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1947 - 1952 Lata « Béthune » 
 

 

 

1947 - Pionierzy - 

1947 - Decyzja zapadła, zostanie otwarty internat z przeznaczeniem dla młodzieży z katolickich 

rodzin wywodzących się z polskiej emigracji. 

To miasto Béthune, w departamencie Pas de Calais, znajdujące się w pobliżu zagłębia kopalnianego, 

będzie pierwszą siedzibą internatu im. św. Kazimierza. 

W tym celu, oblaci Maryi Niepokalanej wynajmują przepiękny dom w samym centrum miasta, o 

kilkaset metrów od instytucji Saint Vaast, pod adresem « 15, Place de la République » w Béthune. 

 

 

Na dole, kaplica, pokój księży i ich jadalnia.  

Na pierwszy piętrze, studium. 

Na trzecim, pokoje uczniów, a na klatce schodowej 

niefortunne umywalki z zimną wodą. 

 

 

Ta piękna siedziba przyjmie pod swój dach internat im. św. Kazimierza przez 5 lat. 

W pierwszym roku, wychowawstwem zajmują się dwaj ojcowie oblaci, ojciec Edward Olejnik i ojciec 

Antoni Murawski. 

Ojciec Olejnik poświęci swoje życie internatowi. W 1947 r. ma on wówczas 32 lata, energię, talent i 

entuzjazm komunikacyjny dla tego projektu. 

Ojciec Murawski, również młody ksiądz, pozostanie tam tylko przez rok. 
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Inicjatywa ta bardzo szybko okaże się sukcesem. Od pierwszego roku, około trzydziestu młodych 

dołącza do św. Kazimierza. Na oficjalnym zdjęciu zrobionym tamtego roku w przydomowym ogrodzie, 

doliczamy się ich dwudziestu ośmiu. 

 

Począwszy od góry z lewej strony : 

Cichowicz -Cichowicz -Kedzierski -Przybycien-Dwernicki -Sliwa -Dwernicki -Jankowski -Strozyk 

Nowak-Marciszewski-Socha-Nycko-Kalinowski-Marciszewski-Michalek-Szymanski-Krystkowiak-Aniol 

Wolka-Drzewicki-Muslewski-Mrozinski-Olejnik-Murawski-Szaleniec-Hain-Nieruchalski-Malycha.   

 

Skąd pochodzili ? 

Większość młodych, dzieci imigrantów, pochodziła z sąsiednich parafii : Marles les Mines (5), Nœux 

les Mines (4), Divion(3), Bruay en Artois (2), Lens (2), Barlin (1), Wahagnies (1), Rouvroy (1), Beuvry 

(1). 

Ale, już od pierwszego roku, dołączali do nich chłopcy z Paryża, z Nancy, z departamentu Calvados, 

ale i z Alès lub z Marsylii... 

Od samego początku, polskie rodziny ufają projektowi oblatów. Niektóre nie wahają się nad 

wysłaniem dwóch spośród swoich synów. Będzie tak w przypadku rodziny Dwernickich, Cichowiczów 

i Marciszewskich. 
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Ogromną większość rekrutacji przeprowadzał ojciec Olejnik. Jego ulubiony cel : dzieci z polskich 

parafii, a szczególniej ministranci. Starał się przekonać je do dołączenia do tego idyllicznego miejsca, 

jakim był św. Kazimierz, pozostawało mu zjednanie sobie rodziców. Zważywszy na jego prezencję, 

jego charyzmę i jego werwę, nie sprawiało mu to żadnej trudności... 

Od 1947 r., zostały ustalone podwaliny organizacyjne obowiązujące w internacie. 

 

Co było ambicją tegoż przedsięwzięcia ? 

1) Małe seminarium ? Czy oblaci, którzy nie mogli lub nie życzyli sobie powrócić do kraju, 

rozważali już wtedy przyszłość ich wspólnoty ? 

Należy podkreślić, że duża liczba uczniów myślała w wieku szkolnym o kapłaństwie, 

przynajmniej jako nastolatkowie. Rodzice uczniów z internatu, bardzo praktykujący katolicy, 

pieścili również myśl, że ich latorośl, wychowana w cieniu oblatów, podąży ich śladem...  

Z tej pierwszej promocji aż ośmiu uczniów dołączy do zgromadzenia. 

