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KS. JÓZEF DĘBIŃSKI

BISKUPIE GIMNAZJUM IM. KS. JANA DŁUGOSZA
WE WŁOCŁAWKU

W LATACH 1916–1939

Wychowanie nowych zastępów inteligencji polskiej w duchu katolic-
kim i patriotycznym było głównym celem założonego w 1916 r. przez bpa
Stanisława Zdzitowieckiego Gimnazjum Humanistycznego im. ks. Jana
Długosza we Włocławku,1  pospolicie nazywanego „gimnazjum bisku-
pim”, a przez samego założyciela „beniaminkiem serca”.2  Ordynariusz
kujawsko-kaliski zaraz po objęciu rządów w diecezji zabiegał u władz ro-
syjskich o zgodę na otwarcie szkoły, na wzór gimnazjum św. Katarzyny
w Petersburgu. Rząd carski jednak takiej zgody nie wyraził.3  Dopiero
w okresie I wojny światowej, podczas okupacji niemieckiej, po długich
pertraktacjach, w dniu 19 czerwca 1916 r. została wyrażona zgoda na po-
wstanie 8-klasowego gimnazjum filologicznego.4  Nowo powstałej szkole
ordynariusz udostępnił część pałacu biskupiego.5

Uroczyste otwarcie szkoły nastąpiło 2 września 1916 r. po odprawie-
niu nabożeństwa w bazylice katedralnej przez bp. S. Zdzitowieckiego.6

W pierwszym roku istnienia utworzono klasę wstępną i klasy od I do IV;
w sumie do szkoły uczęszczało 165 uczniów.7  Przy gimnazjum istniała też
bursa dla 30 uczniów.8

Od chwili powstania aż do 1927 r. szkoła używała nazwy: Gimnazjum
Męskie im. ks. J. Długosza, ale funkcjonowała też pod nazwą: 8-klaso-
we Gimnazjum Filologiczne im. ks. J. Długosza utrzymywane przez bi-
skupa Stanisława Zdzitowieckiego. Po śmierci bp. S. Zdzitowieckiego
nazywała się: Gimnazjum Męskie im ks. J. Długosza Kurii Diecezjalnej
we Włocławku założone przez biskupa Zdzitowieckiego. W maju 1933 r.
zarejestrowano ją pod nazwą: Prywatne Gimnazjum im. ks. J. Długosza
utrzymywane przez Kurię Biskupią we Włocławku; nazwa ta obowiązy-
wała do 1937 r. Natomiast w latach 1937–1939 szkoła funkcjonowała jako
Prywatne Liceum Męskie Ogólnokształcące im. ks. J. Długosza.9
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Włocławskie Gimnazjum im. ks. J. Długosza miało status szkoły wy-
znaniowej i było własnością Kurii Diecezjalnej, a jej naczelnym zwierzch-
nikiem był biskup włocławski.10  W imieniu Kurii szkołą administrował
dyrektor, który – jako bezpośredni zwierzchnik wszystkich pracowników
szkoły – miał prawo doboru kadry, ale o wszystkich zmianach zobowią-
zany był powiadamiać kuratorium.11

Pierwszym dyrektorem gimnazjum został Seweryn Brzozowski, który
pełnił ten urząd przez trzy lata. Jego następcą w roku szkolnym 1919/20
był ks. Wacław Kwarciański. Przez następne trzy lata (1920–1923) funkcję
dyrektora szkoły pełnił ks. Rudolf Filipski. Od 1923 r. dyrektorem został
Franciszek Zieliński. Kolejna zmiana na tym stanowisku nastąpiła z począt-
kiem roku szkolnego 1926/27, kiedy to funkcję dyrektora objął ks. Apoli-
nary Leśniewski i pełnił ją do 1931 r. Ostatnim dyrektorem przed wybu-
chem II wojny światowej był ks. Mieczysław Chwiłowicz.12

