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Jednym z najtrudniejszych okresów dla polskiej oświaty były lata II wojny św iato
wej.

W ładzom okupacyjnym  w strefie niemieckiej i sowieckiej zależało na zniszczeniu 
inteligencji polskiej, która stanowiła, ich zdaniem, największe niebezpieczeństwo, jako 
środowisko inspirujące do stawiania czynnego oporu. To samo dotyczyło młodzieży 
wiejskiej i robotniczej, te warstwy społeczeństwa pozbawione wykształcenia nie mogły 
zastąpić m asowo likwidowanej inteligencji w organizowanych przez okupanta obozach 
zagłady.

Okupanci nie zdawali sobie sprawy, że społeczeństwo polskie, bez względu na to 
jaki jest jego  poziom wykształcenia i pozycji społecznej -  wystąpi wobec wroga zjed
noczone w celu odzyskania niepodległości.

Polak potrzebny był okupantom jako prosty, posłuszny, zdyscyplinowany, wydajny 
pracownik fizyczny, co najwyżej wykształcony w zawodzie na poziomie szkoły śred
niej, technicznej i ekonom icznej. W  tych szkołach wprowadzono obowiązkowe naucza
nie języka niem ieckiego oraz przedmioty, które były potrzebne dla gospodarki nie
mieckiej. Świadectw a tych szkół były w dwóch językach.

Podziem ne Państw o Polskie i jego struktury organizacyjne poprzez Delegaturę R zą
du na Kraj, m.in. w zakresie oświaty i kultury (Departament Oświaty i Kultury D ele
gatury Rządu RP), którym początkowo kierował działacz socjalistyczny i nauczyciel 
Czesław W ycech, nakazywały zorganizowanie tajnego nauczania w zakresie szkół pod
stawowych, gimnazjalnych, licealnych a nawet wyższych. Utworzono w poszczegól
nych okręgach AK kuratorów oraz w inspektoratach i obwodach tzw. przewodniczą
cych TON (Tajnej Organizacji Nauczycielskiej), których zadaniem było organizowanie 
struktur terenowych tajnego nauczania.

Był to plan nie tylko na okres okupacji ale z myślą perspektywiczną, aby wy
kształcona m łodzież m ogła po odzyskaniu niepodległości natychmiast włączyć się do 
odbudowy kraju.

Żeby zm niejszyć wykrywalność tych komórek tajnego nauczania zalecano, by kom 
plety liczyły w poszczególnych klasach po kilku, najwyżej kilkunastu uczniów, przy 
czym takie spotkania odbywały się w mieszkaniach prywatnych, często w innych 
miejscach. Na prowincji takie komplety organizowano przy kościołach (na plebaniach), 
w chatach wiejskich i dworach, a często w leśniczówkach i gajówkach -  szczególnie 
dla młodzieży, która ju ż  była zaprzysiężona w Szarych Szeregach i Armii Krajowej
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lub innych organizacjach konspiracji zbrojnej. Ogrom ną pomoc w organizowaniu tajne
go nauczania w terenie i ochronę tych kursów nieśli leśnicy, a ich osady stawały się 
nie tylko bazami leśnymi konspiracji zbrojnej, ale i ośrodkam i oświaty. W  tych wa
runkach też często lampy naftow e lub karbidowe spełniały faktyczną już rolę przysło
wiowych kaganków oświaty.

W  odniesieniu do obwodów: Częstochowa, Radomsko -  TON (Tajna Organizacja 
N auczycielska) podlegała kuratorowi okręgu w Kielcach. Kuratorem Okręgowym był 
Stanisław Podrygałło, zaś prezesem  kieleckiego okręgu TON był Jan Kupiec.

Program tajnych szkół podstawowych oparto na programie szkolnym sprzed 1939 roku.
W  Częstochow ie podjął się organizowania tajnego nauczania były dyrektor elitarne

go gimnazjum i liceum im. H. Sienkiewicza -  Antoni Kmićkiewicz. Lekcje odbywały 
się o różnych porach dnia, przy zastosowaniu środków ostrożności na wypadek nie
spodziewanego najazdu gestapo lub żandarmerii.

Nauczyciele gimnazjów i liceów częstochowskich im. H. Sienkiewicza, J. Słowac
kiego, R. Traugutta, Sióstr Nazaretanek i innych prywatnych natychm iast włączyli się 
do organizowania tajnego nauczania. Niestety, brak doświadczenia powodował począt
kowo liczne aresztowania nauczycieli, których następnie niejednokrotnie wywożono do 
obozu koncentracyjnego.

