœród nich Stanis³aw Jop, po raz pierwszy zetknê³o siê
z kolejk¹ i kolej¹. Egzaminy w pierwszym liceum i gimnazjum im. J. Œniadeckiego w Kielcach trwa³y kilka (dwa lub trzy) dni. Z matematyki, jêzyków (polski,
³aciñski, niemiecki) by³y one pisemne i ustne, z pozosta³ych przedmiotów ustne.
Komisji egzaminacyjnej, jak podczas tajnych egzaminów, przewodniczy³ dyrektor Ildefons Sikorski. Chocia¿ egzaminatorzy skrupulatnie sprawdzali wiedzê,
ich postawa wobec zdaj¹cych by³a wyj¹tkowo ¿yczliwa. Pisz¹cy te s³owa mile
wspomina atmosferê tego pierwszego powa¿nego egzaminu. Z klasy drugiej
pomyœlnie zdali egzamin i uzyskali promocjê do klasy trzeciej: Krzysztof
Schramm, Henryk Lauko, Zygmunt Wlaz³owski, Czes³aw Cieœlik; z klasy pierwszej do drugiej przeszli: Leokadia Kowalska, Bogdan Majewski, Zenon Gajek,
Antoni W¹worek, Stanis³aw Jop, Tadeusz Porzuczek.108
Uczestnicy kompletów przeszli w roku szkolnym 1945/46 do ró¿nych szkó³.
Nauczyciel nasz w tym¿e roku szkolnym uczy³ w kilkuklasowej szkole we wsi Huta
Pod³ysica w Górach Œwiêtokrzyskich.109 Nastêpne miejsce pracy to Szko³a Podstawowa w Paw³owie ko³o Raciborza na Œl¹sku Opolskim (3 lata szkolne: wrzesieñ
1946 – czerwiec 1949).110 Aby móc kontynuowaæ studia w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Katowicach, przeniós³ do pobliskiej miejscowoœci, gdzie mieszkali
i pracowali rodzice, do Micha³owic ko³o Siemianowic Œl¹skich. Tam¿e w szkole
106 Tam¿e, s. 3–5. Tytu³ znanej pieœni partyzanckiej: „Choæ zda³a sw¹ mamy rodzinê i bliskich my
polscy ¿o³nierze od Gór Œwiêtokrzyskich”. W niedzielê mia³y miejsce czasem mecze pi³karskie. Pamiêtam
takie zawody na polanie na szczycie £ysej Góry.
107 Tam¿e, s. 4, 5.
108 Tam¿e, s. 5, 6. Ju¿ po napisaniu tego tekstu przypomnia³ mi Bogdan Majewski (telefoniczna
relacja Bogdana Majewskiego, Katowice, 11 II 2005 r.), ¿e w klasie mieliœmy jeszcze jednego kolegê
- Eugeniusza Szafrañca (Gienka). Nie odnotowuje go w swoich pismach Tadeusz Rostañski (Schramm).
Szafraniec uczêszcza³ póŸniej do gimnazjum w Bodzentynie.
109 T.R., Saga..., cz. I, s. 164–174. Informacja o by³ym pracowniku szko³y Panu mgr Tadeuszu
Rostañskim. III Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko³aja Kopernika w Olsztynie, ul. Sybiraków 3, Olsztyn