Szkoła w tym okresie miała trzy siedziby. Pierwszą, jak wcześniej
wspomniano, było przeznaczone przez założyciela lewe skrzydło pałacu
biskupiego, gdzie znajdowało się osiem sal, w tym pięć lekcyjnych, sala
gimnastyczna, pokój nauczycielski i kancelaria szkoły. Gimnazjum wypo-
sażone było w bogate zbiory przyrodnicze, przyrządy do ćwiczeń z fizy-
ki, bibliotekę uczniowską i nauczycielską.13  W czasie bitwy o Włocławek
w dniu 16 sierpnia 1920 r. spłonął pałac biskupi, a z nim wszystkie po-
mieszczenia szkolne. Spaliły się też zbiory i pomoce naukowe, bibliote-
ka i archiwum gimnazjum.14  Szkołę umieszczono wtedy w budynku przy
ul. Tumskiej 14 (róg ul. Tumskiej i Gdańskiej; do tego czasu mieściła się
tam bursa).

Wzrastająca liczba uczniów15  i trudna sytuacja lokalowa skłoniły za-
łożyciela gimnazjum do podjęcia decyzji o wybudowaniu nowego gma-
chu szkoły. W tym celu w 1925 r. zawiązał się „Komitet Budowy Gimna-
zjum Diecezjalnego we Włocławku im. ks. J. Długosza”, na którego cze-
le stanął jako prezes biskup Wojciech Owczarek.16  Rada Miejska przy-
znała plac pod budowę szkoły przy ul. Łęgskiej 26. Zgodnie z projektem,
nowy budynek miał pomieścić ok. 500 uczniów, a koszt jego budowy prze-
widywano na 875 tys. zł.17  Fundusze na budowę gimnazjum pochodziły
w większości z ofiar i składek duchowieństwa oraz społeczeństwa. Rów-
nież w tym celu organizowano różnego rodzaju imprezy kulturalne,
a także loterie fantowe. Kamień węgielny pod rozpoczętą budowę poświę-
cił w dniu 29 września 1925 r. bp S. Zdzitowiecki.18  Natomiast poświę-
cenia nowego gmachu i sztandaru szkoły dokonał w niedzielę, w dniu
7 października 1928 r. ówczesny administrator diecezji bp Władysław Kry-
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nicki.19  Na fasadzie dwupiętrowego gmachu umieszczono napis, stano-
wiący parafrazę słów Seneki: „Vita sine litteris mors est”.20  Zaraz po wy-
budowaniu szkoły przystąpiono również do budowy internatu, którą to
inwestycję ukończono w sierpniu 1931 r.,21  chociaż jego poświęcenie od-
było się już wcześniej, bo 4 października 1930 r.22

W roku szkolnym 1934/35 wybudowano dużą salę gimnastyczną,
a także zakupiono place, na których urządzono boisko oraz założono
ogród. W nowym gmachu szkolnym znajdowały się dwie kaplice półpu-
bliczne: duża z trzema ołtarzami dla nauczycieli i uczniów oraz mała
z jednym ołtarzem dla czterech sióstr honoratek (Zgromadzenie Sióstr
Niepokalanego Serca Maryi) zatrudnionych w zakładzie.23

Szkoła posiadała wykwalifikowaną kadrę nauczycieli, dobre warun-
ki lokalowe oraz bogato wyposażone pracownie: fizyko-chemiczną, przy-
rodniczą, geograficzno-historyczną i zajęć praktycznych, a także biblio-
teki: uczniowską i nauczycielską. Wszystkie te czynniki powodowały, że
rozwijała się dynamicznie i to niewątpliwie zadecydowało o nadaniu jej
w 1923 r. przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego,24  jako gimnazjum humanistycznemu, praw państwowych katego-
rii „A”.25

Z kolei o jej popularności wśród młodzieży świadczy fakt, że w szczy-
towym okresie rozwoju, a więc w roku szkolnym 1938/39, szkoła liczyła
518 uczniów, z czego na liceum i gimnazjum przypadało ok. 300 osób,
reszta na szkołę powszechną.26

