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AGNIESZKA PAJEK
UJK, Kielce

G£ÓWNE ASPEKTY DZIA£ALNOCI SPO£ECZNOKULTURALNEJ
W SALEZJAÑSKIEJ PARAFII W. KRZY¯A
W MIÊDZYWOJENNYCH KIELCACH
WSTÊP
Ró¿norodna dzia³alnoæ Zgromadzenia Salezjañskiego wywodzi siê z inicjatywy jego za³o¿yciela  w. Jana Bosko. Salezjanie wyró¿niaj¹ siê sporód innych
zakonów swoim wyj¹tkowym stosunkiem do m³odzie¿y  skupiaj¹ siê oni na pracy z ni¹, kieruj¹c siê specjalnym systemem wychowawczym  tzw. systemem
prewencyjnym. Polega on na zapoznaniu m³odego cz³owieka z regu³ami instytucji wychowawczej oraz czuwaniu i zachêcaniu do podejmowania prawid³owych
decyzji.
Historia Zgromadzenia Salezjañskiego w Kielcach rozpoczyna siê w roku 1918.
Przejê³o ono, na probê biskupa kieleckiego Augustyna £osiñskiego, powsta³¹
w 1913 r. parafiê w. Krzy¿a. W owym czasie dzia³alnoæ salezjanów w Polsce
koncentrowa³a siê przede wszystkim na pracy z m³odzie¿¹ mêsk¹ poprzez tworzenie i prowadzenie dla niej szkó³ i oratoriów. Niniejszy artyku³ jest zarysem
najwa¿niejszych aspektów dzia³alnoci spo³ecznokulturalnej kieleckich salezjanów w latach 19181939, a wiêc od momentu ich przybycia do Kielc a¿ do wybuchu II wojny wiatowej1.

1 Por. J. Drewniak, Charyzmat salezjañski i jego realizacja w ¿yciu ks. Idziego Ogiermana
Mañskiego (19001966), Seminare. Poszukiwania naukowe 19(2003), s. 421426; P. Lorenc, Wychowanie w duchu ³agodnoci, Niedziela. Edycja sosnowiecka (2001)8, <http://niedziela.pl/artykul
_w_niedzieli.php?doc=ed200108&nr=23>, (data dostêpu: maj 2011); A. Majewska, Salezjanie i ich
rola w szkolnictwie katolickim, Edukacja i Dialog (2000)123, <http://www.eid.edu.pl/archiwum/
2000,98/grudzien,164/salezjanie_i_ich_rola_w_szkolnictwie_katolickim,1072.html>, (data dostêpu: maj 2011).
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1. POCZ¥TKI SALEZJAÑSKIEGO ZAK£ADU WYCHOWAWCZEGO W KIELCACH.
SZKO£A RZEMIELNICZA
Inicjatorem powo³ania przy parafii w. Krzy¿a ochronki dla ch³opców, która
sta³a siê póniej zal¹¿kiem zak³adu salezjañskiego, by³ ks. proboszcz Antoni Bo¿ek  bezporedni poprzednik proboszczów pochodz¹cych ze Zgromadzenia Salezjañskiego, który kupi³ piêtrowy dom z oficyn¹ i ogrodem przy ulicy Sk³adowej
od Heleny i Karola Rzeczkowskich. W ten sposób utworzona zosta³a Ochronka
w. Antoniego, przekazana wraz z parafi¹ salezjanom, którzy stworzyli tu swój
pierwszy zak³ad wychowawczy na terenie zaboru rosyjskiego. Ju¿ w lipcu 1918
roku wys³ano do Kielc ks. Jana wierca, którego zadaniem, obok pe³nienia funkcji proboszcza, mia³a byæ poprawa warunków mieszkaniowych tutejszej m³odzie¿y poprzez zakup okolicznych domów i rozbudowê ochronki. W owym czasie
w zak³adzie, który móg³ przyj¹æ i wyuczyæ zawodu krawca i szewca 25 ch³opców, pracowali ks. Józef Rzepka, ks. Józef Pach, ks. Mateusz Kampa i koad. Leon
Lewandowski. 27 padziernika 1920 roku, po utworzeniu trzeciego dzia³u zawodowego  dzia³u stolarskiego, na mocy koncesji nr 7140/20 Ministerstwa Wyznañ
i Owiaty Publicznej, ochronkê przekszta³cono w Szko³ê Rzemios³2.
Z dyrektorem wiercem wspó³pracowali ksiê¿a Stanis³aw Ziêtara (19211922)
i Franciszek Czapla (19221924). W 1923 roku ksiêdza J. wierca zast¹pi³ ks. Antoni Symior. W latach 19251933 dyrektorem zak³adu i szko³y by³ ks. Antoni Guzik, od 1933 roku  ks. Antoni Golubski, a od 1936 roku a¿ do wybuchu II wojny
wiatowej  ks. Wojciech Micha³owicz. Salezjanie przyjmowali ch³opców, którzy
ukoñczyli 14. rok ¿ycia i przynajmniej cztery klasy szko³y powszechnej (potem
wymagano skoñczenia piêciu klas). Zajêcia praktyczne prowadzono w wymiarze
szeciu godzin dziennie  od 9 do 12 i od 13.30 do 16.30, natomiast nauka teoretyczna wynosi³a 18 godzin tygodniowo. Po ukoñczeniu czterech lat nauki (od
1930 r.  trzech lat) wychowankowie otrzymywali tzw. wiadectwo wyzwolin,
czyli potwierdzenie zdobytych uprawnieñ po z³o¿eniu egzaminu na czeladnika3.
Liczba uczniów z ka¿dym rokiem ros³a, dlatego konieczna sta³a siê budowa nowego budynku szko³y. Dla dzia³u stolarskiego w 1923 r. dobudowano, obok
mieszkania proboszcza, drewnian¹ pracowniê z hal¹ maszyn, a nad ni¹ urz¹dzono
sypialniê dla uczniów, która mog³a pomieciæ oko³o stu ch³opców. 30 wrzenia pracowniê powiêci³ ks. infu³at Bogumi³ Czerkiewicz w obecnoci ks. pra³ata B³aszczy2