 

 

Adamski Joseph 1935-1968 
 
Krystkowiak Casimir 
 
Malycha Léon 1935-1976 
 
Marciszewski Bronislaw 1934-
2002 
 
Nieruchalski Jean 
 
Nowak Joseph 1933-2001 
 
Szymanski François, zmarły 
nieprzewidzianie w seminarium 

 

 

2) Danie polskiej wspólnocie we Francji szkoły, która przyczyni się do podtrzymania, czy nawet 

do rozwoju polskiej kultury we Francji ? 

3) Czy po prostu pragnęli pomóc polskiej emigracji wyjść ze stanu robotniczego i faworyzować 

integrację drugiego pokolenia w ich nowym kraju pobytu, chroniąc zarazem wymiar 

dwukulturowy ? 
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4) Czy powielali pracę, którą wykonywało zgromadzenie oblatów w krajach, w których było ono 

obecne ?  

W każdym bądź razie, inicjatywa ta szybko okaże się sukcesem i przez prawie pół wieku, 

około tysiąca uczniów będzie szkoliło się w św. Kazimierzu w Béthune, a potem w 

Vaudricourt. 

 

Piękna przygoda. 

Dwaj pierwsi uczniowie, Jean Sliwa i Joseph Dwernicki przybywają do Béthune pod koniec września 

1947 r., obaj pochodzą z Meurthe i z Moselle. Z Nancy do Béthune odbywają drogę ciężarówką 

należącą do polskiego wojska, pożyczoną przez YMCA. 

Pierwsze miesiące nie były łatwe, brakowało wszystkiego. 

Ojciec Stolarek starał się o wpływ pieniędzy i żywności, podczas gdy jego dwaj koledzy, ojcowie 

Olejnik i Murawski kierowali na miejscu młodymi uczniami.  

 

Od prawej do lewej na zdjęciu : R. Kedzierski-J. Dwernicki -J. Sliwa-A. Dwernicki -Przybycien. 

To także YMCA dostarczy internatowi pierwsze umeblowanie. 
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Co do ogrzewania, siłacze z internatu wyruszali w towarzystwie brata Bolka i zbierali węgiel w 

dzielnicach górniczych, w których byli obecni oblaci (Marles les Mines, Bruay en Artois...). Przyjęcie ze 

strony parafian było nadzwyczajne, chętnie się z nami dzielili, mimo że sami posiadali mało. 

Już od samego otwarcia internatu, mógł on liczyć na wsparcie polskiej wspólnoty mimo jej skromnych 

dochodów. Św. Kazimierz bardzo szybko stanie się źródłem dumy całej wspólnoty, symbolem jej 

przyszłości i udanej integracji. 

Mimo starań wszystkich osób, warunki życia pozostawały trudne. Nie zawsze mieliśmy zapewnione 

ogrzewanie, pożywienie. Niemniej jednak, o tamtych czasach Jean Sliwa powie : « Przygoda była 

wspaniała, wszyscy ci młodzi księża byli sensacyjni ». 

Zarządem, utrzymaniem porządku i posiłkami zajmowali się Pani i Pan Sliwa, bliscy ojca Stolarka, 

którego poznali w czasie trudów drugiej wojny światowej. 

 

Pan i Pani Sliwa, którzy przez lata zajmą się logistyką i zarządem, w towarzystwie pomagającej im młodej 

panny Frackowiak. 

Pani Sliwa zajmowała się wydatkami, a jej mąż zarządem. Pani Sliwa mistrzowsko kierowała domem 

pod wzlędem ekonomicznym. Oboje, w tych trudnych początkach, przyczynili się do powodzenia 

projektu.  

Uczniowie również przyczyniali się do porawnego funkcjonowania domu św. Kazimierza. Prosi się ich 

o nakrycie stołów, zmywanie naczyń, posprzątanie ze stołów, pozamiatanie sal lekcyjnych, pokoi, 

utrzymanie boisk w porządku... Będzie tak przez cały czas trwania internatu. 
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Edukacja 

Lekcje są udzielane w Saint Vaast. Nocleg i posiłki odbywają się na miejscu. 

Placówka Saint Vaast nie zawahała się przed otwarciem swych drzwi temu nowemu internatowi. 

