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Rozdział I 

 

 W lipcu 1936 r. konsul polski z Kwidzyna pisał do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 

Warszawie: 

“O ile władze niemieckie dotychczasowe metody niemczenia ludności polskiej będą nadal 

stosować, zwiększenie aktywności Związku Polaków nie potrafi całkowicie zniweczyć strat 

moralnych jakie u ludności wzbudza siła i aktywność czynników niemieckich. Objawy depresji, 

jakie zauważam w ostatnich czasach, wydają mi się szczególnie niebezpieczne, a przeciwdziałanie 

jawne bardzo utrudnione, gdyż w społeczeństwie urabia się przekonanie, że jest straconą 

placówką.”. 

 Nie zmieniła w zasadzie sytuacji na Powiślu Deklaracja Polsko – Niemiecka w sprawach 

mniejszościowych wydana 5 listopada 1937 r., a mimo to szkoły polskie trwały a nawet upartym, 

wytrwałym i konsekwentnym wysiłkiem Polacy w Rzeszy doprowadzili do otwarcia nowe 

placówki oświatowej, którą było Polskie Gimnazjum w Kwidzynie. Zadaniem gimnazjum 

postawionym przez społeczeństwo polskie, był obowiązek wychowania kadry inteligencji na 

potrzeby ludu polskiego w państwie niemieckim. Zanim jednak Gimnazjum otwarło swoje 

podwoje dla polskiej młodzieży trzeba było stoczyć ostrą walkę z władzami niemieckimi. Jeszcze 

przed powstaniem projektu założenia Gimnazjum w Kwidzynie podjęli Polacy próbę utworzenia 

państwowego gimnazjum polskiego i państwowych klas mniejszościowych przy jednym z 

niemieckich gimnazjów. Usiłowania te, ze względu na przeciwdziałania niemieckie, nie dały 

rezultatu. Zdecydowano się wówczas na zorganizowanie prywatnego gimnazjum polskiego, na 

którego istnienie łożyć miał Związek Polaków. Liczono też na poparcie polskiej opinii w kraju i 

pomoc ze strony rządu polskiego. Rozpoczęła się akcja propagowania polskiej szkoły średniej w 
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Niemczech, prowadzona przez prasę krajową i Polskie Radio. Omawiano problem mniejszości 

polskiej w Niemczech i porównywano jej ciężkie położenie z sytuacją Niemców w Polsce. 

Toczona kampania prasowa i audycje radiowe ugruntowały w kraju przekonanie o konieczności 

udzielenia stałej pomocy materialnej i moralnej Polakom w ich walce z niemiecką przemocą i 

germanizacją. Dnia 8 listopada 1932 r. uroczyście otwarto w Bytomiu pierwszą w Niemczech 

“prywatną wyższą szkołę z gimnazjalnym programem nauki”. Ogromny napływ młodzieży 

polskiej do jedynego polskiego gimnazjum w Bytomiu skłonił Związek Polskich Towarzystw 

Szkolnych w Niemczech do podjęcia starań w Pruskim Ministerstwie Oświaty o pozwolenie na 

otwarcie drugiej polskiej szkoły średniej. Na siedzibę nowego gimnazjum wybrał Związek 

Polaków Kwidzyn – miasto położone w Prusach Wschodnich, stanowiących drugie co wielkości 

skupisko Polaków w Niemczech. Powołano więc w 1934 r. Komitet Budowy Gimnazjum w 

Kwidzynie. 

 Zamiar powołania szkoły średniej w Kwidzynie pojawił się już w 1921 r. wśród członków 

Rady Ludowej w Kwidzynie. Został on jednak storpedowany przez pruskie ministerstwo oświaty, 

kultury i wychowania. Nie bacząc na wykręty czynników niemieckich, strona polska ponownie 

wysunęła w latach 1922 – 24 projekt otwarcia polskiej szkoły podstawowej i średniej w budynku 

po byłym Kwidzyńskim Domu Ludowym. Jednak i tym razem projekt nie został zrealizowany pod 

pozorem, że polska szkoła znalazłaby się zbyt blisko gimnazjum niemieckiego, co mogłoby 

prowadzić do konfliktów między młodzieżą obu szkół. 