Por. Archiwum Diecezjalne w Kielcach [dalej: ADK], PK  7/2, k. 2; W. ¯urek, Salezjañskie
szkolnictwo ponadpodstawowe w Polsce 19001963. Rozwój i organizacja, Lublin 1996, s. 164165;
ten¿e, Szko³y salezjañskie w Owiêcimiu na tle salezjañskiego szkolnictwa redniego ogólnokszta³c¹cego i zawodowego na ziemiach polskich 19001939, Lublin 2010, s. 100; Parafia w. Krzy¿a
w Kielcach w latach 19181939 (1), Orator wiêtokrzyski (2003)74, s. 9.
3 Por. ADK, PK  7/2, k. 2; W. ¯urek, Salezjañskie szkolnictwo , s. 165166.
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ka i ks. prefekta Paw³a Bazgiera. W 1927 r. wybudowano gmach przy ul. Piotrkowskiej, do którego przeniesiono sale wyk³adowe, pracownie oraz kancelariê szkoln¹4.
Tab. 1. Uczniowie kieleckiej Szko³y Rzemielniczej w latach 19201939.
Rok szkolny

Stolarze

Krawcy

Szewcy

Razem

1920/1921

10

16

6

32

1921/1922

9

29

15

53

1922/1923

21

35

27

83

1923/1924

15

29

?

?

1924/1925

19

27

?

?

1925/1926

22

36

?

?

1926/1927

27

42

?

?

1927/1928

25

46

?

?

1928/1929

26

55

likwidacja

81

1929/1930

24

63



87

1930/1931

35

63



98

1931/1932

30

47



77

1932/1933

36

34



70

1933/1934

34

30



64

1934/1935

32

41



73

1935/1936

39

43



82

1936/1937

33

52



85

1937/1938

33

62



95

1938/1939

17

60



77

ród³o: W. ¯urek, Salezjañskie szkolnictwo ponadpodstawowe w Polsce 19001963. Rozwój i organizacja, Lublin 1996, s. 169.
4

Por. Gazeta Kielecka 54(1923)19, s. 2; tam¿e, 54(1923)41, s. 1; Zak³ad Salezjañski w Kielcach (1918), w: 25lecie dzia³alnoci salezjañskiej w Polsce 18981923, Miko³ów 1923, s. 54; W.
¯urek, Salezjañskie szkolnictwo , s. 166.
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Z danych zebranych przez ks. Waldemara ¯urka zawartych w powy¿szej tabeli
wynika, ¿e przez ca³y okres dzia³alnoci szko³y najwiêkszym zainteresowaniem
cieszy³ siê kierunek krawiecki. Jednak na pocz¹tku lat 30tych wiêcej chêtnych
przyjêto do nauki w zawodzie stolarza. Brakuje danych dotycz¹cych liczby przysz³ych szewców za lata 19231927, prawdopodobnie jednak ich liczba porównywalna by³a z uczniami na kierunku stolarskim. W latach 19221930 dyplom zdoby³o ³¹cznie po 18 stolarzy i szewców oraz 46 krawców5. Poni¿sza tabela przedstawia liczbê absolwentów szko³y salezjañskiej w Kielcach w latach 19221937.
Tab. 2. Absolwenci kieleckiej Szko³y Rzemielniczej w latach 19221937.
Rok

