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1920 

9 stycznia 1920 – dyrektor Gimnazjum Wincentego Szudejki poinformował 

rodziców , że zajęcia lekcyjne zostaną wznowione 12 stycznia , tj. w 

poniedziałek. Lekcje odbywały się na dwie zmiany w klasach 4 – 8 włącznie od 

godz. 8.00 rano; klasy młodsze od godziny 12.00 w południe. 1 

17 stycznia 1920 – częstochowska prasa poinformowała o pożarze dachu w 

budynku gimnazjum W. Szudejki. Podjęła także temat pomocy finansowej 

szkole uzasadniając znaczenie edukacyjne i wychowawcze tej placówki. 

Częstochowa wie, że gimnazjum W. Szudejki była jednym z tych ognisk ducha 

narodowego, które w czasie największej depresji nie zagasły, kultywując miłość 

ojczyzny i ducha poświęcenia . W budynku Rady Miejskiej odbyło się zebranie 

rodziców pod przewodnictwem prof. Goresykowskiego, który zapoznał władze 

miejskie ze stanem budynku, z planem przygotowania sal szkolnych do zajęć . 

Następnie głos zabrali : pan Pruszkowski, Łabędzki, Jastrzębski i Piątkowski. 

Na koniec wyłoniono komitet, którego zadaniem było dokładne zbadanie 

sprawy i uzgodnienie ewentualnego kupna gmachu przez towarzystwo akcyjne z 

pozostawieniem dyrektorowi szkoły prawa skupu akcji. W komitecie oprócz 

w/w osób znaleźli się profesorowie : Goresykowski i Reszke.2 

23 stycznia 1920 – w sprawie opóźnień pociągów uczniowskich pisał Goniec 

Częstochowski. Pociągi spóźniały się o 30 minut co powodowało spóźnienia 

uczniów na lekcję. Rodzice zaapelowali , aby ukazał się  artykuł w prasie, który 

spowodował reakcje dyrekcji kolei.3 

15 lutego 1920 – Komitet Wykonawczy Sekcji Ratunkowej Gimnazjum W. 

Szudejki zapraszał wszystkich rodziców i opiekunów tej szkoły na wiec 

generalny w sali posiedzeń częstochowskiej Rady Miejskiej. Wiec nawoływał 

do umacniania w państwie polskim Szkół Polskich. 4 

18 lutego 1920 – w sali częstochowskiej Rady Miejskiej odbył się więc 

nawołujący do umacnianie Szkół Polskich. 5 

25 lutego 1920 – czwarta częstochowska drużyna harcerzy im. A. 

Czarnieckiego złożyła podziękowanie dyrektorowi Wincentemu Szudejce za 

                                                           
1 Dyr. Gimn. W. Szudejko, „ Goniec Częstochowski ”, 1920 ( 9 I ), nr 6,s. 3 
2 W sprawie gimnazjum dyr. W. Szudejki, „ Goniec Częstochowski ” 1920 ( 17 I ), nr 12, s. 3 
3 Pociągi uczniowskie, „ Goniec Częstochowski ”, 1920 ( 23 I ), nr 18, s. 3 
4 O szkołę polską, „ Goniec Częstochowski ” 1920 ( 15 II ), nr 37, s. 3 
5 Tamże,  



udostępnienie orkiestry do przedstawienia, które wystawiono w celu 

wspomożenia finansowego floty polskiej. 6 

5 marca 1920 – uczniowie, grono pedagogiczne i dyrektor gimnazjum wzięli 

udział w pogrzebie w Truskolasach tragicznie zmarłego wychowanka, studenta 

Politechniki Warszawskiej – Jana Krauzego.7 

7 marca 1920 – czwarta drużyna harcerska im. Stefana Czarneckiego działająca 

przy gimnazjum urządziła zbiórkę pieniędzy na znaczek. Zebraną kwotę 

przeznaczono na flotę polską, plebiscyt śląski i na sztandar drużyny. Biuro 

znaczka mieściło się wówczas w sklepie p. Krakowieckiego.8 

13 marca 1920 – w sali  Ogniska Roboczego  odbył się koncert symfoniczny 

staraniem szkolnej Samopomocy. W programie wystąpiła orkiestra dęta, zespół 

mandolinistów i kwartet, prowadzony przez nauczyciela muzyki Aubrechta.. 

Odegrano również dwie farsy, wygłoszone zostały monologi uczniowskie. W 

roli Bonifacego wystąpił uczeń Feliks Borkowski, Oscara zagrał  Ramiński, 

patriotyczny wiersz Pieśń o morzu polskim zadeklamował Piwowarczyk wraz z 

Sosnowskim, który wygłosił także monolog Antka – cwaniaka. Dochód z 

imprezy przeznaczono na wpisy i świetlicę uczniowską. Podczas koncertu 

referat o potrzebach szkoły i akcji upaństwowienia szkoły wygłosił p. 

Świątkowski. 9 

14 marca 1920 – w sali obrad Rady Miejskiej odbył się wiec w sprawie 

upaństwowienia Gimnazjum im. W. Szudejki. Zabierające glos osoby 

podkreślały wyjątkowe znaczenie tej szkoły w wychowaniu patriotycznym. 10 

21 kwietnia 1920 – w wyniku narady komitet wykonawczy zebrania rodziców 

przesłał do ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w 

Warszawie podanie o konieczności upaństwowienia Gimnazjum W. Szudejki. 

W podaniu zaznaczono, że rodzice zobowiązują się do zgromadzenia 100 000 

marek na pierwsze potrzeby upaństwowionego gimnazjum. 11 

                                                           
6 Podziękowanie, „ Goniec Częstochowski ” 1920 ( 25 II ), nr 45, s. 3 
7 Ostatnia posługa, „ Goniec Częstochowski ” 1920 ( 5 III ), nr 53, s. 3 
8 Znaczek harcerski, „ Goniec Częstochowski 1920 ( 7 III ), nr 55, s. 3; Na flotę polską, tamże, 1920 ( 12 III ), nr 
59, s. 3 
9Koncert uczniów gimn. W. Szudejki, „ Goniec Częstochowski ” 1920 ( 13 III ), nr 60, s. 3; tamże 1920 ( 16 III), nr 
62, s.3 
10 W sprawie gimnazjum W. Szudejki, „ Goniec Częstochowski ” 1920 ( 13 III ), nr 60, s. 3, tamże, 1920 ( 16 III ), 
nr 61, s.3 
11 O upaństwowienie gimnazjum Szudejki, „ Goniec Częstochowski ” 1920 ( 21 IV ), nr 69, s. 3 



5 maja 1920 – minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego rozesłał 

do szkół powszechnych i średnich zakaz uczestniczenia młodzieży w różnego 

rodzaju kwestach ulicznych, po domach prywatnych i lokalach publicznych. 

Uznano to za wielce niebezpieczne, wywołujące różnego rodzaju szkody 

wychowawcze.12 

18 - 22 maja 1920 - w tych dniach trwały pisemne egzaminy maturalne; w 

Gimnazjum im. H. Sienkiewicza zdawali również uczniowie Gimnazjum W. 

Szudejki.13 

30 maja 1920 – zgodnie z zapowiedzią w mieście odbyła się manifestacja 

młodzieży szkolnej w sprawie udzielenia pomocy finansowej ( forma pożyczki 

)oświacie częstochowskiej przez państwo polskie. O godz. 11.00 z placu przy 

zbiegu ulicy Centralnej i Jasnej Góry wyruszył pochód uczniów ze sztandarami i 

transparentami, wzywającymi obywateli do podpisania pożyczki. Czoło 

pochodu tworzyła orkiestra Gimnazjum im. H. Sienkiewicza, dalej maszerowała  

młodzież ze szkół początkowych, szkoły żydowskie, następnie szkoły średnie 

żeńskie i męskie oraz Gimnazjum im. W. Szudejki wraz z własną orkiestrą. 14 

3 czerwca 1920 – członkowie komitetu upaństwowienia gimnazjum przyjęci 

zostali przez ministra oświaty Tadeusza Łopuszańskiego, który oświadczył 

delegacji, że ministerstwo po zebraniu wszystkich informacji postanowiło od 

nowego roku szkolnego upaństwowić szkołę. Egzaminy sprawdzające uczniów 

miały odbyć się po wakacjach w obecności specjalnej komisji. 15 

16 czerwca 1920 – komenda obwodu harcerskiego postanowiła wspomóc 

finansowo harcerzy , którzy podczas wakacji postanowili  pracować na obozach 

w Kucelinie i Olsztynie.16 

16 czerwca 1920 – inspektor Walerian Kuropatwiński udzielił zgody, aby na 

terenie szkoły powstało koło Czerwonego Krzyża.17 

19 czerwca 1920 – dzięki poparciu społeczeństwa Częstochowy w tym 

szczególnie posłów do Sejmu Ustawodawczego - ks. kanonika Bolesława 

Wróblewskiego, ks. Zygmunta Sędzimira, Marii Moczydłowskiej, Józefa 

                                                           
12 Młodzież szkolna a kwesta, „ Goniec Częstochowski ” 1920 ( 5 V ), nr 101, s.3 
13 Protokoły Rady Pedagogicznej przy Gimnazjum im. H. Sienkiewicza 
14 Manifestacja szkół za pożyczka państwową, „ Goniec Częstochowski ” 1920 ( 1 VI ), nr 122, s. 3 
15 Upaństwowienie gimnazjum W. Szudejki, „ Goniec Częstochowski ”1920 ( 3 czerwca ), nr 154, s. 3 
16 Wycieczki letnie harcerzy, „ Goniec Częstochowski ” 1920 ( 16 VI ), nr 134, s. 3 
17 Czerwony Krzyż Młodzieży, „ Goniec Częstochowski ” 1920 ( 16 VI ), nr 134, s. 3 



Zagórskiego, Antoniego Piekarskiego, Jana Brodziaka, mecenasa Adolfa  

Suligowskiego i Stefana Sołtyka, nadeszła odpowiedź podpisana przez ministra 

oświaty następującej treści : „ Szkoła będzie upaństwowiona i młodzież 

znajdzie pomieszczenie w niej lub w drugim istniejącym gimnazjum 

państwowym, po zdaniu egzaminów sprawdzających.” ( podpisano Tadeusz 

Łopuszański, minister ). 18 

27 czerwca 1920 – szkolne koło Czerwonego Krzyża uczestniczyło w miejskiej 

uroczystości poświecenia boisk , które powstały z funduszy amerykańskich. W 

południe ulicami miasta maszerowały pod szczyt jasnogórski  szkolne koła 

Czerwonego Krzyża. Uroczyste nabożeństwo odprawił ks. kanonik Marian 

Ciesielski. Następnie wszyscy zgromadzeni udali się do parku 3 – Maja, gdzie 

odbyła się uroczystość poświęcenia pierwszych w Polsce boisk sportowych . Z 

parku delegacja amerykańska i młodzież szkolna przemaszerowała na plac przy 

zbiegu ulic Jasnej i Humbertowskiej, gdzie poświęcono boisko do gry 

futbolowej.19 

7 sierpnia 1920 – aktem z 7 sierpnia 1920 roku Zarząd Związku 

Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego Szkół Średnich przekazał 

utrzymywaną przez siebie męską szkołę w Częstochowie na własność 

Państwa Polskiego. Tymże aktem grono obywateli oddało na własność 

Państwa Polskiego drugą męską szkołę średnią zakupioną od Wincentego 

Szudejki. Utworzono z tych zakładów naukowych jedną szkołę średnią, 

uznając ją za państwową i pragnąc by kształcąca się w niej młodzież miała 

zawsze przed oczyma najwyższy wzór cnoty obywatelskiej, bezgranicznego 

poświęcenia dla dobra Ojczyzny, hartu , woli i wzniosłości ducha, nadając 

nazwę : Gimnazjum Państwowe imienia Romualda Traugutta. Minister 

Wyznań Religijnych i Oświaty – Antoni Ponikowski. Akt tej treści odebrała 

w ministerstwie delegacja rodziców z e Stefanem Szydłowskim na czele.20 

1 września 1920 – pierwszym dyrektorem Gimnazjum im. R. Traugutta 

został dr Otton Kuczewski. Szkoła znajdowała się w budynku przy ul. 

Kościuszki 19 a ( obecnie ul. Wolności 13 ) u wylotu ul. Jasnej ( obecnie ul. 

Waszyngtona ), a także w drugim budynku odległym o 500 m przy ul. Staszica 

5. Pracę w nowo utworzonym gimnazjum rozpoczęli : żona dyrektora  ( historia 

                                                           
18 Upaństwowienie gimnazjum Szudejki, „ Goniec Częstochowski ” 1920 ( 22 VI ), nr 139, s. 3 
19 Z uroczystości „ Młodocianego Czerwonego Krzyża ” w Częstochowie, „ Goniec Częstochowski ” 1920 ( 29 VI ), 
nr 145, s. 3 
20 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 35 



), Jan Smolarkiewicz ( matematyka ), Alfred Gadomski ( biologia, fizyka ), 

Stanisław Barylski ( rysunki ), Karol Wopaleński ( śpiew ), Jadwiga 

Jakubowska ( geografia ), Maria Gapany ( j. francuski ), Jan Ryslik ( j. łaciński 

), Jarosław Awgulewicz ( matematyka ). Klasy liczyły wówczas średnio po 51 

uczniów. Praca w tak licznej grupie wymagała od nauczyciela umiejętności 

panowania nad dyscypliną oraz zorganizowania procesu dydaktycznego. 21 

3 września 1920– w budynku gimnazjum im. R. Traugutta w godzinach 

popołudniowych uczyła się młodzież I Gimnazjum im. H. Sienkiewicza, w 

związku z tym, że ich budynek szkolny przeznaczono na szpital Czerwonego 

Krzyża.22 

25 września 1920 – pod fortami Grodna zginął śmiercią bohaterską uczeń piątej 

klasy Gimnazjum W. Szudejki - Tadeusz Misiak.23 

26 września 1920 – odbył się wiec byłego komitetu gimnazjum Wincentego  

Szudejki, podczas którego zostało złożone sprawozdanie z działalności tego 

komitetu.24 

wrzesień 1920 - w nieformalnym Komitecie Rodzicielskim znaleźli się m.in. - 

G. Dobrzyńska, F. Chachulski, J. Młodkowski i J. Rozmanit.25 

6 października 1920 – Rada Ministrów uchwaliła wysokość opłat w szkołach 

średnich. Od 1 września wynosiła 600 marek.26 

7 października 1920 – zmarł uczeń szóstej klasy Gimnazjum W. Szudejki – 

Stanisław Dobosz – ochotnik Wojska Polskiego.27 

20 października 1920 – w kościele Św. Rodziny odbyło się nabożeństwo 

żałobne za spokój duszy tragicznie zmarłego ucznia Tadeusza Misiaka.28 

1920 /21 – w pierwszym roku szkoła liczyła od klasy wstępnej do ósmej - 629 

uczniów uczących się w 13 oddziałach.29 

                                                           
21 J. Kołodziejski, II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie,1920 – 2000, s. 21 
22 Protokoły Rad Pedagogicznych przy I Gimnazjum im. H. Sienkiewicza 
23 Klepsydra, „ Goniec Częstochowski ” 1920 ( 20 X ), nr 240, s. 3 
24 Wiec rodziców w sprawie gimnazjum W. Szudejki, „ Goniec Częstochowski ” 1920 ( 16 IX ), nr 211, s. 3 
25 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 44 
26 Opłaty w szkołach średnich będą podwyższone, „ Goniec Częstochowski ” 1920 ( 6 X ), nr 228, s. 2 
27 Klepsydra, „ Goniec Częstochowski ” 1920 ( 7 X ), nr 229, s. 3 
28 Tamże. 
29 J. Kołodziejski, 85 lat Gimnazjum i Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie 1920 – 2005, s. 9 



14 listopada 1920 –  na Jasnej Górze młodzież uczestniczyła w nabożeństwie z 

okazji święta Stanisława Kostki 

20 listopada 1920 - po lekcjach dyrektor odczytał list ministra oświaty 

skierowany do młodzieży wracającej ze służby wojskowej. 

1920 – przez rok ukazywało się szkolne czasopismo ( dwutygodnik ) –  

Siódmak  w nakładzie 500 egzemplarzy, pierwszym redaktorem został Zbigniew 

Nowiński 

1921  

13 marca 1921 – orkiestra szkolna pod kierunkiem nauczyciela muzyki Karola 

Wopalańskiego odegrała Hymn Haydna w ramach koncertu zespołu Lutnia , 

koncert ten podczas ferii świątecznych zaprezentowany został młodzieży 

szkolnej. 30 

21 marca 1921 - po nabożeństwie na Jasnej Górze odbył się pochód wszystkich 

szkół przez miasto z okazji pomyślnego zakończenia plebiscytu.31 

7 kwietnia 1921 – orkiestra kierowana przez Karola Wopalańskiego otrzymała 

poważne wyróżnienie mając zaszczyt występować na Jasnej Górze podczas 

nabożeństw. 32 

13 kwietnia 1921 – komitet upaństwowienia gimnazjum im. W. Szudejki 

wzywał kilku uczniów do odbioru pieniędzy w ciągu miesiąca czasu. Każdy 

zainteresowany miał zgłosić się do lokalu przy ul. Dąbrowskiego 4. Ze względu 

na konieczność zakończenia rachunków i rozwiązania komitetu, nie pobrane 

pieniądze skierowano na cele  właściwe .33 

21 maja 1921 –w Sali „ Ogniska ” uczniowie wraz z uczennicami żeńskiego 

gimnazjum wystawili „ Legendę ” Stanisława Wyspiańskiego. W rolach 

głównych wystąpili : Majewski, Stanisław Młodkowski, H. Gąsiorowski, 

Wosik.34 

                                                           
30 Z koncertu Lutni, „ Goniec Częstochowski ” 1921 ( 15 III ), nr 60, s. 3 
31 Kalendarium Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza [ online] [ dostęp 30 listopada 2013 ] Dostępny w 
Internecie http://absolwenci.sieniu.czest.pl/index.php?show=art&which=1076 
32 Z muzyki na Jasnej Górze, „ Goniec Częstochowski ” 1921 ( 7 IV ), nr 77, s. 3 
33 Wezwanie, „ Goniec Częstochowski ” 1921 ( 13 IV ), nr 82, s. 3 
34 Z przedstawienia uczniowskiego, „ Goniec Częstochowski ” 1921 ( 24 V ), nr 115, s. 3 



13 czerwca  1921 – nabożeństwem w kościółku im. N. M. Panny zakończono 

rok szkolny w gimnazjum państwowym im. R. Traugutta. Następnie po 

podniosłej mowie dyrektora Ottona Kuczewskiego dwunastu abiturientów 

otrzymało świadectwa dojrzałości : Zygmunt Bajor, Feliks Borkowski, Józef 

Duś, Edward Drożniak, Stanisław Gruszczyński, Walenty Kowalski, Jan 

Laskowski, Bolesław Pluciński, Lucjan Skupień, Franciszek Szummer, 

Stanisław Szybowski, Stefan Trzepióro. Na świadectwach maturalnych 

wszystkich absolwentów widniał zapis : W roku 1920 podczas najazdu 

nieprzyjaciół stanął do obrony Ojczyzny w szeregach armii ochotniczej. 35 

13 czerwca 1921 – stosunkowo duża liczba uczniów nie otrzymała promocji do 

następnej klasy; z 583 uczniów podlegających klasyfikacji, aż 212 pozostało na 

drugi rok, co stanowiło 36 % wszystkich uczących się. 36 

25 czerwca 1921 – Komitet Rodzicielski ustanowił minimalna stawkę 500 

marek  na rzecz powstającej przy gimnazjum bibliotece, ponadto zwrócił się do 

społeczeństwa Częstochowy o dobrowolne datki na ten cel. 37 

31 lipca 1921 – w ramach koncertu Lutni w parku Staszica, w niedziele o godz. 

18.00 zaprezentowała się orkiestra gimnazjum dyrygowana przez Karola 

Wopalańskiego. W koncercie zagrano utwory polskie i innych krajów. 38 

1 września 1921 – nabożeństwem w kościele N. M. Panny, a następnie na 

błoniach Jasnej Góry rozpoczął się nowy rok szkolny; pracę w szkole 

rozpoczęło małżeństwo :  Maria i Franciszek  Gollenhoferowie, jak również Jan 

Sołdrowski.39 

wrzesień 1921 – w nieformalnym Komitecie Rodzicielskim funkcję 

przewodniczącego pełnił Bolesław Bystydziński, W. Kukliński i K. Pełka.40 

19 października 1921 – Ministerstwo Oświaty ogłosiło dni wolne od nauki w 

roku szkolnym 1921 / 1922. Oprócz niedziel wolnymi dniami były : 8 września  

( Narodzenie N.M.P. ), 1 listopada ( Wszystkich Świętych ), 2 listopada ( Dzień 

Zaduszny ), 8 grudnia ( Niepokalane Poczęcie N.M.P. ), 6 stycznia ( Trzech 

                                                           
35 Zakończenie roku szkolnego w II gimn. Państwowym, „ Goniec Częstochowski ” 1921 ( 15 VI ), nr 133, s. 3; „ 
Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 51 
36 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 46 
37 O bibliotekę przy II Gimnazjum państwowym, „ Goniec Częstochowski ” 1921 ( 25 VI ), nr 143, s. 4 
38 Koncert „ Lutni ” w parku Staszica, „ Goniec Częstochowski ” 1921 ( 31 VII ), nr 163, s. 3; Z koncertu „ Lutni ”, 
tamże, 1921 ( 2 VIII ), nr 165, s. 3 
39 Rozpoczęcie roku szkolnego, „ Goniec Częstochowski ” 1921 ( 2 IX ), nr 191, s. 3 
40 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 44 



Króli ), 2 lutego ( Oczyszczenie N.M.P ), 1 marca ( Popielec ), 25 marca ( 

Zwiastowanie N.M.P. ), 25 maja ( Wniebowstąpienie Pańskie ), 4 czerwca ( ( 

drugi dzień Zielonych Świątek ), 13 czerwca ( Boże Ciało ), 29 czerwca ( 

Apostołów Piotra i Pawła ). Wyjątkowo wolnym dniem od zajęć był 31 

październik. Ponadto wolnym dniem był 8 maja ( św. Stanisława ), bądź do 

wyboru : dzień św. Józefa, św. Michała i św. Wojciecha. 41 

7 grudnia 1921 – Karol Wopaleński, nauczyciel muzyki dyrygował orkiestrą 

podczas koncertu : „ Polska koncertem ” w sali straży ogniowej.42 

8 grudnia 1921 – ukazał się drugi numer dwutygodnika młodzieży szkolnej  

Sztubak. Czasopismo zawierało opracowania literackie uczniów. Ponadto ukazał 

się dział kroniki szkolnej. 43 

11 grudnia 1921 – uczniowie wzięli udział w powtórzonym dla młodzieży 

szkolnej uroczystym koncercie w „ Lutni ”. 44 

11 grudnia 1921 – dzięki radzie rodziców zaprezentowana została szkolna 

drużyna harcerska. 45 

1921 – w szkole swoją działalność rozpoczęła Samopomoc Uczniowska, którą 

założył uczeń Czesław Skowronek. W czasie największego rozwoju organizacja 

ta prowadziła : introligatornię, wydawnictwo kart z widokami Jasnej Góry, 

kuchnie i świetlice szkolną. Udzielano również pożyczek i zapomóg. Na koszt 

Samopomocy czterech uczniów najbiedniejszych kierowano na letnisko do 

Olsztyna. Stworzono także fundusz stypendialny im. Stefana Babczyńskiego w 

kwocie 1000 zł.46 

1922 

22 stycznia 1922 –z okazji upaństwowienia II Gimnazjum im. Romualda 

Traugutta w kościele N. M Panny odbyło się uroczyste nabożeństwo. Mszę 

świętą  odprawił ks. prefekt Dembczyk, następnie glos zabrał biskup Władysław 

Krynicki. Druga część uroczystości miała miejsce w gmachu szkolnym. W 

obecności władz miejskich, starosty Kazimierza Kuhna, głos zabrał wizytator 

                                                           
41 Dni wolne od nauki szkolnej, „ Goniec Częstochowski ” 1921 ( 3 XI ), nr 227, s. 3 
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45 Podziękowanie harcerzy, „ Goniec Częstochowy ” 1921 ( 11 XII ), nr 255, s. 5 
46 Tamże , s. 41 - 45 



szkól średnich Kazimierz Morawski. Nawiązując do rocznicy powstania 

styczniowego, podniósł zasługi Romualda Traugutta oddane Ojczyźnie. Na 

zakończenie wręczył dyrektorowi Ottonowi Kuczewskiemu akt upaństwowienia 

gimnazjum. W części artystycznej chór szkolny odśpiewał kantatę na cześć 

Romualda Traugutta układu Karola Wopaleńskiego oraz mazurek Piękna nasza 

Polska cała i hymn Boże cos Polskę. Następnie prof. Franciszek Gollenhofer 

wygłosił odczyt o patronie szkoły, a na zakończenie ks. kanonik Michał 

Ciesielski wygłosił okolicznościowe kazanie.47 

3 maja 1922 – młodzież szkoły wraz z pocztem sztandarowym i szkolną 

orkiestrą uczestniczyła w uroczystościach 3 – Maja. Po nabożeństwie pod Jasną 

Górą wszyscy uczestnicy przemaszerowali Alejami na plac pod kościół św. 

Jakuba.48 

7 maja 1922 – w sali Straży Ogniowej odbyły się dwa koncerty przygotowane 

przez Samopomoc działającą przy Gimnazjum Państwowe im. R. Traugutta. W 

programie koncertów były występy chórów męskich, śpiewy solowe, solo 

skrzypiec i deklamacje. Wśród wykonawców był syn Karola Wopaleńskiego 

Władysław, który na skrzypcach zagrał Serenadę Galla. Fragmenty z Pana 

Tadeusza A. Mickiewicza wyrecytowali : Władysław Wójcik i Janusz 

Kossowski. Ceny biletów kształtowały się od 150 do 200 marek.  49 

13 maja 1922 – w sali Teatru Ludowego ( ul. Krakowska 13 ) uczniowie 

Gimnazjum R. Traugutta wystawili Kordiana J. Słowackiego. Słowo wstępne 

wygłosił nauczyciel języka polskiego Jan Sołdrowski, spektakl wyreżyserował 

prof. Książek. Dochód z przedstawienia przeznaczony został na szkolną 

Samopomoc. W roli Kordiana zaprezentował się Bogusław Chorzelski, a w roli 

Laury - Probieżówna. Cara zagrał Karol Krajewski, księdza – Józef Krygier. 

Podczas pierwszego i ostatniego aktu zagrała orkiestra smyczkowa pod 

kierunkiem Karola Wypoleńskiego. Bilety sprzedawano w cenie od 100 do 600 

marek. 50 

                                                           
47 Uroczystość upaństwowienia Gimnazjum im. Romualda Traugutta, „ Goniec Częstochowski ” 1922 ( 24 I ), nr 
19, s. 3 
48 Z uroczystości 3 – Maja w Częstochowie, „ Goniec Częstochowski ” 1922 ( 5 V ), nr 101 , s. 2 
49 2 koncerty, tamże 1920 ( 5 V ), nr 101, s. 2; Z wieczoru uczniów 2 – go Gimn. Państw., tamże, 1920 ( 10 V ), nr 
105, s. 2 
50 „ Kordian ”, „ Goniec Częstochowski ” 1922 ( 13 V ), nr 108, s. 3; Z przedstawienia amatorskiego w „ Ognisku ” 
tamże 1920 ( 16 V ), nr 110, s. 3 



24 maja 1922 – na życzenie publiczności i młodzieży szkolnej w sali Teatru 

Ludowego wystawiono ponownie przedstawienie Kordian J. Słowackiego. 51 

4 czerwca 1922 – starosta częstochowski - Kazimierz Kohn dokonał otwarcia 

wystawy prac harcerzy szkół średnich Częstochowy (  gimnazjum Sienkiewicza 

i Traugutta, żeńskiego im. J. Słowackiego i seminarium nauczycielskiego). Jak 

pisała ówczesna prasa „ wystawiane prace świadczyły o wrażliwości autorów ”. 
52 

4 – 5 czerwca 1922 – w zawodach lekkoatletycznych rozgrywanych w 

Piotrkowie Trybunalskim startowali zawodnicy Gimnazjum im. R. Traugutta. 53 

10 czerwca 1922 – wydano 29 świadectw dojrzałości.54 

22 czerwca 1922 – ministerstwo oświaty wydało rozporządzenie w sprawie 

egzaminów na nauczycieli szkół średnich. Kandydat musiał posiadać 

obywatelstwo polskie, ukończenie szkoły średniej, trzyletnią praktykę 

nauczycielską, ukończony 25 rok życia. Sam egzamin składał się z części 

pisemnej i ustnej. 55 

1 września 1922 – podczas nabożeństwa na Jasnej Górze inaugurującego nowy 

rok szkolny biskup Stanisław Zdzitowiecki celebrował mszę św., kazanie 

wygłosił ks. prefekt Michał Ciesielski.56 

1 września 1922 – do programu nauczania wprowadzono przedmiot : prace 

ręczne. Nauczycielem tego przedmiotu został Antoni Schneider, a pracownia 

mieściła się na wysokim poddaszu w budynku przy ul. Staszica.57 

wrzesień 1922 -  w nieformalnym komitecie Rodzicielskim z powodzeniem 

udzielał się Bolesław Kurkowski.58 

                                                           
51 Tamże, 1922 ( 24 V ), nr 117, s. 3 
52 Z harcerstwem, „ Goniec Częstochowski ” 1922 ( 7 VI ), nr 127, s. 3 
53 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 56 
54 Tamże, 
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13 października 1922 – w siedzibie II Gimnazjum im. R. Traugutta odbyło się 

zebranie członków związku zawodowego nauczycielstwa polskich szkół 

średnich celem wyboru nowego zarządu. 59 

21 października 1922 – odbyła się druga część zebrania członków związku 

zawodowego nauczycielstwa polskich szkól średnich.60 

17 grudnia 1922 – przed rozpoczęciem zajęć szkolnych dyrektor szkoły Otton 

Kuczewski wygłosił w obecności całej młodzieży przemówienie potępiające 

zbrodniczy czyn, jakim było zamordowanie Prezydenta Rzeczypospolitej 

Gabriela Narutowicza. Wzywał równocześnie młodzież do zachowania spokoju. 
61 

20 grudnia 1922 – delegacja młodzieży wraz z dyrektorem Ottonem 

Kuczewskim uczestniczyła na Jasnej Górze w mszy żałobnej za duszę 

pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza. Mszę odprawił 

przeor Piotr Markiewicz. W nabożeństwie uczestniczyli : starosta Kazimierz 

Kuhn, prezydent miasta Józef Marczewski oraz prezes Rady Miejskiej S. 

