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R O C Z N I K G R U D Z I Ą D Z K I

XXVII/2019

Waldemar Roz ynkowsk i
Uniwersytet  Mikołaja Kopernik a w  Toruniu,  Wydział  Nauk H istor ycznych

PAMIĘĆ O  ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI W  ŚWIETLE 
KRONIKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR  6 W  GRUDZIĄDZU

THE REMEMBRANCE OF REGAINING INDEPENDENCE 
IN THE LIGHT OF THE CHRONICLE OF PRIMARY SCHOOL NO. 6 IN GRUDZIĄDZ

A B S T R A C T

The archival collections of the Władysław Łęga Museum in Grudziądz keeps the chronicle of the Primary School no. 4 
on 19/20 Skłodowska street. In 1995, its premises were handed over to the School of Gastronomy and Clothing (currently 
the School of Gastronomy and Hotel Industry). The article analyses the entries of the Chronicle referring to the years 
1921–1926. The research goal was to indicate from when and in what way the regaining of independence by Poland, as 
well as the joining of Grudziądz to the reborn Polish state, were recorded in the Chronicle. In the light of the source under 
study it is clearly shown that in the first years, from 1921, the school celebrated the date of January 23rd, 1920, which 
was the day when the Polish army entered Grudziądz. Over the years, the Chronicle ceased to mention this event, although 
it does not necessarily mean that the day was forgotten in the school. At the same time, we note that from 1926, the 
day of the 11th November began to be solemnly celebrated at school, as the day of Poland regaining its independence.

n n n

W zbiorach archiwalnych Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu prze-
chowywana jest kronika Szkoły Podstawowej nr 6 w Grudziądzu1. Przywołana Kroni-
ka to niezwykle ważne źródło, które pozostało po nieistniejącej już szkole, mieszczącej 

 1 Muzeum w  Grudziądzu, Kronika szkolna Szkoły Podstawowej Nr 6 w  Grudziądzu, sygn. 
MG/AR/759, ss. 288 (dalej cyt.: Kronika).
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się w  gmachu przy ul. M. Skłodowskiej 19/20. Z  opisu katalogowego dowiadujemy 
się, że w  związku z  likwidacją szkoły Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w  Gru-
dziądzu przekazał 18 września 1995 r. Kronikę muzeum. Rzeczywiście, w  1995 r. 
pomieszczenia szkoły zostały przekazane Zespołowi Szkół Gastronomiczno-Odzieżo-
wych. Obecnie szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich2.

Przywołajmy najpierw kilka podstawowych danych o Kronice. Jest to księga o wy-
miarach 33 cm wysokości i 21,5 cm szerokości, oprawiona w sztywne tekturowe okład-
ki, oklejone czarnym papierem. Na pierwszej stronie okładki znajduje się nalepka, 
częściowo uszkodzona, z odręcznym napisem: „Kronika szkolna”. Księga zawiera 288 
ponumerowanych stron, z których zapisano 268. Do 11 strony spotykamy zapisy w ję-
zyku niemieckim. Pierwszy wpis datowany jest na 1 kwietnia 1920 r. Od strony 12 za-
pis jest w języku polskim – pierwszy opisuje wydarzenia pod datą 15 września 1920 r. 
Wpis w  Kronice zaczyna się od słów: „Rok szkolny 1920/21. Nowo powstała szkoła 
średnia: »Szkoła Wydziałowa«, jest szkołą miejską i płatną”3. Ostatnie zapisy w Kronice 
dotyczą roku szkolnego 1962/1963, czyli na długo przed likwidacją placówki4.