 Władze niemieckie starały się wszystkimi siłami nie dopuścić do otwarcia polskiej szkoły 

średniej obawiając się skierowania zainteresowania państwa i społeczeństwa polskiego na obszar 

Warmii i Mazur. Obawiały się również, że działalność szkoły utrudni działania germanizacyjne 

wymierzone w ludność polską mieszkającą na tych terenach. Ponadto Niemcy bali się, że szkoła 

mogłaby wypuszczać polską inteligencję, która mogłaby swoim mniej uświadomionym rodakom 

przynieść wiedzę i pamięć o chlubnej przeszłości narodowej i państwowej. Tymczasem 

najrozmaitsze trudności stawiane przez władze niemieckie sprawiły, że Polskie Gimnazjum w 

Kwidzynie, przygotowane całkowicie do otwarcia w 1936 r., nie zostało udostępnione młodzieży 

polskiej nawet na początku następnego roku szkolnego 1937/1938. Działające w Gimnazjum 

bytomskim zakonspirowane klasy kwidzyńskie znalazły się w dużym kłopocie. Klasa III w 

odróżnieniu od klasy bytomskiej rozpoczęła bez zezwolenia władz niemieckich przewidzianą 

programem kwidzyńskim naukę języka angielskiego zamiast greki. Istnienie klasy kwidzyńskiej 

wydało się i klasa ta, na mocy zarządzenia władz niemieckich została rozwiązana. Kwidzyniacy 

uczęszczający do niej stracili rok nauki. 

 Złośliwe przeciąganie przez władze niemieckie sprawy Gimnazjum kwidzyńskiego 
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wyczerpało wreszcie cierpliwość polskiego społeczeństwa. Krótko po rozpoczęciu w Polsce 

nowego roku szkolnego 1937/1938 Kuratorium Pomorskiego Okręgu Szkolnego w Toruniu 

znalazło powód do zamknięcia dwóch największych i najlepiej urządzonych gimnazjów 

niemieckich na Pomorzu, a mianowicie w Bydgoszczy i Grudziądzu. Skutek był prawie 

natychmiastowy. 31 października 1937 r., prezydent rejencji kwidzyńskiej von Kendel, 

powiadomił telegraficznie Związek Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech o udzieleniu 

przez Pruskie Ministerstwo Oświaty koncesji na otwarcie Polskiego Gimnazjum w Kwidzynie. 

 

Rozdział II 

 

 Uroczyste otwarcie Polskiego Gimnazjum w Kwidzynie, które nastąpiło 10 listopada 1937 

r. stało się wielkim ogólnopolskim wydarzeniem kulturalnym. Wzięli w nim udział 

przedstawiciele wszystkich dzielnic Związku Polaków w Niemczech i liczni goście z kraju i 

zagranicy. Franciszek Lemańczyk z Berlina, dyrektor Banku Słowiańskiego, naczelnej polskiej 

instytucji finansowej, której własność stanowił nowo wybudowany gmach Polskiego Gimnazjum 

w Kwidzynie, powiedział podczas uroczystości otwarcia: 

“Z młodzieży kształcącej się tu, wyjść mają młodzi Polacy, którzy staną wśród ludu naszego jak 

równi z równymi, oświecając i pogłębiając w nim przekonanie o wielkości naszego narodu.”.
1
 

Natomiast w imieniu ludności polskiej w Prusach Wschodnich przemawiał ks. Wacław Osiński z 

                                                 
1Władysław Gębik, “Chłopcy z rzeczypospolitej kwidzyńskiej”, str. 11, Wyd. “Pojezierze” Olsztyn 1970 
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Olsztyna, prezes IV Dzielnicy Wschodniopruskiej Związku Polaków w Niemczech: 

“Jesteśmy szczęśliwi a zarazem dumni, że drugie gimnazjum polskie w Niemczech stanęło właśnie 

na ziemi wschodniopruskiej. Ludność polska w Prusach Wschodnich kochać będzie gimnazjum 

swoje w Kwidzynie całym sercem, a poczynania jego i dążenia popierać będzie ze wszystkich 

sił.”.
2
 

 Gmach szkolny wybudowany kosztem przeszło jednego miliona marek ze składek całego 

społeczeństwa polskiego został nazwany przez prezesa Związku Polaków w Niemczech ks. dr 

Domańskiego – “pomnikiem wzajemnej miłości Polaków”. 

 Urzędowa nazwa szkoły brzmiała: “Prywatna Szkoła z Programem Wyższej Uczelni i 

Polskim Językiem Nauczania w Kwidzynie”. Dyrektorem szkoły został Władysław Gębik – 

nauczyciel polskiego gimnazjum w Bytomiu przybyły wraz z 80-osobową grupą chłopców z 

Kwidzyna i okolicy, którzy do tego dnia uczyli się w tzw. Klasach niemieckich w Gimnazjum 

bytomskim. 