Nowak.62 

21 grudnia 1922 – na Jasnej Górze młodzież uczestniczyła w nabożeństwie 

żałobnym w intencji zamordowanego Prezydenta Państwa - Gabriela 

Narutowicza. Szkołę reprezentował poczet sztandarowy z przewiązana krepą 

żałobną. Mszę odprawił ks. prefekt Michał Ciesielski. 63 

22 grudnia 1922 – w dniu pogrzebu Prezydenta Gabriela Narutowicza w 

szkołach ogłoszono dzień wolny od nauki. Młodzież uczestniczyła w tym czasie 

w nabożeństwie w katedrze.64 

1922 – zaczęto wydawać szkolne pismo -  Wspólnymi silami.65 

1923 

                                                           
59 Ze Związku nauczycielstwa szkół średnich, „ Goniec Częstochowski ” 1922 ( 13 X ), nr 233, s. 3 
60 Tamże, 1922 ( 17 X ), nr 236, s. 3  
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4 marca 1923 – do Złotej Księgi Samopomocy wpisane zostało honorowo 

nazwisko profesora Franciszka Gollenhoffera.66 

5 czerwca 1923 – na świadectwie  maturalnym wpisana została po raz pierwszy 

ocena z gimnastyki; wydano w sumie 23 świadectwa ukończenia gimnazjum 67 

15 sierpnia 1923 – Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Gimnazjum im. R. 

Traugutta zwołał doroczny zjazd absolwentów, maturzystów i delegatów. 

Porządek dzienny przewidywał : zagajenie, odczytanie aktu erekcyjnego, 

protokołu poprzedniego zjazdu, sprawozdanie komisji rewizyjnej, referat 

ideowy, akt przyjęcia nowych członków, wybory do nowych władz i walne 

wnioski.68 

19 sierpnia 1923 – Goniec Częstochowski zamieścił dokładną relację z 

pierwszego Walnego zjazdu Towarzystwa Przyjaciół  Gimnazjum im. R. 

Traugutta. W obecności dyrektora Ottona Kuczewskiego i profesora Jana 

Ryslika zjazd otworzył prezes Antoni Kozielewski. Następnie przemawiali 

sekretarz towarzystwa Mieczysław Grygosiński ( zamordowany przez gestapo 

20 IV 1941 r. ) i Mieczysław Trochimowski. 69 

24 sierpnia 1923 – Gazeta Urzędowa Wydziału Powiatu Częstochowskiego 

wydała okólnik dla szkół średnich w którym zakazała organizowania w szkołach 

zabaw towarzyskich, przedstawień i zebrań politycznych. Wyjątki z powyższego 

zakazu zastosowano jedynie do zabaw, względnie przedstawień amatorskich i 

uroczystości organizowanych przez samą szkołę w celach wychowawczych. 70 

1 września 1923 – nabożeństwem pod szczytem Jasnej Góry rozpoczęto nowy 

rok szkolny. Pracę w szkole rozpoczął Jan Krupa ( j. grecki i łaciński ). 71 

21 września 1923 – opracowano dokładnie normy pracy nauczycieli i ustalono 

wysokość wpisów na pierwszy kwartał. Za podstawę wynagrodzenia 

nauczyciela wzięto płace zasadniczą za jedną lekcję tygodniowo, która od 1 

sierpnia 1923 wynosiła  2 900 000 marek. Do płacy doliczano dodatek za 

dyplom szkół akademickich, ponadto dodatek za każde trzylecie pracy 

nauczycielskiej lub wychowawczej i dodatki rodzinne. Wpisowe do szkół 
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średnich ustalono na 3 000 000 marek. Ówczesne zebranie rodziców zwolniło z 

opłat dzieci najbiedniejsze ( około 33 % ogółu uczniów ), równocześnie ustaliło 

obowiązkowe opłaty skarbowe, co pozwoliło na lepsze rozplanowanie 

wydatków szkolnych.  72 

wrzesień 1923 – rodzice wprowadzili jednolite opłaty ( najbiedniejsi uczniowie 

zostali z nich zwolnieni ); w nieformalnym Komitecie Rodzicielskim z 

powodzeniem działała K. Konarska  i J. Krawczyk i J. Słowikowski. 73 

1924 

8 – 9 stycznia 1924 – ze względu na bardzo niskie temperatury zajęcia szkolne 

zostały odwołane. 74 

9 stycznia 1924 – ze względu na stale wzrastające ceny komisja norm podała do 

wiadomości, że pensje nauczycieli w styczniu za podstawę wypłaty będzie 

wynagrodzenie grudniowe wraz z dodatkiem 17 %. W późniejszy terminie 

obowiązywała zaczęła obowiązywać waloryzacja. 75 

18 stycznia 1924 – minister finansów Stanisław Grabski dokładnie ustalił ilość 

dni nauki w roku szkolnym; obowiązywało 208 dni nauki szkolnej, a po za 

feriami letnimi, które trwały 64 dni , 93 dni wolne od nauki.76 

17 lutego 1924 – z okazji drugiej rocznicy koronacji papieża Piusa XI delegacja 

młodzieży uczestniczyła w okolicznościowej akademii. Uroczystość odbyła się 

w Gimnazjum im. H. Sienkiewicza. Program obejmował muzykę , śpiewy 

chóralne, także odczyt dyrektora Henryka Adlera. Akademię poprzedziła 

uroczysta msza święta, która odprawił ks. prefekt Michał Ciesielski. 77 

24 lutego 1924 – w sali Straży Ogniowej odbyły się dwa koncerty na rzecz 

Samopomocy uczniowskiej działającej przy II Gimnazjum im. R. Traugutta. Na 

program koncertów złożyły się występy chórów i orkiestry pod batutą Karola 

Wopaleńskiego oraz popisy solowe. 78 
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26 lutego 1924 – o koncertach wykonywanych przez uczniów II Gimnazjum im. 

R. Traugutta pisał Goniec Częstochowski. Było to ważne wydarzenie dla szkoły 

, które wzbudziło duże zainteresowanie wśród publiczności i rodziców. Wielkim 

aplauzem przyjęto występ chóru szkolnego, a zwłaszcza orkiestry. Bardzo 

interesująco wypadła Kantata na cześć poległych uczniów w walce z 

bolszewikami, do których słowa napisał profesor Książek. Z solistów na 

szczególną uwagę zasłużyli Jan Smolarkiewcz i Władysław Wopaleński. 79 

3 marca 1924 – na polecenie ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego w szkołach przeprowadzono pogadanki i apele poświęcone 

zmarłemu 3 lutego prezydentowi Stanów Zjednoczonych Tomaszowi Woodrow 

Wilsonowi. Podkreślano jego zasługi dla Polski. Na budynku gimnazjum 

wywieszona została flaga polska opuszczona do połowy. 80 

6 marca 1924 – w gmachu I Gimnazjum Państwowego im. H. Sienkiewicza 

odbyła się uroczystość poświęcona byłemu prezydentowi Stanów 

Zjednoczonych Woodrow Wilsonowi. Słowo wstępne wygłosił dyrektor 

Wacław Płodowski, a następnie referat poświecony Wilsonowi wygłosił 

dyrektor Gimnazjum im. R. Traugutta  Henryk Adler, który podkreślił 

wyjątkowe zasługi tego polityka w wojnie europejskiej i sprawie polskiej. W 

uroczystości uczestniczyły także poczty sztandarowe. 81 

19 marca 1924 – dyrektor szkoły Henryk Adler otrzymał nominację na 

dyrektora II Gimnazjum Państwowego im. R. Traugutta. 82 

29 marca 1924 – w sali Straży Ogniowej odbyły się dwa koncerty uczniów 

Gimnazjum im. R. Traugutta. W programie przygotowano występy chórów 

szkolnych orkiestry i popisy solowe. 83 

31 marca 1924 – uczniowie uczestniczyli w kilkudniowych rekolekcjach, które  

odbywały się w kościele św. Jakuba. Uroczyste zakończenie rekolekcji 

przewidziano na Jasnej Górze 84 

1 kwietnia 1924 – Goniec Częstochowski donosił o zgonie absolwenta 

Gimnazjum im. R. Traugutta z 1921 – Zygmunta Bajora, ochotnika Wojsk 
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Polskich walczących z bolszewikami, studenta prawa Uniwersytetu 

Poznańskiego i kancelisty sądu w Częstochowie. 85 

6 kwietnia 1924 – w wielkim koncercie chopinowskim , który miał miejsce w 

sali Straży Ogniowej orkiestrą dyrygował nauczyciel muzyki Gimnazjum im. R. 

Traugutta Karol Wypaleński. 86 

8 kwietnia 1924 – uczniowie gimnazjów Sienkiewicza i Traugutta  

uczestniczyli na Jasne Górze  w uroczystym zakończeniu rekolekcji. Mszę św. 

odprawił biskup Władysław Krynicki. W czasie mszy świętej wystąpiły chóry 

szkolne pod batutą Karola Wypaleńskiego i Edwarda Mąkoszy. 87 

3 maja 1924 – w uroczystościach 3 – Majowych wraz z władzami miejskimi 

udział wzięła młodzież częstochowskich gimnazjów, poczty sztandarowe i 

orkiestry szkolne. Po uroczystej mszy św. nastąpiła defilada Alejami.88 

4 maja 1924 – do Częstochowy przybył arcybiskup Jan Cieplak. Na dworzec 

kolejowy przybyły tłumy ludzi, którzy w zwartym szpalerze ustawili się wzdłuż 

ul. Piłsudskiego. W Alejach arcybiskupa witała młodzież częstochowskich szkół 

wraz z pocztami sztandarowymi. W III Alei arcybiskup Jan Cieplak wysiadł z 

samochodu i podszedł do młodzieży Gimnazjum im. R. Traugutta i H. 

Sienkiewicza. Przemówienie powitalne wygłosił ks. prefekt Michał Ciesielski , a 

następnie dyrektor  Gimnazjum H. Sienkiewicza Wacław Płodowski i dyrektor 

Gimnazjum im. R. Traugutta Henryk Adler. A oto treść przemowy Henryka 

Adlera : „ Dziękujemy ci – cała nasza szkoła – żeś raczył w swej pielgrzymce 

do Stolicy Apostolskiej wstąpić w te nasze progi. Witamy w Tobie wielkiego 

Polaka, wiernego tradycją naszym, gotowego oddać życie w ofierze za wiarę 

świętą i za ojczyznę. Jesteś jednym z owych bohaterów, których czci, bez 

różnicy wyznania i przekonań narodowych czy społecznych, każdy uczciwy 

człowiek. Jesteś uosobieniem walki prawdy z kłamstwem, światła z ciemnością, 

czystości i szlachetności z podłością i obłudą… Szkoła nasza nosi imię 

wielkiego męczennika idei Romualda Traugutta -  tym żywiej , czcząc pamięć 

tego bohatera, odczuwamy w Tobie i czcimy Twe męczeństwo w imię 

najwznioślejszych idei. Szczęśliwi niezmiernie jesteśmy, że oto widzimy wśród 

nas jednego z tych świeczników polskości, o których potomni i historia mówić 

będą… Przejdą lata – i ta młodzież wyrośnie na ludzi dojrzałych. Jakże mile 

                                                           
85 Klepsydra, „ Goniec Częstochowski ” 1924 ( 3 IV ), nr 77, s. 1 
86 Wielki koncert chopinowski „ Lutni ”, „ Goniec Częstochowski ” 1924 ( 6 IV ), nr 80, s. 3 
87 Zakończenie rekolekcji w I Gimnazjum Państwowym, „ Goniec Częstochowski ” 1924 ( 8 IV ), nr. 81, s. 3 
88 Święto narodowe 3 – maja w Częstochowie, „ Goniec Częstochowski ” 1924 ( 3 maja), nr 101, s. 3 



będzie im wspominać o dniu dzisiejszym i powiedzieć kiedyś swym dzieciom : 

„ Oto własnymi oczyma patrzyłem we własnej szkole na owego wielkiego męża 

– z ust jego słyszałem słowo, a ręka jego męczeńska znak Krzyża św. nad głową 

moją czyniła”. Wspomnienia szkolne – to wspomnienia niezatarte. Za możność 

posiadania takich świetlistych wspomnień …w imieniu rodziców tej oto 

młodzieży, jej samej i nas, którzy ją uczymy i wychowujemy – dzięki Ci 

składam, za Twe męczeństwo – hołd. Nasz wielki Arcypasterz niech żyje !!!...”  
89 

18 maja 1924 – w niedziele o godz. 15.00 w parku 3- Maja odbyła się zabawa 

połączona z loterią fantową na rzecz Samopomocy przy II Gimnazjum 

Państwowym im. R. Traugutta. Podczas zabawy przygrywała szkolna i policyjna 

orkiestra. 90 

25 maja 1924 – w parku Staszica dwa męskie częstochowskie gimnazja ( 

Sienkiewicz i Traugutt )zorganizowały wspólny koncert, urządzony staraniem 

komitetów rodzicielskich tych szkół. Podczas koncertu zaprezentowały się 

orkiestry obu szkól i chór I Gimnazjum ( około 250 osób ). Cena biletu wynosiła 

dla osoby dorosłej 1 zł, a dla młodzieży 50 gr. 91 

25 maja 1924 – zmarł uczeń 7 klasy II Gimnazjum Państwowego Stanisław 

Iwański; pochowany został na cmentarzu w Chrząstowie. 92 

1 czerwca 1924 – w szkole ( ul. Kościuszki 19 a ) otwarto wystawę prac 

uczniowskich. Wystawa czynna była przez tydzień; bilety wstępu wynosiły dla 

osoby dorosłej 1,5 zł, dla młodzieży 50 gr. Na uroczystości otwarcie ekspozycji 

obecny był wizytator okręgu szkolnego warszawskiego Tadeusz Morawski i 

prezes Rady Miejskiej Stanisław Nowak. W przemówieniu, które wygłosił 

dyrektor szkoły Henryk Adler, podkreślił konieczność wychowania młodzieży 

w kulcie estetyki. Następnie zaznaczył braki, z jakimi szkoła zmaga się od 

początku jej powstania, brak sali gimnastycznej, materiałów rysunkowych, zbyt 

mała liczba godzin do nauki rysunków itp. Przy zwiedzaniu wystawy dyrektor 

omówił poszczególne jej działy. W części artystycznej zaprezentowała się 

orkiestra symfoniczna szkoły. Wystawa mieściła się w trzech salach i zawierała 

                                                           
89 Z pobytu J.E. ks. Arcybiskupa Cieplaka w Częstochowie, „ Goniec Częstochowski ” 1924 ( 6 V ), nr 102, s. 1; 
Przemowa dyrektora II Gimnazjum państ. Im. Romualda Traugutta p. Henryka Adlera, tamże, 1924 ( 18 V ), nr 
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90 Zabawa w parku i loteria fantowa, „ Goniec Częstochowski ” 1924 ( 15 V ), s. 3 
91 Wielki koncert uczniowski w parku Staszica, „ Goniec Częstochowski ” 1924 ( 25 V ), nr 119, s. 3 
92 Klepsydra, „ Goniec Częstochowski ” 1924 ( 28 V ), nr 121, s. 3 



prace z dziedziny rysunków perspektywicznych, ornamentalnych i 

technicznych. Uczniowie przygotowywali prace przez cały rok szkolny. 93 

12 czerwca 1924 – dyrektor Henryk Adler zaprezentował w dziale 

historycznym prace uczniów II Gimnazjum Państwowego podczas wystawy 

zorganizowanej przez Gimnazjum im. H. Sienkiewicza. 94 

14 czerwca 1924 – jak donosi Goniec Częstochowski, w niedzielę Zielonych 

Świątek utonął student medycyny Uniwersytetu Poznańskiego i absolwent 

Gimnazjum im. R. Traugutta Bogusław Chorzelski  ( matura 1923 ). W 1920 

wstąpił do wojska i walczył w wojnie z bolszewikami.95 

17 czerwca 1924 – jak donosił Goniec Częstochowski w tym dniu miało miejsce 

uroczyste  zakończenie roku szkolnego w II Gimnazjum Państwowym 

połączone z rozdaniem cenzur i 41 matur ( po raz pierwszy wpisano ma 

świadectwo ocenę z prac ręcznych ). W czasie uroczystości państwo 

Aleksander i Leontyna Szmerdtowie ofiarowali szkole plac przy ul. 

Miedzianej pod budowę gmachu szkolnego dla II Gimnazjum.  96 

22 czerwca 1924 – w parku Staszica odbył się koncert symfoniczny w którym 

zaprezentowała się orkiestra prowadzona przez Karola Wypaleńskiego ( w 

orkiestrze tej grało wielu uczniów gimnazjum ). 97 

29 czerwca 1924 – pod kierunkiem dyrektora Gimnazjum im. H. Sienkiewicza 

– Wacława Płodowskiego obradowali rodzice uczniów częstochowskich 

gimnazjów państwowych w celu uzyskania od władz miejskich środków dla 

godnego uczenia się w szkołach. 98 

25 lipca 1924 – w Gońcu Częstochowskim ukazała się zapowiedź meczu 

piłkarskiego pomiędzy drużyną II Gimnazjum Państwowego a drużyną Victorii. 

Mecz zapowiadano na godzinę 16.00 na stadionie Victorii. 99 

                                                           
93 Wystawa prac uczniowskich, „ Goniec Częstochowski ” 1924 ( 29 V ), nr 122, s. 5; Z wystawy prac 
uczniowskich, tamże, 1920 ( 4 VI ), nr 126, s. 3 
94 Wystawa prac uczniowskich I – go Gimnazjum państw., „ Goniec Częstochowski ” 1924 ( 12 VI ), nr 132, s. 3 
95 Z karrty żałobnej, „ Goniec Częstochowski ” 1924 ( 14 VI ), nr 134, s. 3 
96 Zakończenie roku szkolnego i ferie letnie w gimnazjach państwowych, „ Goniec Częstochowski ” 1924 ( 14 VI 
), nr 135, s. 5; Zakończenie roku szkolnego w II Gimnazjum Państwowym; tamże, 1924 ( 17 VI ), nr 135, s. 3 
97 W niedziele koncert „ Lutni ” w parku Staszica, „ Goniec Częstochowski ” 1924 ( 22 VI ), nr 140, s. 4 
98 Z zebrania Opiek szkolnych, „ Goniec Częstochowski ” 1924 ( 2 VII ), nr 148, s. 3 
99 Zawody piłki nożnej, „ Goniec Częstochowski ” 1924 ( 26 VII ), nr 169, s. 3 



25 – 26 lipca 1924 – w parku Staszica odbył się wielki konkurs orkiestr 

wojskowych; wśród zaproszonych sędziów zasiadających w jury zasiadał 

nauczyciel muzyki Karol Wopaleński.100  

30 lipca 1924 – w bardzo serdeczny i wyjątkowy sposób witano delegację 

kolejarzy jugosłowiańskich goszczących w Polsce. Delegacja przyjmowana 

przez najwyższe władze państwowe  zawitała również do Częstochowy; wśród 

delegacji władz miasta i oświaty zasiadał dyrektor II Gimnazjum Państwowego 

Henryk Adler. 101 

3 sierpnia 1924 – koncert orkiestry symfonicznej w parku Staszica poprowadził 

nauczyciel muzyki gimnazjum Karol Wypaleński. Ze względu na duże 

zainteresowanie koncert ten powtórzony został 10 sierpnia.  102 

1 września 1924 – przed szczytem jasnogórskim odprawiono nabożeństwo 

inauguracyjne nowy rok szkolny. Mszę św. odprawił ks. de biskup diecezji 

kujawsko – kaliskiej Stanisław Zdzitowiecki. 103 

13 września 1924 – sobotni koncert orkiestry symfonicznej poprowadził 

nauczyciel muzyki II Gimnazjum Państwowego Karol Wopaleński. 104 

 31 sierpień 1924 – dyrektorem szkoły zostaje oficjalnie Henryk Adler ( 

pełnił  ją do 31.08.1929 ). 105 

wrzesień 1924 - w nieformalnym komitecie rodzicielskim z powodzeniem 

działał S. Ostrzycki i Aleksander Szmerdt.106 

październik 1924 – nieoficjalnie działający komitet rodzicielski zakupił 

instrumenty muzyczne dla orkiestry szkolnej prowadzonej przez Karola 

Wopaleńskiego; orkiestra liczyła 34 uczniów i była chlubą „ Traugutta ”. 107 

1925  

                                                           
100 Z konkursu orkiestr wojskowych, „ Goniec Częstochowski ” 1924 ( 29 VII ), nr 171, s. 3 
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106 Tamże, s. 44 
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18 stycznia 1925 – w auli straży ogniowej odbył się koncert orkiestry 

symfonicznej i chóru szkolnego. Chór i orkiestra wykonały poloneza na cześć 

Traugutta i Marsza sokołów . Pieśń wiosenną’ na flecie i klarnecie zagrali Jan 

Bałaziński i Caban. Wiersze deklamował Zygmunt Martynowicz. Całość 

przygotowało II gimnazjum państwowe. 108  

24 stycznia 1925 – w Warszawie w walnym zjeździe nauczycieli uczestniczył 

nauczyciel fizyki Gimnazjum im. R. Traugutta - Alfred Gadomski, który został 

wybrany do komisji zjazdu. 109 

25 stycznia 1925 – powtórzony został koncert orkiestry i chóru szkolnego w sali 

straży ogniowej. 110 

31 stycznia 1925 – orkiestra szkolna pod kierunkiem Karola Wypaleńskiego 

wraz z orkiestrą 27 pułku piechoty grała podczas koncertu charytatywnego na 

rzecz pomocy inwalidom wojennym. Koncert odbył się w sali straży 

ogniowej.111 

1 lutego 1925 – na walnym zebraniu częstochowskiego Koła Towarzystwa 

Nauczycieli Szkół Wyższych i Średnich wybrano zarząd w którego skład weszli 

dyrektor Henryk Adler i nauczyciel Jan Sołdrowski.112 

16 marca 1925 – u notariusza Chrzanowskiego został zawarty akt kupna 

placu przy ul. Zielonej przez przedstawicieli Komitetu Rodzicielskiego, 

przewodniczącego B. Bystydzieńskiego, A. Szmerdta, i Pełkę pod budowę 

gmachu gimnazjum. W czerwcu 1924 małżeństwo Szmerdt ofiarowało szkole 

plac przy ul. Miedzianej, ale w związku z tym, że był za mały sprzedano go , a 

uzyskane pieniądze przeznaczono na zakup działki przy ul. Zielonej. Do czasu 

budowy plac służył jako boisko sportowe dla uczniów. Akt kupna – sprzedaży 

notariusz sporządził bezinteresownie nie pobierając żadnej opłaty. 113 

28 marca 1925 – powstaje Powiatowa Rada Wychowania Fizycznego i 

Przysposobienia Wojskowego w której aktywnie działał dr Otton Kuczewski. 
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25 kwietnia 1925 – w sali straży ogniowej odbył się odbył się wielki koncert 

orkiestr prowadzonych przez Edwarda Mąkosze i Karola Wypaleńskiego. W 

koncercie wystąpili uczniowie pierwszego i drugiego Gimnazjum. 114  

3 maja 1925 – w uroczystościach 3 – Maja wzięła udział orkiestra, poczet 

sztandarowy i młodzież II Gimnazjum ( od czwartej klasy ). W komitecie 

organizacyjnym zasiadał dyrektor Henryk Adler. Uroczystość rozpoczęła się od 

przemarszu z Nowego Rynku pod szczyt jasnogórski. 115 

12 maja 1925 – ustalono, że od najbliższego roku szkolnego wszyscy uczniowie 

szkół średnich będą nosić przymusowo jednakowe mundury. Mundur 

uczniowski składać się miał z bluzy koloru ciemno – popielatego, o kroju 

wojskowym, z kołnierzem wykładanym. Na kołnierzu umieszczono insygnia 

określonej szkoły, do której uczeń uczęszcza. Spodnie miały być krótkie, a w 

trzech najwyższych klasach ( VI, VII i VIII ) dowolnie : długie albo krótkie, 

czapki natomiast o kroju na wzór rogatywek. 116 

19 maja 1925 – Goniec Częstochowski informował o śmierci w wieku 22 lat 

abiturienta Gimnazjum im. R. Traugutta – Tadeusza Adamczyka. W pogrzebie 

uczestniczyło grono pedagogiczne, uczniowie z klasy i szkolnej Samopomocy, a 

także orkiestra szkolna 117 

20 maja 1925 – uczeń klasy szóstej Aleksander Ślusarek zamieścił w Gońcu 

Częstochowskim swoje wrażenia z wycieczki, którą zorganizował profesor Jan 

Sołdrowski . Trasa wiodła przez Kraków i Pieniny ( Czorsztyn,  Szczawnica, 

Sromowice, a następnie łódkami w dół Dunajca do Krościenka ). 118 

23 maja 1925 – delegacja harcerzy II Gimnazjum im. R. Traugutta przyjęła 

wycieczkę uczniów z Siedlec. Goście zwiedzili w drodze do Częstochowy 

Lublin, Zakopane, Kraków i Wieliczkę. W Częstochowie zwiedzili Jasną Górę i 

szkołę przemysłu ludowego. 119 
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30 maja – 1 czerwca 1925 – w Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży Męskiej 

uczestniczyli uczniowie II gimnazjum; w komitecie honorowym zasiadał 

dyrektor szkoły – Henryk Adler. 120 

31 maja 1925 – o godzinie 3 po południu w parku 3 – go Maja odbyła się 

zabawa połączona z loterią fantową na rzecz uzyskania środków finansowych 

pod budowę obiektu II Gimnazjum im. R. Traugutta. W trakcie zabawy 

przygrywała orkiestra wojskowa 27 p. p. i szkolna. 121 

1 czerwca 1925 – w gmachy szkolnym przy ul. Kościuszki 19 a otwarta została 

dla rodziców i publiczności wystawa prac uczniowskich. Cena wstępu dla 

dorosłych wynosiła 50 gr.,  a dla młodzieży 25 gr.122  

6 czerwca 1925 – wieczorem o godzinie 20.00 w sali Gimnazjum im. H. 

Sienkiewicza odbył się koncert w którym uczestniczył chór i orkiestra II 

Gimnazjum im. R. Traugutta. Udział w koncercie wzięła także orkiestra 

Gimnazjum im. H. Sienkiewicza, profesorowie :  Z. Krawczyński ( śpiew ) i 

Karol Wypaleński ( skrzypce ).123 

7 czerwca 1925 – sekcja nauczycieli wychowania fizycznego zorganizowała dla 

młodzieży szkół średnich ogólnokształcących i seminariów nauczycielskich – 

Dzień Święta Sportowego. Zawody rozpoczęły się od nabożeństwa pod 

szczytem jasnogórskim. Homilię wygłosił ks. prałat Michał Ciesielski. 

Przygotowano kilka konkurencji : bieg rozstawny 4 x 100 m, rozgrywki w piłce 

koszykowej ( chłopcy ) , piłki latającej ( dziewczęta ), ćwiczenia 

lekkoatletyczne. W trakcie zawodów przygrywała orkiestra II Gimnazjum im. R. 