Stolarze

Krawcy

Szewcy

Razem

1922



5

2

7

1923

3

3

1

7

1924

2



2

4

1925



1

2

3

1926

2

4

3

9

1927

2

7

4

14

1928

1

8

4

13

1929

3

6



9

1930

5

12



17

1931

10

16



26

1932

4

11



15

1933

3

16



19

1934

7

4



11

1935

8

4



12

1936

2

3



5

1937

9

5



14

ród³o: ADK, PK  7/2, k. 2.
5

Por. ADK, PK  7/2, k. 2.
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We wrzeniu 1928 roku mia³a miejsce reorganizacja salezjañskich szkó³ rzemielniczych, któr¹ przeprowadzi³ ks. Antoni £atka. Polega³a ona na likwidacji
ma³ych oddzia³ów i ³¹czeniu ich w wiêksze placówki. Z trzech dotychczasowych
dzia³ów w Kielcach pozostawiono dwa  stolarski i krawiecki, natomiast dzia³
szewski przeniesiono do Zak³adu im. Ksiêcia Aleksandra Lubomirskiego w Krakowie przy ul. Rakowieckiej 276.
Dla dzia³u stolarskiego uda³o siê kupiæ nowe maszyny i zatrudniono dowiadczon¹ kadrê nauczycieli. Absolwent szko³y musia³ wykazaæ siê umiejêtnoci¹
wykonania ró¿nych prac stolarskich, czego uczono go na zajêciach praktycznych
obejmuj¹cych ponad po³owê trzyletniego programu nauczania. W 1936 r. Kuratorium zaproponowa³o salezjanom przekszta³cenie dzia³u stolarskiego w odrêbn¹
szko³ê, jednak dopiero w 1938 r. Inspektorat Towarzystwa Salezjañskiego w Krakowie wyst¹pi³ z prob¹ do Kuratorium o pozwolenie na przekszta³cenie 1 wrzenia 1938 r. dzia³u stolarskiego Szko³y Rzemios³ w Prywatn¹ Mêsk¹ Szko³ê Stolarsk¹ Towarzystwa Salezjañskiego w Kielcach7.
Po 1928 roku do kieleckiego dzia³u krawieckiego aplikowali ch³opcy z ca³ej Polski. Ogromne zas³ugi dla dzia³u krawieckiego mia³ W³adys³aw Robakowski 
nauczyciel rysunku technicznego i technologii. Bêd¹c od 1937 r. kierownikiem pracowni krawieckiej, zaprojektowa³ do niej umeblowanie, wprowadzi³ obowi¹zek noszenia odzie¿y ochronnej w czasie zajêæ warsztatowych, zakupi³ maszyny do szycia firmy Singer oraz ¿elazka elektryczne. Tak wyposa¿one pracownie przek³ada³y siê na dobry poziom wykszta³cenia uczniów. W sprawozdaniach z lat 19331935
znajduj¹ siê statystyki przedstawiaj¹ce liczbê absolwentów szko³y pracuj¹cych w
wyuczonym zawodzie: w 1932 roku by³o to 84% absolwentów, w 1934 i 1935 
89%. Tak wysoki procent absolwentów pracuj¹cych w wyuczonym zawodzie i renoma szko³y sprawi³y, ¿e 20 VI 1938 r. równie¿ dzia³ krawiecki przekszta³cono
w Prywatn¹ Mêsk¹ Szko³ê Krawieck¹ Towarzystwa Salezjañskiego w Kielcach8.
Je¿eli chodzi o poziom finansów szko³y, to du¿y wp³yw mia³ na nie kryzys lat
trzydziestych. W 1930 r. czêæ nieruchomoci w zak³adzie przej¹³ komornik, jednak dziêki og³oszonej na ³amach Gazety Kieleckiej zbiórce ofiar na rzecz salezjanów, uda³o siê je odzyskaæ9. Przedmioty wykonane przez ch³opców sprzedawano po cenach konkurencyjnych, a pieni¹dze uzyskane w ten sposób trafia³y do
bud¿etu szko³y. Nauka i utrzymanie miesiêczne w 1936 r. wynosi³o 30 z³ dla ch³opców mieszkaj¹cych w internacie, a 10 z³ dla pozosta³ych uczniów10.
6 Por. W. ¯urek, Szko³y salezjañskie , s. 104; Reorganizacja Salezjañskich szkó³ rzemielniczoprzemys³owych, Pok³osie Salezjañskie 12(1928)5, s. 154.
7 Por. W. ¯urek, Salezjañskie szkolnictwo , s. 167; ADK, PK  7/2, k. 3.
8 Por. W. ¯urek, Salezjañskie szkolnictwo , s. 167168; ADK, PK  7/2, k. 3.
9 Por. Gazeta Kielecka 61(1930)56, s. 1.
10 Por. ADK, PK  7/2, k. 2; Salezjañska szko³a zawodowa w Kielcach, Pok³osie Salezjañskie.
Numer Informacyjny 20(1936), s. 26.
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2. ORATORIUM SALEZJAÑSKIE KS. JANA BOSKO W KIELCACH W LATACH
19201939
Zak³ad salezjañski to nie sama szko³a, ale równie¿ szczególny rodzaj placówki wychowawczej rozpropagowanej przez salezjanów  tzw. oratorium. G³ównymi cechami tej instytucji by³o aktywne uczestnictwo ksiê¿y w ¿yciu m³odzie¿y
(asystencja), ich pe³na dyspozycyjnoæ oraz wspólne zabawy wychowanków.
Oratorium by³o i jest miejscem, w którym wprowadzono w ¿ycie ca³ociowy program wychowawczy salezjanów uwzglêdniaj¹cy potrzeby materialne i duchowe
m³odzie¿y11. Oratorium Salezjañskie ks. Jana Bosko w Kielcach powsta³o 8 wrzenia 1920 roku dziêki gorliwej pracy ks. Paw³a Bazgiera (w latach 19191923
wychowawcy w Publicznej Szkole Kolejowej na Herbach)12. Od powstania oratorium do wybuchu II wojny wiatowej dyrektorami placówki byli kolejno: ks.
Pawe³ Bazgier (19201924), ks. Alojzy Ciechorski (19241927), ks. Jan Duda
(19271933), ks. Wojciech P³ywaczyk (19331935), ks. Marian £aszewski
(19351937), ks. W³adys³aw P³ywaczyk (19371938) i ks. Boles³aw Gromko
(19381941).
Przedwojenne Kielce nie mia³y szerokiej propozycji zajêæ dla dzieci i m³odzie¿y, st¹d starania salezjanów, by z ch³opców spêdzaj¹cych ca³e dnie na ulicy
uczyniæ uczciwych obywateli, spotka³y siê z pozytywn¹ reakcj¹ kielczan. Ksi¹dz
Bazgier zacz¹³ od gromadzenia w niedziele i wiêta ch³opców, których uczy³
w szkole, ale bardzo szybko do³¹czyli do nich inni. 6 listopada 1924 r. zosta³a
oddana do u¿ytku oratorium sala bêd¹ca darem Magistratu Kieleckiego. Salê powiêci³ bp Augustyn £osiñski 16 listopada 1924 roku, w obecnoci m.in. wojewody kieleckiego Ignacego Manteuffla, starosty kieleckiego Romana Serednickiego
i prezydenta Kielc Mieczys³awa £ukasiewicza13.
23 wrzenia 1925 r. powsta³ Komitet Oratorium Salezjañskiego ks. Bosko
w Kielcach, który mia³ za zadanie wspieraæ placówkê rad¹, czynem i ofiar¹ pieniê¿11