Kandydaci zgłaszający się do gimnazjum przedstawiali dyrekcji do-
kumenty: metrykę chrztu lub urodzenia, świadectwo powtórnego szcze-
pienia ospy, świadectwo odejścia ze szkoły, do której poprzednio uczęsz-
czali.27

 Egzamin wstępny, który odbywał się pod koniec czerwca lub w sierp-
niu, obowiązywał tych, którzy ukończyli drugi szczebel programowej szko-
ły powszechnej trzeciego (7 klas jednorocznych) lub drugiego stopnia
(dwuletnia klasa VII), do liceum natomiast przyjmowano na podstawie
świadectw. Na egzaminie trzeba było wykazać się następującymi umie-
jętnościami: z religii – znajomością pacierza, zasadniczych prawd wiary
oraz najważniejszych faktów z Nowego i Starego Testamentu, z języka
polskiego – płynnym czytaniem ze zrozumieniem treści, umiejętnością
opowiadania wyznaczonego tekstu, znajomością ortografii i podstaw gra-
matyki (części mowy i części zdania, rozróżnienie liczby pojedynczej
i mnogiej, odmiana rzeczownika oraz formy czasownika w trybie orze-
kającym) i matematyki – pisania liczb do 2 tys., biegłości w czterech dzia-
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łaniach liczbami całkowitymi, dzielenie dzielnikiem jedno- i dwucyfro-
wym, znajomością tabliczki mnożenia i najważniejszych jednostek miar
i wag.28

W gimnazjach o profilu klasycznym i humanistycznym od 1920 do
1933 r., czyli do tzw. reformy jędrzejewiczowskiej, realizowano naucza-
nie dwupoziomowe. Poziom pierwszy stanowiły klasy I–III, w których za-
sadniczo obowiązywał ten sam program, jak w trzech ostatnich klasach
siedmioklasowej szkoły powszechnej, natomiast poziom drugi obejmował
klasy IV–VIII.29

W prezentowanej szkole obowiązywał ramowo ten sam program na-
uczania, który realizowany był w szkole państwowej. Na realizację pro-
gramu istotny wpływ miała liczba godzin lekcyjnych. W pierwszym roku
istnienia gimnazjum uczono m.in. religii, języka polskiego, kaligrafii, łaci-
ny, języka francuskiego i niemieckiego (od kl. II), kultury klasycznej, hi-
storii, geografii, przyrodoznawstwa, fizyki z chemią, matematyki, geogra-
fii, propedeutyki filozofii oraz wychowania fizycznego, co w sumie sta-
nowiło od 22 do 31 godzin tygodniowo.30  Do przedmiotów nadobowiąz-
kowych należały: rysunki, śpiew, muzyka i roboty ręczne.31

Propedeutyka
filozofii

wstępna
Przedmioty Klasy Razem

I II III IV V VI VII VIII

Higiena
Anatomia
Przyroda
Chemia
Fizyka
Matematyka
Geografia
Historia
J. francuski
Łacina
J. polski
Religia

Kaligrafia
Rysunki

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
6 4
– –
– –

–
–
–
2
–
–
5
–
–

1
–

–
–
–
2
–
–
5
2
2

2
2

40
25
30

2
1
2

12
2

15
38
10
27

3
12

4
–
5

–
–
–
2
–
2
4
2
2

–
2

4
–
5

–
–
–
3
–
3
4
2
2

–
2

4
5
4

–
–
–
3
–
–
4
2
3

–
2

4
5
4

–
–
2
–
–
–
4
2
4

–
2

4
5
4

–
–
–
–
–
3
4
–
5

–
2

5
5
4

–
–
–
–
2
3
4
–
5

–
–

5
5
4

2
1
–
–
–
4
4
–
4

–
–

Tygodniowa liczba godzin w roku szkolnym 1926/27 32
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Pod względem ważności wszystkie przedmioty nauczania podzielo-
no na trzy grupy:33