 

Rozdział III 

 

 Niemieckie czynniki rządowe i niemiecka opinia publiczna zwłaszcza Powiśla, Prus 

Wschodnich, Śląska Opolskiego i Prus Zachodnich, oceniły powstanie drugiego polskiego 

gimnazjum w Niemczech jako dodatkowe źródło stałych konfliktów i początek groźnej ofensywy 

polskiej kultury. Niemcy obawiali się, że nowa polska szkoła wykształci inteligencję, która w 

przyszłości odegra istotną rolę w walce o utrzymanie polskości na tych ziemiach, a tym samym 

osłabi uprawianą przez czynniki rządzące politykę utrwalania i umacniania niemieckiego ducha i 

niemieckiej kultury. Ponadto władze hitlerowskie nie mogły pogodzić się z faktem, że najbardziej 

nowoczesną i najlepiej wyposażoną szkoła na terenie Prus Wschodnich Polskie Gimnazjum w 

Kwidzynie. Aby zaćmić polską szkołę w roku 1938 rozpoczęli w Sztumie budowę wielkiego 

gmachu w kształcie swastyki, przeznaczonego na “szkołę wodzów” dla wybranych dzieci 

zasłużonych hitlerowskich działaczy, która wspaniałością i nowoczesnością urządzenia miała 

przewyższyć Polskie Gimnazjum w Kwidzynie, a następnie pozbawić je możliwości egzystencji. 

Toteż władze szkolne kwidzyńskiego gimnazjum, zdając sobie sprawę z grożącego szkole 

niebezpieczeństwa postanowiły się przygotować do czekających trudności. O ostrości mającej się 

rozegrać walki i przygotowaniu do niej ze strony niemieckiej świadczył fakt, że polakożercza 

organizacja Powiśla “Bund Deutscher Osten” przeniosła swą stałą siedzibę z Malborka do 

                                                 
2tamże, str. 12 
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Kwidzyna, po otwarciu gimnazjum polskiego. Należało się również liczyć z faktem, że mimo 

pozornie dobrych stosunków dyplomatycznych polsko – niemieckich, tendencje eksterminacyjne 

wobec ludności polskiej w Rzeszy nie tylko nie utraciły na sile, ale wręcz przeciwnie, stawały się 

coraz groźniejsze. Toteż biorąc pod uwagę istniejącą sytuację przyjęto, że fundamentalnymi 

elementami, które należy uwzględnić przy układaniu zasad wychowania ideowego i 

patriotycznego młodzieży polskiej w kwidzyńskiej szkole są: 

 charakter, 

 sprawność fizyczna, 

 umiłowanie i trzymanie ię ziemi. 

Te trzy czynniki stanowiły źródło, z którego wywodzono cechy osobowościowe, składające się na 

wzorzec osobowy Polaka. Na wzorzec osobowy Polaka w Niemczech składały się również: 

odwaga, nieustępliwość, bezkompromisowość, wzajemne zaufanie, wysoke umiłowanie polskości, 

pracowitość, ofiarność i głębokie poszanowanie godności ludzkiej. Toteż celem pracy 

wychowawczej Gimnazjum w Kwidzynie stało się wyrobienie u młodzieży tych cech. 

 

Rozdział IV 

 

 Wiele trudności sprawiało radzie pedagogicznej Gimnazum kwidzyńskiego opracowanie 

programu nauczania, który powinien uwzględniać zarówno interes jak i potrzeby narodowe 

Polaków, jak z racji panującej sytuacji, wymogi państwa niemieckiego wobec swoich obywateli. 

W przeciwieństwie do swobody obywatelskiej z jką stykała się w Polsce młodzież niemiecka 

wychowywana w całkowitej izolacji od wpływów polskiej kultury, Niemcy chcieli Gimnazjum 

kwidzyńskiemu nadać charakter szkoły niemieckiej. Różnica między tą placówką a innymi 

szkołami niemieckimi polegać miała jednie na tym, że językiem wykładowym miał być język 

polski, a wychowawcą nauczyciel mówiący po polsku. Młodzież polska podlegać miała tym 

samym treściom wychowawczym co młodzież niemiecka i miała przyswajać sobie tego samego 

ducha niemieckiego. Ponieważ nietakie było założenie twórców gimnazjum należało dokonać w 

niemieckim programie nauczania zasadniczych zmian i modyfikacji oraz usunąć to wszystko, co 

było polityczną i faszystowską propagandą. Formowanie się ostatecznego kształtu i oblicza 

programowego Poskiego Gimnazjum w Kwidzynie przypadło na okres radykalnych zmian jakie 

hitlerowski minister oświaty Konrad Rust wprowadził 29 stycznia 1938 r. w szkolnictwie 

niemieckim. Za jedno z pierwszych zadań uznano sprowadzenie różnych typów szkół do 

“wspólnego minownika”. Drugą nowością reformy było pozbawienie możności uczęszczania do 
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szkół średnich uczniów fizycznie upośledzonych lub z widocznymi wadami charakteru czy 

osłabienia woli. Zarządzenie to było zgodne z głoszoną teorią rasistowską i teoretycznie 

obowizywało również w szkołach polskich. Celem reformy było wychowanie nowego typu 

Niemca, żołnierza zdobywcy, który realizowałby sen Hitlera o potędze “Wielkich Niemiec”. 