W  nieco późniejszym term inie, tzn. na przełomie 1943/44, zorganizowano tajne 
wyższe szkolnictwo, tj. Uniwersyteckie Studium Polonistyczne i Szkołę G łów ną H and
low ą z siedzibą w C zęstochow ie. K om plety tajnego nauczania w izytował inspektor 
z D elegatury Rządu na Kraj -  pan M andyk, a po jego  śmierci Jan Śpiewak i kurato
rzy okręgowi z Kielc. Oceniali oni bardzo wysoko organizację i poziom tajnego na
uczania.

W  kompletach miejskich uczestniczyły dzieci inteligencji, rzemieślników, kupców 
oraz około 20% dzieci robotników, natomiast w terenie dzieci pochodzenia chłopskie
go stanowiły 80% (według opracowania Edwarda Hanem ana -  Oświata i szkolnictwo 
w Częstochowie podczas okupacji hitlerow skiej)1.

W arto nadm ienić, że po wojnie Państwowa Komisja W eryfikacyjna dla legalizacji 
wyników tajnego nauczania zweryfikowała 812 świadectw dojrzałości i 696 świadectw 
z małej matury (inform acje uzyskane od uczestników tajnego nauczania).

W  obwodzie Częstochowa poza tym miastem tajne nauczanie odbywało się rów 
nież w Przyrowie, Zielonej Dąbrowie, Janowie, Olsztynie, Złotym Potoku, Koniecpolu, 
Bystrzanowicach, Św. Annie, M stowie i innych mniejszych m iejscowościach, dworach 
i osiedlach leśnych. Rów nież tajnym nauczaniem objęto m iasta przyłączone po wojnie 
do Rzeszy. M iędzy innymi w Kłobucku, M iedźnie, Krzepicach, Blachowni, Pankach, 
Herbach, M yszkow ie, Żarkach, Lublińcu a nawet w O lkuszu i Sosnowcu.

Obwód AK -  Radom sko. Przewodniczącym Tajnej Organizacji Nauczycielskiej był 
Henryk Lienge ps. .Z apora” , zastępcą W ładysław Trybulak ps. „Ślim ak” . Sekcją tajne
go szkolnictwa powszechnego kierował W ładysław Bieda, szkolnictwa średniego W ie
sław Boskowski, a następnie Tadeusz Goszczyński. Sekcją szkolnictwa zawodowego 
kierował Stanisław  Siem ieński, zaś oświatą pozaszkolną Franciszek Brzozowski. W ob
wodzie Radom sko wychodziło czasopismo pt. „Ster”, w którym znajdowały się instru
kcje dotyczące organizacji tajnego nauczania. Tajnym nauczaniem objęto około 900 
uczniów różnych klas, w tym gimnazjalnych i licealnych, zaś nauczaniem zajęło się 
około 300 nauczycieli. Nauczyciele za udzielanie nauki pobierali odpowiednie wyna

1 W zbiorach autora niniejszego tekstu.
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grodzenie. Fundusze przychodziły z Delegatury Rządu, Departamentu Oświaty i W y
chowania poprzez kuratorów  okręgowych do poszczególnych Obwodów AK w odnie
sieniu do TON.

Na terenie Obwodu (powiatu) Radomsko do najbardziej aktywnych ośrodków tajne
go nauczania należały: miasto Radomsko, m niejsze miasta jak  Przedbórz, Pławno, 
G idle oraz wioski jak  Żytno, Cielętniki, Kobiele W ielkie, W ielgomłyny, Rzejowice, 
Gorzkowice, Kamińsk, Bąkowa Góra i inne oraz na terenach włączonych do Rzeszy: 
Brzeznica, Pajęczno, W ieluń i inne m niejsze miejscowości.

Z własnych przygód z tajnym nauczaniem
Po ukończeniu dwuklasowego oficjalnego Gimnazjum Handlowego w Radomsku 

uczęszczałem na tajne komplety w zakresie 3 i 4 klasy gimnazjum. Spotkania odby
wały się w różnych m iejscach miasta, m.in. u państwa M ayerów na ul. Narutowicza, 
u państwa Łęskich na ul. Przedborskiej, u państwa Kozików -  na rynku oraz w willi 
państwa Sem kow na ul. Piramowicza.