I II III
język polski religia higiena
łacina historia zajęcia praktyczne
języki nowożytne geografia rysunki
matematyka przyroda śpiew
fizyka filozofia gimnastyka

Za poziom wiedzy z danego przedmiotu bezpośrednio był odpowie-
dzialny uczący nauczyciel, natomiast za poziom nauki w klasach – komi-
sja klasowa (wychowawca i nauczyciele uczący w danej klasie). W celu
korelacji procesu nauczania oraz odpowiedniego rozkładu materiału na
poszczególne okresy powoływano specjalne komisje przedmiotowe,
w skład których wchodzili nauczyciele pokrewnych przedmiotów.34

Skuteczność osiągnięcia głównego celu realizowanego przez szkołę
w znacznej mierze zależała od personelu nauczającego i wychowującego.
Dlatego starano się zatrudniać nauczycieli o wysokich kwalifikacjach za-
wodowych i moralnych.35  I tak już w pierwszym roku szkolnym 1916/17
na 14 nauczycieli (5 księży), większość miała ukończone studia wyższe.36

W roku szkolnym 1926/27 w gimnazjum pracowało 21 nauczycieli, w tym
trzech było tylko z wykształceniem średnim. Kilku z nich ukończyło stu-
dia zagraniczne.37  Dane z roku szkolnego 1937/38 wskazują, że w szkole
było zatrudnionych 33 nauczycieli, w tej liczbie 5 księży oraz pastor (na-
uczyciel religii dla uczniów wyznania protestanckiego). Z tego grona na-
uczycielskiego aż 22 pedagogów posiadało wykształcenie uniwersytec-
kie.38

Na ogólny prestiż szkoły wpływały dość wysokie kryteria klasyfikacji.
Dla przykładu warto podać, że w latach szkolnych od 1931/32 do 1937/38
ilość niepromowanych uczniów wahała się od 13,6% do 22,6 %. Stosowa-
nie takich kryteriów sprawiało, że prawie wszyscy abiturienci dopuszczani
byli do egzaminów maturalnych, które zdawali z dobrymi wynikami.39  Prze-
ciętna liczba maturzystów wahała się od 10 w roku szkolnym 1924/25 do
31 w roku szkolnym 1938/39.40  W sumie w latach 1924–1939 r. świadec-
two maturalne otrzymało 266 absolwentów.

Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, należało zdać egzamin matural-
ny w formie pisemnej i ustnej. Część pisemna matury obejmowała: ję-
zyk polski i historię wraz z nauką o Polsce współczesnej. W części ustnej
uczniowie mieli – poza religią, która była obowiązkowa – do wyboru czte-
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ry przedmioty: język łaciński, język grecki, kulturę klasyczną oraz fizykę
z chemią.41  Regulamin przewidywał pięć dni na egzaminy pisemne, a na
ustne trzy dni.42  Na świadectwie maturalnym wypisywano jako oceny
ostateczne stopnie uzyskane z przedmiotów egzaminacyjnych oraz oce-
ny roczne uzyskane w klasach VI–VIII, m.in. z języka nowożytnego, przy-
rodoznawstwa, propedeutyki filozofii, ćwiczeń fizycznych i higieny.43

W związku z ogólną reformą szkolnictwa w Polsce, do czego zobo-
wiązywała uchwalona przez sejm 11 marca 1932 r. ustawa o szkolnic-
twie,44  dokonano również reorganizacji Gimnazjum im. ks. J. Długosza.
Od 1933 r. szkoła posiadała sześcioklasową szkołę powszechną męską45

i czteroklasowe gimnazjum ogólnokształcące, a od 1937 r. dwa wydziały
(profile) liceum: humanistyczny i przyrodniczy.46