Na potrzeby niniejszego artykułu dokonano analizy zapisów w  Kronice odno-
szących się do lat 1921–1926. Biorąc pod uwagę rytm życia szkolnego lekturą objęto 
zapisy w  źródle od roku szkolnego 1920/1921, do roku szkolnego 1925/1926. Cel 
badawczy, który postawiono jest następujący: w jaki sposób odnotowywano w anali-
zowanej Kronice kolejne rocznice odzyskania niepodległości. Tematem tym dotykamy 
nie tylko kwestii pamięci o  odzyskaniu niepodległości w  perspektywie ogólnopol-
skiej, ale przede wszystkim tej lokalnej, grudziądzkiej. Chodzi tu oczywiście o pamięć 
o  wyzwoleniu miasta i  przyłączenia go do odrodzonego państwa polskiego. Arty-
kuł stanowi więc przyczynek do badania pamięci o  dniu odzyskania niepodległości 
w jednym z ważniejszych ośrodków miejskich Pomorza Gdańskiego, jakim w okresie 
międzywojennym był Grudziądz.

Pierwszy interesujący nas zapis datowany jest na styczeń 1921  roku. I  tak pod 
datą 23 stycznia w  źródle zapisano: „W  rocznicę wkroczenia Wojsk Polskich do 
Grudziądza dnia 23 stycznia 21  r. brała szkoła udział w  obchodzie. Ponieważ dzień 
23. I. przypadł na niedzielę, obchodzono dzień poprzednio w szkole uroczystość dnia 
tak pamiętnego”5. Jak widać w  Kronice przywołano pierwszą rocznicę wkroczenia 
wojsk polskich do Grudziądza, a więc i przyłączenia miasta do Polski6. Wydaje się, że 
w pamięci o tym wydarzeniu, mieściła się szerzej pamięć o odzyskaniu niepodległości 
przez Polskę. Nadmieńmy, że w tym roku brakuje w Kronice jakichkolwiek informacji 
odnoszących się do daty 11 listopada.

 2 Przeszłość zachowana w pamięci…, Grudziądz [b.r.w.], s. 18, 22.
 3 Kronika, s. 12.
 4 Tamże, s. 266–268.
 5 Tamże, s. 14.
 6 Zob.: R. Sudziński, Powrót Grudziądza do macierzy, [w:] Historia Grudziądza 1920–1945, t.  1, 
red. R. Sudziński, Grudziądz 2012, s. 29.
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Warto jednak odnotować, że w  1921 r. aż dwukrotnie odwołano się w  Kronice 
do postaci Józefa Piłsudskiego:

 — „Imieniny Naczelnika Państwa obchodzono dnia 19. 3. 21  r. uroczyście przez 
zwolnienie dzieci od nauki szkolnej, dając im sposobność pójścia na solenne 
nabożeństwo do kościoła farnego. Po skończonem nabożeństwie odbyła się uro-
czystość szkolna”7.

 — „Dnia 7. 6. 21 r. przybył do Grudziądza Naczelnik Państwa Józef Piłsudski z po-
wodu czego lekcje nie odbyły się. Dzieci brały udział w  powitaniu i  żegnaniu 
Naczelnika, tworząc szpalery”8.

Zapisy roku 1922 w  Kronice zasadniczo są podobne do wcześniejszych. Na-
dal nie ma odniesień do 11 listopada, czyli bezpośredniego odwołania do odzyska-
nia niepodległości przez Polskę. W  Kronice czytamy: „Dnia 23. stycznia, w  drugą 
rocznicę oswobodzenia Grudziądza, odbył się uroczysty obchód w  naszym grodzie. 
Po solennej mszy św. zaczęły się zbierać na Rynku organizacje towarzystw i  tłumy 
publiczności. Na stopniu pomnika, który przez dziesiątki lat był widomym znakiem 
pruskiej pychy i buty, wystąpił prezydent miasta p. – Włodek9, wygłaszając nastrojowe 
przemówienie. Po okrzyku »Nasza Najdroższa Wolna i  Zjednoczona Rzeczpospolita 
Polska niech żyje« okrzyk ten powtórzyła z  zapałem tysięczna rzesza publiczności, 
aż zadrgały stare mury Grudziądza, a  echo zaniosło ten okrzyk hen daleko, gdzie 
rodacy nasi niecierpliwie oczkują chwili wyzwolenia. Uformowany już pochód ruszył 
przez ulice: Pańska, Klasztorna, 3 go Maja na Plac 23. go Stycznia. Tutaj mównicę 
przybrano w barwy narodowe – wstąpił mecenas Szychowski, prezes Rady Miejskiej, 
który wygłosił piękną mowę. Po południu odbyło się w Teatrze Miejskim uroczyste 
przedstawienie sztuki Lucjana Rydla »Na zawsze«. Przedstawienie poprzedziła sto-
sowna przemowa”10.