W iększość nauczycieli i uczniów tych kursów już była zaprzysiężona w Armii 
Krajowej lub Szarych Szeregach, ewentualnie innych organizacjach konspiracji zbroj
nej, głównie NSZ (Narodowe Siły Zbrojne) i Batalionach Chłopskich.

Zajęcia odbywały się 4, 5 dni w tygodniu. U państwa Semkow pobieraliśm y naukę 
z matematyki i języka polskiego. Często po tych lekcjach przychodził instruktor z AK, 
aby uczyć nas posługiwania się bronią. M ieliśmy do dyspozycji jeden karabin typu 
M auzer i pistolet typu vis. Uczyliśmy się z jakich części składa się ta broń, jak  się 
zabezpiecza i odbezpiecza, jak  się celuje itp. Był to wstępny kurs przed zajęciam i 
w terenie.

Któregoś zim owego dnia, kiedy mieliśmy wykład o posługiwaniu się bronią -  pod 
willę państwa Sem kow podjechały dwa samochody żandarmerii. M omentalnie dom zo
stał otoczony. Zauważywszy to nasz instruktor próbował wyskakiwać przez okno i zaba
rykadować drzwi wejściowe do pokoju stołem i tapczanem. Teraz sekundy decydow a
ły. Całe szczęście, że naszego instruktora powstrzymaliśmy od wyskakiwania przez 
okno -  bo wszystkich mogli zastrzelić żandarmi.

Raptem do pokoju wpada pani Semkow i krzyczy: „Jurek (syn) siadaj do fortepia
nu i graj” -  chłopcy śpiewają głośno kolędę Cicha noc. Przyznam się, że jestem  
antytalentem w śpiewie, ale tym razem darłem się całym gardłem. W padają żandarmi 
z pistoletami przygotowanym i do strzału krzycząc: „Hande hoch” . Na to pani Semkow 
stanowczym, pewnym głosem w języku niemieckim mówi: „proszę nie przeszkadzać, 
bo chór m łodzieżow y uczy się śpiew ać pieśni kościelne na ju trzejsze nabożeństw o 
w kościele parafialnym ” .

Żandarmi zaskoczeni takim zwrotem i słyszący kolędę niemiecką Cicha noc -  Stille 
nacht -  schowali pistolety i przez gardło jednego z nich wymknęło się słowo „force- 
ion ich bite” (przepraszam). W ychodząc z domu państwa Semkow zdali sobie sprawę, 
że donos był praw idłowy, że tu się zbiera młodzież, ale to nie partyzanci a chór 
kościelny.

Podobne najazdy żandarmerii odbywały się w innych miejscach tajnego nauczania. 
N iestety, były rów nież tzw. „w padki” -  aresztow ania nauczycieli i uczniów . W ielu 
z nich w więzieniach gestapo i obozach zagłady straciło życie.

Trzeba było opuszczać ukochane miasto Radom sko, pożegnać się z wieloma kole
żankami i kolegami. Znalazłem się w leśniczówce Brzozówki, zwaną „bazą leśnych 
ludzi” . Rzeczyw iście tu była wolna Polska. Tu panami byli partyzanci -  często zm ie
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niający swe siedziby Akowcy, NSZ-towcy, AL-owcy. Tu Niemcy mogli dostać się tyl
ko w czasie tzw. pacyfikacji przy użyciu dużych sił, w tym często broni pancernej 
lub samolotów typu „Storch” .

Zaprzysiężenie w Armii Krajowej nie przeszkadzało a wręcz stawało się konieczne 
w kontynuowaniu nauki dopóki człowiek nie znalazł się w oddziale partyzanckim -  
bo tam nie było takich m ożliwości nauki. Chodziłem więc na dalsze tajne nauczanie 
w Cielętnikach. Zajęcia odbywały się na zm ianę w różnych miejscach, np. we dworze 
właścicieli majątku ziem skiego pani Felicji Steinhagen, na zapleczu sklepu u państwa 
Szelongów, w dom u państw a Tasarzów, Skolimowskich, Olczaków, M usiałów i W ójci
kowskich. K ierownikiem  tych kursów tajnego nauczania (IV klasy gimnazjum) był 
niezapomniany, wspaniały, bardzo wymagający pan Jęczmyk -  przedwojenny nauczy
ciel liceum w Kielcach. Ponadto wykładowcami byli -  pani W anda i Oskar Heningo- 
rowie, pan Jarząbek, pan Stała z Częstochowy, pan Kurnatowski (wysiedleniec z Po
znańskiego) i inni.

