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Stanisław Stanik

Władysław Nater
Miał 12 lat, kiedy w październiku 1929roku jego proboszcz w Domachowie, ks. JanLudwiczak, zawołał go na plebanię i wręczyłmu książkę łacińską, od razu przystępując dopierwszej lekcji. Ks. Władysław Nater znałministranturę, ale łacina przedstawiała mutrudności. Tym większe było zdziwienie wdomu. Szlachetny pleban uspokoił rodzicówchłopca i kontynuował spotkania z nim dwarazy w tygodniu, podnosząc jego wykształce-nie. Postanowił wysłać go do liceum, zobo-wiązując się płacić za niego na przyboryszkolne i podręczniki. W czerwcu 1930 rokuks. Władysław Nater zdał egzamin do II klasygimnazjum w nieodległym Gostyniu, gdziedyrektorem był znany i zasłużony dla szkol-nictwa gostyńskiego ks. Franciszek Olejni-czak. Ksiądz Nater napisał o nim z perspek-tywy czasu, że „był wielkim duchem naszejuczelni, wychowawców wzorem”. Ale spoty-kały księdza Natera kłopoty natury material-nej. Na szczęście ks. Ludwiczak napisał list dooo. filipinów na Świętej Górze z prośbą oprzyjęcie młodego ucznia do tamtejszegokonwiktu. I tym sposobem trafił z kryzyso-wej nędzy w cieplarniane warunki.13 czerwca 1932 roku w przytulnymdomachowskim kościele odbywały się pry-micje ks. Kazimierza Dworaka. Ks. Włady-sław Nater bardzo je przeżywał. Tak byłprzejęty uroczystością, że przepłakał ją ipostanowił, że sam zostanie kapłanem. Od IVklasy gimnazjum należał do Sodalicji Mariań-skiej. Jej duch Maryjny, nabożeństwa, aka-demie, referaty – to wszystko mobilizowałoucznia, wzmacniało jego idealizm religijny ikształtowało powołanie kapłańskie. Szcze-gólnie promieniowania łaski Bożej doznał,gdy prezesem Sodalizacji został HenrykWilczyński. Później, w 1935 roku, tenżeWilczyński, wspaniały młodzieniec z charak-terem, wstąpił do zakonu jezuitów i zostałkapłanem. Niemcy zamordowali go podczaswojny na Rakowieckiej w Warszawie. Znacz-ny wpływ wywarł na ks. Naterze inny ważnyw jego życiu kapłan, ks. moderator Szczer-biński. Wysłał go na kolonie sodalicyjne naŚnieżnicę na Górce. Tu zetknął się ze znako-mitymi osobowościami, kształtujące postawymoralne i ideowe młodzieży. Szczególnieodcisnął się w świadomości założyciel tejkolonii ks. Józef Winkowski. 4-tygodniowyturnus wypoczynkowo-kształceniowy tookres niezapomnianych, podniosłych wrażeńduchowych.Zaraz po ukończeniu gimnazjum, 21czerwca 1937 roku, ks. Władysław Naterwstąpił do Kongregacji Księży Filipinów, a 1października rozpoczął studia teologiczne wseminarium diecezjalnym w Tarnowie. Za-mieszkał tu razem z dziewięcioma innymiklerykami filipińskimi. Znalazł się w pokoju zdwoma najstarszymi kolegami, a mianowicie