W omawianym roku program obchodów rocznicowych wyzwolenia Grudziądza 
był bardzo rozbudowany. Dodajmy, że przywołany opis jest najobszerniejszy spośród 
wszystkich, które znajdujemy w Kronice w badanym okresie. Zauważmy, że w przy-
wołanej relacji z obchodów wspomniany jest Plac 23 Stycznia, co oznacza, że w  to-
pografii miasta pojawiła się trwała pamiątka związana z  wyzwoleniem Grudziądza 
i przyłączeniem go do odrodzonego państwa polskiego.

 7 Kronika, s. 14.
 8 Tamże, s. 15.
 9 Józef Włodek (1891–1944), prezydent Grudziądza w  latach 1920–1939, zob.: R. Sudziński, 
Z. Waszkiewicz, Ustrój miasta, [w:] Historia Grudziądza 1920–1945…, s.  62–71; P. Nastrożny, Józef 
Włodek 1991–1944, inżynier, prezydent Grudziądza 1920–1939, [w:] Wpisani w  dzieje miasta. Znani 
i mniej znani ludzie Grudziądza na przestrzeni wieków, red. W. Sieradzan, przy współpracy W. Pacuszki, 
A. Wajler, Grudziądz 2016, s. 230–237.
 10 Kronika, s. 18.
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Treść przywołanego w Kronice okrzyku: „Nasza Najdroższa Wolna i Zjednoczo-
na Rzeczpospolita Polska niech żyje”, potwierdza wypowiedziane wcześniej słowa, że 
obchody dnia wyzwolenia Grudziądza były dla mieszkańców miasta świętem odro-
dzonego państwa polskiego. Ciekawe w relacji kronikarza szkolnego jest również od-
niesienie tego okrzyku do rodaków, którzy „niecierpliwie oczekują chwili wyzwolenia”. 
Wydaje się, że jest to wyraźna aluzja do tego, że poza granicami odrodzonego po 
zaborach państwa polskiego żyli także Polacy. Może to także pewne echo niezado-
wolenia z przebiegu granic Polski, a dodajmy, że Grudziądz leżał niedaleko granicy.

Na koniec odnotujmy jeszcze dwa wątki historyczne, które zostały przywołane 
w  źródle w  1922  roku. W  Kronice wspomniano jeszcze dwie historyczne rocznice: 
święto 3 maja oraz kolejną rocznicę powstania listopadowego11.

W  następnych dwóch latach w  Kronice nie ma wpisów dotyczących obchodów 
kolejnych rocznic związanych z  wyzwoleniem Grudziądza. Trudno ten brak jedno-
znacznie wytłumaczyć. Wydaje się, że rocznicę nadal obchodzono, choć być może 
uroczystości nie były już tak okazałe. A może kolejne rocznice traktowano w kalen-
darzu szkolnym jako tak oczywiste wydarzenie, że go nie odnotowano. Potwierdza to 
wpis, który spotykamy w  Kronice w  roku 1925. W  źródle czytamy: „Piąta rocznica 
wkroczenia Wojska Polskiego do Grudziądza t.  j. dnia 23 stycznia 1925 roku odbyła 
się jak corocznie. Dla rozbudzenia tak uroczystej chwili w młodzieży szkolnej poświę-
cono jedną lekcję na omówienie tradycji tego dnia”12. 