Por. J. Marsza³ek, Specyfika Oratorium Ksiêdza Bosko, Biuletyn Salezjañski. Nostra 49(1994)
359, s. 25; H. £uczak, w. Jan Bosko, Salezjanie, duchowoæ (Materia³y z okazji 100lecia obecnoci
Salezjanów w Polsce), Kamyk 1998, s. 28; K. Dobrowolska, Salezjañskie dzie³a, Niedziela. Edycja
kielecka (2003)13, <http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=ed200313&nr=113>,
(data dostêpu: maj 2011); A. Postawa, Powo³ania kap³añskie w Towarzystwie Salezjañskim w Polsce. Studium socjologicznopastoralne, Kraków 2005, s. 71.
12 Por. M. Szpringer, System prewencyjny ksiêdza Jana Bosko we wspó³czesnej profilaktyce,
Kielce 2006, s. 204.
13 Por. tam¿e; C. Kieszkowski, Parafia wiêtego Krzy¿a w Kielcach. Zarys historii, Kielecki
Przegl¹d Diecezjalny 69(1993)4, s. 370; Oratorjum Salezjañskie ks. Bosko w Kielcach 19251926,
Kielce 1927, s. 16; Parafia w. Krzy¿a w Kielcach w latach 19181939 (2), Orator wiêtokrzyski
(2004)75, s. 8.
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n¹14. W sk³ad Komitetu weszli m.in.: Roman Serednicki, Mieczys³aw £ukasiewicz,
Stanis³awa Znamierowska  prze³o¿ona gimnazjum im. w. Kingi, Jan Bie³oho³owy  profesor gimnazjum im. niadeckiego, Marian £ebkowski  dyrektor szko³y
miejskiej im. S. Staszica, p. in¿. Wolski  naczelnik oddzia³u drogowego i prezes
patronatu stowarzyszeñ m³odzie¿y w oratorium. Przewodnicz¹cym zosta³ in¿.
Wolski, a ju¿ na pierwszym spotkaniu Komitet uchwali³, ¿e 25% ze sk³adek kolejarzy na koció³ przeznaczone bêdzie na potrzeby oratorium. 20 czerwca i 1 sierpnia
1926 r. zorganizowano festyny, z których ³¹czny dochód wyniós³ 953 z³ 82 gr15.
Oratorium dzieli³o siê na trzy sekcje: ch³opców m³odszych, studentów oraz
starszych. W 1926 r. oratorium posiada³o jedn¹ salê, osobny dziedziniec z placem
zabaw, kino, aparat projekcyjny, orkiestrê dêt¹, kontrabasy do orkiestry r¿niêtej,
gramofon z 30 p³ytami, bilardziki chiñskie i inne mniejsze gry salonowe, w³asn¹
bibliotekê itd.16.
Sekcja pierwsza  ch³opców m³odszych  liczy³a oko³o stu ch³opców w wieku od 11. do 14. roku ¿ycia, którzy spotykali siê regularnie o godz. 14 w ka¿d¹
niedzielê i wiêta. Jeli na dworze piêknie, bawi¹ siê, biegaj¹, hutaj¹ lub wo¿¹
siê na kr¹¿niku; jeli pogoda nie dopisze, gromadz¹ siê na sali i rozpoczynaj¹
ulubione gry salonowe: gramofon, murzynek, szachy, bilardzik, czytanie ksi¹¿ek
bibljotecznych s¹ dla ich dyspozycji. To trwa godzinê. Po grze wszyscy gromadz¹
siê na sali w milczeniu; po przepiewaniu pieni s³uchaj¹ wyk³adu o piêknoci
cnoty albo o szpetocie grzechu; o pos³uszeñstwie lub uszanowaniu dla starszych,
dla rodziców, prze³o¿onych; ucz¹ siê ministrantury, ceremonji O godzinie 15.30
koñczy siê nauka, odmawiaj¹ modlitwê i id¹ w rzêdach do kocio³a na Nieszpory.
Po nabo¿eñstwie odbieraj¹ wykazy z zaznaczon¹ obecnoci¹ i wracaj¹ do domu17.
Drug¹ sekcj¹ by³a dwunastoosobowa sekcja studentów, do której nale¿eli
uczniowie szkó³ rednich i handlowych oraz seminarium nauczycielskiego, spotykaj¹cy siê na wieczorne dyskusje. W czasie swych spotkañ pomagali równie¿
miejscowej grupie teatralnej przygotowywaæ kolejne przedstawienia18.
Do sekcji ch³opców starszych, która praktycznie tworzy³a parafialne Stowarzyszenie Polskiej M³odzie¿y Mêskiej, nale¿a³o 39 osób. Stowarzyszenie to zosta³o za³o¿one przez proboszcza Antoniego Symiora, a w dniu 30 listopada 1924
roku zreorganizowane przez ksiêdza Alojzego Ciechorskiego. Zebrania odbywa³y siê regularnie co dwa tygodnie19.
14

