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K R O N I K A  N A U K O W A

Bronisław Sałuda

SESJA W KWIDZYNIE

W dniach 1—3 września 1979 roku w Kwidzynie odbyła się uroczysta 
sesja, upamiętniająca 40 rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz areszto
wania uczniów, profesorów i pracowników Polskiego Gimnazjum w Kw i
dzynie. Uczestnicy sesji byli gośćmi kwidzyńskiego Liceum Ogólnokształcą
cego im. Stefana Żeromskiego, k tó re  jest gospodarzem zabytkowego budynku 
byłego Polskiego Gimnazjum.

Program  przewidywał kilka luźno z sobą powiązanych uroczystości; 
akcentem dominującym i niejako ujednolicającym całość obchodów było 
przypomnienie daty 25 sierpnia 1939 roku — dnia likwidacji przez h itle
rowców jedy-nej w byłych Prusach Wschodnich polskiej szkoły średniej.

1. Zjazd uczniów Gimnazjum Polskiego w Kwidzynie (1 IX 1979).
Spośród 144 uczniów i 13 profesorów aresztowanych 25 sierpnia 1939 roku 

w gmachu Gimnazjum po czterdziestu latach spotkało się 44 uczniów (po
legły lub zmarły 33 osoby) i trzech profesorów Polskiego Gimnazjum: 
Władysław Gębik — dyrektor, wykładowca chemii i biologii, Leon Kauczor — 
nauczyciel muzyki oraz Piotr Tatera  — nauczyciel wychowania fizycznego. 
Wszyscy trzej w uznaniu zasług 3 września 1979 roku zostali udekorowani 
wysokimi odznaczeniami państwowymi.

Uczestnicy zjazdu otrzymali powielone m ateriały, dotyczące losów uczniów 
Polskiego Gimnązjum, aresztowanych w 1939 roku. Jak  się okazuje, mimo 
poszukiwań, które trw a ją  już cztery dziesiątki lat, w dalszym ciągu brak  
jakiejkolwiek wiadomości o 59 osobach, w tym  także żyjących. Oto bowiem — 
ku zaskoczeniu zebranych — na zjazd przybył mieszkający od 1945 w k ra ju  
W ładysław Ostrycharczyk (Wrocław), k tóry  o kolejnym spotkaniu Kwidzy- 
niaków dowiedział się przypadkowo z kom unikatu w  „Trybunie L udu”. Mimo 
iż natychm iast wsiadł do pociągu, do Kwidzyna dotarł z dwudniowym  opóź
nieniem.

Uczestnicy zjazdu uchwalili postulat zebrania i opublikowania w przy
szłości słownika biograficznego profesorów i uczniów Polskiego Gimnazjum 
w Kwidzynie. Makietę takiego wydawnictwa, dotyczącego Złotowszczyzny, 
opracowaną pod kierunkiem  dr. W ładysława Gębika przez Tadeusza K abattka, 
przedłotżono zebranym w postaci maszynopisu powielonego i poddano pod 
dyskusję.

Przedstawiciel Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego 
w Olsztynie oraz pracownik Redakcji Magazynów i Reportaży Program u III 
Polskiego Radia w Warszawie w czasie trw ania  zjazdu nagryw ali wspomnie
nia wychowanków Polskiego Gimnazjum, dotyczące ich losów w  czasie 
II wojny światowej oraz działalności w Polsce Ludowej. Zdobyte m ateriały
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po opracowaniu zostaną zdeponowane w dziale zbiorów specjalnych biblioteki 
Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie.

Dnia 2 września w  sali kameralnej Miejskiego Ośrodka K ultu ry  uczestnicy 
zjazdu spotkali się z członkiem Rady Państw a PRL — dr. Edmundem Janem  
Osmańczykiem.

2. Sympozjum popularnonaukowe nt. „Polityka Niemiec hitlerowskich 
wobec Polaków ze szczególnym uwzględnieniem losów szkolnictwa polskiego 
na Pow iślu” (2 IX 1979).

W programie konferencji, jak należało się spodziewać, poczesne miejsce 
zajmowała problem atyka gimnazjum kwidzyńskiego. Dr Władysław Gębik 
(Olsztyn) wygłosił referat Pierwsza zbrodnia hitlerowskich Niemiec na dzie
ciach polskich w  przeddzień II wojny światowej,  mgr Władysław Brzeziński 
(Kołobrzeg) opracował kom unikat Losy byłych uczniów Polskiego Gimnazjum  
w  Kwidzynie,  pochodzących z V Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech 
(bytowskie, złotowskie, babimojskie), a dr Teresa W róblewska (Toruń) przed
stawiła opracowanie pt. Dorobek Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Że 
romskiego w  Kwidzynie.

Kwidzyńskie Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego jest god
nym  kontynuatorem  tradycji Polskiego Gimnazjum. Wystarczy wspomnieć 
z pietyzmem urządzoną izbę pamiątek, przejęcie niektórych obrzędów, ku lty 
wowanych przed 1939 rokiem (np. chrzest wodą z Wisły najmłodszego rocz
nika uczniów na znak przyjęcia do społeczności szkolnej) czy utrzym ywanie 
żywych kontaktów z dr. W ładysławem Gębikiem, dyrektorem  zlikwidowanego 
przez hitlerowców Polskiego Gimnazjum, oraz z jego wychowankami. Ponadto 
zgodnie z tradycjam i zapoczątkowanymi przed 1939 rokiem działa tu  szeroko 
rozbudowany samorząd uczniowski.

3. Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 1979/1980 (3 IX  1979).
Centralnym  punktem  uroczystości, w której wzięły udział poczty sztanda

rowe wszystkich szkół średnich z obszaru województwa elbląskiego, była de
koracja Zespołu Szkół Ogólnokształcących miasta Kwidzyna Krzyżem Koman
dorskim Orderu Odrodzenia Polski. W ten sposób uhonorowano bohaterstwo 
i zasługi nauczycieli i uczniów Polskiego Gimnazjum oraz wysoko oceniono 
sukcesy i trud  pedagogów kwidzyńskich szkół średnich, pracujących nad odbu
dową i rozwojem szkolnictwa i oświaty po roku 1945. Wrażenie nieprzerwanej 
ciągłości między tym, co było a dniem dzisiejszym zostało spotęgowane od
śpiewaniem przez chór szkolny hym nu Kwidzyniaków, w obecności między 
innymi Władysława Gębika, autora słów tej pieśni i twórcy melodii, Leona 
Kauczora.

Czterdziestą rocznicę likwidacji przez Niemców Polskiego Gimnazjum 
upamiętniono wybiciem okolicznościowego medalu. Awers medalu przedsta
wia stylizowany budynek Polskiego Gimnazjum z podpisem GIMNAZJUM 
POLSKIE 1937 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ST. ŻEROMSKIEGO 
W KWIDZYNIE, na rewersie widnieje rodło i napis 40 ROCZNICA LI
KWIDACJI GIMNAZJUM POLSKIEGO W KWIDZYNIE 1939— 1979.