Traugutta. 124 

7 czerwca 1925 – na łamach Gońca Częstochowskiego ukazało się 

podziękowanie następującej treści : Samopomoc Uczniowska przy Gimnazjum 

Państwowym im. R. Traugutta składa W – mu Panu Konstantemu Pełce 

serdeczne podziękowanie za dar w postaci roweru, ofiarowany na rzecz 

Samopomocy. 125 
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16 czerwca 1925 – wydano 24 świadectw dojrzałości. 126 

29 czerwca 1925 – o godzinie 16.00 w parku Staszica odbył się koncert 

orkiestry prowadzonej przez Karola Wypaleńskiego. 127 

4 – 5 lipca 1925 – uczniowie II Gimnazjum uczestniczyli w dwudniowym 

zjeździe Sodalicji Mariańskich uczniów szkół średnich. Wszystkie uroczystości 

kościelne miały miejsce na Jasnej Górze, natomiast spotkania towarzyskie na 

dziedzińcu I Gimnazjum im. H. Sienkiewicza. 128 

6 – 13 lipca 1925 – profesor Jan Sołdrowski zorganizował wycieczkę dla 

nauczycieli częstochowskich szkół. Trasa obejmowała zwiedzanie wybrzeża 

polskiego : Gdańsk, Sopot, Puck, Orłowo, Kamieniec, Gdynia, Hel, Wielka 

Wieś, Jastrzębią Górę i Jezioro Żarnowieckie. 129 

9 sierpnia 1925 – w Sulejowie nad Pilicą zakończył się obóz letni 

Przysposobienia Wojskowego w którym uczestniczyli także uczniowie 

gimnazjum Traugutta. 130 

23 sierpnia 1925 – w parku Staszyca odbył się koncert symfoniczny orkiestry 

Lutni, w którym występują także muzycy z gimnazjum Traugutta. 131 

29 sierpnia 1925 – w częstochowskim inspektoracie odbyła się narada z 

kierownikami szkół w sprawie ustalenia godziny rozpoczęcia nabożeństw i 

świątyń, do których uda się młodzież 1 września. Ustalono , że uroczystości 

rozpoczną się  o godz. 9.00. 132 

3 września 1925 – Goniec Częstochowski opublikował główne wytyczne 

reformy szkolnictwa w gimnazjach niższych. Nauka w szkołach dzieliła się na 

trzy okresy. Wprowadzono nowe elementy wiedzy niemalże do każdego 

przedmiotu. Obniżono także pensje nauczycieli. 133 

13 września 1925 – w Częstochowie zorganizowano Tydzień Lotniczy, który 

miał na celu zebranie pieniędzy na rzecz Ligi Obrony Powietrznej Państwa, 

                                                           
126 Lista maturzystów I i II Gimnazjów państw., „ Goniec Częstochowski ” 1925 ( 16 VI ), nr 136, s. 3 
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128 Zjazd Sodalicji Marjańskich, „ Goniec Częstochowski ” 1925 ( 5 VII ), nr 152, s. 4 
129 Wycieczka nauczycielstwa szkół częstochowskich szkół nad morze, „ Goniec Częstochowski ” 1925 ( 25 VI ), 
nr 144, s. 3 
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133 Reforma szkolnictwa w Polsce, „ Goniec Częstochowski ” !925 ( 3 IX ), nr 200, s. 3 



zakupu nowych samolotów na ewentualność wojny. Podczas kwesty w parku 3 

– Maja przygrywała orkiestra II gimnazjum. 134 

30 września 1925 – odbyło się walne zebranie Komitetu Rodzicielskiego. 

Uchwalono nowy statut. Podjęto decyzje o zakupie instrumentów muzycznych i 

przekazania ich na potrzeby orkiestr. W związku z drastycznymi cięciami pensji 

nauczycielskich ( szkole groziło odejście kilku najwartościowszych nauczycieli 

) komitet podjął decyzję, aby z własnego budżetu wyrównać różnice w 

poborach. 135 

14 listopada 1925 – staraniem Samopomocy przy II Gimnazjum Państwowym , 

w sali Gimnazjum im. H. Sienkiewicza zorganizowano wieczór wokalno – 

muzyczny. Słowo wstępne wygłosił Jan Sołdrowski. Następnie uczniowie 

wystawili sztukę Stary mundur i  Aktor bez zajęcia. Dochód z imprezy 

przeznaczony został na potrzeby Sodalicji Mariańskiej. 136 

21 listopada 1925 – w sali straży ogniowej odbył się koncert uczniów II 

gimnazjum . Koncert przygotował Karol Wopaleński. W programie 

zaprezentowały się orkiestra symfoniczna, dęta, chór szkolny i indywidualny 

popis uczniów w grze na skrzypcach. 137 

27 listopada 1925 – zalegalizowany został statut Komitetu Rodzicielskiego; 

wpisany został do rejestru pod numerem 905. Stowarzyszenie miało na celu 

materialne i moralne wspieranie szkoły, uczącej się w niej młodzieży i obronę 

ich interesów. Jako założyciele figurowali w rejestrze : B. Bystydziński, K. 

Pełka, G. Dobrzyńska, A. Szmerdt i I.Krawczyk.138 

29 listopada 1925 – harcerze uczestniczyli w uroczystych obchodach 

listopadowych. W programie były śpiewy, gawęda przy ognisku oraz złożenie 

przyrzeczenia. 139 

7 grudnia 1925 – w sali Ogniska Robotniczego młodzież wystawiła sztukę 

Aleksandra Fredry Zemsta za mur graniczny. Słowo wstępne wygłosił Jan 

                                                           
134 „ Tydzień lotniczy ”  w Częstochowie. Dziś odbędzie się kwesta uliczna, wielka loteria fantowa i koncerty, „ 
Goniec Częstochowski ” 1925 ( 13 IX ), nr 202, s. 3 
135 Komitet rodzicielski, „ Goniec Częstochowski ” 1925 ( 30 IX ), nr 225, s. 4; „ Traugutt ” II Liceum 
Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 43 
136 Uczniowski wieczór wokalno – muzyczny, „ Goniec Częstochowski ” 1925 ( 14 XI ), nr 264, s. 3 
137 Wielki koncert uczniowski. „ Goniec Częstochowski ” 1925 ( 21 XI ), nr 270, s. 2 
138 Zalegalizowanie Statutu Komitetu rodzicielskiego II Gimnazjum, „ Goniec Częstochowski ” 1926 ( 22 I ), nr 17, 
s. 3                                                                                                                                                                                                                                                                  
139 29 Listopada u Harcerzy, „ Goniec Częstochowski ” 1925 ( 29 XI ), nr 277, s. 4 



Sołdrowski, a całość przygotowała szkolna Samopomoc. Podczas antraktów 

przygrywała orkiestra symfoniczna i dęta.  140 

1926  

7 stycznia 1926 – w II Gimnazjum im. R. Traugutta odbyło się posiedzenie 

wszystkich Komitetów Rodzicielskich istniejących przy państwowych szkołach 

średnich. 141 

4 lutego 1926 – młodzież szkoły wraz z nauczycielami i pocztem 

sztandarowych wzięła udział w uroczystościach na Jasnej Górze w konsekracji i 

ingresie ks. Biskupa Teodora Kubiny. 142 

23 lutego 1926 – muzycy występujący w szkolnej orkiestrze wystąpili pod 

kierunkiem Karola Wypaleńskiego w koncercie Lutni w sali straży ogniowej.143 

27 lutego 1926 – w gmachu I Gimnazjum im. H. Sienkiewicza odbył się 

wieczór literacki w którym odczyt o bolszewizmie w powieści Reymonta 

wygłosił Jan Sołdrowski. W części muzycznej zaprezentowała się orkiestra II 

Gimnazjum. 144 

19 marca 1926 – Ministerstwo Oświaty postanowiło wprowadzić nowy cennik 

pobieranych opłat od uczniów. Doraźnie każdy miał wpłacić 20 zł, które 

przeznaczono na wydatki bieżące. W sumie rodzice musieli płacić za ucznia 84 

zł rocznie. 145 

15 kwietnia 1926 – w sali straży ogniowej odbył się wielki koncert 

zainspirowany przez szkolną Samopomoc. Wystąpiła orkiestra symfoniczna 

wraz z chórem, solo zaśpiewał prof. Krawczyński. Koncert przygotował 

nauczyciel muzyki Karol Wypaleński. 146 

                                                           
140 Przedstawienie uczniowskie. „ Goniec Częstochowski ” 1925 ( 4 XII ), nr 281, s. 3 
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145 Nowe opłaty w państw. szkołach średnich, „ Goniec Częstochowski ” 1926 ( 19 III ), nr 64, s. 3 
146 Wielki koncert uczniowski, „ Goniec Częstochowski ” 1926 ( 15 IV ), nr 85, s. 3 



17 kwietnia 1926 – na zaproszenie I gimnazjum im. H. Sienkiewicza harcerze 

uczestniczyli w wieczornicy, w której pokazano skecz i komedii. Na końcu 

odbyły się tańce. 147 

25 kwietnia 1926 – harcerze uczestniczyli w nabożeństwie na Jasnej Górze w 

dzień Św. Jerzego – patrona harcerstwa.148 

2 maja 1926 – w przeddzień święta młodzież uczestniczyła w wieczornym 

capstrzyku na ulicach Częstochowy. 149 

2 maja 1926 – Jan Sołdrowski wydał broszurę  O wycieczkach szkolnych 

traktującą o organizacji wycieczek i współdziałaniu w nich ucznia i nauczyciela. 
150 

2 maja 1926 – wprowadzono dla uczniów należących do Przysposobienia 

Wojskowego specjalne mundury i stopnie wojskowe. Mundury były kroju 

wojskowego dla podkomendantów typu oficerskiego WP. Szarże utworzono w 

następującym porządku : szeregowy, instruktor, starszy instruktor, 

podkomendant oddziału, komendant i nad komendant oddziału. 151 

2 – 3 maja 1926 – młodzież uczestniczyła w różnego rodzaju zawodach 

sportowych zorganizowanych w ramach Święta Sportowego ( projekt takich 

zawodów przedłożył komitet wychowania fizycznego i przysposobienia 

wojskowego ). Program uwzględniał zawody cyklistów, motocyklistów, zawody 

lekkoatletyczne, gimnastyczne, piłki nożnej, koszykówki. Podczas zawodów 

przygrywała orkiestra II Gimnazjum. 152 

3 maja 1926 – młodzież wraz z kadra profesorska uczestniczyła w 

uroczystościach święta 3 – Maja. 153 

18 maja 1926 – uczniowie należący do orkiestry dętej i smyczkowej wystąpili 

w wielkim koncercie z okazji 20 – lecia pracy profesora  Ludwika 

Wawrzynowicza. Orkiestry przygotował Karol Wypaleński. 154 
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23 maja 1926 – młodzież, poczet sztandarowy i orkiestra uczestniczyły w 

manifestacji ku czci Marszałka Piłsudskiego. 155 

30 maja 1926 – po raz drugi rozpoczęło się doroczne święto sportowe 

młodzieży. Po uroczystej mszy świętej w której wzięła udział cała społeczność 

szkolna, uczniowie rozpoczęli rywalizację w kilku konkurencjach. 

Częstochowska prasa zapowiadała jako najbardziej interesującym mecz w grze 

bębenkowej pomiędzy  Gimnazjum im. R. Traugutta a Seminarium Męskim. W 

trakcie zawodów przygrywały orkiestry pierwszego i drugiego gimnazjum. 156 

3 czerwca 1926 – Goniec Częstochowski opublikował list Jana Sołdrowskiego , 

jako Przewodniczącego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich. Sprawa 

dotyczyła kursów przygotowawczych do matur organizowanych przez niektóre 

szkoły prywatne. Zakwestionowany został krotki termin, w którym 

reklamowano pełne przygotowanie do zdawania egzaminu maturalnego. 157 

5 czerwca 1926 – dla maturzystów Ministerstwa Oświaty i Spraw Wojskowych 

przygotowało miejsca na obozach przysposobienia wojskowego. Uczestnictwo 

w nim gwarantowało pełne ulgi przy odbyciu służby wojskowej. Z oferty tej 

skorzystało kilku abiturientów II gimnazjum. 158 

6 czerwca 1926 – to był pierwszy dzień święta Przysposobienia Wojskowego; 

młodzież konkurowała w zawodach lekkoatletycznych. 159 

13 czerwca 1926 – w drugim dniu święta Przysposobienia Wojskowego 

młodzież rywalizowała w biegu okrężnym. Na zakończenie odprawiono 

nabożeństwo, po czym odbyła się defilada w centrum miasta. 160 

13 czerwca 1926 – Goniec Częstochowski opublikował tegoroczny wykaz 

maturzystów II Gimnazjum. 161 

17 czerwca 1926 – częstochowska prasa donosiła o rozważaniu przez 

Ministerstwo Oświaty zniesienia zdawania egzaminów maturalnych w szkołach 
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średnich. W miejsce to proponowano egzaminy wstępne na studia wyższe; jak 

widać zamysł ministerstwa nigdy nie został zrealizowany.162 

19 czerwca 1926 – mszą świętą pod szczytem jasnogórskim rozpoczęto 

uroczystość zakończenia roku szkolnego dla częstochowskiej młodzieży; 

uroczystość w II Gimnazjum poprzedziła msza święta odprawiona w kościele 

Najświętszej Marii Panny przez ks. prefekta Makowskiego. Następnie dyrektor 

Henryk Adler w swoim wystąpieniu porównał uroczystość rozdania matur do 

pasowania na rycerzy. „ Ludzie dojrzali, posiadający wiedzę, powinni być 

rycerzami wiary i prawdy ”. W imieniu młodzieży przemawiał Bolesław Bogusz 

( Bohusz ), dziękując w sposób szczególny swojemu wychowawcy Janowi 

Ryslikowi. W imieniu rodziców przemawiał p. Pełka. W sumie wydano 26 

świadectw dojrzałości. 163 

26 czerwca 1926 – w sali hotelu Polonia odbył się bal maturzystów pierwszego 

i drugiego  Gimnazjum Państwowego. Połowa z dochodów z zabawy została 

przeznaczona na Samopomoc szkolną, pozostała część na potrzeby 

Częstochowskiego Koła Akademickiego. 164 

4 lipca 1926 – dyrektor szkoły Henryk Adler znalazł się w honorowym 

komitecie obchodów Święta Ameryki. 165 

18 lipca 1926 – kliku uczniów i nauczyciel muzyki Karol Wypaleński wzięło 

udział w koncercie Lutni w parku Staszica. 166 

28 lipca 1926 – celem pokrycia wydatków administracyjno – rzeczowych w 

roku szkolnym 1926 / 1927 wprowadzono nową taryfę opłat w wysokości 45 zł 

rocznie. Z uwagi na konieczność zaopatrzenia szkól w opał należało pierwszą 

ratę wpłacić do 5 grudnia. 167 

30 lipca 1926 – dyrektorzy szkół średnich wystosowali pismo do ministra 

Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie zatrudniania lekarzy 

w szkołach. W piśmie domagano się, aby lekarze pracy w szkole nie traktowali 
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pobocznie, aby nie obciążać lekarzy wypisywaniem druków i pism, które wcale 

nie poprawiają zdrowotności wśród uczniów, a także aby w liceach żeńskich 

lekarzem była kobieta. 168 

27 sierpnia 1926 -  z uwagi na panującą w Warszawie epidemię szkarlatyny 

przesunięto rozpoczęcie roku szkolnego na 15 września. 169  

1 września 1926 – pracę w szkole podjął znakomity nauczyciel Teodor 

Kusznir.170 

15 września 1926 – uroczystym nabożeństwem pod szczytem jasnogórskim 

rozpoczęto nowy rok szkolny, nabożeństwo odprawił ks. prałat Michał 

Ciesielski, kazanie wygłosił ks. Gryglewicz. Następnie młodzież udała się do 

swoich szkół. 171 

19 września 1926 – uczniowie należący do Związku Harcerstwa Polskiego 

uczestniczyli w kościele św. Jakuba w uroczystym rozpoczęciu roku 

harcerskiego. 172 

13 października 1926 – odbyło się zebranie Komitetu Rodzicielskiego pod 

przewodnictwem inż. Rutkowskiego. Głos zabrali L. Serednicki i J. Czerwiński. 

Sprawozdanie roczne odczytał prezes zarządu B. Bystydziński. Dochód roczny 

wyniósł 36421.00 zł z czego odprowadzono do skarbu państwa jako czesne 

28819,07 zł. Ustalono, że w bieżącym roku szkolnym opłaty od uczniów maja 

wynieść 20 zł. Na koniec wybrano nowy zarząd : B. Bystydziński nadal 

sprawował funkcję prezesa, I. Bolesławski ( skarbnik), J. Czerwiński ( skarbnik 

), K. Pełka i G. Dobrzyńska ( komisja dochodów niestałych ), ponadto dr E. 

Petrykat i J. Skurczyński zostali wiceprezesami. Do komisji rewizyjnej wybrano 

: S. Seniora, S. Smoczyńskiego i W. Szymkowiaka. 173 

24 października 1926 – uczniowie uczestniczyli w dorocznym święcie 

Przysposobienia Wojskowego. 174 
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26 października 1926 - młodzież zrzeszona w hufcach PW oglądała w kinie 

Panorama filmy : Pierwsze manewry Wojska Polskiego, Nieznane Orlę ( 

Pogrzeb Nieznanego Żołnierza ) i Polska odrodzona.175 

5 listopada 1926 – w związku z kontrowersyjną wersją przedstawienia Dziejów 

grzechu S. Żeromskiego Kuratorium Szkolne Okręgu Warszawskiego wydało 

okólnik do wszystkich szkół ograniczający możliwość uczęszczania młodzieży 

szkolnej do teatrów. 176 

7 listopada 1926 – ministerstwo oświaty podało że budżet państwa na 

szkolnictwo przeznaczył w roku 1927 - 295599663 zł. 177 

7 listopada 1926 – w sali pierwszego gimnazjum odbył się koncert dla 

młodzieży częstochowskich szkół przeznaczony twórczości Bethowena; 

zaprezentowała się również orkiestra gimnazjum Traugutta.178 

13 listopada 1926 -  na polecenie władz szkolnych wprowadzono dzień wolny 

od nauki w związku z przypadającą 200 – setną rocznicą św. Stanisława Kostki. 

Liczba 5 dni wolnych od nauki szkolnej, którymi rozporządzali dyrektorzy szkół 

wskutek tej decyzji nie została zmniejszona. W tym dniu Sodalicja Mariańska  

gimnazja Sienkiewicza i Traugutta zorganizowały uroczystą akademię. 

Zaprezentowała się orkiestra pod dyrekcja Karola Wypaleńskiego. Odczyt O 

potrzebie ludzi nowych w Polsce wygłosił Jan Sołdrowski. W części muzycznej 

na fortepianie grał uczeń Zdzisław Ciesiołkiewicz 179 

17 listopada 1926 – w szkole wprowadzono obowiązkowy mundur dla woźnych 

będących na etacie szkoły. 180 

28 listopada 1926 – drużyna harcerska  wraz z orkiestrą  Gimnazjum im. R. 

Traugutta uczestniczyła w przemarszu z pochodniami przez ulice miasta z okazji 

rocznicy wybuchu powstania listopadowego. Druga część uroczystości odbyła 

                                                           
175 Przedstawienie filmowe dla Przysposobienia Wojskowego, „ Goniec Częstochowski ” 1926 ( 27 X ), nr 247, s. 
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176 Młodzież szkolna a teatr, „ Goniec Częstochowski ” 1926 ( 5 XI ), nr 254, s. 3 
177 Ile Polska wydaje na oświatę ? Budżet ministerstwa oświaty na rok 1927, „ goniec Częstochowski ” 1926 ( 7 
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Mariańskiej młodzieży gimnazjalnej., „ Goniec Częstochowski ” 1926 ( 11 XI ), nr 259, s. 3 
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się w gmachu Gimnazjum im. H. Sienkiewicza, gdzie wygłoszony został referat 

o roli harcerstwa w odrodzeniu Polski. 181 

6 grudnia 1926 – w sali Gimnazjum im. H. Sienkiewicza odbył się koncert z 

udziałem orkiestr i chóru, który zorganizowała Samopomoc przy II Gimnazjum 

im. R. Traugutta.182 

1926 – zakupiono  2 – hektarową działkę w Olsztynie koło Częstochowy ; w 

lipcu postawiono budynek i urządzono pierwsze letnisko dla młodzieży. W 

następnych latach wybudowano boisko sportowe, skocznię , studnię i 

natryski.183 

19 grudnia 1926 – ukazał się pierwszy numer Świata Szkolnego. Redaktorem 

odpowiedzialnym był Edward Borkowski, a sekretarzem redakcji – Stefan 

Babczyński. W skład zespołu redakcyjnego wchodzili także kierownicy działów 

: Jan Szwejda ( dział literacki ), Zbigniew Wizental z Seminarium 

Nauczycielskiego ( dział naukowy ), oraz Jan Szpigiel z Gimnazjum im. H. 

Sienkiewicza ( dział rozrywkowy ). Kolportażem zajmowali się w swoich 

szkołach Tadeusz Krajewski ( Szkoła Handlowa ), Stanisław Hajdas ( 

Seminarium Nauczycielskie ) i Juliusz Niemierko ( Gimnazjum Sienkiewicza ). 

Kuratorem czasopisma z ramienia władz szkolnych była dr Halina Płodowska, 

profesor języka polskiego w Gimnazjum im. H. Sienkiewicza. Czasopismo 

zaprezentowano na ogólnopolskiej wystawie czasopism uczniowskich, która 

urządziła redakcja Iskier, popularnego tygodnika dla młodzieży. Wychodząc 

przez 12 lat gazetka szkolna osiągnęła dobry poziom i skupiała wokół redakcji 

wielu zdolnych uczniów. W następnych latach kolejnymi redaktorami Świata 

Szkolnego byli : Stefan Niebudek ( zginął w Oświęcimiu ), Z. Fiuczek, Jerzy 

Bugajski, Aleksander Wiklik, E. Basiński, A.B. Charłaziński. Do grona ścisłych  

współpracowników należeli m. in. : Czesław Bąk, A. Brzozowski, Tadeusz Dyl, 

Józef Kołodziejczyk, Tadeusz Krajewski, S. Krysiński, Stefan Kulesza, Jerzy 

Monikowski, Aleksander Opałko, Czesław Otrębski, Tadeusz Rogaliński, E. 

Szewczyk, Tadeusz Szulakowski, Maciej Zawadzki i Zygmunt Ziołek. W 

czwartym roku istnienia pisma pojawili się uczniowie Gimnazjum 

Związkowego im. Stanisława Konarskiego oraz Szkoły Rzemieślniczo – 

Przemysłowej. Zaczęły też pisać dziewczęta z Gimnazjum im. Juliusza 

Słowackiego i ss. Nazaretanek. Stopniowo ukształtował się układ czasopisma, 

                                                           
181 28 listopada u harcerzy, „ Goniec Częstochowski ” 1926 ( 28 XI ), nr 274, s. 5 
182 Koncert orkiestr i chórów II Gimnazjum państw., „ Goniec Częstochowski ” 1926 ( 3 XII ), nr 278, s. 3 
183 J. Kołodziejski, 85 lat Gimnazjum i Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie 1920 – 2005, s. 97 



na którego treść składały się wstępne słowo od redakcji lub wiersz, fraszki oraz 

proza literacka, artykuły na różne tematy ( często okolicznościowe ), 

wiadomości bieżące, dział rozrywkowy, humor zagraniczny i ogłoszenia. 

Zamieszczano też sporadycznie przegląd książek, który w 1928 redagował 

Stanisław Podlewski. Na łamach Świata Szkolnego przeprowadzono też Wielki 

konkurs znajomości poezji polskiej, w którym nagrodą były słuchowiska 

radiowe. Młodzi redaktorzy(  naczelny  był uczniem ostatniej klasy Gimnazjum 

Traugutta ) zmieniali się często, ale redakcja radziła sobie doskonale, także w 

kwestiach finansowych. Zadziwiają dokładne rozliczenia finansowe i kalkulacje, 

podawane corocznie do wiadomości czytelników. Początkowo korzystano z 

drukarni Udziałowej, a od 1929 / 1930 Świat Szkolny wychodził u F. D. 

Wilkoszewskiego. Intensywna propaganda pisma i jego interesująca środowisko 

treść wzmogły popyt odbiorców : nakład wzrósł z początkiem lat 30., dochodząc 

do 2 tys. egzemplarzy. Objętość numeru wynosiła 16 – 20 stron. Prenumerowały 

miesięcznik biblioteki szkolne, naukowe i publiczne, wysyłano je także za 

granicą.  184 

1927 

8 stycznia 1927 – Samopomoc szkolna  przygotowała komedię Aleksandra 

Fredry Pan Jowialski, która została wystawiona w sali Teatru Ludowego. 185 

15 stycznia 1927 - na sali gimnastycznej odbyła się wielka uroczystość z okazji 

10 - lecia pracy wizytatora Kazimierza Morawskiego; wystąpił chór i orkiestra 

gimnazjów Traugutta i żeńskiego Słowackiego. 186 

20 stycznia 1927 – młodzież przystąpiła do akcji czytania książek. 

Pomysłodawcą było ministerstwo Oświaty, które zaproponowało by władze 

miasta przeprowadziły kwesty, składki , prelekcje, aby zgromadzić w szkołach 

jak najwięcej książek i ułatwić  do nich dostęp. 187 

23 stycznia 1927 – odbył się wiec rodziców i nauczycieli dotyczący zmian w 

systemie szkolnictwa. Proponowano zniesienie trzech pierwszych klas w 

gimnazjum, młodzież po ukończeniu siedmiu klas szkoły powszechnej 

                                                           
184 Dziennikarskie zabawy sprzed lat, „ Życie Częstochowy ” 1988 ( 12 I ), nr 8 
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trafiałaby do czwartej klasy gimnazjalnej. Rezolucja ta została wysłana do 

Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 188 

30 stycznia 1927 – harcerze uczestniczyli w Sosnowcu z zjeździe, gdzie złożyli 

sprawozdanie ze swojej działalności. W zjeździe uczestniczyli także harcerze z 

powiatów będzińskiego i olkuskiego. 189 

21 czerwca 1927 – w Olsztynie otwarto kolonie letnie  dla młodzieży 

gimnazjalnej. 190 

1 września 1927 – przed szczytem jasnogórskim biskup T. Kubina odprawił 

mszę święta dla młodzieży. Szkołę reprezentowała także orkiestra i poczet 

sztandarowy. Homilię wygłosił redaktor Niedzieli ks. pref.  W. Mondry. 191 

4 września 1927 – młodzież oglądała na placu magistrackim widowisko 

tematycznie związane z lotnictwem. Impreza odbyła się w ramach Tygodnia 

lotniczego. W szkole zorganizowana została akademia, podczas której 

uczniowie nabywali znaczki lotnicze. 192 

17 – 18 września 1927 – młodzież , orkiestra szkolna i poczet sztandarowy 

uczestniczyły w obchodach Dnia Śląskiego. W przeddzień młodzież i 

społeczeństwo Częstochowy uczestniczyło w capstrzyku i przejściu na cmentarz 

Rocha. W dniu następnym uroczystość odbyła się na placu magistrackim i 

błoniach jasnogórskich. 193 

22 września 1927 – w sali Gimnazjum im. H. Sienkiewicza nauczyciele 

częstochowskich szkół żegnali wizytatora szkół średnich Tadeusza 

Morawskiego. W programie artystycznym zaprezentowała się również orkiestra  

Gimnazjum im. R. Traugutta pod kierunkiem Karola Wypaleńskiego, która 

zagrała Poloneza Kurpińskiego.194 

25 września 1927 – drużyna harcerska uczestniczyła w uroczystym rozpoczęciu 

roku szkolnego w harcerstwie. W kościółku Najświętszej Marii Panny 
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odprawiona została msza święta, następnie na dziedzińcu i sali pierwszego 

gimnazjum im. H. Sienkiewicza wręczono nagrody za rok ubiegły. Uroczystości 

zakończyła defilada . 195 

1 października 1927 – rozporządzeniem Ministerstwa Oświaty wszystkie 

częstochowskie szkoły przeszły z Okręgu Warszawskiego pod zarząd 

Kuratorium Krakowskiego. 196 

1 – 2 października 1927 – hufiec szkolny PW i harcerze uczestniczyli w 

dwudniowych manewrach Przysposobienia Wojskowego. W imprezie tej wzięło 

udział również wojsko ( artyleria ) i lotnictwo. Manewry obserwowali 

ministrowie i najwyższe władze miasta, zorganizowano je z okazji oddania 

setnego kilometra drogi zbudowanej przez Sejmik. 197 

1927 – na dwumorgowej parceli leśnej wybudowano letnisko obliczone na 40 – 

50 uczniów; młodzież za skromna opłatą 75 zł za okres czterotygodniowy mogła 

wypoczywać pod opieką nauczycieli.198 

1927 –  do rady miasta wybrany został Jan Sołdrowski z ramienia 

Chrześcijańskiej Demokracji. 199 

1928  

22 stycznia 1928 – poczet sztandarowy i nauczyciele uczestniczyli w obchodach 

65 rocznicy powstania styczniowego. Uroczystości odbyły się w kościele św. 