W szyscy uczestnicy tych kursów po wojnie zostali zweryfikowani przez Państwową 
Komisję W eryfikacyjną Tajnego Nauczania. Świadczy to, że poziom nauczania nie od
biegał od przedwojennego programu.

W ielu uczestników tych kursów z obwodu Częstochowa, Radomsko, W łoszczowa -  
m im o powojennych ciernistych dróg, aresztowań, więzień itp. represji -  uzyskało wy
sokie pozycje społeczne, zw łaszcza w ostatnim 20-leciu. W ielu uzyskało wysokie sto
pnie naukowe, w tym profesorów uniwersyteckich, niektórzy zrobili karierę w dziedzi
nie literatury, sztuki, leśnictwa, rolnictwa, wojskowości i służbie nie tylko w W ojsku 
Polskim, ale również w Armii Brytyjskiej i Amerykańskiej -  dochodząc nawet do sto
pni generalskich i wykładowców na wyższych uczelniach wojskowych. Również byli 
tacy, szczególnie w okresie od 1990 roku, którzy piastowali stanowiska ambasadorów, 
m inistrów, itp.

W ym ieniony w zdarzeniu w willi państwa Semkow -  w Radom sku Jerzy Semkow, 
ukończył Akademię M uzyczną w Petersburgu (ówczesnym Leningradzie) w specjaliza
cji dyrygentury. Jakiś czas był dyrektorem Opery W arszawskiej, dyrygentem w operze 
La Scala w M ediolanie, Tokio, Berlinie, Londynie, Los Angeles, St. Louis -  i innych 
a ostatnio dyrektorem  muzycznym M etropolitan Opera w Nowym Yorku. Jego brat 
M irosław został profesorem  z dziedziny medycyny, jako wybitny hem atolog na uczel
niach i instytutach w W arszawie i Gliwicach.

W szyscy stanowiliśm y jedną wielką rodzinę Akowską. N iestety, wielu naszych Ko
legów z partyzantki i tajnych kursów nauczania nie doczekało się wolnej Polski. Po
legli na polu chwały w walce z okupantem niemieckim lub po wojnie zostali zam or
dowani przez NKW D i UB.

W alczyliśm y nie tylko z karabinem w ręku, ale kagankiem oświaty, aby Polska 
była Polską.
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Dawny budynek szkolny mieści w sobie ważne pomieszczenie uzupełniające dla nowego 
budynku szkolnego wybudowanego w głębi. W  tym budynku mieszkała obywatelka francu
ska Pani de Lanchau, która prowadziła tajne nauczanie języka francuskiego oraz była łączni
czką AK. W ieś Ciężkowice

Dwór w Cielętnikach. Cała rodzina Steinhagenów (z pochodzenia Niemców) należała do 
AK i pom agała wszystkim partyzantom oraz prowadziła komplety tajnego nauczania
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Budynek państwa W alerii i Aleksandra Semkow w Radomsku przy ulicy Piramowicza 10. 
w którym w okresie okupacji niemieckiej prowadzone było tajne nauczanie w zakresie gi
mnazjalnym

Radomsko, czerwiec 1943 r. Nauczyciele i uczniowie -  absolwenci Gimnazjum H andlow e
go (otrzymali świadectwa ukończenia w języku niemieckim). W iększość nauczycieli i ucz
niów należało do Szarych Szeregów, w następnym roku uczęszczali na tajne komplety lice
um oraz byli żołnierzam i AK, NSZ i BCh. W drugim rzędzie od dołu, czwarty od lewej stro
ny - autor artykułu
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Radom sko, ul. Reymonta. W mieszkaniu dr med. Rechana (otwarte okno) znajdo
wał się punkt kontaktowy AK oraz tajnego nauczania. Jednocześnie punkt obserw a
cyjny vis â vis restauracji „ Nur fiir Deutsche”

Żołnierze Szarych Szeregów w Radom 
sku. Od lewej Henryk Skolimowski (nie 
żyje) i Jerzy Semkow (obecnie dyrektor 
M etropolitan Opera w Nowym Yorku) - 
udają się na punkt kontaktowy i tajne 
komplety nauczania na przedmieściach 
miasta Radomska

Fotografie ze zbiorów 
Zbigniewa Zielińskiego