15 XI 1999 ([dalej cyt. Informacja...) ksero w archiwum autora.
110 T.R., Saga..., cz. I, s. 175–204; Informacja...
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podstawowej pracowa³ dwa lata (1949/50–1950/51).111 Po ukoñczeniu studiów
I stopnia przyj¹³ ofertê w³adz oœwiatowych w Olsztynie i podj¹³ pracê nauczyciela
matematyki w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w I³awie (6 lat – 1951/52–1955/56).112
Przez nastêpne dwa lata (1956/57–1957/58) by³ zatrudniony jako wizytator
w Wydziale Oœwiaty Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie.113
Na kolejne dwa lata (1958/59 – 1959/60) wróci³ do I³awy na poprzednie
stanowisko. Znaczn¹ czêœæ czasu by³ wy³¹czony z bezpoœredniej pracy zawodowej, poniewa¿ przygotowywa³ siê do magisterium.114 Po uzyskaniu stopnia
magistra w roku 1960 powróci³ do Olsztyna ju¿ jako starszy wizytator w tej¿e
samej instytucji pod zmienion¹ nazw¹ (Kuratorium Okrêgu Szkolnego w Olsztynie); pracowa³ tam 4 lata (1960/61–1963/64).115 Od tego czasu a¿ do
emerytury (1964–1984) by³ zatrudniony w III Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Olsztynie (wspó³organizator, a w latach 1973–1980 równie¿ wicedyrektor tej placówki).116 Po przejœciu na emeryturê nie straci³ kontaktu ze szko³¹. Zajêcia
prowadzi³ w wiêkszym lub mniejszym wymiarze godzin, nie tylko z zakresu
matematyki, równie¿ z ³aciny, hiszpañskiego, esperanto do 1991 r.117
Na koniec informacje dotycz¹ce ¿ycia rodzinnego. W 1960 r. Tadeusz
Rostañski (Schramm) o¿eni³ siê (ceremonia cywilna – 27 grudnia 1959, œlub
koœcielny – 2 lipca 1960 r.) z Mari¹ Owsiewsk¹ pracownic¹ kuratorium w Olsztynie.118 Z tego zwi¹zku 13 marca 1961 r. urodzi³a siê córka Joanna Krystyna119, 20 czerwca 1964 r. córka Agnieszka.120 Starsza z wymienionych ukoñczy³a w Gdañsku studia plastyczne,121 osiedli³a siê w Meksyku (wyjecha³a
z kraju w 1987 r.).122 M³odsza, absolwentka germanistyki w Toruniu,123 mieszka
w Berlinie, zamê¿na za Helmutem Albrechtem.124
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T.R., Saga..., cz. I, s. 204–223; Informacja...
T.R., Saga..., cz. I, s. 223–263, Informacja...
113 T.R., Saga..., cz. I, s. 264–283; Informacja...
114 T.R., Saga..., cz. I, s. 283–305; Informacja...
115 T.R., Saga..., cz. I, s. 306–333; Informacja...
116 T.R., Saga..., cz. I, s. 328, 331, 334, cz. kol. II, s. 77, 88 (1984); Informacja...
117 T.R., Saga..., cz. kol. II, s. 93 (1984), cz. kol. III, s. 1, 4, 13–15, 27, 49 (1985–87); Informacja..;
List T. Rostañskiego (ur. Schramma) do autora, Olsztyn 28 I 1993 r.
118 T.R., Saga..., cz. I, s. 285–288.
119 Tam¿e, s. 304, 305.
120 Tam¿e, s. 328, 332.
121 T.R., Saga..., cz. kol. III, s. 43 (Egzamin magisterski 2 VII 1986 r. – tytu³ pracy: „Muralizm
w Meksyku). Otrzymany na uczelni tytu³: magister sztuki.
122 Listy T. Rostañskiego (ur. Schramma) do autora. Olsztyn: Bo¿e Narodzenie 1994; kwiecieñ
Wielkanoc 1995 r.; 9 VIII 1995; Bo¿e Narodzenie 1995; 11 IX 1996 r.; Bo¿e Narodzenie 1996 r.; 23 III
1997 r.; Bo¿e Narodzenie 1998 r.
123 Magisterium uzyska³a 8 VII 1988 r. Tytu³ rozprawy magisterskiej: „Poezja Rainera Marii Rilke”
– List K. Rostañskiego (ur. Schramma) do autora, Katowice 15 V 2002 r.
124 Listy T. Rostañskiego (ur. Schramma) do autora: Olsztyn: 24 XI 1994; 13 VIII 1997; 15 XII
1997 – Uroczystoœæ weselna odby³a siê jesieni¹ 1994 r. Z tego zwi¹zku latem 1997 r. urodzi³a siê córka
Anna Maria.
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Drogi nasze siê rozesz³y. Tylko kilka, mo¿e dwa, razy spotkaliœmy siê.