Odtąd egzamin maturalny pisemny i ustny zdawali absolwenci gim-
nazjum i liceum. W gimnazjum pisemny egzamin maturalny obejmował
trzy przedmioty: język polski (obowiązkowy) oraz do wyboru: matema-
tyka, fizyka, język francuski, język niemiecki, historia, łacina, natomiast
na egzaminie ustnym zdawano cztery przedmioty: obowiązkowo jeden
język obcy (łaciński, francuski, niemiecki) i do wyboru: język polski, ma-
tematyka, historia i fizyka.47

Na innych zasadach odbywał się egzamin maturalny w liceum. W pro-
filu humanistycznym obowiązywał egzamin pisemny z języka polskiego
oraz do wyboru z języka niemieckiego lub francuskiego. W profilu przy-
rodniczym na egzaminie pisemnym zdawano: język polski i fizykę, nato-
miast na egzaminie ustnym: religię, biologię, chemię i fizykę.48

Zgodnie z założeniami statutowymi szkoła przeznaczona była dla
młodzieży męskiej, wyznania rzymskokatolickiego i narodowości pol-
skiej.49  Do szkoły tej nie mieli prawa wstępu Żydzi.50  Bywały jednak od-
stępstwa od tej reguły dla młodzieży wyznań protestanckich i prawosław-
nego.51  Do gimnazjum przyjmowano chłopców w wieku od 12 do 16 lat.
Rygorystycznie przestrzegano też limitu przyjęć.52

Zgodnie z rozporządzeniem MWRiOP z dnia 27 marca 1933 r.
uczniowie szkół średnich musieli nosić jednolity strój. Dlatego w marcu
1934 r. powołano w gimnazjum specjalną komisję do przygotowania
mundurków szkolnych. Strój został zatwierdzony przez kuratorium,
a składał się z mundurka, płaszcza i czapki.53

W Gimnazjum im. ks. J. Długosza uczyli się chłopcy pochodzący
z różnych środowisk społecznych. W pierwszych latach istnienia gimna-
zjum największą grupę społeczną stanowili synowie rolników, rzemieśl-
ników, kupców i urzędników państwowych. W roku szkolnym 1918/1919
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dzieci rolników stanowiły 30%.54  Można powiedzieć, że w pierwszym
dziesięcioleciu istnienia szkoły większość uczniów pochodziła ze środo-
wisk niezamożnych. Inaczej rzecz się przedstawiała w ostatnich latach
przed wybuchem II wojny światowej, kiedy to w liceum uczyło się naj-
więcej młodzieży z rodzin zamożnych. Synowie ziemian stanowili 27%,
a urzędników 21%.55  W gronie uczniów, mimo przewagi chłopców wy-
wodzących się ze środowisk uprzywilejowanych, znajdowała się też po-
kaźna grupa pochodzenia robotniczego i chłopskiego. Młodzież biedniej-
sza uzyskiwała wykształcenie średnie dzięki ulgom finansowym udziela-
nym jej przez Kurię Diecezjalną przy uiszczaniu opłat.56

Wysokość opłat pobieranych w gimnazjum za naukę była zróżnico-
wana. Zależała od klasy, do której uczeń uczęszczał. I tak w pierwszym
roku istnienia szkoły średni koszt na jednego ucznia wynosił 329 marek.
Roczna opłata wpisowa w tym okresie wynosiła: I kl. – 200 marek, II kl.
– 250 marek, III kl. – 250 marek i IV kl. – 300 marek.57  W roku szkol-
nym 1937/38 miesięczna opłata za naukę we wszystkich klasach gimna-
zjum i liceum wynosiła 70 zł miesięcznie. Ponadto każdy uczeń zobowią-
zany był uiścić na początku roku szkolnego opłatę wpisową w wysokości
10 zł oraz opłatę tytułem tzw. taksy laboratoryjnej w wysokości również
10 zł.58  Uczniowie korzystający z internatu płacili 65–95 zł miesięcznie.
Przy przyjmowaniu do internatu trzeba było zapłacić wpisowe w wyso-
kości 10 zł oraz 50 zł tzw. depozytu na wypadek ewentualnego zniszcze-
nia urządzeń.59  Uczniowie gimnazjum i liceum ponosili również koszty
obowiązkowych wycieczek programowych, zwykle w wysokości 25–35 zł.60