Jakuba.200 

10 lutego 1928 – minister oświaty wydał rozporządzenie do wszystkich szkół 

średnich dotyczące zabaw tanecznych. Można było w nim przeczytać : 

Uczestniczenie na wieczorkach tanecznych dozwolone jest w domach rodziców 

tylko pod kontrola starszych. Szkoła powinna starać się, aby wieczorki i lekcje 

tańca nie pochłaniały młodzieży i nie przynosiły uszczerbku jej zdrowiu i pracy 

szkolnej. Zabawy taneczne z udziałem młodzieży obojga płci różnych  szkół może 
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organizować u siebie ta szkoła, która rozwija żywo różnostronną działalność 

wychowawczą. Zabawy taneczne mogą się odbywać w przeddzień dni wolnych 

od nauki. Przyzwoite zachowanie, obyczajność w toaletach i w tańcach oraz 

równomierne traktowanie zaproszonych danserek obowiązuje przed wszystkim 

uczestników zabawy. Zabawa kończyć się winna nie później , jak o 12- tej w 

nocy. 201 

12 lutego 1928 – staraniem Ligi Katolickiej w sali Panoramy odbyła się 

akademia na cześć papieża Piusa XI, w części artystycznej wystąpiła orkiestra  

Gimnazjum im. R. Traugutta, która wykonała szereg utworów muzycznych i 

akompaniowała solistom. 202 

3 marca 1928 – staraniem Samopomocy w sali straży ogniowej odbył się 

doroczny koncert gimnazjalistów Traugutta. Na program złożyły się występy 

solowe, chóralne oraz orkiestry smyczkowej. Widzowie usłyszeli utwory 

Chopina, Liszta, Brahmsa i Moniuszki. Na fortepianie grał Zdzisław 

Ciesiołkiewicz 203 

15 marca 1928 – Jan Sołdrowski opublikował na łamach Gońca 

Częstochowskiego obszerny artykuł odnoszący się do wyborów Sejmu i Senatu 

RP. 204 

17 – 18 marca 1928 – młodzież i orkiestra szkolna uczestniczyła w capstrzyku i 

głównych uroczystościach z okazji imienin marszałka Józefa Piłsudskiego. 205 

19 marca 1928– młodzież uczestniczyła w nabożeństwie w katedrze z okazji 

imienin marszałka  Józefa Piłsudskiego; po uroczystościach odbyły się 

pogadanki w szkołach.206 

24 marca 1928 – orkiestry szkolne i delegacja młodzieży uczestniczyła w 

koncercie w Gimnazjum im. H. Sienkiewicza na rzecz Towarzystwa Opieki  nad 

Zwierzętami. W programie artystycznym zaprezentowało się w sumie sześć 

gimnazjów. Przedmowę do koncertu wygłosił dyrektor Wacław Płodowski, a 

całość przygotował nauczyciel muzyki Edward Mąkosza. 207 
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28 marca 1928 – w magistracie podczas posiedzenia sekcji wychowania 

fizycznego i sportu wybrano nowe władze. Do władz został wybrany nauczyciel 

wychowania fizycznego Franciszek  Chmara .208 

22 kwietnia 1928 – uczniowie wzięli udział w biegu propagandowym na 3 km 

organizowany przez sekcje wychowania fizycznego. Bieg rozegrano w parku 3 

– Maja. 209 

28 – 29 kwietnia 1928 – w dwudniowych zawodach strzeleckich 

organizowanych dla hufców szkolnych PW, sukces odnieśli strzelcy z  

Gimnazjum im. R. Traugutta zajmując trzecie miejsce. Zwyciężyła Szkoła 

Rzemieślnicza, przed Handlową. 210 

29 kwietnia 1928 – harcerze uczestniczyli w mszy świetej w kościele św. 

Jakuba,  a następnie w uroczystościach z okazji Dnia Harcerza przypadający w 

dzień św. Jerzego. 211 

2 – 3 maja 1928 – młodzież szkolna , poczet sztandarowy, nauczyciele i 

orkiestra wzięły udział w capstrzyku, a następnie głównych uroczystościach pod 

Jasną Górą i na placu magistrackim z okazji Święta Narodowego 3 – Maja. 212 

10 maja 1928 – Ministerstwo Oświaty wydało rozporządzenie o 

obowiązkowych badaniach nauczycieli. Ci u których wykryto by choroby 

infekcyjne mieliby być bezwzględnie zwolnieni. 213 

13 maja 1928 – staraniem Komitetu Rodzicielskiego w sali straży pożarnej 

odbył się koncert przygotowany przez Karola Wypaleńskiego. Atrakcją były 

występy pianistki Wandy Kopeckiej i skrzypka J. Bursika. Gościnnie wystąpiły 

także uczennice Gimnazjum im. J. Słowackiego. Celem koncertu było uzyskanie 

środków finansowych na kolonie letnie dla uczniów niezamożnych. 214 

19 maja 1928 – w gmachu Gimnazjum im. H. Sienkiewicza odbył się koncert 

zorganizowany przez Gimnazjum Żeńskie im. J. Słowackiego. Dochód z 

koncertu przeznaczono na obozy letnie drużyn harcerskich. Podczas imprezy 
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zaprezentowała się również orkiestra smyczkowa Gimnazjum im. R. Traugutta. 
215 

25 maja 1928 – z okazji Zielonych Świątków rozpoczęły dni wolne trwające do  

4 czerwca.216 

9 czerwca 1928 – profesor Jan Sołdrowski przemawiał podczas spotkania z 

przedstawicielkami Związku Polek w Ameryce. Spotkanie było częścią 

pielgrzymki Polek na Jasną Górę. 217 

10 czerwca 1928 – orkiestra gimnazjalna pod kierunkiem Karola 

Wypaleńskiego wzięła udział w koncercie z którego dochód został 

przeznaczony na rzecz trzęsienia ziemi w Bułgarii. 218 

10 czerwca 1928 – staraniem sekcji wychowania fizycznego zorganizowano dla 

młodzieży szkól średnich Święto sportowe; uczestniczyli w nim również 

uczniowie Gimnazjum Traugutta. W zawodach strzeleckich w konkurencji 

strzelania z flowerów trzecie miejsce zajął Czesław Czajkowski. W finałowym 

meczu koszykówki drużyna Traugutta uległa zespołowi I Gimnazjum im. H. 

Sienkiewicza 22 – 30. 219 

13 czerwca 1928 – Jan Sołdrowski zorganizował dla 28 uczniów wycieczkę nad 

polskie morze. Młodzi chłopcy zwiedzili Gdańsk, Gdynię, popłynęli statkiem 

Hanka na Hel , następnie nad jezioro Żarnowiec i do Pucka; w drodze powrotnej 

zwiedzili Gniezno. Wrażenia z wycieczki opisał uczeń Jan Kocznur i zmieścił je 

w Gońcu Częstochowskim. 220 

23 czerwca 1928 – odbyła się uroczystość poświecenia domu letniskowego w 

Olsztynie . 221 
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217 Z pobytu pielgrzymki amerykańskiej w Częstochowie, „ Goniec Częstochowski ” 1928 ( 13 VI ), nr 134, s. 2 - 3 
218 Koncert z odczytem na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Bułgarii. „ Goniec Częstochowski ” 1928 ( 10 V ), nr 132, 
s. 3 
219 Wyniki zawodów Strzeleckich Przysposobienia Wojskowego, „ Goniec Częstochowski ” 1928 ( 13 VI ), , nr 
134, s. 3; Z popisów sportowych młodzieży szkól średnich, „ Goniec Częstochowski ” 1928 ( 17 VI ), nr 138, s. 4 
220 Z wycieczki nad polskie morze młodzieży gimn. R. Traugutta, „ Goniec Częstochowski ” 1928 ( 26 VI ), nr 145, 
s. 4 
221 Poświecenie letniska dla uczniów w Olsztynie, „ Goniec Częstochowski ” 1928 ( 23 VI ), nr 143, s. 3 



24 czerwca 1928 – uczniowie wzięli udział w dorocznym święcie 

przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego. W przeddzień odbył się 

capstrzyk, a w następnym dniu poszczególne konkurencje sportowe. 222 

28 czerwca 1928 - wydano 23 świadectwa dojrzałości. W Gońcu 

Częstochowskim ukazał się imienny wykaz absolwentów. 223 

29 czerwca 1928 – odbył się zjazd wychowanków Gimnazjum im. Szudejki. 

Spotkanie zorganizowali prof. inż. Z. Łabędzki, A, Bogobowicz i F. W. 

Gruszczyński. 224 

29 czerwca 1928 – w kościele św. Rodziny odbyła się uroczystość zakończenia 

roku szkolnego, homilię wygłosił ks. prałat Wróblewski. Na chórze podczas 

mszy św. przygrywał orkiestra  Gimnazjum im. R. Traugutta. 225 

lipiec , sierpień 1928 – przez dwa miesiące w dwóch 4 tygodniowych turnusach 

wypoczywała młodzież w osiedlu letniskowym w Olsztynie. Obóz usytuowany 

był pomiędzy zamkiem , a Górami Sokolimi. Obóz prowadził nauczyciel 

wychowania fizycznego Franciszek Chmara. Dzięki staraniom Komitetu 

Rodzicielskiego  rozbudowane zostały urządzenia sanitarne. 226 

21 sierpnia 1928 – Ministerstwo Oświaty opracowało projekt dotyczący opieki 

nad młodzieżą w godzinach pozalekcyjnych. Wytyczne szły w kierunku 

zainteresowania młodzieży lekturą, sportem i widowiskami, tak aby młody 

człowiek godnie spędzał czas wolny. 227 

1 września 1928 – w katedrze św. Rodziny i pod szczytem jasnogórskim 

młodzież uczestniczyła w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Mszę 

odprawił ks. prałat Michał Ciesielski, homilie wygłosił ks. Piotr Sobański. 228 

7 września 1928 – uczniowie wzięli udział w powitaniu prymasa Polski ks. 

kardynała Hlonda, który przybył do Częstochowy na Kongres eucharystyczny. 
229 

                                                           
222 Z Miejskiego Komitetu Wych. Fiz. I Przysp. Wojsk., „ Goniec Częstochowski ” 1928 ( 17 VI ), nr 138, s. 3 
223 Lista maturzystów w I i II Gimnazjach państwowych, „ Goniec Częstochowski ” 1928 ( 7 VI ), nr 130, s. 3 
224 Zjazd Maturzystów, „ Goniec Częstochowski ” 1928 ( 17 VI ), nr 138, s. 2 
225 Zakończenie roku szkolnego, „ Goniec Częstochowski ” 1928 ( 29 VI ), nr 145, s. 2 
226 Obóz letni w Olsztynie uczniów II – go gimn. Państw. um. R. Traugutta w Częstochowie, „ Goniec 
Częstochowski ” 1928 (1 VIII ), nr 175, s. 3 
227 Opieka nad młodzieżą szkól średnich, „ Goniec Częstochowski ” 1928 (21 VIII ), nr 191, s. 3 
228 Nabożeństwo dla szkół powszechnych, „ Goniec Częstochowski ” 1928 (30 VIII ), nr 199, s. 3 
229 Udział młodzieży szkolnej w Kongresie, „ Goniec Częstochowski ” 1928 (6 IX ), nr 205, s. 3 



15 – 16 września 1928 – młodzież uczestniczyła w Tygodniu Obrony Lotniczej. 

Przemówienie na placu magistrackim wygłosił profesor Jan Sołdrowski. W 

niedzielę 16 września zostało poświęcone lotnisko na Kucelinie. 230 

18 września 1928 – w szkolnictwie średnim nastąpiły zmiany w programie 

nauczania dotyczące geografii. Nowy program wprowadzał geografię do klas 

wyższych gimnazjów typu humanistycznego. Nauka geografii Polski była 

wykładana  w szkołach humanistycznych w klasie szóstej, w szkołach 

przyrodniczo – matematycznych w siódmej. 231 

3 października 1928 – na miejsce inspektora Kuropatwińskiego został 

powołany nowy inspektor szkolny Kazimierz Peche z Chełmna. 232 

5 października 1928 – Goniec Częstochowski pisał o nowych obowiązkach 

spoczywających na lekarzach szkolnych, szczególnie w odniesieniu do 

wychowania fizycznego. 233 

16 października 1928 – zebrał się komitet obchodów 10 – lecia istnienia 

Państwa Polskiego. Dyrektor  Henryk Adler wysunął projekt , aby z tej okazji 

wybudować dom dla osób z zaawansowaną chorobą gruźlicy. 234 

22 października 1928 – o godzinie 3.00 nad ranem zmarł profesor języka 

łacińskiego Jan Ryslik. Zmarły był nauczycielem od 35 lat w Gimnazjum 

Polskim jeszcze za czasów niewoli rosyjskiej i w ciągu I wojny światowej. 

Pogrzeb odbył się 23 października, w ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyli 

profesorowie , młodzież i orkiestra szkolna. Mszę św. odprawił ks. prałat Michał 

Ciesielski. Nad trumną przemawiał ks. prefekt Próchnicki, dyrektor Henryk 

Adler i prezes Komitetu Rodzicielskiego Bystydziński. 235 

22 października 1928 – odbyło się zabranie Koła Towarzystwa Szkól Średnich i 

Wyższych na którym przypomniano postać zmarłego nauczyciela Jana Ryslika. 

                                                           
230 Tydzień Obrony Powietrznej w Częstochowie, „ Goniec Częstochowski ” 1928 (14 IX ), nr 213, s. 3 
231 Nowy program nauczania w szkolnictwie średnim, „ Goniec Częstochowski ” 1928 (18 IX ), nr 216, s. 3 
232 Nowy inspektor szkolny, „ Goniec Częstochowski ” 1928 ( 3 X ), nr 229, s. 3 
233 Lekarze szkolni będą mieli nowe poważne obowiązki, „ Goniec Częstochowski ” 1928 ( 5 X ), nr 231, s. 3 
234 Jak Częstochowa uczci 10 0 lecie wskrzeszenia Państwa Polskiego ? Utworzone ma być prewentorium dla 
dzieci zagrożonych gruźlicą, „ Goniec Częstochowski ” 1928 (18 X ), nr 242, s. 3 
235 Z karty żałobnej, „ Goniec Częstochowski ” 1928 (23 X ), nr 246, s. 3; Ostatnia posługa, „ Goniec 
Częstochowski ” 1928 (25 X ), nr 248, s. 3 



Następnie nauczyciel historii Konstanty Karwan wygłosił referat Nieco o słowie 

i piśmie w starożytności. 236 

30 października 1928 – w szkole obchodzony był Dzień Oszczędności. Na 

lekcjach nauczyciele wygłosili pogadanki o oszczędzaniu i płynących z tego 

korzyści. Po południu uczniowie uczestniczyli w imprezie na placu 

magistrackim. 237 

2 listopada 1928 – podczas uroczystości przy płycie Nieznanego Żołnierza 

przygrywała orkiestra gimnazjalna pod kierunkiem Karola Wypaleńskiego. 

Następnie pochód przeszedł na cmentarz św. Rocha, gdzie oddał hołd 

powstańcom śląskim. 238 

8 listopada 1928 – Jan Sołdrowski wyszedł w ciekawą inicjatywą utworzenia 

banku dla młodzieży, aby wspierać młodzież biedną i utalentowaną. 239 

9 listopada 1928 – nauczyciele uczestniczyli w uroczystym posiedzeniu 

Towarzystwa Nauczycieli Szkól Średnich i Wyższych z okazji 10 – lecia 

wskrzeszenia Państwa Polskiego. 240 

9 listopada 1928 – o godzinie 17.00 młodzież wraz z orkiestrą szkolną zebrała 

się na placu magistrackim po czym wraz z innymi szkołami średnimi wyruszyły 

w pochodzie na Nowy Rynek i z powrotem. W tym czasie na środku placu 

rozpalono wielkie ognisko, z wieży magistratu odegrano hejnał i chóry mieszane 

odśpiewały hymn państwowy. W drugiej części uroczystości o godzinie 19.30  

staraniem Samopomocy uczniowskiej w sali straży ogniowej odbyła się 

uroczysta akademia z okazji odzyskania niepodległości. Uczeń Jerzy Bugajski 

wygłosił odczyt Udział młodzieży w życiu Polski. Wiersze deklamował 

Franciszek Olesiak. Podczas tej uroczystości ufundowano stypendium dla 

najlepszego maturzysty w wysokości 800 zł . 241 

                                                           
236 Z życia miejscowego Koła Tow. Naucz. Szkól Średnich i Wyższych, „ Goniec Częstochowski ” 1928 (27 X ), nr 
250, s. 3 
237 Z obchodu „ Dnia Oszczędności ”, „ Goniec Częstochowski ” 1928 ( 3 XI ), nr 255, s. 3 
238 Hołd poległym obrońcom Ojczyzny. Piękne uroczystości przy płycie Nieznanego Żołnierza, przy mogile 
Powstańców Śląskich i przy pomniku Legionistów, „ Goniec Częstochowski ” 1928 (3 XI ), nr 255, s. 3 
239 O bank dla młodzieży w Częstochowie. W sprawie inicjatywy prof. Sołdrowskiego, „ Goniec Częstochowski ” 
1928 (21 XI ), nr 270, s. 1 
240 Uroczyste posiedzenie Tow. Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, „ Goniec Częstochowski ” 1928 ( 9 XI ), nr 
260, s. 3 
241 Z Akademii w II Gimnazjum, „ Goniec Częstochowski ” 1928 (13 XI ), nr 263, s. 3 



18 listopada 1928 – w katedrze młodzież uczestniczyła w uroczystościach Św. 

Stanisława Koski, patrona młodzieży. 242 

23 listopada 1928 – Jan Sołdrowski wszedł do komitetu organizacyjnego 

przyjęcia wycieczek polonijnych z Ameryki . 243 

25 listopada 1928 – grono przyjaciół profesora Jana Ryslika wyszło z 

inicjatywą założenia funduszu stypendialnego imienia zasłużonego pedagoga. 

Pomysł poparł Komitet Rodzicielski. Zwrócono się do wszystkich, aby na ten 

ceł łożyli środki finansowe, które przeznaczone będą dla ucznia – sieroty. 244 

1 grudnia 1928 – młodzież, poczet sztandarowy , orkiestra szkolna i 

nauczyciele uczestniczyli w uroczystościach na Jasnej Górze z okazji rocznicy 

powstania listopadowego. 245 

5 grudnia 1928 – w sali kina Panorama odbyła się uroczystość 65 rocznicy 

urodzin profesora Mariana Raciborskiego, znakomitego przyrodnika – botanika. 

Podczas uroczystości referat wygłosił Jan Sołdrowski, w części artystycznej 

wystąpiła orkiestra Gimnazjum Państwowego im. R. Traugutta. 246 

11 grudnia 1928 – zawiązał się komitet organizacyjny mający na celu 

utworzenie banku dla młodzieży szkolnej. Do komitetu wszedł inicjator i 

pomysłodawca tego projektu – Jan Sołdrowski. 247 

14 grudnia 1928 – Ministerstwo Oświaty wydało okólnik zalecający 

nauczycielom nie zadawania lekcji i wypracowań na okres ferii świątecznych. 

Czas ten powinien być odpoczynkiem dla młodzieży szkolnej. 248 

1929 

14 stycznia 1929 – w sali Gimnazjum im. H. Sienkiewicza odbyło się zebranie 

nauczycieli szkół średnich; referat o czytelnictwie młodzieży wygłosił dyrektor 

tej szkoły Wacław Płodowski. 249 

                                                           
242 Uroczystość młodzieży, „ Goniec Częstochowski ” 1928 (16 XI ), nr 266, s. 3 
243 Z ruchu turystycznego. „ Goniec Częstochowski ” 1928 ( 23 XI ), nr 272, s. 3 
244 Stypendium imienia ś. P. prof. Ryslika, „ Goniec Częstochowski ” 1928 ( 25 XI ), nr 274, s. 3 
245 W obchodu rocznicy Powstania Listopadowego, „ Goniec Częstochowski ” 1928 ( 4 XII ), nr 281, s. 3 
246 Akademia ku czci ś. P. prof. Raciborskiego, „ Goniec Częstochowski ” 1928 (5 XII ), nr 282, s. 3 
247 Z zebrania organizacyjnego Banku Młodzieży Szkolnej, „ Goniec Częstochowski ” 1928 (13 XII ), nr 288, s. 3 
248 W czasie ferii uczniowie wypoczywać będą całkowicie, „ Goniec Częstochowski ” 1928 (14 XII ), nr 289, s. 3 
249 Z Tow. Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, „ Goniec Częstochowski ” 1929 (20 I ), nr 17, s. 3 



1 lutego 1929 – z tym dniem wyszło nowe rozporządzenie Ministra Oświaty 

regulujące ilość godzin nauki szkolnej w szkołach średnich. Wg tego projektu 

miał obowiązywać 30 godzinny tydzień pracy. Dziennie nauka miała trwać 5 

godzin, a lekcje 40 minut. W ten sposob w ciągu 5- ciu godzin zegarowych, 

odbywało się 6 lekcji, z tym, że jedna pełna godzina wymiarowa przeznaczona 

została na przerwę w zajęciach.  250 

3 lutego 1929 – a sali Arcybraterstwa Różańcowego na Jasnej Górze Jan 

Sołdrowski wygłosił odczyt na temat wzajemnego stosunku wiary i wiedzy. 251 

7 lutego 1929 – podczas posiedzenia Rady Miejskiej rozpatrywano sprawę 

budowy gmachu Gimnazjum im. R. Traugutta na placu miejskim przy ul. 

Pułaskiego róg ul. Kordeckiego. 252 

12 lutego 1929 – Minister Oświaty wyraził zgodę, aby młodzież szkół średnich 

wzięła udział we mszy świętej w dzień rocznicy koronacji ojca świętego papieża 

Piusa XI; uroczystość odbyła się w samo południe w częstochowskiej katedrze. 
253 

23 lutego 1929– zgodnie z zaleceniem Ministra Oświaty wprowadzone zostały 

kursy korespondencyjne dla słabiej uczącej się młodzieży; równolegle do tego 

pomysłu wprowadzono wspólne odrabianie lekcji w godzinach 

popołudniowych. 254 

6 marca 1929 – Ministerstwo Oświaty zabrało głos w sprawie ochrony 

przyrody; uznano, że wszelkie idee i pomysły dotyczące ochrony przyrody 

powinny być realizowane w szkołach , wśród harcerstwa , na kursach 

dokształcających i wycieczkach szkolnych. 255 

9 marca 1929 – staraniem Sodalicji Mariańskiej w II Gimnazjum im. R. 

Traugutta odbyła się uroczystość ku czci św. Kazimierza Królewicza, patrona 

tejże sodalicji; w części artystycznej wystąpiła orkiestra pod kierunkiem Karola 

Wypaleńskiego. 256 

                                                           
250 40 minutowe godziny w szkołach polskich, „ Goniec Częstochowski ” 1929 ( 16 I ), nr 13, s. 3 
251 Akademia ku czci Matki Boskiej Gromnicznej, „ Goniec Częstochowski ” 1929 ( 2 II ), nr 26, s. 3 
252 Posiedzenie Rady miejskiej, „ Goniec Częstochowski ” 1929 ( 6 II ), nr 30, s. 3 
253 Nabożeństwo szkolne, „ Goniec Częstochowski ” 1929 ( 9 II ), nr 33, s. 3 
254 Korepetycje dla uczniów w szkołach, „ Goniec Częstochowski ” 1929 (23 II ), nr 45, s. 3 
255 W sprawie nauczania ochrony przyrody  w szkole, „ Goniec Częstochowski ” 1929 (6 III ), nr 54, s. 3 
256 Akademia ku czci św. Kazimierza, „ Goniec Częstochowski ” 1929 ( 9 III ), nr 57, s. 3 



17 marca 1929 – orkiestra symfoniczna wystąpiła z koncertem na rzecz 

bezpłatnego pobytu najbiedniejszych uczniów na koloni letniej w Olsztynie. 

Zdjęcia z tego miejsca zostały zaprezentowane na wystawie krajowej w 

Poznaniu. 257 

18 marca 1929 – na polecenie Ministra Oświaty wszystkie szkoły średnie 

wzięły udział w nabożeństwach i w szkołach w pogadankach dotyczących 

Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. 258 

20 marca 1929 – młodzież wszystkich klas i grono profesorskie uczestniczyło 

w corocznej imprezie obchodów imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego. 259 

28 marca 1929 – w szkołach zaplanowano przerwę na rekolekcje. Odbywały się 

one w kościółku Najświętszej Marii Panny; na zakończenie rekolekcji 

przemawiał ks. prałat Michał Ciesielski. 260 

29 marca 1929 – Ministerstwo Oświaty wystosowało pismo do dyrektorów 

szkól z prośba o zwrócenie uwagi na higienę wśród uczniów, szczególnie 

chodziło o mycie rak przed posiłkiem. 261 

27 kwietnia 1929 – w sali katedralnej  z inicjatywy komendy 11 – tej drużyny 

harcerskiej im. Stefana Czarneckiego zorganizowano akademię ku czci św. 

Jerzego, patrona harcerstwa. Akademie rozpoczął Jan Sołdrowski wygłaszając 

referat Św. Jerzy a harcerstwo, zachęcając młodzież do wstępowania w szeregi 

harcerstwa. W części artystycznej m. in. uczeń Wacław Stempień wygłosił 

wiersz Rozkaz J. Kasprowicza. Zaprezentowała się również orkiestra pod batutą 

Karola Wypaleńskiego. Na koniec uczniowie : Wacław Stempień, Roman 

Talarek, Jerzy Petrykat, Jan Szafrański i Kazimierz Piątkowski i odegrali 

jednoaktówkę Forteca. 262 

28 kwietnia 1929 – uczniowie ze szkolnej drużyny harcerskiej uczestniczyli w 

dorocznym świecie patrona harcerstwa św. Jerzego. Uroczystość odbyła się w 

kościele św. Jakuba. 263 

                                                           
257 Koncert charytatywny, „ Goniec Częstochowski ” 1929 (17 III ), nr 64, s. 4 
258 Wspólne nabożeństwo szkolne, „ Goniec Częstochowski ” 1929 ( 18 III ), nr 64, s. 3 
259 Z uroczystego obchodu imienin Marsz. Piłsudskiego w Częstochowie, „ Goniec Częstochowski ” 1929 (20 III 
),nr 66, s. 3 
260 Zakończenie rekolekcji w kościółku im. Marii, „ Goniec Częstochowski ” 1929 ( 28 III ), nr 73, s. 3 
261 Czyste ręce w szkołach, „ Goniec Częstochowski ” ( 29 III ), nr 74, s. 3 
262 Z akademii harcerskiej, „ Goniec Częstochowski ” 1929 (8 V ), nr 105, s. 3 
263 Nabożeństwo harcerskie, „ Goniec Częstochowski ” 1929 ( 26 IV ), nr 98, s. 3 



28 kwietnia 1929 – uczniowie uczestniczyli w wielkiej zabawie tanecznej, która 

odbyła się w parku 3 – Maja. 264 

2 – 3 maja 1929 – młodzież i  nauczyciele z lampionami i pochodniami 

uczestniczyli w wieczornym capstrzyku na placu magistrackim, następnego dnia 

w imprezach organizowanych przez sekcje Przysposobienia Wojskowego i 

Wychowania Fizycznego. 265 

2 maja 1929 – uczniowie uczestniczyli na Jasnej górze w Zjeździe Młodzieży 

Polskiej Męskiej. 266 

3 maja 1929 – młodzież wraz z gronem profesorskim wzięła udział w głównych 

uroczystościach pod szczytem jasnogórskim, po południu o godz. 16.00 

zaprezentowała się w parku Staszyca orkiestra szkolna.267 

28 czerwca 1930 – po nabożeństwie w kościele św. Jakuba, które odprawił ks. 

prałat Kotlicki w szkole rozdano uczniom świadectwa ukończenia  klasy. 268 

czerwiec 1929 – Kazimierz Tomaszewski otrzymuje pierwsze stypendium dla 

najlepszego maturzysty.269 

3 lipca 1930 – uczniowie, grono pedagogiczne  i orkiestra szkolna uczestniczyła 

w uroczystościach na błoniach jasnogórskich z okazji kongresu sodalicji 

młodzieży szkół średnich. 270 

lipiec – sierpień 1929 271– Goniec Częstochowski zamieścił obszerny artykuł o 

wypoczynku młodzieży na koloniach w Olsztynie. Już od 4 lat uczniowie mieli 

możliwość uczestniczyć w wakacyjnym wypoczynku. Z oszczędności 

budżetowych wybudowano dom, urządzono boisko, skocznię zaopatrzono 

letnisko w odpowiednie urządzenia i sprzęt sportowy. W 1929 z wypoczynku 

skorzystało 140 chłopców, z czego 36 zupełnie bezpłatnie, zaś za kilkunastu 

opłatę pokryła Kasa Chorych co było z pewnością zasługa dr Marczyńskiego.  