Obie placówki dzieliła odległość zaledwie kilkuset metrów. Nić porozumienia między księżmi, ale 

także między uczniami była bardzo silna, a wzajemna pomoc i solidarność - totalne i pocieszające. 

Nawet jeśli chłopcy zniknęli w tłumie w różnych klasach placówki, przez lata, pozostaną « Polakami ». 

Będą stanowić zwartą, silną i solidarną grupę, dumną ze swojej przynależności do kultury polskiej. 

 

Klasa pierwsza w Saint Vaast, pod opieką ojca ..., wychowawcy. 

 

Tylko kilka lekcji uzupełniających odbywa się w św. Kazimierzu. 

Języka polskiego naucza ojciec Murawski, a śpiewu - ojciec Olejnik. 
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Codzienna msza święta i regularne modlitwy wyznaczają rytm dniom spędzonym w internacie. 

Co do życia we wspólnocie, jest i pozostanie ono spartańskie... Dormitarze, proste posiłki, dyscyplina, 

zbiorowe pokoje nauki (zwane studium), toaleta z zimną wodą...  

Literatura, historia, śpiew i ogólniej przekazanie kultury polskiej zajmują tam wyborowe miejsce. 

Weekendy były poświęcone na śpiew, sport, zajęcia kulturalne i na wielkie sprzątanie domu, nie było 

mowy o powrocie do domu. Powroty do rodziny były dozwolone na Wszystkich Świętych, na Boże 

Narodzenie, na Wielkanoc i 1 Maja, tego dnia, jak podkreśla Henri Aniol, « wracaliśmy na pieszo do 

Marles les Mines, gdyż autobusy nie kursowały, a nasi rodzice nie mieli samochodu, żeby móc po nas 

przyjechać ». 

 

Sport 

Już od pierwszego roku, faworyzowano zajęcia sportowe, według modelu angielskiego, który ojcowie 

odkryli w trakcie swojego pobytu w Wielkiej Brytanii w czasie drugiej wojny światowej. Poszukiwano i 

dopingowano wyczyny sportowe, przez cały okres związany z osobą Olejnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym celu, w podwórzu placówki urządzono boiska. W trakcie zaciekłych meczy, księża nie zawahają 

się zmoczyć sutannę, o czym świadczy poniższe zdjęcie... 

 

 

 

Skład pierwszej drużyny 

siatkarzy : 

A. Dwernicki, J. Dwernicki 

R. Kedzierski, A. Cichowicz 

T. Necko, A. Olchowicz 
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Wierność 

Byli obecni w 1947 r., gdy otwarto internat, i od tamtej pory nie opuścili żadnego zjazdu 

absolwentów, jak świadczą o tym poniższe zdjęcia. Henri Aniol i Casimir Szaleniec pokazują nam jak 

silne jest przywiązanie do św. Kazimierza wśród uczniów, którzy w nim przebywali. 

 

Henri Aniol i Casimir Szaleniec 30 kwietnia 1978 r. w czasie zjazdu absolwentów. 
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Chronologia głównych wydarzeń z roku 1947 - 1948 : 

Według źródeł Pani i Pana Judeckich. 

Od 1 do 30 września 1947 r. : Ojcowie Olejnik i Murawski, po wynajęciu domu pod adresem « 15 

Place de la République » w Béthune, przygotowują miejsca na przyjęcie uczniów. 

2 października : Początek roku szkolnego w gimnazjum Saint Vaast dla pierwszych 28 uczniów z 

internatu. 

8 lutego 1948 r. : Wielebny ojciec Olejnik otrzymuje nominację na przełożonego internatu im. św. 

Kazimierza. 

4 marca : Pobłogosławienie obrazu św. Kazimierza, patrona internatu. 

23 kwietnia : Spotkanie z Jego Eminencją Clabaut. 

 

  

Podziękowania 

Chciałbym podziękować szczególnie tym, którzy pomogli mi w realizacji tego świadectwa : Henri’emu  

ANIOLOWI za jego pamięć do nazwisk i za lekturę, Joseph’owi DWERNICKIEMU za pierwsze przesłane 

przez niego zdjęcia, Antoine’owi DWERNICKIEMU za listy i za wsparcie, a Jean’owi SLIWIE za jego 

świadectwa, udział i około pięćdziesiąt przesłanych mi zdjęć. 
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