We wrzeœniu 1947 r. trzyma³ do chrztu mojego najm³odszego brata Tadeusza.125
Prowadziliœmy korespondencjê podczas pobytu mojego nauczyciela w Paw³owie
na OpolszczyŸnie. W tym¿e Paw³owie dobrze by³ wspominany, jak œwiadczy³
o tym tamtejszy proboszcz ksi¹dz Wodarz.126 Star¹ S³upiê odwiedzi³ w latach
60. ub. w., pisz¹cy te s³owa by³ wówczas nieobecny. Kolejny list z po³owy lat
70. dotyczy³ dokumentacji tajnego nauczania w okresie okupacji, przede wszystkim udzia³u w nim Tadeusza Rostañskiego (Schramma). Wype³ni³em wówczas
szczegó³owy formularz i przes³a³em do oœrodka studiów i dokumentacji oddzia³u
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Nie podj¹³em wówczas korespondencji.127
Chcia³em to uczyniæ w latach 90. Zosta³em jednak uprzedzony. W koñcu stycznia
1993 r. otrzyma³em z Olsztyna list.128 Korespondencjê prowadziliœmy do koñca.
Zamierza³em siê spotkaæ po latach z Pierwszym Mistrzem. Nie zd¹¿y³em.
Zamiast epitafium przytoczê fragment psalmu I. Prze³o¿y³ go z jêzyka
³aciñskiego starszy brat œp. Tadeusza – Stanis³aw Schramm; jedyny z rodziny,
który nie zmieni³ rodowego nazwiska:129
Beatus vir, qui non sequitur
consilium impiorum,
Et viam peccatorum non ingreditur,
et in conventu protervorum non sedet;
Sed in lege Deomini voluptas eius est,
et de lege eius meditatur die ac nocte.
Et est tamquam arbor
plantat iuxta rivos aquarum,
Quae fructum praebet tempore suo,
cuiusque folia non marcescunt,
et quaecumque facit, prospere procedunt...
B³ogos³awiony ten m¹¿, co nie postêpuje
wed³ug rad bezbo¿nych, co siê nie kieruje
na drogê, któr¹ tylko grzeszni ludzie krocz¹.
Do grona swawolników tak¿e nie do³¹czy,
W prawie Pañskim jedynie ma upodobanie
spêdzaj¹c dnie i noce w rozwa¿aniach nad nim.
On drzewo przypomina, co roœnie przy wodzie,
a w swoim czasie owoc szlachetny urodzi.
Nigdy nie zwiêdn¹ jego zawsze œwie¿e liœcie.
Cokolwiek on uczyni, przynosi korzyœci...
125

Zmar³ 2 X 1971 r. – zob. przypis 37.
Relacja ustna ksiêdza proboszcza Wodarza z³o¿ona ksiêdzu biskupowi opolskiemu Franciszkowi
Jopowi. Tê relacjê ksi¹dz biskup powtórzy³ pisz¹cemu te s³owa.
127 Przyczyna by³a prozaiczna, wynika³a z niedbalstwa, zagubi³em adres.
128 List Tadeusza Rostañskiego do autora, Olsztyn 28 I 1993 r.
129 Informacja dotycz¹ca Stanis³awa Schramma zob. wy¿ej przypis 87; List Stanis³awa Schramma
do autora, £om¿a 5 V 2003 r.; tekst ³aciñski psalmu: Breviarum Romanum. Romae–Turonibus–Parisüs,
1961, t. 1. (Ordinarium divini officii...), s. 512, 513.
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TADEUSZ ROSTAÑSKI (SCHRAMM) – A TEACHER OF THE SECRET
TEACHING MOVEMENT DURING THE GERMAN OCCUPATION
IN THE ŒWIÊTOKRZYSKIE MOUNTAINS
(NOWA S£UPIA AND THE NEIGHBOURHOOD)
Summary. The paper treats about the achievements of secret teaching in the Œwiêtokrzystkie
Mountains (Nowa S³upia and the neighbourhood). Considering the characteristics of the area, the
Germans used exceptional terror (a few hundred people murdered, extermination of the Jews).
The region was also the area of activity of an instigator and murderer Franz vel Hans Wittek vel
Witek. It was in those conditions that Tadeusz Rostañski (Schramm) and his whole family
successfully realized their tasks. It is not necessary to add that they were connected with the
underground structures. The author of the paper is Rostañski’s disciple from the period of German
terror.
Key words: secret teaching, Nowa S³upia, Tadeusz Rostañski (Schramm)