                                                           
264 Wielka zabawa uczniowska, „ Goniec Częstochowski ” 1929 (28 IV ), nr 98, s. 3 
265 3 – ci Maj i święto Przysp. Wojsk. i Wychowa. Fizyczn., „ Goniec Częstochowski ” 1929 (1 V ), nr 100, s. 3 
266 Zjazd Zw. Młodzieży Polsk. Męskiej w Częstochowie, „ Goniec Częstochowski ” 1929 (12 V ), nr 108, s. 3 
267 Uroczysty obchód 3 – go Maja w Częstochowie. Nabożeństwo na Jasnej Górze, defilada, kwesta na „ Dar 
Narodowy ”, bezpłatne koncerty, zabawy ludowe i zawody sportowe, „ Goniec Częstochowski ” 1929 ( 3 V ), nr 
102, s. 3 
268 Uroczyste zakończenie roku szkolnego, „ Goniec Częstochowski ” 1930 ( 29 VI ), nr 147, s. 4 
269 J. kołodziejski, 85 lat Gimnazjum i Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie 1920 – 2005, s. 98 
270 Z Kongresu sodalicji młodzieży szkół średnich, „ Goniec Częstochowski ” 1930 ( 4 VII ), nr 151, s. 4 
271 O kolonie letnie dla młodzieży szkolnej, „ Goniec Częstochowski ” 1930 (17  V ), nr 113, s,. 3 



1 sierpnia  1929 – w szkole następuje zmiana na stanowisku dyrektora 

szkoły, zostaje nim - Dominik Zbierski  ( do 10.09.1935 ). 272 

15 sierpnia 1930 – uczniowie, grono pedagogiczne uczestniczyły w 

uroczystościach 10 – lecia Cudu nad Wisłą. Uroczystości rozpoczęły się pod 

szczytem jasnogórskim, a następnie  na placu magistrackim. 273 

31 sierpnia 1929 – Minister Oświaty wydał zarządzenie wprowadzające zmiany 

w ilości godzin wychowania fizycznego. Od roku 1929 /1930 uczniowie 

wykonywali ćwiczenia przez trzy godziny.274  

15 września 1929 – Ministerstwo Oświaty zwróciło się do dyrektorów szkół z 

zaleceniem utrzymania wysokiego poziomu moralnego wśród uczniów. Rady 

Pedagogiczne w wypadku stwierdzenia, że jakiś uczeń wywiera zły wpływ na 

swoich rówieśników  powinna podjąć najostrzejsze sankcje łącznie z 

wydaleniem ze szkoły. 275 

1 – 2 grudnia 1929 – młodzież wraz z gronem profesorskim uczestniczyła w 

dwudniowych uroczystościach obchodów 99 rocznicy Powstania 

Listopadowego. 276 

20 grudnia 1929 – szkolne koło teatralne , którym kierował profesor Jan Krupa 

wystawiło dotąd nie graną w Częstochowie sztukę Józefa Blizińskiego Pan 

Damazy. W rolach kobiecych zaprezentowały się uczennice z Gimnazjum J. 

Słowackiego : Irena Błasikówna, J. Błasikówna, H. Lempke i Łaszczyńska. W 

rolach męskich wystąpili uczniowie Eugeniusz Belof, Józef Pieracki, Piotr 

Hornowski i Lech Jełowicki. Spektakl reżyserował Sulima – Sulikowski. 277 

1930 

19 stycznia 1930 – harcerze z 11 drużyny im. S. Czarneckiego w sali straży 

ogniowej uczestniczyli w tzw. Choince Harcerskiej. 278 

                                                           
272 Jubileusz 50.lecia Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie, s. 9 
273 Program obchodu uroczystości 10 – cio lecia „ cudu nad Wisłą ” w Częstochowie, „ Goniec Częstochowski ” 
1930 ( 10 VIII ), nr 183, s. 4 
274 Gimnastyka w szkołach, „ Goniec Częstochowski ” 1929 (31 VIII ), nr 199, s. 3 
275 W wysoki poziom moralny w szkołach średnich, „ Goniec Częstochowski ” 1929 (15 IX ), nr 211, s. 4 
276 Uroczysty obchód 99 – rocznicy Powstania Listopadowego, „ Goniec Częstochowski ” 1929 (1 XII ), nr 277, s. 
4 
277 Z przedstawienia II gimn. Im. R. Traugutta, „ Goniec Częstochowski ” 1929 (20 XII ), nr 293, s. 3 
278 Choinka Harcerska, „ Goniec Częstochowski ” 1930 (19 I ), nr 15, s. 4 



25 stycznia 1930 – w sali Gimnazjum im. H. Sienkiewicza odbył się koncert na 

cele Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. W części artystycznej 

zaprezentowali się także uczniowie z Gimnazjum im. R. Traugutta. 279 

9 lutego 1930 – dyrektor Zbierski wygłosił  odczyt dla uczczenia 67 rocznicy 

Powstania Styczniowego. Wykład miał miejsce w sali katedralnej ( ul. 

Narutowicza 13 ).280 

13 lutego 1930 – w szkole przeprowadzono pogadankę na temat szkodliwości 

palenia tytoniu; wywieszono także plakaty informujące o tym problemie. 281 

16 lutego 1930 – młodzież uczestniczyła w katedrze w uroczystości z okazji 

ósmej rocznicy wyboru Papieża Piusa XI. 282 

17 lutego 1930 – w lokali gimnazjum odbyło się zebranie rodziców i opiekunów 

zwołane przez Zarząd Komitetu Rodzicielskiego. Referat Sprawa seksualna 

wśród młodzieży męskiej wygłosił nauczyciel języka greckiego i łacińskiego Jan 

Krupa. 283 

23 lutego 1930 – młodzież, poczet sztandarowy i szkolna orkiestra uczestniczyli 

w wielkiej uroczystości w 10 rocznicę odzyskania polskiego morza. Po 

uroczystościach jasnogórskich na placu magistrackim odbył się główna defilada 

wojskowa i organizacji społecznych. 284 

18 – 19 marca 1930 – z okazji imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego stu 

uczniów ze starszych klas wzięło udział w capstrzyku na placu magistrackim, a 

następnego dnia w uroczystościach pod szczytem Jasnej Góry. 285 

11 kwietnia 1927 – przyjęto statut komitetu redakcyjnego Świata Szkolnego, 

zaprojektowany przez S. Babczyńskiego, uważanego za głównego inicjatora 

tego czasopisma .    

                                                           
279 Koncert w sali I gimnazjum, „ Goniec Częstochowski ” 1930 ( 25 I ), nr 20, s. 4 
280 Akademia ku uczczeniu 67 – rocznicy Powstania Styczniowego, „ Goniec Częstochowski ” 1930 (9 II ), nr 33, 
s. 3 
281 Palenie tytoniu w szkole, „ Goniec Częstochowski ” 1930 (13 II ), nr 36, s. 4 
282 Święto papieskie. Uroczysty obchód w Częstochowie, „ Goniec Częstochowski ” 1930 ( 16 II ), nr 39, s. 3 
283 Zebranie rodziców w II Gimnazjum, „ Goniec Częstochowski ” 1930 ( 16 II ), nr 39, s. 4 
284 Z uroczystego obchodu 10 – tej rocznicy odzyskania morza polskiego w Częstochowie, „ Goniec 
Częstochowski ” 1930 (25 II ), nr 467, s. 3 
285 Udział szkół w obchodzie imienin Marszałka Piłsudskiego, „ Goniec Częstochowski ” 1930 (18 III ), nr 64, s. 3 



13 kwietnia 1930 – na terenie wystawy prób i wzorów przemysłu krajowego 

uczniowie  uczestniczyli w tzw. Godzinie harcerskiej. 286 

27 kwietnia 1930 – uczniowie starszych klas uczestniczyli w powitaniu 

Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego, który odwiedził 

Częstochowę i alejami jechał na Jasną Górę. Każdy uczeń miał ze sobą 

chorągiewkę w barwach narodowych. 287 

3 maja 1930 – uczniowie uczestniczyli w Święcie Sportu; startowali w różnych 

konkurencjach lekkoatletycznych, strzeleckich, pokazach gimnastycznych. 

Imprezę zorganizowano na boisku przy koszarach, w ich trakcie przygrywała 

orkiestra Gimnazjum im. R. Traugutta. W finałowym meczu koszykówki  

gimnazjum Traugutta przegrało z gimnazjum Sienkiewicza. W konkurencjach 

lekkoatletycznych  zwycięstwo w skoku wzwyż odniósł Jerzy Szymkowiak, 

który zdobył także drugie miejsce w skoku w dal i pchnięciu kulą. W innych 

konkurencjach zanotowano drugie miejsca : w rzucie dyskiem - Alfred 

Łempicki, w skoku wzwyż –Kazimierz Kędzierski, w biegach na 100 m 

Zbigniew Bystydziński , na 400 m - Burchardt, na 800 m – Alfred Łempicki i 

sztafeta 4 x 100. 288 

11 maja 1930 – w kościele w Olsztynie harcerze uczestniczyli we mszy św. z 

okazji św. Jerzego – patrona harcerstwa. 289 

18 maja 1930 – w sali kameralnej kina Casino odbyła się kwesta Gimnazjum 

im. R. Traugutta i Gimnazjum im. J. Słowackiego. Zebrane pieniądze 

przeznaczono na kolonie letnie w Olsztynie dla młodzieży niezamożnej.290 

29 maja 1930 – odbyła się uroczystość rozdania świadectw maturalnych. Po 

przemówieniu dyrektora Dominika Zbierskiego glos zabrali wychowawcy 

Alfred Gadomski i Jan Sołdrowski. W imieniu młodszych kolegów przemawiał 

Stefan Zalewski, a maturzystów reprezentował Michał Sobański, który wyraził 

wdzięczność gronu profesorskiemu i rodzicom za umożliwienie nauki w 

                                                           
286 „ Godzina harcerska, ”na wystawie prób i wzorów, „ Goniec Częstochowski ” 1930 ( 13 IV ), nr 87, s. 4 
287 P. Prezydent Rzplitej w Częstochowie. Program przyjęcia i porządek ustawienia się ludności, organizacji, 
stowarzyszeń, związków i szkół podczas przejazdu Pana Prezydenta Rzpolitej, „ Goniec Częstochowski ” 1930 ( 
27 IV ), nr 97, s. 4 
288 Święto sportowe Przysp. Wojsk. I młodzieży szkolnej, „ Goniec Częstochowski ” 1930 (3 V ), nr 97, s. 3; Ze 
święta sportowego, tamże, 1930 ( 14 V ), nr 110, s. 3 
289 Uroczystość św. Jerzego u harcerzy, „ Goniec Częstochowski ” 1930 ( 22 V ), nr 108, s. 3 
290 O kolonie letnie dla młodzieży szkolnej, „ Goniec Częstochowski ” 1930 (17 V ), nr 113, s. 3 



gimnazjum. Przy dźwiękach hymnu narodowego maturzyści przekazali sztandar 

szkoły uczniom siódmej klasy. 291 

1 czerwca 1930 -  w ramach Tygodnia Polskiego Czerwonego Krzyża w parku 3 

– Maja podczas loterii fantowej przygrywała orkiestra szkolna II gimnazjum im. 

R. Traugutta. 292  

10 czerwca 1930 – Jan Sołdrowski witał na dworcu kolejowym przybyłą ze 

Stanów Zjednoczonych 22 osobową wycieczkę Polaków zamieszkałych w 

Detroit. 293 

11 czerwca 1930 – w budynku gimnazjum odbyło się zebranie Komitetu Zjazdu 

Uczestników Walki o Szkołę Polską celem omówienia spraw związanych ze 

zjazdem koleżeńskim planowanym na wrzesień. 294 

lipiec 1930 – w 23 dniowym obozie uczestniczyło 22 uczniów 11 drużyny 

harcerskiej im. S. Czarneckiego. 295 

15 sierpnia 1930 – hufiec szkolny i harcerze wzięli udział w pochodzie w 

dziesiątą rocznicę Cudu nad Wisłą.  Uroczystość rozpoczęła się pod kościołem 

św. Zygmunta, skąd  uczestnicy przeszli alejami pod szczyt jasnogórski. 296 

1 września 1930 – o godzinie 9.00 rozpoczęła się uroczysta msza świeta, w 

której wzięła udział cała społeczność uczniowska szkól powszechnych i 

średnich umiejscowionych w tej części miasta. Mszę świetą odprawił ks, prałat 

Michał Ciesielski 297 

5 września 1930 – Ministerstwo Oświaty poinformowało, że opłata miesięczna 

za naukę w szkole wzrasta ze 110 zł na 150 zł. 298 

                                                           
291 Z uroczystości rozdania świadectw dojrzałości w II gimnazjum państwowym, „ Goniec Częstochowski ” 1930 ( 
1 VI ), nr 125, s. 4 
292 Tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża, „ Goniec Częstochowski ” 1930 ( 1 VI ), nr 125, s. 4 
293 Goście z Ameryki w Częstochowie, „ Goniec Częstochowski ” 1930 ( 16 VI ), nr 134, s. 3 
294 Zebranie komitetu zjazdu uczestników walki o szkołę polską, „ Goniec Częstochowski ” 1930 (8 VI ), nr 131, s. 
4 
295 Harcerze częstochowscy w r. 1930, „ Goniec Częstochowski ” 1930 (24 XII ), nr 296, s. 9 
296 Program obchodu uroczystości 10 – cio. Lecia „ CUDU NAD WISŁĄ ” w Częstochowie, „ Goniec Częstochowski 
” 1930 (15 VIII ), nr 187, s. 3 
297 Nabożeństwo na rozpoczęcie roku szkolnego, „ Goniec Częstochowski ” 1930 ( 31 VIII ), nr 200, s. 4 
298 150 zł wynosi opłata szkolna w gimnazjum, „ Goniec Częstochowski ” 1930 ( 5 IX), nr 204, s. 3 



6 września 1930 – częstochowska prasa poruszyła problem drogich 

podręczników; w związku z ciągłymi zmianami w programie nauczania wystąpił 

problem wydrukowania nowych podręczników z nowymi treściami. 299 

6 września 1930 – podczas zebrania  obywatelskiego Komitetu Obchodów 25 – 

lecia Walki o Szkołę Polską ustalono, że podczas spotkania zostaną zebrane 

fundusze m. in. na budowę gmachu  Gimnazjum im. R. Traugutta, 300 

11 września 1930– pod przewodnictwem dyrektora Dominika Zbierskiego 

odbyło się zebranie w sprawie obchodów 25 – lecia walki o szkołę polską. Na 

spotkaniu ustalono dokładny przebieg uroczystości.301 

20 września 1930 – w szkole odbyła się prelekcja, zaprezentowano zdjęcia 

szkół częstochowskich z początku XX wieku. O godzinie 10.00 w katedrze 

odbyła się msza świeta w intencji absolwentów, którzy walczyli o polskość w 

szkołach. 302 

18 września 1930 – w częstochowskiej prasie ukazał się artykuł o potrzebie 

ujednolicenia programów szkolnych szkół powszechnych i początkowych 

gimnazjalnych. Zauważono, że młodzież kończąca szkoły powszechne nie może 

nadążyć z nauką w początkowych klasach gimnazjów.  Problem ten 

ministerstwo oświaty miało rozwiązać w ciągu roku szkolnego. 303 

21 września 1930 – na dziedzińcu Gimnazjum im. H. Sienkiewicza rozpoczęły  

się uroczystości  zjazdu koleżeńskiego w ramach obchodu 25 – lecia walki o 

szkołę polską. Uroczystą akademię rozpoczął przemówieniem dyrektor Dominik 

Zbierski. 304 

28 października 1930 – pod katedrą młodzież uczestniczyła w procesji 

uroczystości Chrystusa Króla. 305 

30 października 1930 – w sali Gimnazjum im. H. Sienkiewicza zorganizowano 

wieczór poświęcony Wirgiliuszowi  Maronowi. Referat o twórczości tego poety 
                                                           
299 Zmienne programy przyczyną drożyzny podręczników szkolnych, „ Goniec Częstochowski ” 1930 ( 6 IX ), nr 
205, s. 3 
300 Z zebrania obywatelskiego komitetu obchodu 25 – lecia walki o szkołę polską, „ Goniec Częstochowski ” 1930 
(9 IX ), nr 207, s. 3 
301 Z zebrania komitetu zjazdu walki o szkołę polską, „ Goniec Częstochowski ” 1930 ( 11 IX ), nr 209, s. 2 
302 Tamże, s.2 
303 Reforma, o którą prosi życie, „ Goniec Częstochowski ” 1930 ( 18 IX ), nr 215, s. 3 
304 Ze zjazdu koleżeńskiego wychowanków I Gimnazjum Polskiego, „ Goniec Częstochowski ” 1930 ( 23 IX ), nr 
219, s. 2 
305 Z obchodu uroczystości Chrystusa – Króla w Częstochowie, „ Goniec Częstochowski ” 1930 ( 28 X ), nr 249, s. 
3 



wygłosił Konstanty Karwan. Zaprezentował się również chór, którym 

dyrygował Edward Mąkosza. W części artystycznej w strojach pasterskich 

odegrali pierwszą ekologię Wirgiliusza uczniowie Traugutta : Jan Hłasko, 

Kazimierz Raicom i Tadeusz Zieliński.306 

1 listopada 1930 – władze miejskie zorganizowały uroczystość Święta 

Poległych za Ojczyznę. Społeczeństwo Częstochowy, młodzież szkolna i 

organizacje społeczne zebrały się na placu magistrackim skąd cały pochód przy 

dźwiękach orkiestry Gimnazjum im. R. Traugutta przeszedł pod Grób 

Nieznanego Żołnierza. Tam po krótkich przemówieniach i minucie ciszy 

orkiestra Traugutta odegrała na koniec uroczystości melodie W mogile ciemnej. 
307 

5 listopada 1930 – w gmachu szkolnym odbyło się walne zebranie Komitetu 

Rodzicielskiego. 308 

8 listopada 1930 – staraniem szkolnej Samopomocy w sali kameralnej odbył się 

wielki koncert orkiestry prowadzonej przez Karola Wypaleńskiego. W 

antraktach wiersz recytowali Honoriusz Kaniewski, Lech Jełowicki309 

10 - 11 listopada 1930 – młodzież szkolna z pochodniami, hufce szkolne, 

nauczyciele , orkiestra szkolna wzięły udział w capstrzyku na placu 

magistrackim, a następnego dnia w głównych uroczystościach miejskich i 

szkolnych. 310 

11 listopada 1930 – podczas uroczystego koncertu w sali Gimnazjum im. H. 

Sienkiewicza uczeń Gimnazjum im. Traugutta Honoriusz Kaniewski wygłosił 

20 – minutowy odczyt o tryumfie polskiego oręża w wojnie z bolszewikami. W 

części artystycznej wystąpiła orkiestra gimnazjalna pod kierunkiem Karola 

Wypaleńskiego. 311 

13 listopada 1930 – w kościele Najświętszej Marii Panny, a następnie w szkole 

młodzież obchodziła święto swojego patrona – świętego Stanisława Kostki. 312 

                                                           
306 Z obchodu ku czci Wergiliusza, „ Goniec Częstochowski ” 1930 (5 XI ), nr 255, s. 3 
307 Z obchodu święta Poległych za Ojczyznę, „ Goniec Częstochowski ” 1930 (4 XI ), nr 254, s. 3 
308 Zebranie Komitetu Rodzicielskiego przy II Gimnazjum państw., „ Goniec Częstochowski ” 1930 (5 XI ), nr 255, 
s. 3 
309 Koncert II – go Gimnazjum w Sali kameralnej, „ Goniec Częstochowski ” 1930 ( 8 XI ), nr 258, s. 3 
310 Uroczystości szkolne, „ Goniec Częstochowski ” 1930 (11 XUI ), nr 260, s. 3 
311 Z akademii w I Gimnazjum Państwow., „ Goniec Częstochowski ” 1930 ( 12 XI ), nr 261, s. 3 
312 Nabożeństwo szkolne, „ Goniec Częstochowski ” 1930 ( 13 XI ), nr 262, s. 3 



29 listopada 1930 – w szkole uroczyście obchodzono setną rocznicę wybuchu 

powstania listopadowego; część starszych klas wzięła udział w uroczystościach 

organizowanych przez władze miejskie. 313 

listopad 1930 – ukazał się 28 numer Naszego Świata, pisma uczniowskiego 

prowadzonego przez polonistkę Gimnazjum im. H. Sienkiewicza Halinę 

Płodowską. Numer ten poświęcony był 10 rocznicy wygranej wojny z 

bolszewikami. Na głównej okładce ukazała się podobizna Marszałka Józefa 

Piłsudskiego. Redaktorem gazetki był uczeń Gimnazjum Traugutta Aleksander 

Wiklik. 314 

11 grudnia 1930 – na konferencji dyrektorów szkól średnich podjęto temat 

utworzenia na kresach wschodnich kolonii letnich dla młodzieży. Pomysł poparł 

w swoim wystąpieniu dyrektor Dominik Zbierski. 315 

12 grudnia 1930 – w sali katedralnej odbyło się przedstawienie przygotowane 

przez sodalicje przy Gimnazjum Traugutta. Wystawiony został dramat religijny 

w pięciu aktach Carnot’a Wenancjusz, osnuty na tle prześladowań  chrześcijan w 

cesarstwie rzymskim. Dochód ze spektaklu przeznaczony został na kupno 

sztandaru sodalicji. 316 

20 grudnia 1930 – część nauczycieli ukończyło kurs obrony przeciwgazowej. 

Uroczystość wręczenia świadectw odbyła się w Gimnazjum im. H. 

Sienkiewicza; gratulacje wszystkim nauczycielom złożył dyrektor Wacław 

Płodowski. 317 

24 grudnia 1930– jak donosiła częstochowska prasa, absolwent Gimnazjum R. 

Traugutta z `1925 – Kazimierz Cianciara uzyskał stopień inżyniera na Wydziale 

Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. 318 

28 grudnia 1930 – ministerstwo oświaty wydało okólnik, aby w szkołach 

wprowadzono dodatkowe zajęcia dla uczniów dotkniętych jąkaniem i 

seplenieniem. 319 

                                                           
313 Uroczystości szkolne, „ Goniec Częstochowski ” 1930 (15 XI ), nr 238, s. 3 
314 Czasopismo młodzieży szkolnej, „ Goniec Częstochowski ” 1930 (14 XI ), nr 263, s. 3 
315 W prace młodzieży na Kresach Wschodnich jako czynnik wychowawczy, „ Goniec Częstochowski ” 1930 (14 
XII ), nr 288, s. 4 
316 Przedstawienie Sodalicji przy II Gimnazjum Państwowym, Goniec Częstochowski ” 1930 (12 XII ), nr 286, s. 3 
317 Z ukończenia Kursu obrony przeciwgazowej, Goniec Częstochowski ” 1930 (23 XII ), nr 295, s. 3 
318 Nowy inżynier – elektrotechnik, „ Goniec Częstochowski ” 1930 (24 XII ), nr 296, s. 6 
319 Nauka wymowy w szkołach„ Goniec Częstochowski ” 1930 (28 XII ), s. 9 



1931  

20 stycznia 1931 – hufiec szkolny wziął udział w corocznej Choince 

Harcerskiej. 320 

8 lutego 1931 – młodzież i grono pedagogiczne wzięło udział w uroczystościach 

religijnych w częstochowskiej katedrze z okazji koronacji papieża Piusa XI.321 

1 marca 1931 – w specjalny wydaniu Gońca Częstochowskiego przybliżona 

została postać nauczyciela Jana Sołdrowskiego. 322 

1 marca 1932 – dyrektor szkoły skierował na kurs instruktorów obrony 

przeciwgazowej kilku nauczycieli. 323 

lipiec 1931 – kierownikiem koloni letnich w Osiedlu w Olsztynie został Józef 

Mikołajtis. W okresie wiosennym przystosował pomieszczenia na pracownie 

naukowe, tak aby w okresie jesienno – wiosennym organizować tutaj zajęcia 

dydaktyczne. Obiekt stanowił część ogrodzonego lasu sosnowo – bukowego, 

duży, nowoczesny, murowany budynek z licznymi pomieszczeniami na klasy 

szkolne i sypialnie dla uczniów oraz pokoje nauczycielskie, salę zajęć, dużą 

jadalnię i zaplecze kuchenne. W pobliżu budynku znajdowały się dwa 

drewniane obiekty , które pozostawały po budowie ośrodka. Mieszkał tam 

woźny – Piotr Garnczarek z rodziną, który również opiekował się osiedlową 

elektrownią, napędzaną silnikiem spalinowym. W centralnym miejscu 

znajdował się, wybudowany siłami uczniów basen o wymiarach 5 x 20 m. Wodę 

do basenu dostarczała pompa głębinowa napędzana silnikiem elektrycznym. Na 

terenie Osiedla znajdowały się również : skocznia, boisko i wszelkie potrzebne 

przyrządy do gier i zabaw sportowych. Obiekt posiadał piękny widok na ruiny 

zamku w Olsztynie, skały jurajskie wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej. 

Sezon obozowy dzielił się na dwa okresy – od 24 czerwca do 23 lipca i od 24 

lipca do 23 sierpnia. Opłata za pobyt wynosiła 25 zł. Niezamożnym uczniom 

Komitet Rodzicielski, a także Samopomoc uczniowska pokrywały część 

kosztów za obóz lub w wyjątkowych przypadkach finansowały całość 

wypoczynku. Celem ułatwienia kierowaniem osiedlem, Komitet Rodzicielski 

zakupił samochód, pamiętający schyłek I wojny światowej. Z racji dużych 
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kosztów jego eksploatacji, w tym dopuszczenia go do ruchu na drogach 

publicznych, auto było eksploatowane sporadycznie i jeżdżono nim po 

umieszczeniu z przodu białych tablic z napisem „ jazda próbna ”  ( z tego 

powodu nazywany był przez uczniów  Próbą  ). 324 

20 września 1931 - szkoła ze sztandarem i orkiestrą uczestniczyła w odsłonięciu 

pomnika Prezydenta Narutowicza w parku na Zawodziu. 325 

 

13 listopada 1931 - z okazji święta Stanisława Kostki młodzież miała dzień 

wolny od nauki; uczestniczyła w nabożeństwie w katedrze. 326 

1932 

21 stycznia 1932 – minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 

wydał zarządzenie dotyczące specjalnych audycji radiowych, które 

przeznaczone były dla młodzieży szkół średnich. Polecono, aby w szkołach, 

które posiadają odbiorniki radiowe umożliwiono uczniom korzystanie z  

specjalnie przygotowanych audycji radiowych. Zaproponowano, aby tak ułożyć 

plan lekcji, by audycje mogli wysłuchać uczniowie. 327 

31 stycznia 1932 – młodzież starszych klas zwiedzała wagon O. P. G ( Obrony 

Przeciw Gazowej ) wyposażony w sprzęt przeciwgazowy i filmy. 328 

2 lutego 1932 – na terenie szkoły rozpoczęły się kursy języka francuskiego; 

organizatorem było Towarzystwo Przyjaciół Francji w Częstochowie. 329 

2 lutego 1932 – wobec kryzysu finansowego w kraju szkolnictwo 

częstochowskie wyszło z inicjatywą wspierania młodzieży biednej w 

dożywianiu. Akcje polegały m. in. i na tym , że uczniowie z rodzin zamożnych 

przynosili ze sobą podwójną ilość kanapek i dzielili się z uczniami biednymi. 

Największe jednak potrzeby w tym względzie istniały w szkołach 

powszechnych. Dlatego wspieraniem ich zajęły się szkoły średnie. Gimnazjum 

                                                           
324 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 54- 55 
325 Kalendarium Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza [ online] [ dostęp 30 listopada 2013 ] dostępny w 
Internecie http://absolwenci.sieniu.czest.pl/index.php?show=art&which=1076 
326 Tamze, http://absolwenci.sieniu.czest.pl/index.php?show=art&which=1076 

 
327 W sprawie audycji radiowych dla młodzieży szkolnej, „ Goniec Częstochowski ” 1932 ( 21 I ), nr 16, s. 4 
328 Wagon szkolny O. P. G. w Częstochowie, „ Goniec Częstochowski ” 1932 ( 30 I ), nr 24, s. 4 
329 Kursy francuskiego przy Tow. Przyjaciół Francji w Częstochowie, „ Goniec Częstochowski ” 1932 ( 2 II ), nr 26, 
s. 4 



im. R. Traugutta przekazywało codziennie 25 śniadań do szkoły powszechnej nr 

1. 330 

6 lutego 1932 – uczniowie Traugutta uczestniczyli w koncercie i 

przedstawieniu, które miało miejsce w Gimnazjum im. H. Sienkiewicza na rzecz 

Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Całość przygotował nauczyciel muzyki 

Edward Mąkosza. 331 

14 lutego 1932 – uczniowie, grono pedagogiczne i poczet sztandarowy 

uczestniczyli w pochodzie z I Alei na Jasną Górę w ramach Święta Papieskiego. 
332 

14 lutego 1932 – w dziesięciolecie powstania orkiestry szkolnej prowadzonej 

przez Karola Wypaleńskiego w sali Gimnazjum im. H. Sienkiewicza odbył się 

koncert  symfoniczny, występ chórów i solistów. 333 

18 lutego 1932 – odbyło się spotkanie z rodzicami na którym nauczyciel fizyki 

Alfred Gadomski wygłosił prelekcję : Sprawa wychowania obywatelskiego 

młodzieży. 334 

19 lutego 1932 –w prezydium miasta omawiano przygotowania do obchodów 

imienin Marszałka Piłsudskiego. W składzie komitetu organizacyjnego znalazł 

się dyrektor Dominik Zbierski. 335 

20 lutego 1932 – harcerze uczestniczyli w zawodach łyżwiarskich, które 

rozegrano na lodowisku przy ul. Pułaskiego. W jeździe figurowej dowolnej 

trzecie miejsce zajął Jerzy Sosnowski. 336 

5 marca 1932 – uroczysty koncert ku czci św. Kazimierza zorganizowała 

Sodalicja Mariańska istniejąca przy Gimnazjum im. R. Traugutta w rocznicę 

dziesięciolecia jej istnienia. Koncert odbył się w sali Gimnazjum im. H. 