W stosunku do sierot oraz najuboższych uczniów były stosowane ulgi
w opłatach za naukę.61  W szczególnych przypadkach niektórych uczniów
zwalniano całkowicie z opłat. W roku szkolnym 1937/38 z tego przywile-
ju korzystało 16 uczniów, a ulgą w opłatach było objętych aż 64%
uczniów.62  Warto podkreślić, że szkoła nie była nastawiona na zysk,
a opłaty uczniowskie równoważyły tylko wydatki związane z jej utrzyma-
niem. Budowa obiektów i ich remonty były opłacane głównie z dotacji
Kurii Diecezjalnej.63

Niezamożnej młodzieży pomocą materialną służyły także organiza-
cje szkolne i towarzystwa. I tak początkowo młodzież otrzymywała ją od
Koła Wpisowego przy Gimnazjum Filologicznym im ks. J. Długosza,64

a od 1928 r. od Towarzystwa Przyjaciół Młodzieży przy Gimnazjum im.
ks. J. Długosza.65  Ono też przez cały okres swojej działalności służyło
wsparciem materialnym przy zakupie pomocy naukowych, a słabych fi-
zycznie uczniów wysyłało na kolonie zimowe i letnie oraz na wieś do
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członków Towarzystwa. W latach 1935–1937 Towarzystwo urządziło dla
uczniów ośrodek wypoczynkowy nad morzem w Jastarni.66

Na uwagę zasługuje też inicjatywa ze strony samych, bardziej zamoż-
nych uczniów, którzy na czele z kilkoma nauczycielami tej szkoły utwo-
rzyli w 1917 Koło Samopomocy Uczniowskiej.67  Nie można też zapo-
mnieć o organizacji, jaką była „Tania Kuchnia”, która np. w roku szkol-
nym 1919/20 wydawała dziennie 30 bezpłatnych śniadań.68

Elitarny charakter szkoły pod względem wyznania, narodowości
i pochodzenia społecznego wyrażał zróżnicowanie co do miejsca pocho-
dzenia uczniów. I choć znaczną część ogółu uczniów stanowili mieszkańcy
Włocławka i powiatu włocławskiego, to stosunkowo duża ich liczba po-
chodziła z innych miast i miejscowości Polski, a nawet spoza jej gra-
nic. I tak w roku szkolnym 1926/27 z Włocławka pochodziło 68 uczniów,
a 121 z województwa warszawskiego, 39 z innych województw, 10 z Ro-
sji, 7 z Ameryki.69  Z kolei w roku szkolnym 1937/38 na 478 uczniów gim-
nazjum, liceum i szkoły powszechnej aż 316 pochodziło z Włocławka
i powiatu włocławskiego, a reszta z różnych stron Polski.70  W tym miej-
scu warto dodać, że dyrekcja gimnazjum, w trosce o najmłodszych
uczniów, uruchomiła z dniem 6 września 1928 r. autobus, który dowoził
do szkoły chłopców zamieszkujących odległe krańce miasta.71

Ważną rolę w procesie kształtowania osobowości uczniów odgrywa-
ło spełnianie praktyk religijnych, dlatego w gimnazjum każdego dnia na
korytarzach przed rozpoczęciem lekcji odmawiano modlitwę, a w niedzie-
le i święta młodzież gimnazjum brała udział we mszy w farze lub w ba-
zylice katedralnej. Niedzielnym wymarszem do kościoła kierował nauczy-
ciel gimnastyki. Po odprawionej mszy ksiądz prefekt głosił homilię do
zebranej młodzieży.72  W ramach praktyk religijnych uczniowie w ciągu
roku cztery razy przystępowali do sakramentu pokuty i Komunii.73  Waż-
nym elementem życia religijnego był też udział młodzieży w nabożeństwie
przed uroczystością jej patrona św. Stanisława Kostki (13 XI). Każdego
roku w okresie Wielkiego Postu młodzież, pod kierunkiem swoich księ-
ży prefektów, odprawiała rekolekcje wielkopostne, na zakończenie któ-
rych mszę w katedrze sprawował na ogół biskup ordynariusz.74