Ferdynandem Machayem i Janem Michał-kowskim. Ferdek, góral z Jabłonki, od razuprzedstawił się jako charakter nieokrzesany,szorstki, „kanciasty”, lecz tak pracował nadsobą, że stał się łagodnym, urobionym, wier-nym regule zakonnikiem. Dłużej znał ks.Nater Janka Michałkowskiego, urodzonego w1914 roku w Jorce. Przebywał z nim przez 3lata konwiktu z Sodalicji Mariańskiej, rok ztarnowskiego klerykatu i dwa lata z kapłań-stwa. 22 sierpnia 1942 roku został areszto-wany i wywieziony do obozu w Buchenwal-dzie. Obydwaj przyjaciele zginęli z rąk hitle-rowców, a ze względu na szlachetną postawęi przymioty osobowe obaj zasłużyli na wy-niesienie na ołtarze. To przewrotna historiasprawiła, że nie zdążyli zabłysnąć, a jużposzli „ku niebieskim tarniom”.Ks. Władysław Nater uczył się w gmachuseminaryjnym tylko dwa lata. Dalsze trzymiały miejsce w kolonii wakacyjnej, w opu-stoszałym po śmierci ks. biskupa FranciszkaLisowskiego pałacu biskupim. Właśnie w tymdrugim miejscu młodzi klerycy, a wraz z nimiks. Nater, otrzymali 9 sierpnia 1942 rokuświęcenia kapłańskie. Mimo wojny, areszto-wań, ponad rocznego zamknięcia wykładówprogram seminarium został zrealizowany.Naukę ukończyło 33 seminarzystów, a roz-poczęło 48. Dobre wyniki i otwarcie przy-kładnych perspektyw na przyszłość młodzizawdzięczali hierarchom, którzy wygłaszalikonferencje bądź udzielali im święceń, w tymbiskupowi Franciszkowi Lisowskiemu (zm. 4IV 1939) i biskupowi Edwardowi Komarowi(zm. 27 IX 1943).Od młodości, jeszcze w gimnazjum, ks.Nater spotykał się z ludźmi wielkimi duchem.W konwikcie gościli tacy przedstawicielekultury jak pisarz Jerzy Bandrowski, profesorTadeusz Dominik, sławny ornitolog Soko-łowski, Krzyżanowski z Wilna, wygłaszającprelekcje. We wrześniu 1937 roku przybył naŚwiętą Górę również o. Maksymilian Kolbe,który dzielił się wspomnieniami z Japonii,skąd niedawno wrócił. Przyglądał się mło-dzieży, jak grała w siatkówkę na boisku. Byłuduchowiony, poważny, zamyślony. Włady-sław Nater zetknął się z bł. Michałem Koza-lem, wysłuchując jego przemówienia nazjeździe sodalicyjnym w 1936 roku w Gnieź-nie. Zapamiętał, że bł. Kozal mówił o ideałachsodalicyjnych i o Matce Bożej, tematy traktu-jąc z szacunkiem i namaszczeniem.Księdza Władysława Natera nie ominęłynieszczęścia i szykany II wojny światowej. 12marca 1940 roku gestapo zamknęło święto-górski klasztor i wywiozło jego mieszkańcówdo Bruczkowa pod Berkiem, których skosza-rowano w trzech powiatach: gostyńskim,jarocińskim i krotoszyńskim. W izbach po oo.werbistach dokuczał chłód, ale warunki byłydo wytrzymania. Pod koniec maja ks. Natera,kleryka i braci zakonnych skierowano do

Generalnej Guberni, „do krewnych”. Wtedy toksiądz znalazł się po raz pierwszy w Stu-dziannie, zachowując w pamięci wspomnie-nia miejscowych szlachetnych ludzi. Pojechałpotem do Tarnowa, aby tam kontynuowaćstudia seminaryjne. Po II wojnie światowej,po trzech latach nauki, przeniósł się na latacałe do Studzianny, z początku jako kleryk.Spotkały go szykany ze strony nowychwładz Polski. Omotano księdza siecią dono-sów i oskarżeń. Były grzywny i nękaniakolegiami. W sądach i na kolegiach stawiałsię osiem razy, będąc oskarżonym o duszpa-sterską postawę wierną wskazaniom Epi-skopatu.Z blisko 60-letniego posługiwania po1945 roku w studziańskim środowiskutrzeba odliczyć rok pobytu w seminariumtarnowskim a także 5 lat pracy duszpaster-skiej w Bytowie (1947-1952), gdzie kładłzręby pod nową filipińską placówkę. WStudziannie w ciężkich czasach stalinizmubył przełożonym zgromadzenia, wieloletnimproboszczem parafii, utalentowanym i po-dziwianym kaznodzieją oraz cenionym spo-wiednikiem. Sam o swym powołaniu wposłudze kapłańskiej wypowiedział się tak:„Gdy chodzi o duszpasterstwo studziańskie,zawsze wychodziłem z założenia, że winnoono być prowadzone nie tylko w aspekcieparafialnym, lecz także sanktuaryjnym (zewzględu na cudowny obraz), oratoryjnym wduchu św. Filipa (współpatrona głównejświątyni), a nawet bazylikowym, bo nie nadarmo świątynia nasza otrzymała tytułbazyliki. I te nurty duszpasterskie zawszeinspirowałem, łączyłem i mobilizowałem”(cytuję za: Stanisław Stanik, „Piewcy chwałyŚwiętorodzinnej Pani”, Warszawa 2003, s.102-103).Ksiądz Nater był w Studziannie kronika-rzem, piewcą miejsca świętego pieśnią iwierszem, ambasadorem wiedzy. Ksiądzkochał historię, wydobywał z niej wzorymogące przyświecać człowiekowi dzisiej-szemu, szukał w niej natchnienia. Poezję,pieśni i dramat, czyli sztuki pisarskie, trak-tował nie tylko jako źródło mądrości i roz-rywki, ale także, a może przede wszystkim,zasad moralnych, patriotycznych, życiowych.Dzieje sanktuarium studziańskiego, przed-miotu jego kultur i posługi zgłębiał ks. Naterod początku swego pobytu w domu studziań-skich filipinów. Uczył się ludzi, obserwującich, zapamiętywał ich twarze, czyny, skrzęt-nie przygotowywał się do działania, spieszącim z pomocą. Poznawał dzieje miejsca i ludzi,dzieląc się swoimi wiadomościami w pry-watnych rozmowach, na spotkaniach, nalekcjach religii. Z ambony głosił słowo Boże,nawiązujące do miejscowych tradycji i zwy-czajów, podnosząc ich znaczenie dla żywot-ności człowieka oraz dowartościowując jewiarą i modlitwą. Kiedy w 1928 roku po