Nadmieńmy jeszcze, że w latach 1925 i 1926 w styczniu w Kronice odnotowano 
powstanie styczniowe. Ciekawe, że w  1926 r. pod datą 23 stycznia brakuje wpisu 
dotyczącego wyzwolenia Grudziądza, znalazło się natomiast odniesienie do kolejnej 
rocznicy tegoż powstania. W  źródle czytamy bowiem: „Dnia 23. stycznia odbył się 
w ostatniej lekcji obchód »Powstania Styczniowego«”13.

Interesujący wpis, i to pod datą 11 listopada, spotykamy w Kronice w roku 1925: 
„Dnia 11. listopada w ostatniej lekcji wyjaśniono znaczenie idei »Nieznanego Żołnie-
rza« i uroczystość złożenia do grobu jego zwłok”14.

Jak widać 11 listopada nie przywoływano jeszcze rocznicy niepodległości Pol-
ski, jednak odwołano się do ważnych wydarzeń związanych z  pamięcią o  walkach 
w obronie ojczyzny. W szkole zorganizowano spotkania, na których wyjaśniono wy-
darzenia związane z ekshumacją ciała nieznanego żołnierza z Cmentarza Orląt Lwow-
skich, a następnie jego przewiezienia i złożenia w mogile na Placu Marszałka Piłsud-
skiego (ówcześnie przy Placu Saskim) w  Warszawie15. Wydarzenia te miały miejsce 
w dniach od 29 października do 2 listopada 1925 r. Kiedy 2 listopada o godz. 13.00 

 11 Tamże, s. 19, 21.
 12 Tamże, s. 26–27.
 13 Tamże, s. 33.
 14 Tamże, s. 32.
 15 Szczegółowe omówienie historii grobu Nieznanego Żołnierza zob.: Z. Girzyński, Śpiący rycerz. Za-
pomniana historia „nieznanego żołnierza”, Toruń 2009.
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do Grobu Nieznanego Żołnierza składano doczesne szczątki bezimiennego bohatera, 
w całej Polsce uczczono to minutą ciszy16. Zapewne wydarzenie to miało także swoje 
grudziądzkie oblicze. 

Wydarzenia z 11 listopada 1925 r. były swoistym preludium do tego, co się wy-
darzyło, i to nie tylko w Grudziądzu, w roku następnym. W 1926 r. w Kronice spoty-
kamy po raz pierwszy odniesienie do daty 11 listopada jako dnia pamięci odrodzenia 
Polski. Odwołajmy się do tekstu źródła: „Dzień 11 listopada, jako 8 mej rocznicy 
oswobodzenia Polski, był wolny od nauki. O  godz. 9 tej odbyło się w  kościele uro-
czyste nabożeństwo dla młodzieży, po nabożeństwie zaś uroczystość w  szkole, na 
którą się składały deklamacje, przemówienia i śpiewy. O godz. 11 tej udały się dzieci 
na ulicę 3 go Maja, celem stworzenia szpaleru, dla odbywającej się tamże defilady 
wojskowej. W  tym dniu urządzono w  Teatrze Miejskim galowe przedstawienie dla 
publiczności”17.

Zapisy w Kronice szkoły grudziądzkiej nie są przypadkowe, ilustrują bowiem wy-
darzenia ogólnopolskie. Przypomnijmy, że 8 listopada 1926 r. Józef Piłsudski, pełniąc 
funkcję premiera rządu, podpisał okólnik o  obchodach w  dniu 11 listopada ósmej 
rocznicy odzyskania niepodległości. Dla podkreślenia rangi tego dnia ustalono, że 
tego dnia nie będą pracować urzędy, a w szkołach nie będzie zajęć. Jednocześnie na-
kazywano organizowanie w tym dniu nabożeństw w świątyniach różnych wyznań, pa-
rad wojskowych, okolicznościowych akademii, spektakli teatralnych oraz koncertów. 
Zalecano także odświętne dekorowanie domów. W  Warszawie obchody rocznicowe 
rozpoczęto już 10 listopada. Główne uroczystości miały jednak miejsce dzień później. 
Rozpoczęły się od mszy św. w katedrze św. Jana, a ich punktem kulminacyjnym była 
defilada wojskowa na Placu Saskim18.