Szczególny wymiar i znaczenie w pogłębieniu życia religijnego mło-
dzieży miały trzydniowe czerwcowe rekolekcje zamknięte dla maturzy-
stów wszystkich szkół średnich z diecezji włocławskiej.75  Piękną tradycją
szkoły były pielgrzymki maturzystów do Częstochowy przed maturą, a po
maturze piesze pielgrzymki do Skępego.76  Do tradycji należał też udział
uczniów wraz z nauczycielami, a także szkolnej orkiestry w procesji Bo-
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żego Ciała.77  Na frontonie gimnazjum przygotowywano jedną ze stacji
ołtarzowych.78

W całokształcie wychowania, które prowadzono w duchu etyki ka-
tolickiej, kładziono akcent na wychowanie narodowe, a w okresie sana-
cji na wychowanie państwowe i społeczne.79  Starano się także uczyć mło-
dzież kreatywności, czemu miała służyć m.in. przynależność uczniów do
różnych organizacji. Na terenie szkoły działały dwa rodzaje organizacji:
religijne i pozareligijne. Do tych pierwszych należały: Krucjata Eucha-
rystyczna80  i Sodalicja Mariańska.81  Spośród organizacji świeckich na
terenie szkoły działały: Samorząd Szkolny (1924), Kółko „Niezłom-
nych”(1917), Kółko Sportowe z czterema sekcjami (1919), Związek
Harcerstwa Polskiego (1921), Kółko Historyczne z „Klubem Dyskusyj-
no-Społecznym” (1923), Kółko Krajoznawcze im. Wincentego Pola
(1928), Liga Obrony Powietrznej Państwa, przy której istniało przez pe-
wien czas Kółko Szybowcowe (1928), Kółko Przyrodnicze (1932), Kółko
Muzyczne im. Stanisława Moniuszki (1917), Szkolna Kasa Oszczędno-
ści, która w zalążku istniała już od 1918 r. (1935), Kółko Fotograficzne
(1935), Liga Morska i Kolonialna (1935), Polski Biały Krzyż (1938)
i Kółko Polonistyczne (1938).82

Ważną rolę w procesie wychowawczym odgrywała również rada peda-
gogiczna, która – oprócz zadań właściwych – wybierała także wychowaw-
ców klasowych.83  Ci z kolei, przypuszczalnie od roku szkolnego 1923/24,
utworzyli tzw. „Koło Wychowawców”, które pełniło funkcję doradczą
i pomocniczą w odniesieniu do rady pedagogicznej.84  Kontynuatorką
„Koła Wychowawców” od 1932 r. była prawdopodobnie „Rada Wycho-
wawcza”.85  Należy zauważyć, że w związku z utworzeniem w 1933 r.
w gimnazjum – szkoły powszechnej, działały od tego czasu dwie rady pe-
dagogiczne, choć głównym zwierzchnikiem całej szkoły nadal był dyrek-
tor gimnazjum.86