C. Kieszkowski, Parafia wiêtego Krzy¿a , s. 370.
Por. Oratorjum Salezjañskie , s. 1821.
16 Por. tam¿e, s. 17.
17 Tam¿e, s. 20. Por. M. Szpringer, System prewencyjny , s. 204.
18 Por. Oratorjum Salezjañskie , s. 21.
19 Por. M. Szpringer, System prewencyjny , s. 205; Z. Brzêk, Pierwsze Oratorium ks. Bosko
w Kielcach, Orator wiêtokrzyski. Wydanie jubileuszowe (2005)86, s. 11.
15
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Wraz z nap³ywem coraz wiêkszej liczby ch³opców, dotychczasowe pomieszczenia oratoryjne przesta³y wystarczaæ. Ten problem czêciowo rozwi¹zano, zasypuj¹c znajduj¹ce siê w pobli¿u kocio³a bagnisko i przystosowuj¹c je na plac
zabaw. W ten sposób powsta³ dziedziniec oratorium, który pod koniec 1926 roku
ogrodzono parkanem, aby oddzieliæ go od placu kocielnego. Powsta³ równie¿
projekt nowego gmachu oratorium autorstwa in¿. T. Roguskiego, który mia³ byæ
zbudowany w ci¹gu dwóch lat. Pierwsze ofiary na ten cel z³o¿y³y firmy: Kadzielnia w postaci 1000 kg wapna niepalonego, Geisler  1600 kg wapna, Hempel 
6000 kg wapna, Sitkówka  30 ton kamienia, Sieklucki  5000 cegie³. Niestety,
z uwagi na wysoki koszt budowy  170 tys. z³otych  sprawa ucich³a. W tym
samym czasie salezjanie otrzymali zgodê na budowê internatu, st¹d rozbudowê
oratorium od³o¿ono w czasie20.
W zak³adzie znajdowa³y siê trzy biblioteki: szkolna, zawodowa i teatralna,
stanowi¹ce cenne narzêdzie dzia³alnoci owiatowej s³u¿¹ce nie tylko miejscowym parafianom, ale tak¿e osobom spoza parafii21. Wa¿na by³a tak¿e edukacja
muzyczna  wród powodów powodzenia oratoriów ks. Bosko wymieni³ przecie¿
weso³oæ, piew, muzykê i wielk¹ rozmaitoæ zabaw. Do zak³adu kieleckiego zakupiono 32 instrumenty i utworzono orkiestrê dêt¹ dla sekcji ch³opców m³odszych i studentów. Planowano stworzyæ tak¿e orkiestrê smyczkow¹22.
¯ycie muzyczne by³o cile zwi¹zane z ¿yciem teatralnym. W zak³adzie dzia³a³
teatr, do którego nale¿eli wychowankowie salezjañscy oraz cz³onkowie stowarzyszeñ parafialnych. Obok repertuaru religijnego wystawiano te¿ sztuki patriotyczne, moralizatorskie i rozrywkowe. Niektóre sztuki przygotowywano staranniej, z du¿ym nak³adem czasu i kosztów na stroje i dekoracje oraz na oprawê
muzyczn¹. Dotyczy³o to tekstów hagiograficznych, misteryjnych i patriotycznych,
np. Dwaj bracia (1928), Ostatni kap³an Jowisza (1930), Do wy¿szych rzeczy (1930),
Pan Tadeusz (1930), Per³a ukryta (1931), Walka o duszê, czyli W szponach kusiciela (1937). Mniej dbano o poziom sztuk rozrywkowych, np Piekarz i kominiarz
(1926), £obuz (1928), K³opoty k³opotka (1929). Do wybuchu II wojny wiatowej
teatr wystawi³ 67 ró¿nych sztuk23.
Zadaniem oratorium by³o  obok zaspokajania potrzeb duchowych ch³opców
 równie¿ niesienie pomocy materialnej. Okresowo dla najbiedniejszych wydawano
odzie¿, a dla wszystkich ch³opców paczki na wiêta Bo¿ego Narodzenia i Wiel20