Jak czytamy w Kronice szkoły, defilada wojskowa odbyła się także w Grudziądzu. 
Dodajmy, że od początku obchodom kolejnych rocznic niepodległości towarzyszy-
ła oprawa wojskowa, będąc nierozłącznym elementem tego wydarzenia. Środowisko 
wojskowe było zresztą pierwszym, które zaczęło celebrować dzień 11 listopada jako 
symboliczną datę odzyskania niepodległości. Organizowano wtedy defilady, ceremo-
nie, na których odznaczano wojskowych, w kościołach modlono się w intencji Ojczy-
zny. Już pierwsze święto upamiętniające odzyskanie niepodległości, które zorganizo-
wano w Warszawie 14 listopada 1920 r., miało oprawę wojskową19.

 16 Tamże, s. 76.
 17 Kronika, s. 39.
 18 A. Czubiński, Spory o  Drugą Rzeczpospolitą, Poznań 1983, s.  6–7; A. Dobroński, Obchody Święta 
Niepodległości w II Rzeczypospolitej, [w:] Święto Niepodległości – tradycja a współczesność, red. A. Stawarz, 
Warszawa 2003, s.  12–13; J. Załęczny, Obchody rocznicy 11 listopada w  Polsce międzywojennej, „Nasze 
Korzenie”, nr 13, 2017, s. 8.
 19  A.C. Żak, O udziale wojska w Święcie Niepodległości w II Rzeczpospolitej, [w:] Święto Niepodległo-
ści…, s. 47–53.
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Przypomnijmy, że pomimo tak uroczystych obchodów rocznicy odzyskania nie-
podległości w  1926  r., święto to nie miało jeszcze charakteru powszechnego świę-
ta państwowego. Od tego roku wiele się jednak zmieniło, zaczęto je powszechnie 
odnotowywać w  kalendarzu wydarzeń niepodległościowych, np. w  środowiskach 
szkolnych. Jednak 11 listopada stał się państwowym świętem niepodległości dopie-
ro w  1937  r. Dnia 23 kwietnia tegoż roku przyjęto ustawę o  święcie narodowym, 
czytamy w  niej: „Art. 1. Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród 
Polski niepodległego bytu państwowego i  jako dzień po wsze czasy związany z wiel-
kim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność 
Ojczyzny – jest uroczystym Świętem Niepodległości. Art. 2. Dzień 11 listopada jest 
dniem wolnym od pracy”20.

W świetle lektury analizowanej Kroniki możemy dostrzec ewolucję procesu 
utrwalania pamięci o  odzyskaniu niepodległości w  Grudziądzu. Widzimy wyraźnie, 
że przez pierwsze lata, od roku 1921, pamiętano w szkole o 23 stycznia 1920 r., czyli 
o dniu wkroczenia wojsk polskich do Grudziądza. Wydaje się jednak, że od początku 
obchody te w swoim przekazie nie miały charakteru wyłącznie lokalnego, ale święto-
wano także odrodzenie państwa polskiego. Z biegiem lat zauważamy w Kronice brak 
adnotacji o  tym wydarzeniu, nie musi to jednak oznaczać, że nie wspominano go 
w szkole. Jednocześnie dostrzegamy, że od roku 1926 zaczęto w placówce obchodzić 
uroczyście dzień 11 listopada, jako dzień odzyskania niepodległości przez Polskę.

 20 Dz. U. nr 33, 1937, poz. 255, s. 609.