Sienkiewicza. Poprzedził go referat wygłoszony przez ks. Wojciecha 

Koźlickiego na temat : Młodzież w obliczu komunizmu. Swoją obecnością 
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uroczystość tę zaszczycił ks. biskup Tadeusz Kubina. Koncert przygotowali 

Karol Wypaleński i Edward Mąkosza.337 

11 marca 1932 –dyrektor szkoły Dominik Zbierski wygłosił prelekcję 

Marszałek Józef Piłsudski jako wódz narodu na spotkaniu byłych żołnierzy 

Polskiej Organizacji Wojskowej. 338 

11 marca 1932 – weszła w życie pierwsza w niepodległej Polsce ustawa 

dotycząca ustroju szkolnictwa. Wszystkie szkoły podzielone zostały na trzy 

grupy : państwowe, publiczne i prywatne. 339 

15 marca 1932 – dyrektor szkoły Dominik Zbierski w obecności komisarza 

miasta wygłosił krótkie przemówienie z okazji pożegnania sztafety pieszej 

udającej się do Warszawy z okazji imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego. 340 

18 – 19 marca 1932 – młodzież klas starszych uczestniczyła w dwudniowych 

obchodach imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego. W piątek uczniowie 

maszerowali w pochodzie alejami w kierunku dworca kolejowego, następnego 

dnia całość społeczności szkolnej uczestniczyła we mszy świętej w katedrze, a 

następnie w uroczystej akademii w Grand- Kinie. 341 

19 marca 1932  -  z okazji imienin Marszałka Piłsudskiego uczniowie 

Gimnazjum im. R. Traugutta wystawili sztukę Więzień Magdeburga 

reżyserowaną przez A. Piekarskiego i Suligowskiego. Sztuka została 

wystawiona w sali teatralnej Gimnazjum im. H. Sienkiewicza. 342 

3 kwietnia 1932 – podczas spotkania Akcji Katolickiej Jan Sołdrowski wygłosił 

odczyt : Kryzys współczesny, a religia.343 

9 kwietnia 1932 – w szkole odbył się odczyt informacyjny dla maturzystów. 344 

23 kwietnia 1932 – harcerze uczestniczyli w uroczystościach swojego patrona – 

św. Jerzego. O godzinie 8.00 wszyscy zebrali się w parku 3 - Maja pod 

pomnikiem Kazimierza Pułaskiego, skąd wyruszyli do kościółka Najświętszej 
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Marii Panny, gdzie mszę świętą celebrował ks. Tomalka, a kazanie wygłosił ks. 

Piotr Sobański. Po mszy harcerze wyruszyli przy dźwiękach orkiestry 

Gimnazjum R. Traugutta na plac szkolny przy ul. Waszyngtona. Tutaj dyrektor 

Gimnazjum H. Sienkiewicza Wacław Płodowski wygłosił przemówienie. 

Następnie odbyła się defilada ulicami miasta. 345 

3 maja 1932 – młodzież , grono pedagogiczne, poczet sztandarowy i szkolna 

orkiestra uczestniczyli w uroczystościach 3 Maja. Spod placu magistrackiego 

pochód udał się na błonie jasnogórskie , gdzie został odprawione nabożeństwo. 
346 

13 maja 1932 – Samopomoc Uczniowska i Koło Literackie przy Gimnazjum im. 

R. Traugutta zorganizowało wieczór poświęcony poezji współczesnej. Słowo 

wstępne wygłosili Jan Sołdrowski i Józef Mikołajtis. Następnie uczniowie 

zaprezentowali wiersze Zygadłowicza, Staffa, Słowackiego, Tuwima i 

Iłakowiczówny. Ilustracje muzyczną przygotował Karol Wypaleński, który 

kierował także orkiestrą gimnazjalną. Całość została zaprezentowana w sali 

Gimnazjum im. H. Sienkiewicza. 347 

14 maja 1932 – harcerze uczestniczyli w dwudniowym zlocie w Mstowie. 348 

18 maja 1932 – uczeń czwartej klasy Marian Pietrzak opisał w Gońcu 

Częstochowskim swoje wrażenia z trzydniowej wycieczki do Krakowa i Ojcowa 

; wyjazd przygotował i poprowadził Jan Sołdrowski. 349 

27 maja 1932 – uczniowie oglądali spektakl Zły czar M. Dynowskiej; 

przedstawienie przygotowały uczennice Miejskiego Seminarium 

Nauczycielskiego Żeńskiego. 350 

29 maja 1932 – Samopomoc Uczniowska zorganizowała w parku Staszica 

koncert orkiestry szkolnej. Zebrana kwotę pieniężna przeznaczono na kolonie 

letnie dla biednych dzieci. 351 
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8 czerwca 1932 – w Gońcu Częstochowskim ukazał się wykaz wszystkich 

maturzystów  Gimnazjum im. R. Traugutta.352 

10 czerwca 1932 -  na terenie szkoły odbył się odczyt dla częstochowskich 

maturzystów dotyczący zawodów technicznych. Spotkanie prowadzili 

zaproszeni inżynierowie. 353 

11 czerwca 1932 – w ogródku przy ul. Kościuszki ( obok Grand – Kina ) odbył 

się podwieczorek towarzyski zorganizowany przez patronów Gimnazjum im. R. 

Traugutta; do tańca przygrywała orkiestra wojskowa. 354 

14 czerwca 1932 – minister oświaty wydał zarządzenie dotyczące 

podręczników szkolnych. Z uwagi na ciężką sytuację gospodarczą dyrekcje 

szkół miały nie wprowadzać zmian w dotychczasowych podręcznikach 

szkolnych. 355 

19 czerwca 1932 – po uroczystej mszy świętej podczas której kazanie wygłosił 

ks. Wojciech Koźlicki rozpoczęła się uroczystość rozdania świadectw 

maturalnych. Na początku głos zabrał dyrektor Dominik Zbierski, a następnie 

wychowawcy : Franciszek Gollenhofer i Bronisław Łaba. Przemawiał także 

prezes Komitetu Rodzicielskiego Bystydziński. W imieniu uczniów glos zabrał 

przewodniczący Samopomocy Aleksander Charłaziński, natomiast maturzystów 

reprezentowali Jan Hłasko i Aleksander Wiklik.356 

28 czerwca 1932 – uroczysta mszą świętą pod szczytem jasnogórskim  

młodzież pożegnała rok szkolny. Świadectwa szkolne rozdano w szkole. 357 

13 sierpnia 1932 – młodzież obowiązkowo musiała się stawić do szkoły, gdzie 

otrzymała dokładne instrukcje co do ich zachowania się podczas przyjazdu 

Prezydenta Rzeczypospolitej do Częstochowy. 358 
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14 sierpnia 1932 – do Częstochowy przybył Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej Ignacy Mościcki. W alejach witała go młodzież szkolna.359 

21 sierpnia 1932 – uczniowie starszych klas uczestniczyli w obchodach 

jubileuszu 550 – lecia sprowadzenia obrazu Matki Boskiej na Jasną Górę. 360 

1 września 1932 – przeprowadzona w kwietniu przez wydawców zniżka cen 

podręczników o 10 – 20 % nie przyczyniła się do poprawy sytuacji. Problemem 

była zbyt późna zmiana programów nauczania co spowodowało, że 

wydawnictwa produkcję podręczników rozpoczęły dopiero w czerwcu. 361 

2 września 1932 – młodzież wraz z pocztem sztandarowym i orkiestrą 

uczestniczyli w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego pod szczytem Jasnej 

Góry. Msze odprawił ks. prałat M. Nosalski. 362 

13 września 1932 – wg nowego programu szkolnego w drugiej klasie szkoły 

średniej ograniczone zostały godziny do języka niemieckiego. 363 

18 września 1932 – częstochowscy harcerze spotkali się na placu przy ul. 

Kościuszki skąd ze sztandarami wyruszyli do kościółka N. Marii Panny, gdzie 

została odprawiona msza przez kapelana harcerzy ks. Piotra Sobańskiego. 364 

29 września 1932 – prezydium międzyszkolnej Komisji Porozumiewawczej 

podjęło decyzję o uczestnictwie młodzieży w mszy świętej za duszę żony 

Prezydenta ś.p. Michaliny Mościckiej. 365 

9 października 1932 – uczniowie i poczet sztandarowy uczestniczyli w 

powitaniu Generała Hallera. 366 

22 października 1932 – we wszystkich klasach na ostatniej lekcji odbyły się 

pogadanki na temat znaczenia harcerstwa, wieczorem harcerze uczestniczyli w 
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apelu poległych przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Marsza żałobnego zagrała 

orkiestra gimnazjalna pod kierunkiem Karola Wypaleńskiego. 367 

30 października 1932 – młodzież uczestniczyła w uroczystościach Chrystusa 

Króla. Uczniowie maszerowali w pochodzie spod kościoła św. Zygmunta  na 

Jasną Górę, 368 

1 listopada 1932 – młodzież zgromadziła się przed grobem Nieznanego 

Żołnierza, Any uczestniczyć w uroczystym apelu ku czci bohaterów, poległych 

za Ojczyznę. Następnie zgromadzeni udali się na cmentarze Św. Rocha i Kule , 

aby oddać hołd poległym w powstaniach śląskich  i w czasie wojny 

bolszewickiej. 369 

8 listopada 1932 – w lokalu przy Alei Wolności 13  odbyło się walne zebranie 

Komitetu Rodzicielskiego. 370 

10 – 11 – 12 listopada 1932 – w kościółku im. N. Marii Panny młodzież 

uczestniczyła w trzydniowych uroczystościach ku czci św. Stanisława Kostki. 
371 

10 – 11 listopada 1932 – podczas capstrzyku na placu magistrackim 

przemawiał dyrektor Dominik Zbierski; następnego dnia młodzież wzięła udział 

w uroczystej mszy św. na Jasnej Górze. Po południu zaprezentowała się 

orkiestra szkolna podczas pokazów na ulicach miasta. 372 

19 grudnia 1932 – w sali Gimnazjum im. H. Sienkiewicza odbyła się akademia 

z okazji tragicznie zmarłego pierwszego Prezydenta Polski Gabriela 

Narutowicza. W uroczystości tej wzięli udział uczniowie Gimnazjum im. R. 

Traugutta. Wystąpiła orkiestra symfoniczna pod kierunkiem Karola 

Wypaleńskiego, która zagrała fantazję z opery Moniuszki Verbum nobile. 

Wiersze recytował uczeń Aleksander Charłoziński. 373 

19 grudnia 1932 – część klas obejrzało spektakl Cud nad Wisłą, kolory został 

zaprezentowany w sali katedralnej. 374 

                                                           
367 20 – lecie Harcerstwa w Częstochowie, „ Goniec Częstochowski ” 1932 (9 X ), nr 233, s. 3 
368 Z obchodu święta Chrystusa – Króla w Częstochowie, „ Goniec Częstochowski ” 1932 (1 XI ), nr 252, s. 4 
369 Z uroczystego obchodu ku czci poległych za Ojczyznę, „ Goniec Częstochowski ” 1932 ( 3 XI ), nr 253, s. 3 
370 Zebranie Komitetu Rodzicielskiego II Gimnazjum państw., „ Goniec Częstochowski ” 1932 (6 XI ), nr 256, s. 5 
371 Nabożeństwo ku czci św. Stanisława Kostki, „ Goniec Częstochowski ” 1932 ( 10 XI ), nr 259, s. 4 
372 Obchód rocznicy Niepodległości w Częstochowie, „ Goniec Częstochowski ” 1932 (11 XI ), nr 260, s. 3 
373 Z akademii ku czci ś. P… Prezydenta G. Narutowicza, „ Goniec Częstochowski ” 1932 (20 XII ), nr 267, s. 3 
374 Specjalne przedstawienie dla młodzieży szkolnej, „ Goniec Częstochowski ” 1932 ( 19 XII ), nr 267, s. 3  



19 grudnia 1932 – w sali Rady Miejskiej połączone patronaty Gimnazjum im. 

R. Traugutta zorganizowały Bridge – czarna kawa. Dochód z imprezy 

przeznaczony został na niezamożnych uczniów. 375 

1933  

6 stycznia 1933 – harcerze uczestniczyli w zimowym zlocie w Olsztynie. 

Poświecony został sportom zimowym, ale ze względu na niesprzyjającą aurę 

zwiedzono kościół i uczestniczono we wspólnej mszy świętej. Następnie uczeń 

Opałko wygłosił referat o pracy harcerskiej w zimie w Gimnazjum im. R. 

Traugutta. 376 

19 stycznia 1933 – prasa krytykowała termin ferii zimowych. Okazało się, że 

pogoda nie sprzyjała i poza jazdą na lodowisku młodzież nie miała żadnych 

innych atrakcji. 377 

23 stycznia 1933 – z okazji 70 rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego 

odbyła się w szkole uroczysta akademia. Swoją obecnością zaszczycił szkołę 

wizytator Wierzbicki i weterani powstania. Po hymnie glos zabrał dyrektor 

Dominik Zbierski i uczeń Mieczysław Mielczarek Następnie wiersze 

deklamowali Stanisław Miklas, Tadeusz Osmęda i Czesław Włosiński. Wraz z 

orkiestrą szkolną na skrzypcach grali Norbert Kremski i Ignacy Szajkowicz. 

Referat W 70 – tą rocznicę wybuchu powstania styczniowego wygłosił Stefan 

Królik, Na koniec wszyscy uczestnicy akademii zostali utrwaleni na wspólnej 

fotografii. 378 

29 stycznia 1933 – w szkole odbył się odczyt radcy Edwarda Grygosińskiego na 

temat Z przeszłości powiatu Częstochowskiego. Wykład zorganizowało 

Towarzystwo Popularyzujące Kulturę Regionalną. 379 

1 lutego 1933 – jak pisała częstochowska prasa : w środę o godz. 19 – ej w 

salach szkolnych Gimn. im. R. Traugutta przy ul. Staszica nr 5 odbył się 

wieczorek taneczny w wielce urozmaiconym programie. Do tańca przygrywała 

orkiestra wojskowa. Dochód przeznaczono na wpisy niezamożnych uczniów. 380 

                                                           
375 „ Bridge – czarna kawa ” Patronatów II Gimnazjum, „ Goniec Częstochowski ” 1932 (19 XII ), nr 267, s. 3 
376 Zimowy zlot harcerzy w Olsztynie, „ Goniec Częstochowski ” 1933 (21 I ), nr 17, s. 3 
377 Po feriach zimowych, „ Goniec Częstochowski ” 1933 (19 I ), nr 15, s. 6 
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380 Wieczorek taneczny w Gimn. Im. R. Traugutta, „ Goniec Częstochowski ” 1933 ( 1 II ), nr 26, s. 5 



12 lutego 1933 – młodzież szkolna wraz z pocztem sztandarowym brała udział 

w uroczystościach Święta Papieskiego, które odbyły się w katedrze. 381 

18 lutego 1933 – w sobotę o godz. 20 – tej odbyła się w sali Rady Miasta 

Herbatka Karnawałowa. Gospodarzami był Komitet Rodzicielski  Gimnazjum 

im. R. Traugutta. Dochód został przeznaczony na uczniów niezamożnych. 382 

3 marca 1933 – częstochowska prasa pisała o zmianach w systemie zdawania 

egzaminu dojrzałości. Ministerstwo oświaty ustaliło, że na początku czerwca 

maturzyści będą zdawać egzaminy ustne , a w jednakowym terminie ( 16 

czerwca ) egzamin pisemny. Ustalono także , że w proponowanym temacie z 

języka polskiego powinno być mniej literatury, natomiast więcej zagadnień 

społecznych i państwowych. 383  

22 marca 1933 – w wieku 48 lat zmarł Bolesław Bystydziński , prezes 

Komitetu Rodzicielskiego Gimnazjum im. R. Traugutta. Był jednym z 

inicjatorów założenia kolonii i obozów letnich w Olsztynie. Będąc magistrem 

farmacji, prowadził aptekę w Częstochowie, potem założył hurtownię aptek 

Orbis. Odznaczony był Medalem Niepodległości i Krzyżem Legionów. 384 

25 marca 1933 – w sali straży pożarnej odbyła się uroczysta akademia 

przygotowana  przez Sodalicję uczniów Gimnazjum im. R. Traugutta. W części 

artystycznej grała orkiestra szkolna, a referat Istota miłosierdzia 

chrześcijańskiego przedstawił Zygmunt Kostarczyk, natomiast Eugeniusz 

Grzędziński wyrecytował  Orędzie jasnogórskie. 385 

4 kwietnia 1933 – z okazji rozpoczęcia przez papieża Piusa XI Roku Świętego 

uczniowie starszych klas uczestniczyli w kościele św. Jakuba we mszy 

świętej.386 

8 kwietnia 1933 – w sali straży pożarnej odbył się koncert muzyki polskiej, 

poświęcony twórczości Chopina i Moniuszki. Szkolną orkiestrą symfoniczną 

dyrygował Karol Wypaleński. 387 

                                                           
381 Delegacje szkół na nabożeństwo w dniu Święta Papieskiego, „ Goniec Częstochowski ” 1933 (11 II (, nr 34, s. 
3 
382 „ Herbatka karnawałowa ” Patronatów II Gimnazjum państw., „ Goniec Częstochowski ” 1933 (17 II ), nr 39, 
s. 3 
383 Matura na odwrót, najpierw ustna, potem pisana, „ Goniec Częstochowski 1933 ( 3 III ), nr 51, s. 5 
384 Z karty żałobnej, „ Goniec Częstochowski 1933 (23 III ), nr 68, s. 3 
385 Z akademii sodalicyjnej państw. Gimn. Im. R. Traugutta, „ Goniec Częstochowski 1933 ( 5 IV ), nr 79, s. 3 
386 Ze szkół średnich, „ Goniec Częstochowski 1933 (4 IV ), nr 78, s. 3 
387 Uczniowski wieczór Muzyki Polskiej, „ Goniec Częstochowski 1933 ( 2 IV ), nr 77, s. 3 



8 kwietnia 1933 – Goniec Częstochowski przedstawił listę osób i kwotę, która 

wpłacili na kolonie w Olsztynie dla biednych uczniów.388 

16 kwietnia 1933 – w Brwinowie pod Warszawą zmarł Wincenty Szudejko, 

były dyrektor częstochowskiego gimnazjum, współtwórca Gimnazjum im. R. 

Traugutta. 389 

3 maja 1933 – młodzież uczestniczyła w uroczystościach Królowej Korony 

Polskiej pod szczytem Jasnej Góry. Specjalnie młodzież szkolna pod kierunkiem 

Edwarda Mąkoszy zaśpiewała Bogurodzicę. 390 

6 maja 1933 – w sali Rady Miejskiej odbyła się tzw. Towarzyska herbatka. 

Pomysłodawcami byli sponsorzy Gimnazjum im. R. Traugutta, którzy w ten 

sposób wsparli finansowo biednych uczniów.391  

17 maja 1933 – prezydium Międzyszkolnej Komisji Porozumiewawczej podało 

do wiadomości, że nastąpią zmiany organizacyjne w roku szkolnym 1933 / 

1934. Obecne drugie klasy gimnazjum zostaną na pierwsza klasę w systemie 

czteroletnim gimnazjów. 392 

24 maja 1933 – ministerstwo oświaty poinformowało szkoły, że od roku 

szkolnego 1933 / 1934 uczniowie muszą nosić obowiązkowo mundurki i czapki. 

Marynarki i płaszcze miały być dwurzędowe koloru granatowego. 393 

28 maja 1933 – wg nowego regulaminu rozpoczęły się egzaminy dojrzałości; z 

ogólnej liczby 56 uczniów do egzaminów dopuszczono 45. 394 

7 – 15 czerwca 1933 – w salonie Towarzystwa Przyjaciół Francji koło 

fotograficzne przy Gimnazjum im. R. Traugutta zorganizowało wystawę 

fotografii znanego na całym świecie Jana Bułhaka. Opiekę nad wystawą 

sprawował Jan Sołdrowski. Jan Bułhak był profesorem fotografii artystycznej w 

szkole Sztuk Pięknych w Wilnie. 395 

                                                           
388 O dobro młodzieży !, „ Goniec Częstochowski 1933 ( 8 IV ), nr 82, s. 5 
389 Z karty żałobnej, „ Goniec Częstochowski 1933 (20 IV ), nr 90, s. 3 
390 Program Nabożeństwa na Jasnej Górze w dniu Uroczystości Królowej Korony Polskiej 3 – go maja 1933 roku, 
„ Goniec Częstochowski 1933 (3 V ), nr 101, s. 6 
391 „ towarzyska herbatka ” Patronatów II Gimn. Państw., „ Goniec Częstochowski 1933 ( 5 V ), nr 102, s. 5 
392 W sprawie organizacji przyszłego roku szkolnego, „ Goniec Częstochowski 1933 ( 17 V ), nr 112, s. 3 
393 Młodzież szkół średnich obojga płci będzie nosić mundurki, „ Goniec Częstochowski 1933 ( 24 V ), nr 118, s. 5 
394 Na progu matury…,„ Goniec Częstochowski 1933 ( 28 V ), nr 121, s. 5 
395 Wystawa Bułhaka w Częstochowie, „ Goniec Częstochowski 1933 ( 8 VI ), nr 129, s. 5 



28 – 29 czerwca 1933 – młodzież i szkolna orkiestra wzięła udział w 

uroczystościach związanych z Dniem Morza. Święto to obchodzone było w 

całym kraju, a patronował Prezydent Rzeczypospolitej Polski Ignacy Mościcki. 
396 

29 czerwca 1933 – przy dźwiękach orkiestry maturzyści wyruszyli do kościoła 

św. Jakuba na nabożeństwo. Następnie w budynku przy Alei Wolności 13 

rozdano świadectwa dojrzałości. Przemawiał dyrektor Dominik Zbierski, 

wychowawca Alfred Gadomski, przedstawiciel rodziców rejent Koss i uczeń 

ósmej klasy Edward Misiura. 397 

10 sierpnia 1933 – minister oświaty wydał instrukcję dotyczącą programu 

nauczania w pierwszej klasie nowego 4 – letniego gimnazjum. 398 

21 sierpnia 1933 – rozpoczął się nowy rok szkolny nabożeństwem pod 

jasnogórskim szczytem. Młodzież zaprezentowała się w nowych przepisowych 

mundurkach. 399 

23 sierpnia 1933 – Ministerstwo Oświaty wydało komunikat o podręcznikach 

szkolnych, które mają obowiązywać w zbliżającym się roku szkolnym. 400 

3 września 1933 – hufiec harcerski uroczyście rozpoczął pracę w nowym roku 

szkolnym.  Po zbiórce przed szkołą harcerze przemaszerowali do kościółka 

Najświętszej Marii Panny, gdzie mszę odprawił ks. Piotr Sobański.  Zbiórka 

zakończyła się na placu szkolnym odczytaniem okolicznościowego rozkazu. 401 

10 września 1933 – częstochowska prasa poruszyła problem podręczników 

szkolnych. Młodzież uczęszczała do szkół już trzy tygodnie, natomiast cały czas 

brakowało podręczników. 402 

16 września 1933 – cała społeczność szkolna wraz z pocztem sztandarowym 

zebrała się na Nowym Rynku skąd w pochodzie z udziałem innych 

                                                           
396 Z zebrania Kom. Wykonawczego „ Święta Morza ”, „ Goniec Częstochowski 1933 (25 V ), nr 119, s. 4 
397 Z uroczystości rozdania matur w Ii Gimnazjum państw., „ Goniec Częstochowski 1933 ( 2 VII ), nr 148, s. 3 
398 Program nauki w I klasie gimnazjum nowego typu, „ Goniec Częstochowski 1933 ( 10 VIII ), nr 181, s. 3 
399 Rozpoczęcie zajęć szkolnych w poniedziałek, dn. 21 sierpnia r.b., „ Goniec Częstochowski 1933 ( 22 VIII ), nr 
190, s. 3 
400 Minister oświaty o książkach szkolnych, „ Goniec Częstochowski 1933 ( 23 VIII ), nr 141, s. 4 
401 Z życia miejscowego Harcerstwa, „ Goniec Częstochowski 1933 ( 3 IX ), nr 201, s. 5 
402 Nauka w szkołach bez podręczników, „ Goniec Częstochowski 1933 ( 10 IX ), nr 207, s. 5 



częstochowskich szkól wyruszyła na Jasną Górę , gdzie odbyły się uroczystości 

związane z 250 – leciem odsieczy wiedeńskiej. 403 

28 września 1933 – w związku z wprowadzeniem jednolitego stroju 

uczniowskiego, w okresie jesiennym i zimowym młodzież mogła używać 

swetrów, kołnierzy futrzanych, ochraniaczy na uszy i szalów. Rozporządzenie 

wydały władze miejskie. 404 

29 września 1933 – drużyna sanitarna wygrała zawody organizowane przez 

Polski Czerwony Krzyż; uczniowie musieli pokonać m.in. teren skażony 

środkami bojowymi. 405 

14 października 1933 – w sali Rady Miasta  odbyła się tzw. Herbatka 

Olsztyńska, zabawa, z której dochód został przeznaczony na dokończenie 

budowy osiedla zdrowotnego w Olsztynie dla wychowanków Gimnazjum im. R. 

Traugutta.406 

28 października 1933 – ministerstwo oświaty wydało rozporządzenie , na mocy 

którego w nowym roku szkolnym 1934 / 1935 dla klas drugich zostały wydane 

nowe podręczniki szkolne. 407 

29 października 1933 – cała społeczność szkolna wraz z orkiestrą i pocztem 

sztandarowym uczestniczyła na Jasnej Górze w uroczystościach Chrystusa 

Króla. 408 

1 listopada 1933 – uczniowie wraz z pocztem sztandarowym zebrali się na 

placu magistrackim skąd wyruszyli pod Grób Nieznanego Żołnierza. Tam 

odbyły się uroczystości upamiętniające tych wszystkich , którzy oddali życie za 

Ojczyznę. 409 

7 listopada 1933 – dyrektor Dominik Zbierski wygłosił referat 15 – lecie Polski 

niepodległej w ramach spotkania Związku Żołnierzy POW. 410 

                                                           
403 Nabożeństwo wieczorne. Rozpoczęcie uroczystości 250 – lecia odsieczy wiedeńskiej, „ Goniec Częstochowski 
1933 ( 16 IX ), nr 212, s. 4 
404 Zimowy strój młodzieży szkolnej, „ Goniec Częstochowski 1933 ( 28 IX ), nr 222, s. 5 
405 Z popisu P. C. L. na wystawie przemysłu, „ Goniec Częstochowski 1933 ( 29 IX ), nr 223, s. 5 
406 Na dokończenie osiedla zdrowotnego w Olsztynie, „ Goniec Częstochowski 1933 ( 8 X ), nr 231, s. 5 
407 Nowe podręczniki, „ Goniec Częstochowski 1933 ( 28 X ), nr 248, s. 9 
408 Obchód święta Chrystusa Króla w Częstochowie, „ Goniec Częstochowski 1933 ( 29 X ), nr 249, s. 9 
409 Program uroczystości w dniu 1 listopada 1933 roku, „ Goniec Częstochowski 1933 ( 1 XI ), nr 251, s. 6 
410 Wieczór odczytowy P. O. W. , „ Goniec Częstochowski 1933 ( 7 XI ), nr 255, s. 4 



11 listopada 1933 – wszyscy uczniowie i poczet sztandarowy uczestniczyli w 

uroczystościach związanych z odzyskaniem niepodległości. Uroczysta mszę św. 

odprawił ks. prefekt Michał Ciesielski. 411 

12 listopada 1933 – w ramach Tygodnia Związku Strzeleckiego rozegrano 

zawody strzeleckie. Tytuł mistrza szkół średnich zdobył uczeń Gimnazjum im. 

R. Traugutta Stanisław Żak ( nagrodą był rower ), 412 

14 listopada 1933 – odbyło się walne zebranie rodziców i opiekunów uczniów. 
413 

22 listopada 1033 – ministerstwo oświaty ustaliło , że rok szkolny ma składać 

się z 205 dni zajęć po odliczeniu niedziel, świąt i przerw zimowych i letnich. 

Każdy rok szkolny miał składać się z czterech okresów i 32 godzin tygodniowo. 
414 

23 listopada 1933 – uczeń klasy szóstej Zdzisław Ataniel strzałem z rewolweru 

popełnił samobójstwo. Ciało znaleziono w piwnicy Powiatowej Komendy 

Policji. 415 

24 listopada 1933 – staraniem Samopomocy uczniów w sali Gimnazjum im. H. 