Por. Oratorjum Salezjañskie , s. 26; Z. Brzêk, Pierwsze Oratorium , s. 12.
Por. Oratorjum Salezjañskie , s. 12, 22, 2425, 36; Parafia w. Krzy¿a w Kielcach w latach
19181939 (2), s. 8.
22 Por. Z. Malinowski, Dzia³alnoæ muzyczna salezjanów polskich, w: 75 lat dzia³alnoci salezjanów w Polsce. Ksiêga pami¹tkowa, red. R. Popowski, S. Wilk, M. Lewko, £ódKraków 1974,
s. 110; Oratorjum Salezjañskie , s. 30.
23 Por. M. Lewko, Czemu s³u¿y³ teatr zak³adowy?, w: 75 lat dzia³alnoci , s. 134135.
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kiej Nocy. Od roku 1937 w oratorium prowadzone by³o codzienne do¿ywianie
w formie kolacji dla 210 ch³opców. rodki na ten cel otrzymywano od komitetu
pomocy zorganizowanego przez Rz¹d Polski. Ca³ej akcji patronowa³ gen. Felicjan S³awojSk³adkowski. Prezesem miejscowego Komitetu Opieki nad M³odzie¿¹
i Dzieæmi by³ ks. pp³k. Stanis³aw Cieliñski24. W czasie wakacji czêæ ch³opców
mog³a uczestniczyæ w pó³koloniach lub koloniach, które organizowano u zaprzyjanionych ksiê¿y diecezjalnych i druhów harcerskich. Pó³kolonie organizowano na
miejscu, ze zwiedzaniem najbli¿szej okolicy, np. w 1937 r. urz¹dzono je w dwóch
turnusach  po stu ch³opców na ka¿dym, pod opiek¹ ks. Mariana £aszewskiego,
podharcmistrza Jana Zawady i dwóch studentów teologii z Krakowa25.
W 1936 r. tak o kieleckim zak³adzie pisa³ jego ówczesny dyrektor ks. Wojciech Micha³owicz na ³amach Ma³ego Dziennika KieleckoRadomskiego: Ze
wszystkich zak³adów salezjañskich najmniej mo¿e znany jest Zak³ad Salezjañski
w Kielcach, ul. Piotrkowska 57. [ ] Znajduje w nim utrzymanie i wykszta³cenie
zawodowe przesz³o 80 biednych ch³opców. Z braku odpowiedniego miejsca wiêcej przyj¹æ nie mo¿na. Grono ma³oletnich przestêpców powiêksza siê z roku na
rok, bo brak nale¿ytej opieki. Biedne matki i wdowy, borykaj¹c siê z gromad¹
swych dzieci zaledwie mog¹ im daæ wy¿ywienie, ale nie staæ je na ich kszta³cenie. Z trwog¹ patrzymy na szerz¹ce siê wród m³odzie¿y zepsucie moralne, wynikaj¹ce z braku dobrego wychowania. Ratowaæ m³odzie¿ od zepsucia, wychowywaæ j¹ po katolicku  to wiêty nasz obowi¹zek, to g³ówne zadanie Zgromadzenia
Salezjañskiego26.
3. PLANY PRZEKSZTA£CENIA SZKO£Y RZEMIELNICZEJ TOWARZYSTWA SALEZJAÑSKIEGO W KIELCACH W GIMNAZJUM
Ma³y Dziennik KieleckoRadomski w artykule z 1936 roku pt. Pomó¿my
biednej m³odzie¿y rzemielniczej, wyranie chwali dotychczasow¹ dzia³alnoæ
salezjanów w Kielcach, jednoczenie kieruj¹c uwagê czytelników na konieczn¹
pomoc finansow¹: Je¿eli np. w Kielcach mamy ju¿ dzi bardzo wielu fachowo
przygotowanych krawców  chrzecijan (kiedy jeszcze przed kilkunastu laty mo¿na
ich by³o na palcach jednej rêki policzyæ), to zawdziêczamy w pierwszym rzêdzie
salezjanom, którzy wykszta³cili te bodaj pierwsze szeregi krawieckie. [ ] Z ka¿dym rokiem zg³oszeñ do Zak³adu jest coraz wiêcej, lecz Dyrekcja musi, niestety,
wiele podañ za³atwiæ odmownie, najczêciej z braku pomieszczenia dla wiêkszej
24