Skuteczność zabiegów wychowawczych uzależniona była w dużym
stopniu od współpracy między szkołą i domem. W tym celu urządzane
były specjalne konferencje z rodzicami i opiekunami uczniów. I tak na
przykład w roku szkolnym 1918/19 odbyły się w ciągu roku trzy takie kon-
ferencje.87  W kolejnych latach takie konferencje odbywały się po zakoń-
czeniu każdego okresu. Na spotkaniach z rodzicami omawiano takie
kwestie wychowawcze, jak: higiena, odżywianie, przygotowanie lekcji,
palenie papierosów czy chodzenie do kina na niedozwolone filmy.88  Od
1933 r. elementem składowym każdej konferencji były referaty wygłasza-
ne przez nauczycieli lub lekarza szkolnego.89  Specyficzną formą zacie-
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śnienia współpracy między szkołą a rodzicami była możliwość udziału tych
ostatnich w niektórych posiedzeniach rady pedagogicznej, kiedy to oma-
wiano ogólne zagadnienia wychowawcze.90

Mimo tak wielkiego wysiłku wychowawczego podjętego przez nauczy-
cieli gimnazjum jak i rodziców, z samym zachowaniem i kulturą uczniów
nie było najlepiej, skoro przebywający w 1927 r. we Włocławku redaktor
„Roczników Katolickich” ks. Nikodem Ludomir Cieszyński napisał: „Za-
uważyłem, że chłopi czy robotnicy mimo mojego zupełnie urzędowego
stroju nie pozdrawiali mnie, ale co ciekawe, nawet u «Długoszaków» nie
zauważyłem tej łuny życzliwości, jaka bije ku księdzu w takim czysto za-
chodnio-polskim mieście. Mniejsza o mnie, jakiś obcy! Ale obojętność
tych młokosów wobec zacnego, siwowłosego towarzysza (ks. Gruchalski)
wprost mnie oburzała, a gdy o tym wspomniałem, powiedzieli mi księża,
że i swojemu biskupowi – dobroczyńcy niekiedy się nie ukłonią”.91

Pomimo tych niedomagań wychowawczych życie szkolne obfitowało
w szereg różnego rodzaju imprez i wydarzeń, które w pewien sposób mia-
ły wpływ na wychowanie kulturalno-społeczne uczniów. Dlatego ważną
rolę w wychowaniu młodzieży spełniały obchody związane z ważnymi
wydarzeniami narodowymi, jak proklamowanie w dniu 20 października
1918 r. przez Radę Regencyjną zjednoczonej i niepodległej Polski. Taki
sam charakter miały obchody rocznic powstań: listopadowego w dniu
1 grudnia 1917 r i styczniowego 21 stycznia 1918 r. Podobny wydźwięk
miały obchodzone już w wolnej Polsce rocznice uchwalenia konstytucji
3 Maja, powrotu Polski nad Bałtyk czy przyłączenia Zaolzia.92

Wśród znaczących wydarzeń w historii szkoły znajdują się też wizyty
dostojników kościelnych, jak: wizytatora apostolskiego Achillesa Ratii,
późniejszego Piusa XI (23 IX 1918),93  prymasa E. Dalbora i abpa J. No-
wowiejskiego (11 XI 1918 r) oraz prymasa A. Hlonda (23 III 1935 r).94

*     *     *
Tragiczne piętno na losach Gimnazjum im J. Długosza wycisnęła

II wojna światowa. W dniu 14 września 1939 r. budynek szkolny został za-
jęty przez wojska niemieckie i przeznaczony na szpital wojskowy. Wśród
217 nauczycieli z Włocławka i jego okolic, którzy zginęli za Polskę, 15 na-
uczycieli było z Gimnazjum im. J. Długosza. Po opuszczeniu w 1945 r. Wło-
cławka przez wojska niemieckie, gmach zajęły wojska radzieckie, a następ-
nie polskie. Wszystkie budynki zostały zniszczone w 30–40%. Dzięki za-
angażowaniu Kurii, duchowieństwa i nauczycieli działalność gimnazjum
wznowiono 4 maja 1945 r. Jednak na skutek szykan władz komunistycz-
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nych zostało zamknięte z dniem 31 sierpnia 1949 r. Wznowiono je dopie-
ro po 52 latach w III Rzeczpospolitej w dniu 2 lipca 2001 r.
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