Sienkiewicza uczniowie Traugutta przygotowali wieczór poezji i muzyki 

współczesnej. 416 

29 listopada 1933 – ministerstwo oświaty postanowiło, że w nowym programie 

uwzględniona będzie większa ilość godzin z fizyki i chemii; postanowiono 

także, że wprowadzone zostaną zajęcia w 15 osobowych grupach. 417 

1934  

20 stycznia 1934 – w hotelu Polonia odbyła się Czarna kawa – bridge. Do 

tańca przygrywała doborowa orkiestra. Imprezę zorganizował Komitet 

                                                           
411 Uroczyste nabożeństwo w dniu święta Niepodległości, „ Goniec Częstochowski 1933 ( 11 XI ), nr 259, s. 3 
412 O tytuł mistrza Częstochowy, „ Goniec Częstochowski 1933 ( 14 XI ), nr 261, s. 4 
413 Zebranie rodziców, „ Goniec Częstochowski 1933 ( 11 XI ), nr 259, s. 3 
414 205 dni w roku szkolnego, „ Goniec Częstochowski 1933 ( 22 XI ), nr 268, s. 3 
415 Tragedia ucznia. Wystrzałem z rewolweru pozbawił się życia, „ Goniec Częstochowski 1933 ( 23 XI ), nr 269, 
s. 4 
416 Wieczór poezji współczesnej i muzyki, „ Goniec Częstochowski 1933 ( 24 XI ), nr 270, s. 3 
417 Większy nacisk na fizykę i chemię, „ Goniec Częstochowski 1933 ( 29 XI ), nr 274 , s. 3 



Rodzicielski przy Gimnazjum R. Traugutta, dochód z imprezy przeznaczono na 

niezamożnych uczniów. 418 

2 lutego 1934 – nauczyciel matematyki Jarosław Awgulewicz został wybrany 

na wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Astronomii.419 

28 lutego 1934 – do władz nauczycielskiego koła LOPP został wybrany 

dyrektor Dominik Zbierski. 420 

18 – 19 marca 1934 – uczniowie wzięli udział w dwudniowych uroczystościach 

z okazji imienin Marszała Józefa Piłsudskiego. Orkiestra szkolna grała 19 marca 

popołudniu w II Alei.421  

24 marca 1934 – w sali Gimnazjum im. H. Sienkiewicza odbył się koncert 

orkiestry symfonicznej i chóru Gimnazjum im. R. Traugutta. Pomysłodawcą 

była szkolna Samopomoc, prężnie działająca w szkole. 422 

30 marca 1934 – Ministerstwo Oświaty wydało zarządzenie w sprawie 

organizacji roku szkolnego 1934 / 1935 w szkołach średnich 

ogólnokształcących. Kandydaci do pierwszej klasy byli przyjmowani po 

ukończeniu sześciu klas szkoły powszechnej na podstawie egzaminu wstępnego. 
423 

6 kwietnia 1934 – Ministerstwo Oświaty wydało rozporządzenie w sprawie 

realizacji programu nauczania. Z obecnych klas pierwszych młodzież przejdzie 

do nowej drugiej klasy. Uzgodniono plan godzin – religia - 2 godziny 

tygodniowo, język polski - 4, język łaciński - 4, język obcy nowożytny - 4, 

historia - 3, geografia - 2, ćwiczenia cielesne – 2. W sumie oznaczało to 30 

godzin. Jako nadobowiązkowe przedmioty : rysunki - 2 i muzyka od 1 – 4 . 424 

13 kwietnia 1934 – wobec małej ilości miejsc postanowiono, że odbędą się 

egzaminy do klasy pierwszej i drugiej nowego typu. Pierwszeństwo w przyjęciu 

                                                           
418 „ Czarna kawa – bridge ” w Polonii, „ Goniec Częstochowski 1934 ( 20 I ), nr 15, s. 4 
419 Z walnego zebrania Tow. Przyjaciół Astron. Oddziału Częstochowskiego, „ Goniec Częstochowski 1934 ( 2 II ), 
nr 26, s. 5 
420 Z walnego zebrania Nauczycielskiego koła L.O.P.P., „ Goniec Częstochowski 1934 ( 28 II ), nr 47, s. 3 
421 Z uroczystego obchodu imienin Marsz. Piłsudskiego, „ Goniec Częstochowski 1934 ( 22 III ), nr 64, s. 5 
422 Koncert orkiestry Gimn. Im. R. Traugutta, „ Goniec Częstochowski 1934 ( 24 III ), nr 68, s. 4 
423 Przyjęcia i egzaminy do gimnazjów, „ Goniec Częstochowski 1934 ( 30 III ), nr 73, s. 4 – 5  
424 Drugi rok realizacji nowego ustroju szkolnego. Nowe klasy 2 – gie w gimnazjach. „ Goniec Częstochowski 
”1934 ( 6 IV ), nr 78, s. 3 



będą mieli ci wszyscy uczniowie, którzy złożą egzamin ze wszystkich 

przedmiotów z najlepszymi wynikami.425 

23 kwietnia 1934 – uczniowie starszych klas uczestniczyli w uroczystości we 

wsi Wąsosz, gdzie 23 kwietnia 1863 roku oddziały powstańcze stoczyły bitwę w 

Osjanami dowodzonymi przez Pułkownika Suworowa. Na mogiłach 

powstańców młodzież złożyła kwiaty. 426 

23 kwietnia 1934 – drużyny harcerskie przy Gimnazjum Traugutta 

uczestniczyły w uroczystej zbiórce i mszy świętej w kościele Najświętszej Marii 

Panny. Po uroczystościach harcerze  spotkali się przy ognisku. 427 

 2 – 3 maja 1934 – w przeddzień uroczystości uczniowie z pochodniami wzięli 

udział w capstrzyku na placu magistrackim. Następnego dnia  cała społeczność 

szkolna z pocztem sztandarowym i orkiestrą wzięła udział w uroczystościach na 

błoniach jasnogórskich. 428 

8 maja 1934 – Komitet Rodzicielski przy Gimnazjum im. R. Traugutta 

zorganizował w sali cukierni Antoniego Błaszczyńskiego ( róg ul. I Alei i ul. 

Piłsudskiego )towarzyski dancing. Całkowity dochód przeznaczony został na 

zapłacenie wpisowego za niezamożnych uczniów. 429 

11 maja 1934 – tradycyjnie uroczystościami pod szczytem jasnogórskim 

rozpoczął się doroczny XI Tydzień Lotniczy; następnie odbyła się defilada 

wszystkich szkolnych kół LOOP i PCK. Wśród defilujących byli też uczniowie 

gimnazjum Traugutta. 430 

16 maja 1934 – Ministerstwo Oświaty przypomniało, że od 15 sierpnia 

młodzież szkól średnich będzie obowiązywać mundur szkolny. Wzory 

mundurów zostały ustalone przez ministerstwo. Noszenie ich obowiązywać 

będzie także w czasie ferii. 431 

                                                           
425 Konkursowy egzamin do szkół państwowych, „ Goniec Częstochowski ” 1934 ( 13 IV ), nr 84, s. 5 
426 Uroczysty obchód ku czci bohaterów 1863 roku, „ Goniec Częstochowski ” 1934 ( 24 IV ), nr 92, s. 3 
427 Uroczystość św. Jerzego, „ Goniec Częstochowski ” 1934 ( 29 IV ), nr 98, s. 4 
428 Z uroczystego obchodu Święta Narodowego 3 – go Maja, „ Goniec Częstochowski ” 1934 ( 4 V ), nr 102, s. 5 
429 Towarzyski dancing, „ Goniec Częstochowski ” 1934 ( 8 V ), nr 104, s. 4 
430 Tydzień lotniczy rozpoczął się wczoraj, „ Goniec Częstochowski ” 1934 ( 12 V ), nr 107, s. 3 
431 Obowiązek mundurowy w szkole, „ Goniec Częstochowski ” 1934 ( 16 V ), nr 110, s. 3 



17 maja 1934 -  profesor Józef Mikołajtis w sali Straży Ogniowej wygłosił 

wykład dla rodziców wszystkich szkół średnich na temat Rozwoju młodzieży w 

świetle psychologii. 432 

12 czerwca 1934 – odbyło się uroczyste poświęcenie nowo wybudowanego  

w osiedla  Gimnazjum im. R. Traugutta w Olsztynie. O godz. 11.00 

rozpoczęły się uroczystości z udziałem biskupa Tadeusza Kubiny, kuratora 

Krakowskiego Okręgu Szkolnego Wierzbickiego, starosty Eustachiewicza, 

prezydenta miasta Mackiewicza, dyrektorów Dominika Zbierskiego i Wacława 

Płodowskiego ( Gimnazjum im. H. Sienkiewicza ). Komitet Rodzicielski 

reprezentował J. Seredyński, Wobowcowa, Parczyńska, Bociańska, Własińska, 

Grzedzińska, Chajutinowa, Polechowa, Dębowska, Konarska i Wieczorowa. 

Przy dźwiękach orkiestry zaproszeni goście przeszli wśród szpaleru młodzieży. 

Na tę okoliczność Karol Wypaleński skomponował specjalny utwór Prezentuj 

broń . Budynek został wzniesiony kosztem 40 tysięcy złotych i prezentował się 

imponująco. W środku znajdowała się duża sala rekreacyjna, czytelnia, 

sekretariat, dwie sale lekcyjne, pokoje dla nauczycieli, jadalnia, a na półpiętrze 

umywalnia, prysznice, kuchnia i pokoje dla służby. Budynek był skanalizowany, 

z pod łączem elektrycznym. W pobliży wybudowana została także pływalnia 433 

15 – 16 czerwca 1934 – odbyły się egzaminy pisemne i ustne dla tych 

wszystkich uczniów, którzy ubiegali się o przyjecie do klasy pierwszej nowego 

typu. 434 

16 czerwca 1934 – uroczystym nabożeństwem na błoniach jasnogórskich 

pożegnano rok szkolny. Mszę  świętą celebrował ks. kanonik Grochowski, w 

asyście ks. prefekta Piotra Sobańskiego i ks. prefekt Stanisława Gałązki, kazanie 

do młodzieży wygłosił ks. prefekt F. Gryglewicz.435 

2 lipca 1934 – odbyło się rozdanie świadectw maturalnych. Uroczystość 

rozpoczęła się zbiórką wszystkich uczniów w szkole, a następnie przemarszem z 

orkiestrą i sztandarem do kościoła św. Jakuba. Następnie po powrocie do szkoły 

w sali na pierwszym piętrze nastąpiło rozdanie świadectw. Przemówienie 

wygłosili dyrektor Dominik Zbierski, prezes Komitetu Rodzicielskiego 

                                                           
432 Odczyt dla rodziców uczniów szkół średnich, „ Goniec Częstochowski ” 1934 ( 16 V ), nr 110, s. 3 
433 Poświęcenie osiedla II Gimnazjum w Olsztynie, „ Goniec Częstochowski ” 1934 ( 16 VI ), 16 VI ), nr 34, s. 5; Z 
uroczystości poświęcenia osiedla uczniowskiego Ii Gimn. państw. w Olsztynie, tamże 1934 ( 14 VI ), nr 133, s. 3 
434 Egzamin wstępny do klasy pierwszej gimn. nowego typu, „ Goniec Częstochowski ” 1934 ( 15 IV ), nr 86, s. 4 - 
5 
435 Zakończenie roku szkolnego, „ Goniec Częstochowski ” 1934 ( 16 VI ), nr 135, s. 3 



Serednicki, prezes Samopomocy Uczniowskiej Roman Toczyłowski i 

przedstawiciel maturzystów Kajetan Torosiewicz. 436 

lipiec 1934 – 11 drużyna harcerzy wodnych  przebywała na obozie nad rzeką 

Pilicą. 437 

16 września 1934 – szkolne drużyny harcerskie przybyły na plac szkolny przy 

ul. Kościuszki po czym wyruszyli do katedry, gdzie odprawiono uroczystą mszę 

świętą. Następnie odczytany został rozkaz i wszyscy zebrani wyjechali na 

wycieczkę do Olsztyna i Sokolich Gór. 438 

10 listopada 1934 – w salonach hotelu Polonia odbyła się tzw. Czarna kawa, 

która zorganizował Komitet Rodzicielski i sponsorzy szkoły. Cały dochód z 

imprezy przeznaczony został na pomoc dla biednych uczniów. 439 

1935 

22 stycznia 1935 – młodzież szkolna pod kierunkiem nauczyciela języka 

niemieckiego Teodora Kusznira zwiedzała zakłady graficzne Gońca 

Częstochowskiego.440 

24 stycznia 1935 – Ministerstwo Oświaty wydało komunikat o przygotowaniu 

programu nauczania w szkolnictwie średnim dla klas trzecich ( ówcześnie 

piątych ). 441 

26 stycznia 1935 – w sali Rady Miejskiej Komitet Rodzicielski zorganizował 

zabawę przy tzw. Czarnej kawie. Cały zysk z imprezy przeznaczono na 

niezamożnych uczniów. 442 

2 lutego 19356 – uczniowie wraz z nauczycielami i pocztem sztandarowym 

uczestniczyli we mszy świętej w dniu imienin Józefa Piłsudskiego; nabożeństwo 

odprawił ks. prałat Bolesław Wróblewski w katedrze. 443 

                                                           
436 Uroczystość rozdania świadectw matur. W II – em  Gimnazjum państw., „ Goniec Częstochowski ” 1934 ( 24 
VI ), nr 142, s. 6 
437 Z życia harcerskiego, „ Goniec Częstochowski 1934 ( 15 IX ), nr 211, s. 3 
438 Uroczystość harcerska, „ Goniec Częstochowski 1934 ( 16 IX ), nr 212, s. 3 
439 „ Czarna kawa ” w salonach hotelu „ Polonia ”, „ Goniec Częstochowski 1934 ( 14 X ), nr 236, s. 5 
440 Wycieczka uczniowska w zakładach graficznych „ Gońca Częstochowskiego ”, „ Goniec Częstochowski ”1935 
( 22 I ), nr 18, s. 4 
441 Program dla klas gimnazjum nowego typu, „ Goniec Częstochowski ”1935 ( 24 I ), nr 20, s. 5 
442 „ Czarna kawa ”w sali Rady Miejskiej, „ Goniec Częstochowski ”1935 ( 27 I ), nr 23, s. 6 
443 Uroczyste nabożeństwo w dniu imienin P. Prezydenta Rzeczypospolitej, „ Goniec Częstochowski ”1935 ( 2 II ), 
nr 28, s. 5 



7 marca 1935 – nauczyciele wystosowali list do Ministerstwa Oświaty z prośbą, 

aby uporządkować terminy zdawania egzaminów maturalnych. Wnioskowali, 

aby egzaminy ukończono do momentu zakończenia roku szkolnego ( wtedy 

ustne egzaminy trwały jeszcze w lipcu). Postulowano także, aby skrócić przerwę 

pomiędzy egzaminami pisemnymi a ustnymi. 444 

18 - 19 marca 1935 – podczas capstrzyku na placu magisterskim 

zorganizowanym z okazji imienin marszałka Józefa Piłsudskiego przygrywała 

orkiestra szkolna Gimnazjum im. R. Traugutta; następnego dnia delegacja 

młodzieży z profesorami i dyrektorem Dominikiem Zbierskim uczestniczyła w 

uroczystej akademii, która dobyła się w sali straży pożarnej. 445 

19 marca 1935 – Ministerstwo Oświaty poinformowało wszystkie szkoły, aby 

ułożyły tak program zdawania matur, aby zakończyły się do 20 czerwca. 446 

27 marca 1935 – Ministerstwo Oświaty poinformowało wszystkie szkoły, że 

zbieranie pieniędzy w szkole ma mieć charakter czysto dobrowolny, jedynie 

ustalona tzw. taksa administracyjna winna być respektowana przez rodziców.447 

28 kwietnia 1935 – hufiec harcerski wziął udział w nabożeństwie ku czci św. 

Jerzego ( patrona harcerzy ); uroczystości odbyły się w kościele N. Marii Panny. 
448 

2 maja 1935 – w capstrzyku na placu magistrackim z okazji święta 3 Maja 

wzięła udział orkiestra szkolna, a także uczniowie wraz z nauczycielami. Po 

sformułowaniu szyku wszyscy zebrani przemaszerowali ulicami miasta w 

kierunku Jasnej Góry. 449 

10 maja 1935 – ministerstwo oświaty zaproponowało zmiany w procedurze 

zdawania egzaminów wstępnych do szkół średnich. Uczniowie przystępujący do 

egzaminów, musieli początkowo wysyłać podania do  zaopiniowania do 

inspektoratu, skąd odsyłane były do dyrekcji gimnazjum. Egzamin wstępny 

trwał cztery dni. Młodzież egzaminowano ze wszystkich przedmiotów, 

zwolnieni byli jedynie ci uczniowie, których prace pisemne oceniono bardzo 

                                                           
444 Matura w szkołach średnich, „ Goniec Częstochowski ”1935 ( 7 III ), nr 55, s. 6 
445 Dzisiejsze Akademie ku czci Marszałka Piłsudskiego, „ Goniec Częstochowski ”1935 ( 19 III ), nr 65, s. 5; Z 
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446 Egzaminy maturalne musza się skończyć do 20 czerwca, „ Goniec Częstochowski ”1935 ( 19 III ), nr 65, s. 5 
447 Doniosły okólnik o składkach w szkołach, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 27 III ), nr 72, s. 3 
448 Obchód św. Jerzego przez harcerzy, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 28 IV ), nr 99, s. 4 
449449449 Capstrzyk w przeddzień święta 3 – go maja, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 2 V ), nr 102.s. 3 



dobrze. W komisjach egzaminacyjnych uczestniczyli nauczyciele szkół 

powszechnych, ale jedynie w formie obserwatorów.  450 

13 maja 1935 – uczniowie szkoły uczestniczyli w uroczystościach tygodnia 

LOPP. Po nabożeństwie pod jasnogórskim szczytem wszystkie szkoły z 

pocztami sztandarowymi maszerowali ulicami Częstochowy. 451 

15 - 16 maja 1935 – uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli w mszy 

żałobnej odprawionej przez ks. kanonika Jana  Grochowskiego w intencji 

zmarłego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.452 

18 maja 1935 – uczniowie uczestniczyli w mszy świętej odprawionej na 

błoniach klasztoru jasnogórskiego ku czci zmarłego marszałka Józefa 

Piłsudskiego. Po uroczystościach kościelnych wszyscy zgromadzenie udali się 

na plac magistracki, gdzie złożono kwiaty i wieńce przed popiersiem marszałka. 
453 

24 maja 1035 – Kuratorium Okręgu wydało okólnik, w którym określono 

sposób przyjmowania dokumentów do częstochowskich gimnazjów. 

Postanowiono, że wszyscy chętni uczniowie złożą teczki z dokumentami do 

Gimnazjum im. H. Sienkiewicza, następnie po egzaminach dyrektorzy 

przydzielą kandydatów równo pomiędzy wspomniane wyżej gimnazjum i 

Gimnazjum im. R. Traugutta. 454 

26 maja 1935 – młodzież częstochowskich gimnazjów ( również gimnazjum 

im. R. Traugutta ) wyjechała na trzydniową wycieczkę do Gdyni, Gdańska i na 

Hel. W sumie wyjechało ponad 1000 gimnazjalistów.455 

 maj 1935 – młodzież zdawała po raz pierwszy egzamin dojrzałości w systemie 

8 – letniego gimnazjum.456 

                                                           
450Zmiany w procedurze egzaminów wstępnych do gimnazjów, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 10 V ), nr 108, 
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451 Tydzień LOPP uroczyście rozpoczęty w dniu wczorajszym, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 14 V ), nr 111, s. 3 
452 Uroczystości żałobne w Częstochowie, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 16 V ), nr 113, s. 4 
453 Uroczystości żałobne w hołdzie Marszałkowi Polski S. P. Józefowi Piłsudskiemu, „ Goniec Częstochowski ” 
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454 Egzaminy wstępne do państwowych gimnazjów męskich w Częstochowie, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 
24 V ), nr 120, s. 4 
455 Wycieczka szkolna z Częstochowy do Gdyni, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 28 V ), nr 123, s. 3 
456 J. Kołodziejski, II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2000, s. 24 



3 czerwca 1935 – w kinie Luna młodzież oglądała 45 – minutowy film z 

uroczystości pogrzebowych Józefa Piłsudskiego. Obok kina ustawiona została 

figura  marszałka w błękitnym mundurze. 457 

8 czerwca 1935 – nauczyciele uczestniczyli w specjalnym posiedzeniu 

Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych poświeconemu 

Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Główny referat wygłosił dyrektor 

Gimnazjum im. H. Sienkiewicza Wacław Płodowski, który przypomniał słowa 

wypowiedziane przez Marszałka na zjeździe nauczycieli 10 września 1923 roku:  

Stanęliśmy do pracy odrodzenia w odrodzonej ojczyźnie, aby odrodzić dusze, 

które się w niewoli splugawiły i znikczemniały. Odrodzić dusze ludzkie, zmienić 

człowieka, zrobić go lepszym, wyższym, potężniejszym i silniejszym – oto wasze 

zadanie. 458 

13 czerwca 1935 – Ministerstwo Oświaty podało do wiadomości, że pracuje nad 

cenami podręczników do szkól średnich, tak aby w nadchodzącym roku 

szkolnym były dostępne i tanie już pod koniec sierpnia. 459 

15 czerwca 1935 – Ministerstwo Oświaty wydało zarządzenie, aby przed 

końcem roku poddać badaniom lekarskim przeciwtyfusowym młodzież. 

Uczniowie zostali pouczeni o sposobach zakażania się i środkach 

zapobiegawczych. Wszyscy ci, którzy w wakacje wybierają się w okolice, gdzie 

zazwyczaj szerzy się nagminnie dur brzuszny poddana została szczepieniom 

ochronnym. 460 

20 czerwca 1935 – Goniec częstochowski podał pełną listę maturzystów , którzy 

ukończyli Gimnazjum im. R. Traugutta. 461 

15 lipca 1935 – do Zarządu Miejskiego Komitetu Olimpijskiego wybrany został 

nauczyciel wychowania fizycznego Kazimierz Kutyba.462 

1 września 1935 – pracę podejmuje nauczyciel fizyki i matematyki Piotr 

Marszałek. 463 

                                                           
457 Z góra 60 tysięcy osób, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 5 VI ), nr 129, s. 3 
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460 Przeciwtyfusowe szczepienia młodzieży szkolnej, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 15 VI ), nr 137, s. 3 
461 Abiturienci państw. Gimnazjum im. R. Traugutta, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 20 VI ), nr 137, s. 6 
462 Miejski Komitet Olimpijski powstał w Częstochowie, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 1 VIII ), nr 175, s. 3 -4 
463 J. Kołodziejski, 86 lat Gimnazjum i Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie 1920 – 2005, s. 135 



15 września 1935 – Dominik Zbierski przestaje pełnić funkcje dyrektora 

szkoły ( zostaje senatorem Rzeczypospolitej Polski na trzyletnia kadencje ), 

jego następca zostaje Antoni Artymiak ( pełnił tę funkcję do 1937 ). Nowy 

dyrektor przybył do Częstochowy z krakowskiego gimnazjum na Pogórzu. Był 

historykiem i kronikarzem. W okresie pobytu w Gimnazjum zdobył tytuł 

magistra, a następnie doktora nauk historycznych. 464 

15 września 1935 - w Częstochowie ustalono, że we wszystkich szkołach 

zajęcia lekcyjne muszą rozpoczynać się o godzinie ósmej.465 

1 października 1935 – rodzice uczniów szkól średnich wystosowali pismo do 

Ministerstwa Oświaty, aby wpłynęło na dyrektorów szkół w celu obniżenia 

opłat za pobieranie nauki. Zwrócili także uwagę na zbyt wysokie ceny 

podręczników. 466 

1 października 1935 – pracę rozpoczyna geograf i historyk Kazimierz Kusiba   

( uczył do 1953 ).467 

11 października 1935 – Ministerstwo Oświaty w porozumieniu z władzami 

kościelnymi opracowało nowy program nauki religii rzymsko – katolickiej. 

Program ma wszedł w życie w roku szkolnym 1936 / 1937.468 

17 października 1935 – Ministerstwo Oświaty wydało instrukcję dotyczącą 

organizowania 45 – minutowych koncertów , których część muzyczna trwałaby 

30 minut, a objaśnianie 15. Tematem audycji były arie Moniuszki i Chopina, 

muzyka religijna i ludowa. Audycje zostały zaliczone do zajęć obowiązkowych. 
469 

23 października 1935 – odbyło się zebranie Towarzystwa Przyjaciół 

Astronomii. Na wiceprezesa tego Towarzystwa powołany został nauczyciel 

Gimnazjum im. R. Traugutta Jarosław Awgulewicz. 470 

                                                           
464 Wybory do Senatu, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 15 IX ), nr 213, s. 4 
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469 Koncerty jako obowiązkowe zajęcia szkolne, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 17 X ), nr 240, s. 3 
470 Z Tow. Przyjaciół Astronomii w Częstochowie, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 6 XI ), nr 256, s. 3 



29 października 1935 – młodzież wraz z gronem pedagogicznym i pocztem 

sztandarowym uczestniczyli w uroczystościach religijnych ku czci Chrystusa 

Króla. 471 

1 listopada 1935 – uczniowie, poczet sztandarowy szkoły uczestniczyli w 

dorocznych obchodach ku czci poległych bohaterów w walkach o niepodległość 

i w obronie ojczyzny. Podniosłe przemówienie przed Grobem Nieznanego 

Żołnierza w al. Sienkiewicza wygłosił dyrektor Gimnazjum im. R. Traugutta 

Antoni Artymiak. Następnie pochód przemaszerował na cmentarz św. Rocha. 472 

9 – 11 listopada 1935 – szkolna Samopomoc zorganizowała w szkole przy ul. 

Staszyca wielki kiermasz jesienny połączony z loterią fantową. Dochód 

przeznaczony został na pomoc dla biednych uczniów. 473 

10 – 11 listopada 1935 – cała społeczność uczniowska wzięła udział najpierw w 

uroczystym capstrzyku na Placu Pierackiego, a następnego dnia w 

uroczystościach kościelnych  z okazji Święta Niepodległości. Wśród 

zaproszonych gości był były dyrektor Gimnazjum Traugutta senator Dominik 

Zbierski. Podczas uroczystej akademii w teatrze Kameralnym przemawiał 

dyrektor Antoni Artymiak, podkreślił, że żołnierz polski nigdy nie zgodził się na 

rozbiory i niewolę Ojczyzny. Przedstawił także wyjątkową postać Marszałka 

Piłsudskiego474 

17 listopada 1935 – w kościółku Najświętszej Marii Panny młodzież wraz z 

gronem nauczycielskim, orkiestrą i pocztem sztandarowym uczestniczyła w 

święcie swojego patrona Stanisława Kostki. 475 

3 grudnia 1935 – były dyrektor Gimnazjum im. R. Traugutta Dominik Zbierski 

był wśród witających ambasadora Francji Leona Noaal w Częstochowie. 476 

7 grudnia 1935 – Sodalicja Mariańska  przy Gimnazjum im. R. Traugutta 

zorganizowała wielki koncert symfoniczny orkiestry gimnazjum. Koncert odbył 

się w sali przy ul. Staszyca i  urozmaicono go recytacjami uczniów. Cały 

                                                           
471 Święto Chrystusa Króla uczciła Częstochowa publicznym hołdem dla boskiego Zbawiciela w nabożeństwach, 

pochodach i uroczystej akademii, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 29 X ), nr 250, s. 3- 4 

472 Piękna uroczystość ku czci poległych bohaterów, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 3 XI ), nr 254, s. 4- 5 
473 Kiermasz w Gimnazjum państw. im. R. Traugutta, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 5 XI ), nr 255, s. 3 
474 Obchód Święta Niepodległości. Piękny capstrzyk, nabożeństwo i defilada, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 12 
XI ), nr 261, s. 3 
475 Patronalne święto młodzieży katolickiej, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 17 XI ), nr 266, s. 3 
476 Z ostatnich chwil pobytu ambasadora Francji w Częstochowie, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 4 XII ), nr 
280, s. 3 



dochód przeznaczono na powiększenie księgozbioru biblioteki religijnej 

znajdującej się w szkole. 477 

12 grudnia 1935 – Minister Oświaty wydał zarządzenie, aby we wszystkich 

imprezach szkolnych brali udział wszyscy uczniowie bez względu na stan 

zamożności. Zwrócił uwagę, aby bilety na wszystkie szkolne imprezy były 

tanie. 478 

grudzień 1935 - Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego poleciło 

dyrektorowi Antoniemu Artymiakowi opuścić budynek, jako urągający 

podstawowym zasadom higieny ( 50 m od ogrzewalni kolejowej ) oraz 

niedogodny z powodu 12 – minutowego oddalenia od budynku filii, co 

powodowało opóźnienia w lekcji i narażało młodzież na częściowe 

przechodzenie przez ulicę. Warunki sanitarne i techniczne musiały być 

faktycznie  bardzo trudne, gdyż do starań o nowy gmach przystąpiono 

niezwykle energicznie. 479 

1936 

11 stycznia 1936 –w budynku gimnazjum przy ul. Staszyca  Komitet 

Rodzicielski i osoby patronujące zorganizowali zabawę taneczną z której 

dochód przeznaczony został na wpisy szkolne niezamożnych uczniów. 480481 

12 stycznia 1936 – 11 drużyna harcerska im. Stefana Czarneckiego działająca 

przy gimnazjum obchodziła uroczystość 15 – lecie swojego istnienia, połączoną 

ze składaniem przyrzeczenia i tradycyjnym Opłatkiem. Początkowo spotkanie 

zagaił dyrektor Antoni Artymiak, a następnie druh Zdzisław Heneczkowski. 