Por. Z. Brzêk, Pierwsze Oratorium , s. 1213; Pok³osie Salezjañskie 21(1937)6, s. 142.
Por. A. Gabrel, M. Lewko, Czas wolny w domach salezjañskich, w: 75 lat dzia³alnoci ,
s. 145; Pok³osie Salezjañskie 21(1937)10, s. 210.
26 Cyt. za: Parafia w. Krzy¿a w Kielcach w latach 19181939 (1), s. 10; por. Oratorjum Salezjañskie , s. 10.
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iloci uczniów. Nauka i utrzymanie w bursie wynosi zasadniczo od ch³opca tylko
30 z³otych miesiêcznie, ale w praktyce wiêkszoæ korzysta ze znacznych ulg, a nawet zwolnieñ od op³aty. Pomimo ¿e z tych skromnych op³at Zak³ad jest w stanie
zaledwie op³aciæ instruktorów wieckich, których, razem z kierownikami warsztatów, jest siedmiu, ch³opcy wygl¹daj¹ bardzo dobrze, do czego przyczynia siê
dobre od¿ywianie i odpowiedni tryb ¿ycia. Zastalimy ich w³anie przy pracy.
W salach panuje wzorowy ³ad, ka¿dy pilnie wykonuje powierzon¹ mu robotê.
Jaki przyjemny nastrój i radoæ ogarnia, gdy siê patrzy na tych ch³opców, z których mo¿e niejeden, gdyby nie opieka salezjanów wychowywa³by siê na ulicy27.
Ks. dyr. Wojciech Micha³owicz postanowi³ podj¹æ siê trudu budowy nowego
gmachu zak³adu, tak aby w niedalekiej przysz³oci przekszta³ciæ szko³ê rzemielnicz¹ w gimnazjum. Projekt budowy gimnazjum krawieckiego zosta³ zatwierdzony przez Urz¹d Wojewódzki w Kielcach 6 grudnia 1938 r.28. Wojewoda dr W³adys³aw Dziadosz powo³a³ obywatelski Kielecki Komitet Budowy Salezjañskiego
Gimnazjum Krawieckiego ku Upamiêtnieniu 20tej Rocznicy Odzyskania Niepodleg³oci29. Honorowy patronat nad Komitetem Budowy objêli dr W. Dziadosz
i biskup Czes³aw Kaczmarek30.
Pierwsze posiedzenie odby³o siê 10 XII 1938 roku. Przy stole prezydialnym
zasiedli dr Dziadosz, ks Antoni ra³ek i p³k Jan DojanSurówka, którzy wy³onili
delegacjê do Ministerstwa Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego w osobach Zygmunta Wendy, pos³a Wac³awa D³ugosza, ks. S. Cieliñskiego i ks. W. Micha³owicza31. Tego dnia wybrano równie¿ ostateczny sk³ad w³adz Komitetu, który
przedstawia³ siê nastêpuj¹co:
 Prezydium: dr W. Dziadosz, bp C. Kaczmarek, p³k K. DojanSurówka, Z. Wenda,
 Zarz¹d: prezes W. D³ugosz, wiceprezes W. Micha³owicz, skarbnik Roman
Dêbicki (dyrektor Banku Polskiego w Kielcach), sekretarz S. Cieliñski,
 Cz³onkowie Zarz¹du: ks. Senator R. Zelek, dyr. Jedliñski (prezes OZN), pose³
Ostachowski, prezydent Kielc S. Artwiñski, dyr. O. Kwieciñski, dyr. C. Wawrzyniak,
 Komisja Rewizyjna: notariusz W. Janiszowski, naczelnik Izby Kontroli B. Dudzik i dyr. S. Lubas,
 Komisja Polubowna: notariusz S. ColonnaWalewski, sêdzia T. widerski
i dyr. A. Niemierko.
27