Ustawa ta przewidywała również obowiązkowe prowadzenie w każdej ośmioletniej szkole wyżsej 

dwu rozgałęzień: przyrodniczo – matematycznego i językowego. Zdarzały się jednak przypadki, 

że godzono się na prowadzenie przy szkole tylko jednego wydziału. Miało to miejsce zwłaszcza 

wtedy, gdy w tej samej miejscowości znajdowały się dwie szkoły. Poneważ szkoły w Bytomiu i w 

Kwidzynie były zakładami internatowymi, projektowano z chwilą uruchomienia w Kwidzynie 

wszystkich klas, prowadzenie w Bytomiu tylko wydziału językowego, a w Kwidzynie 

przyrodniczo – matematycznego. Ukazały się szczegółowe wytyczn i w Kwidzynie zdecydowano 

się pozostawić szkole charakter realny, matematyczno – przyrodniczy. 

 Organizując nowy program nauczania porozumiano się z nauczycielami szkoły bytomskiej, 

wzorowano się również na programie nauki w gimnazjach państwowych ustaloym przez 

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie. Dokonano również 

weryfikacji i doboru narzuconego przez Niemców materiału nauczania pod kątem polskiego 

wychowania obywatelsko – państwowego. Nauczyciele Gimnazjum kwidzyńskieg, zwłaszcza 

nauczyciele literatury ojczystej i historii, starali się przede wszystkim realizować wychowanie 

narodowe i patriotyczne. 

 

Rozdział V 

 

 Z chwilą zerwania paktu o nieagresji przez hitlerowców stosunki polsko – niemieckie 

zaczęły się gwałtownie pgarszać. Coraz częściej dochodziło do awantur i incydentów. 

Demonstracje i zaczepki band hitlerowskich zaczęły powtarzać się pod murami Zakładu coraz 

częściej. Bezczynność policji jeszcze bardziej je rozzuchwalała. Rodziny nauczycieli zaczęły 

potajemnie ouszczać Kwidzyn i chronić się na terenie Polski. Wszyscy wychowawcy i pracownicy 

administracji nękani napadami w mieście, przenieśli się do murów szkoły, który stał się obleganą 

co noc twierdzą. Ni było dnia, w którym nie wybijano by szyb w budynkach szkonych, nie 

wybuchałyby w ich obrębie petardy i bomby cuchnące. Niebezpieczeństwo rosło z dnia na dzień. 

Prasa niemiecka komentując każdy incydent na niekorzyść Polaków podniecała antypolskie 

nastroje w społeczeństwie niemieckim, a przede wszystkim w hitlerwskich organizacjach i 

przyczyniała się do wzrostu napięć i coraz częstszych demonstracji hitlerowskich bojówek pod 



Strona 7 

murami szkoły. 

 W dniu 5 sierpnia 1939 r., w pierwszym dniu nauki po wakacjach, uczniowie i pracownicy 

Gimnazjum zostali internowani i pod roźbą aresztowania nie wolno im było opuszczać granic 

zakreślonych na planie miasta. Sytuacja stawała się coraz trudniejsza. Prasa niemiecka nie 

przestawała zamieszczania artykułów skierowanych przeciwko Gimnazjum. Wreszcie 25 sierpnia 

1939 r. około godziy 17.00 otoczyło gmach Polskiego Gimnazjum w Kwidzynie 150 uzbrojonych 

SS-manów i członków Policji Pomocniczej. Po wkroczeniu do wnętrza szkoły dowodzący 

ekspedycją oficer niemieckiej policji w stopniu majora oświadczył, że aresztowani zostali wszyscy 

znadujący się w gmachu uczniowie, wychowawcy, pracownicy administracji i służby, a nawet 

osoby obce nie zatrudnione w Zakładzie. Aresztowani otrzymali 10 minut na spakowanie 

najpotrzebniejszych rzeczy i stawienie się w gotowości do odjazdu na podwórzu szkolnm. 

 Późnym wieczorem tego samego dnia radio polskie, a w ślad za nim inne radiostacje 

zagraniczne, podały sensacyjną wiadomość o napadzie na Polskie Gimnazjum w Kwidzynie, 

zmasakrowaniu nauczycieli oraz uczniów i wywiezieniu ich pod uzbrojoną strażą w nieiadomym 

kierunku. Aresztowani zostali przewiezieni przez Malbork, Elbląg, Królewiec do obozu w Tapiau. 

Tak na tydzień przed najazdem hitlerowskiej armii na Polskę zakończyła się niezwykła historia 

Jedynego na terenie Prus Wschodnich Polskiego Gimnazjum w widzynie. 
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