Cyt. za: Parafia w. Krzy¿a w Kielcach w latach 19181939 (1), s. 10.
Por. M. Biskup, K. Lorek, Kielce na pocztówkach do roku 1945. Katalog, Kielce 2010,
s. 163; J. Daszyñska, Zak³ad Salezjañski w Kielcach, Gazeta Kielecka 67(1936)138, s. 4.
29 Por. W. ¯urek, Salezjañskie szkolnictwo , s. 170171; Archiwum Pañstwowe w Kielcach,
UWK I, 3614, k. 16.
30 Por. Ku upamiêtnieniu 20tej rocznicy Odzyskania Niepodleg³oci, Gazeta Kielecka
69(1938)93, s. 2.
31 Por. Komitet Budowy Salezjañskiego Gimnazjum Krawieckiego, Gazeta Kielecka 69(1938)94, s. 1.
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Ofiary na budowê mieli przyjmowaæ Roman Dêbicki wraz z ks. W. Micha³owiczem w Biurze Zarz¹du przy ul. Piotrkowskiej 5732. Niestety prace nad budow¹ gmachu gimnazjum przerwa³ wybuch II wojny wiatowej. Ju¿ we wrzeniu
1939 r. pracownie stolarsk¹ i krawieck¹ zajêli Niemcy. 30 sierpnia 1944 r., podczas nalotu sowieckiego, uleg³y zniszczeniu dwa budynki. Podczas wyzwalania
Kielc w styczniu 1945 r. zak³ad szczêliwie nie poniós³ dodatkowych szkód. Ju¿
26 stycznia wznowi³a sw¹ dzia³alnoæ Prywatna Mêska Szko³a rednia Towarzystwa Salezjañskiego. Dziêki inicjatywie kielczan uda³o siê odbudowaæ zniszczone domy, które 18 listopada 1947 r. powiêci³ biskup Czes³aw Kaczmarek33.
ZAKOÑCZENIE
Parafia w. Krzy¿a w Kielcach do dnia dzisiejszego prowadzona jest przez
Zgromadzenie Salezjañskie. Niezwykle bogata dzia³alnoæ spo³ecznokulturalna
w miejscowym zak³adzie, która mia³a miejsce w okresie miêdzywojennym, jest
wci¹¿ ¿ywa. Artyku³ ten, z uwagi na sw¹ ograniczon¹ objêtoæ, nie wyczerpuje
problematyki owej dzia³alnoci. Wci¹¿ istnieje potrzeba stworzenia monografii
powiêconej salezjanom w Kielcach, która byæ mo¿e zbiegnie siê z obchodami
stulecia parafii przypadaj¹cymi na rok 2013.
THE MAIN ASPECTS OF SOCIOCULTURAL ACTIVITIES
IN THE SALESIAN PARISH OF THE HOLY CROSS IN INTERWAR KIELCE
Summary
The diverse activities of the Salesian Congregation grew from the initiative of its founder, St.
John Bosco. The Salesians were invited to Kielce by bishop Augustyn £osiñski in 1918. The town
became their first religious home and parish on the Russianruled territory of Poland. The school
they had been running there was converted to a school of craft after a carpentry department had been
established in 1920. Boys trained to be tailors, cobblers and carpenters. In 1928 only two departments were left  carpentry and tailoring, both very popular among boys from all over Poland. The
Salesian institution, however, boasts not only a school, but also a special kind of educational institution  an oratory. The St. John Bosco Salesian Oratory in Kielce was founded on 8 September 1920,
thanks to the efforts of Paul Bazgier. Several years later Wojciech Micha³owicz decided to take
steps to erect a new building with a view to converting the school into a tailoring one. The project
was accepted by the regional authorities in Kielce on 6 December 1938. A committee for building
the school was set up, but the initiative was thwarted by the outbreak of World War II.
Keywords: the 20th century, the Salesians in Kielce, the Holy Cross parish in Kielce
32

Por. Z Komitetu Budowy Salezjañskiego Gimnazjum Krawieckiego, Gazeta Kielecka
69(1938)95, s. 3; Gazeta Kielecka 70( 1939)9, s. 1.
33 Por. J. Pietrzykowski, Salezjanie w Polsce 19451989, Warszawa 2007, s. 33, 290.
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