Nauczyciel gimnazjum Jan Sołdrowski wygłosił wiersz Idą szeregi harcerskie. 

Przez cały czas przygrywała szkolna orkiestra. Uroczystość zakończono 

odśpiewaniem hymnu harcerskiego. 482 

                                                           
477 Koncert w Ii Gimnazjum. „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 4 XII ), nr 280, s. 3 
478 Imprezy szkolne muszą być dostępne dla ubogich uczniów, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 12 XII ), nr 287, s. 
3 
479 J. Sętowski, „ Traugutt” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 
37 
480 „Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010. S. 36 
481 Zabawa taneczna w Gimnazjum państwowym im. Traugutta, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 5 I ), nr 4, s. 7 
482 Z życia XI – ej drużyny harcerskiej imienia Stefana Czarneckiego w Częstochowie, „ Goniec Częstochowski ” 
1935 ( 18 I ), nr 14, s. 3 



13 stycznia 1936 – młodzież uczestniczyła w odczycie ks. Biskupa Krauzego, 

który opowiadał o pracy polskich księży misjonarzy w Chinach. 483 

21 stycznia 1936 – Ministerstwo Oświaty zapowiedziało, że pod koniec 

miesiąca podejmie ostateczną decyzję, czy egzaminy maturalne będą zniesione. 
484 

26 stycznia 1936 – wszyscy nauczyciele Gimnazjum im. R. Traugutta wzięli 

udział w konferencji w sali magistratu. Na zebranie przybyli nauczyciele z 

Warszawy. 485 

30 stycznia 1936 – zmarła żona Karola Wypaleńskiego Maria, która przeżyła 60 

lat. Pochowana została na cmentarzu Kule. 486 

1 lutego 1936 –staraniem Samopomocy Uczniowskiej w salach Gimnazjum im. 

R. Traugutta przy ul. Staszyca odbył się wieczorek taneczny dla osób dorosłych. 

Organizatorzy zapewniali dobrze zaopatrzony bufet i doborową orkiestrę. Cena 

biletu od osoby wynosiła 99 groszy. 487 

1 lutego 1936 – Ministerstwo Oświaty oświadczyło, że nie przewiduje żadnych 

zmian w zdawaniu egzaminów maturalnych. Zatem wcześniejsze zapowiedzi 

ministerstwa  nie sprawdziły się. 488 

2 lutego 1936 –w katedrze podczas uroczystości z okazji rocznicy koronacji 

papieża Piusa XI wystąpiła orkiestra szkolna pod dyrekcją Karola 

Wopaleńskiego.  489 

2 lutego 1936 – dwunastu uczniów wzięło udział w nabożeństwie w dziesiątą 

rocznicę konsekracji ks. biskupa Tadeusza Kubiny. Uroczystości odbyły się na 

Jasnej Górze.490 

2 lutego 1936 – z okazji rocznicy koronacji papieża Piusa XI i 10 – lecia 

powołania diecezji częstochowskiej w katedrze odbyły się uroczystości, w 

których wzięła udział szkolna orkiestra symfoniczna prowadzona przez Karola 

                                                           
483 Odczyt misyjny dla młodzieży szkolnej Ks. bpa Krauzego, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 16 I ), nr 12, s. 4 
484 Egzaminy maturalne maja być zniesione, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 21 I ), nr 16.s. 3 
485 Zebranie nauczycielstwa szkól średnich, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 26 I ), nr 21, s. 3 
486 Klepsydra, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 31 I ), nr 25, s. 3 
487 Wieczorek taneczny w II Gimnazjum, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 28 I ), nr 21 , s. 3 
488 Nie będzie zmian w egzaminach maturalnych, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 1 II ), nr 26, s. 3 
489 Przed obchodem Święta Papieskiego i 10 – lecia istnienia diecezji częstochowskiej, „ Goniec Częstochowski ” 
1935 ( 19 I ), nr 15, s. 4 
490 Delegacje szkół na nabożeństwie na Jasnej Górze, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 2 II ), nr 27, s. 4 



Wopaleńskiego; szkołę reprezentował także  poczet sztandarowy i grupa 

młodzieży.491 

10 lutego 1936 – staraniem sekcji Szkolnego Koła Ligii Morskiej odbyła się 

uroczystość z okazji 16 rocznicy odzyskania dostępu do morza. 492 

21 lutego 1936 – po dłuższej przerwie ukazało się pismo młodzieży 

częstochowskiej Świat Szkolny. Wśród autorów artykułów byli także uczniowie 

Gimnazjum im. R. Traugutta. Cena czasopisma wynosiła 35 gr. 493 

24 lutego 1936 – w sali Gimnazjum im. R. Traugutta odbyło się walne zebranie 

częstochowskiego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża. Na początku 

przemawiał dyrektor gimnazjum Antoni Artymiak, który przedstawił cele i 

zadania PCK na podstawie nowego statutu, który ukazał się 1 lutego 1936 .494 

luty 1936 – dyrektor Antoni Artymiak poprosił o zatwierdzenie planów nowego 

lokalu przez Wydział Techniczny w trybie przyspieszonym. Dyrektorowi 

zależało na czasie, by wyprowadzić się do gmachu w nowym roku szkolnym, 

choć jak sam zaznaczał, jest to prowizorium ( tymczasowe rozwiązanie ) 

przewidziane na okres 5 – 8 lat, w czasie którym nastąpi budowa własnego 

gmachu. Działka należała do małżeństwa Gerszona i Chany Eljasiewiczów oraz 

Estery Hampel i Beili Ryfki Epszteim. Zachował się projekt budynku ( 

autorstwa Wiktora Strokołowskiego  ) i dziennik budowy. Dyrektor szkoły 

zrobił wszystko, co mógł, by zorganizować szkołę bezpośrednio obok filii przy 

ul. Staszica w jak najkrótszym czasie. Mimo negatywnych uwag ze strony 

Działu Technicznego Urzędu Miasta, zachwalał plan Prezydentowi 

Częstochowy, argumentując, że plan usterek nie ma, sale są porządne, jasne, 

wszystko, co tam mieć będziemy, nie może się równać z tymi warunkami, w 

jakich obecnie pracujemy. Nowy budynek gimnazjalny pomieścił wszystkie 

klasy od trzecich, a po reformie szkolnej gimnazjalne klasy trzecie i czwarte i 

obie licealne. W piwnicach mieściły się szatnie uczniowskie oraz mieszkania 

woźnych. Na parterze oprócz sekretariatu znajdowało się mieszkanie dyrektora. 

Na pierwszym piętrze mieściły się klasy trzecie, gabinet nauczycielski, toalety i 

dwa gabinety – lekarski i dentystyczny. Na wysokim poddaszu znajdowały się 

                                                           
491 Obchód Święta Papieskiego i 10 – lecia Diecezji Częstochowskiej, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 2 II ), nr 27, 
s. 6 
492 Szkoły częstochowskie obchodzą uroczyście 16 – tą rocznicę odzyskania dostępu do morza, „ Goniec 
Częstochowski ” 1935 ( 14 II ), nr 37, s. 3 
493 Wznowienie wydawnictwa” Świat Szkolny ”, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 21 II ), nr 43, s. 3 
494 Polski Biały Krzyż wznawia działalność w Częstochowie, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 26 II ), nr 47, s. 3 



sale ćwiczeń chóru i orkiestry, a także pomieszczenia magazynowe. Budynek 

posiadał nowoczesne centralne ogrzewanie oraz kanalizację. Po zniesieniu 

granicznego płotu powstał wystarczająco Duży plac apelowy, na którym 

odbywały się ćwiczenia gimnastyczne. Na placu znajdowała się również 

skocznia oraz boisko do siatkówki. Fundusze na zakup nowego budynku 

pochodziły ze sprzedaży Osiedla w Olsztynie. Osiedle kupiła Kuria Biskupia w 

Częstochowie. Sprzedaż Osiedla poróżniła Radę Pedagogiczną i podzieliła na 

dwa obozy. Obie grupy nie mogły się wzajemnie przekonać co do swoich racji. 

Część nauczycieli uważała, że korzyści jakie wpływają z możliwości 

odpoczynku uczniów poza miastem są ważniejsze; inni twierdzili, że całoroczna 

praca w bezpośrednio sąsiadujących budynkach jest korzystniejsza dla 

wszystkich. 495 

19  marca 1936 – zostały przyspieszone egzaminy maturalne; zaplanowano, że 

w pierwszym terminie egzaminy pisemne przeprowadzono 4 maja, a w drugim 

na 18 maja. Tym sposobem uznano, że egzaminy dojrzałości zostaną 

zakończone do czerwca. 496 

26 - 27 kwietnia 1936 – szkolna drużyna harcerska uczestniczyła w capstrzyku 

ogólno miejskim. Harcerze przy blasku pochodni przemaszerowali alejami przy 

dźwiękach orkiestry Gimnazjum im. R. Traugutta. W pochodzie jechały wozy z 

rozpiętymi namiotami i przebranymi w stroje ludowe harcerzami. W następnym 

dniu wszyscy uczestniczyli w nabożeństwie w katedrze, następnie w gmachu 

przy ul. Kościuszki odbyło się przyrzeczenie dla 40 harcerzy. Krzyże harcerskie 

wręczył Eugeniusz Czarnołęski. 497 

28 kwietnia 1936 – odbyło się zebranie organizacyjne Koła Przyjaciół 

Harcerzy. Zebranie zagaił dyrektor Gimnazjum im. R. Traugutta Antoni 

Artymiak. W spotkaniu uczestniczył także senator Dominik Zbierski, który 

został wybrany do zarządu koła. 498 

1 maja 1936 – dyrektor szkoły Antoni Artymiak został wybrany do komitetu 

obchodów 25 – lecia istnienia harcerstwa na terenie chorągwi Harcerzy 

Zagłębia. Główne uroczystości zaplanowano na 16 – 17 maja.  

                                                           
495 APCz, Akta . Częstochowy, sygn. 27/23, s.1, Peojekt budynku przy ul. Jasnogórskiej. 
496 Przyspieszona matura, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 19 III ), nr 66, s. 3 
497 Z dnia Patrona Harcerzy, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 28 IV ), nr 99, s. 3 
498 Koło Przyjaciół Harcerzy zawiązano w Częstochowie, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 29 IV ), nr 100, s. 3 



3 maja 1936 – młodzież wraz z profesorami i pocztem sztandarowym 

uczestniczyli w uroczystości święta narodowego 3 Maja. Po mszy świętej 

wszystkie szkoły z Częstochowy przemaszerowały na plac magistracki III Aleją. 
499 

10 maja 1936 – podano do wiadomości, że przyjmowane są zapisy uczniów do 

pierwszej klasy nowego typu. Pierwszeństwo miały dzieci urzędników 

państwowych, inwalidów wojennych i odznaczonych orderami Virtuti Militari. 
500 

12 maja 1936 – z okazji pierwszej rocznicy śmierci Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w szkole nie było zajęć szkolnych; młodzież uczestniczyła w 

nabożeństwie żałobnym, a także wysłuchała okolicznościowego odczytu. 501 

16 maja 1936 – dyrektor szkoły Antoni Artymiak został wyróżniony odznaką 

25 – lecia Chorągwi. Okazją były uroczystości w 7 – mej Dywizji Piechoty. 502 

26 maja 1936 – odbyło się Święto Wychowania Fizycznego i Przysposobienia 

Wojskowego; w komitecie organizacyjnym uczestniczył nauczyciel Mieczysław 

Doering, reprezentując Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży; szkołę 

reprezentowali w wielu konkurencjach uczniowie. 503 

2 czerwca 1936 – orkiestra gimnazjalna przygrywała w przeddzień uroczystości 

z okazji 10 – lecia sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

profesora Ignacego Mościckiego. 504 

6 – 7 czerwca 1936 – w dwudniowej imprezie startowała młodzież wszystkich 

częstochowskich szkół. W sobotę i niedziele odbywały się w zawody w różnych 

konkurencjach sportowych. W niedziele po hejnale z wieży ratusza sportowcy 

udali się na błonia jasnogórskie, gdzie uczestniczyli we mszy świętej. W ramach 

tej imprezy pokaz ratowniczy i przeciwgazowy zaprezentowali uczniowie 

Gimnazjum Traugutta. Wystąpiła także orkiestra szkolna505 

                                                           
499 Święto Narodowe imponującą manifestacją dzięki wielotysięcznemu udziałowi społeczeństwa Częstochowy, 
„ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 5 V ), nr 105, s. 3 
500 Egzaminy wstępne do pierwszych klas gimnazjów, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 10 V ), nr 110, s. 4 
501 Dzień 12 maja wolny od nauki w szkole, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 24 IV ), nr 96, s. 3 
502 Odznaczenia harcerskie, „ Goniec Częstochowski ” 1935 (16 V ), nr 115, s. 3 
503 Święto WF. I PW., „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 28 V ), nr 128, s. 3 
504 Uroczystość ku czci P. Prezydenta Rzplitej, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 4 VI ), nr 128, s. 3 
505 Komisja Organ. Święta W. F i P.W. w Częstochowie, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 7 VI ), nr 131, s. 3; 
Wielka rewia sportowej Częstochowy. Tamże ( 9 VI ), nr 132, s. 3 



7 czerwca 1936 – szkolna drużyna ratownicza PCK uczestniczyła w Święcie 

Tygodnia P. C. K. 506 

13 czerwca 1936 – dyrektor Antoni Artymiak  wybrany został do Komitetu 

Obywatelskiego uczczenia pamięci hetmana Stefana Czarnieckiego. 507 

14 czerwca 1936 – w częstochowskim Gońcu ukazała się lista tegorocznych 

abiturientów II Gimnazjum im. R. Traugutta. 508 

21 czerwca 1936 – uroczystością pod szczytem jasnogórskim zakończono rok 

szkolny; po nabożeństwie uczniowie otrzymali świadectwa w swoich szkołach. 
509 

27 czerwca 1936 – w ramach obchodów Dni Morza odbyło się wiele 

konkurencji sportowych. W wyścigu kajakowym na 800 m drugie miejsce 

wywalczył Stanisław Kostrzewski, a nagrodę pocieszenia otrzymał Marian 

Kurpios. Nagrody wręczał konsul francuski Naze, a tłumaczył profesor Józef 

Mikołajtis. Wieczorem odbyło się uroczyste puszczanie wianków na wodzie. 510 

12 lipca 1936 – ukazało się wyjaśnienie Ministerstwa Oświaty dotyczące 

uczniów szóstej klasy, którzy nie uzyskali promocji. Wg ministerstwa uczniowie 

drugoroczni szóstej klasy starego typu będą przyjęci do klasy czwartej nowego 

typu gimnazjalnego, przy czym muszą w ciągu roku uzupełnić  braki 

programowe. Uczniowie z klas o profilu matematyczno - przyrodniczym 

zwolnieni zostali z nauki języka łacińskiego. 511 

20 sierpnia 1936 – wyszło nowe zarządzenie Ministerstwa Oświaty w sprawie 

przysposobienia młodzieży szkolnej do obrony kraju. W nadchodzącym roku 

szkolnym obowiązek brania udziału w zajęciach hufca szkolnego dotyczyć 

będzie w szkołach średnich uczniów klasy czwartej w zakresie pierwszego 

stopnia przysposobienia wojskowego. 512 

                                                           
506 Z Tygodnia P. C. L. Nabożeństwo , pochód i pokazy drużyn ratowniczych P. C. K., „ Goniec Częstochowski ” 
1935 ( 7 VI ), nr 131, s.3 
507 Komitet Obywatelski uczczenia pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego, „ Goniec Częstochowski ” 1935 ( 14 
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511 Sprawa uczniów 6 kl. Gimn. starego typu pozostających na drugi rok. „ Goniec Częstochowski ” 1936 ( 12 VII 
), nr 159, s. 7 
512 Młodzież szkolna w szeregach P. W. , „ Goniec Częstochowski ” 1936 ( 20 VIII ), nr 192, s. 4 



5 września 1936 – kuratorium oświaty przypomniało, że młodzież szkół 

średnich obowiązuje jednolite umundurowanie. 513 

7 września 1936 – staraniem grupy Lit – ars  - literatów i artystów zrzeszonych 

w Częstochowie w Teatrze Kameralnym odbył się wielki koncert literacko – 

artystyczny. Jednym z autorów tekstów był nauczyciel języka polskiego Józef 

Mikołajtis. 514 

15 września 1936 – uczniowie Gimnazjum Traugutta uczestniczyli w powitaniu 

pułku częstochowskiej dywizji Wojska Polskiego. Uczniowie szkół średnich 

zgromadzili się wzdłuż III Alei. Wojsko przybyło od strony Kłobucka, przez 

Rynek Wieluński i Aleje. 515 

19 września 1936 – w sali Rady Miejskiej odbył się uroczysty wieczór 

poświęcony hetmanowi Stefanowi Czarnieckiemu. Fragment Potopu H. 

Sienkiewicza odczytał Józef Mikołajtis. 516 

20 września 1936 – ukazał się drugi i trzeci numer Czasopisma Literackiego, w 

którym artykuł o królu Janie Kazimierzu zamieścił nauczyciel j. polskiego 

Gimnazjum Traugutta - Józef Mikołajtis. 517 

1 października 1936 – szkoła  przenosi się do budynku na ul. Jasnogórską 

17. 518 

3 października 1936 – koło lokalne P. W. K. zorganizowało uczniowski 

wieczorek taneczny, który odbył się w sali Gimnazjum im. R. Traugutta przy ul. 

Staszyca . Zabawa trwała od godziny 18 do 24. 519 

4 października 1936 – gimnazjalna orkiestra Traugutta wzięła udział w 

pochodzie Tygodnia Szkoły Powszechnej. Wśród przedstawicieli władz 

szkolnych przyjmujących defiladę młodzieży był dyrektor Antoni Artymiak.  

                                                           
513 Przymus mundurowy w szkołach, „ Goniec Częstochowski ” 1936 ( 5 IX ), nr 206, s. 4 
514 Pierwszy wielki wieczór literacko – artystyczny w teatrze Kameralnym, „ Goniec Częstochowski ” 1936 ( 6 IX ), 
nr 207, s. 5 
515 Powitanie wojska w Częstochowie w dniu powrotu z manewrów, „ Goniec Częstochowski ” 1936 ( 15 IX ), nr 
214, s. 4 
516 Uroczysty wieczór ku czci Hetmana Stefana Czarneckiego staraniem Zw. Of. Rez, w sali Rady Miejskiej, „ 
Goniec Częstochowski ” 1936 (18 IX ), nr 217, s. 4 
517 „ Czasopismo Literackie ” Numer poświęcony Hetmanowi Stefanowi Czarnieckiemu, „ Goniec Częstochowski 
” 1936 ( 20 IX ), nr 219, s. 5 
518 Poświęcenie nowego gmachu Gimnazjum im. R. Traugutta, „ Goniec Częstochowski ” 1936 ( 10 XI ), nr 162, s. 
4 
519 Uczniowski wieczorek taneczny, „ Goniec Częstochowski ” 1936 ( 30 IX ), nr 227, s. 5 



8 października 1936– ukazało się rozporządzenie Ministra Oświaty w którym 

podano tekst przysięgi służbowej składanej przez nauczycieli : Przysięgam Panu 

Bogu Wszechmogącemu, że w wykonaniu swych obowiązków służbowych, 

szczególnie w zakresie wychowania i nauczania powierzonej mi młodzieży, 

przyczyniać się będą ze wszystkich sił do ugruntowania wolności, niepodległości 

i potęgi Rzeczypospolitej Polskiej, której zawsze wiernie służyć będę. Wszystkich 

obywateli kraju w równych mając zachowaniu, przepisów prawa strzec będę 

pilnie, obowiązki swego stanowiska spełniać gorliwie i sumiennie, polecenia 

mych przełożonych wykonywać dokładnie, a tajemnicy urzędowej dochowam. 

Tak mi Panie Boże dopomóż. 520 

16 października 1936 – Ministerstwo Oświaty określiło granice wieku 

młodzieży przy przyjmowaniu do klas gimnazjalnych nowego typu. Do klasy 

pierwszej można przyjąć ucznia w wieku od 13 do 17 lat. 521 

24 października 1936 – do komitetu organizacyjnego obchodów święta 

Chrystusa Króla wybrany został nauczyciel muzyki – Karol Wypaleński. 

Podczas uroczystej akademii grała orkiestra symfoniczna Gimnazjum 

Traugutta.522 

5 listopada 1936 – odbyło się poświęcenie nowopowstałego trzypiętrowego 

gmachu przy ul. Jasnogórskiej. Poświęcenia dokonał ks. prałat Franciszek 

Mirecki, następnie podczas śniadania przemawiali : dyrektor Antoni Artymiak, 

kpt Studencki i prof. Jan Sołdrowski. 523 

10 - 11 listopada 1936 – młodzież szkolna uczestniczyła wraz  z pocztem 

sztandarowym i szkolną orkiestrą w uroczystościach obchodu Święta 

Niepodległości. 524 

27 listopada 1936 – nauczyciel języka polskiego Józef Mikołajtis uczestniczył 

w walnym zebraniu grupy artystyczno – literackiej Lit – ars. 525 

                                                           
520 Rozporządzenie Ministerstwa Oświaty o stosunkach służbowych nauczycieli, „ Goniec Częstochowski ” 1936 ( 
15 X ), nr 240, s. 5 
521 Granica wieku młodzieży w gimnazjum, „ Goniec Częstochowski ” 1936 ( 16 X ), nr 241, s. 4 
522 Święto Chrystusa – Króla uczci Częstochowa uroczystym obchodem, „ Goniec Częstochowski ” 1936 ( 3 X ), nr 
230, s. 5; Przed Świętem Chrystusa Króla, „ Goniec Częstochowski ” 1936 ( 18 X ), nr 243, s. 7 
523 Poświęcenie nowego gmachu Gimnazjum im. R. Traugutta, „ Goniec Częstochowski ” 1936 ( 10 XI ), nr 262, s. 
3 
524 Program obchodu Święta Niepodległości, „ Goniec Częstochowski ” 1936 ( 11 XI ), nr 263, s. 4 
525 Z walnego zebrania grupy literacko – artystycznej Lit – ars, „ Goniec Częstochowski ” 1936 ( 27 XI ), nr 277, s. 
4 



1936 – Dominik Zbierski staje na czele Koła Przyjaciół Harcerzy i Harcerek 

1937 

16 stycznia 1937 – powołane zostało do życia Towarzystwo Opieki nad 

Młodzieżą Szkolną. Do prezydium komitetu wybrany został dyrektor Antoni 

Artymiuk. Towarzystwo miało na celu m. in. zorganizowanie dla młodzieży 

m.in. kina szkolnego. 526 

22 stycznia 1937 – Józef Mikołajtis podczas zebrania grupy Litras 

zaproponował zorganizowanie jedynego w Polsce korowodu ulicznego podczas 

którego prezentowane byłyby tańce regionalne. 527 

1 lutego 1937 – w dniu imienin Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego 

Mościckiego w katedrze dla uczniów odprawiona została msza święta. 528 

28 marca 1937 – drużyna harcerska wzięła udział w uroczystej mszy świętej na 

Jasnej Górze; okazją był zjazd drużynowych i instruktorów Chorągwi Harcerzy 

Zagłębia Dąbrowskiego. 529 

24 – 25 kwietnia 1937 – z okazji święta patrona harcerzy św. Jerzego uczniowie 

należący do tej organizacji wzięli udział w uroczystościach w katedrze, a 

następnie w barwnym pochodzie ulicami miasta. 530 

26 kwietnia 1937 – rozpoczęły się 5 – dniowe egzaminy maturalne.531 

26 kwietnia 1937 – w zebraniu organizacyjnym komitetu akcji kulturalno – 

oświatowej dla poborowych uczestniczył dyrektor szkoły Antoni Artymiak. 532 

29 kwietnia 1937 – w związku z reorganizacją szkolnictwem średnim w 

następnym roku szkolnym przy gimnazjach powstały licea ogólnokształcące; W 

                                                           
526 Z Towarzystwa Opieki nad młodzieżą szkolną, „ Goniec Częstochowski ” 1937 ( 31 I ), nr 25, s. 4 
527 Zebranie w sprawie organizowania…, , „ Goniec Częstochowski ” 1937 ( 22 I ), nr 17, s. 4 
528 Nabożeństwo dla młodzieży szkolnej w dniu 1 lutego, „ Goniec Częstochowski ” 1937 ( 31 I ), nr 25, s. 4 
529 Zjazd drużynowych i instruktorów Chorągwi Harcerzy Zagł. Dąbr. W Częstochowie, „ Goniec Częstochowski ” 
1937 ( 20 III ), nr 65, s. 5 
530 Obchód świętego Jerzego, patrona Związku Harc. Polskiego, „ Goniec Częstochowski ” 1937 (25 IV ), nr 95, s. 
6 
531 Egzaminy maturalne, „ Goniec Częstochowski ” 1937 ( 23 IV ), nr 93, s. 4 
532 Komitet akcji kult. – oświatowej dla poborowych w Częstochowie, „ Goniec Częstochowski ” 1937 ( 28 IV ), nr 
97, s. 7 



Gimnazjum im. R. Traugutta powstała klasa typu humanistycznego i 

klasycznego. 533 

3 maja 1937 – młodzież, poczet sztandarowy i profesorowie uczestniczyli w 

nabożeństwie pod szczytem jasnogórskim, a następnie w defiladzie na placu Br. 

Pierackiego; po południu sportowcy szkolni wzięli udział w biegu narodowym. 
534 

3maja 1937 – młodzież uczestniczyła w zbiórce pieniędzy na Dar Narodowy. 

Na kwestę te zgodziło się w drodze wyjątku Ministerstwo Oświaty. 535 

12 maja 1937 – w przeddzień drugiej rocznicy śmierci Marszałka Józefa 

Piłsudskiego uczniowie wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli w 

uroczystościach miejskich, a następnie we mszy świętej na błoniach 

jasnogórskich. 536 

27 maja 1937 – częstochowski Goniec podał listę maturzystów  z 1937 roku 

Gimnazjum im. R. Traugutta. 537 

29 - 30 maja 1937 – uczniowie reprezentujący szkołę w różnych dyscyplinach 

sportowych wzięli udział w obchodach ,święta przysposobienia wojskowego i 

wychowania fizycznego. Po uroczystej inauguracji na placu Bronisława 

Pierackiego uczniowie uczestniczyli w zawodach sportowych i pokazach 

hufców szkolnych. 538 

6 czerwca 1937 – staraniem Komitetu Rodzicielskiego w ogrodach Tivoli przy 

Alei Kościuszki odbyła się zabawa połączona z loterią fantową. Przez cały czas 

przygrywały dwie szkolne orkiestry. Wieczorem po pokazie sztucznych ogni 

rozpoczął się dancing dla dorosłych. Dochód przeznaczono na niezamożnych 

uczniów, którzy wyjeżdżali na kolonie letnie. 539 

15 czerwca 1937 – Ministerstwo Oświaty postanowiło przyspieszyć 

zakończenie roku szkolnego. 540 

                                                           
533 Jakie licea otrzyma Częstochowa z nowym rokiem szkolnym, „ Goniec Częstochowski ” 1937 ( 29 IV ), nr 98, s. 
4 
534 Program obchodu 3 – Maja w Częstochowie, „ Goniec Częstochowski ” 1937 (2 V ), nr 101, nr 4 
535 3- majowa zbiórka w szkołach, „ Goniec Częstochowski ” 1937 ( 27 IV ), nr 96, s. 4 
536 Uroczystości żałobne w druga rocznicę zgony Marszałka Piłsudskiego, „ Goniec Częstochowski ” 1937 ( 13 V 
), nr 108, s. 5 
537 Lista maturzystów państw. Gimnazjum im. R. Traugutta, „ Goniec Częstochowski ” 1937 ( 27 V ), nr 119, s. 4 
538 Przed obchodem  święta P.W, i W. F. ”, „ Goniec Częstochowski ” 1937 ( 25 V ), nr 117, s. 5 
539 Wielka zabawa z loterią w „ Tivoii ”, „ Goniec Częstochowski ” 1937 ( 30 V ), nr 121, s. 7 
540 Zakończenie roku szkolnego, „ Goniec Częstochowski ” 1937 (21 V ), nr 114, s. 5 



16 czerwca 1937 – dyrektor Antoni Artymiak został wybrany do komitetu 

organizacyjnego przebudowy kościoła św. Jakuba. 541 

1 lipca 1937 – od tego dnia wg zalecenia władz centralnych młodzież po 

ukończeniu ósmej klasy uczestniczyła w obozach pracy przy budowie dróg.542 

24 lipca 1937 – Ministerstwo Oświaty ukończyło prace nad programem liceów 

ogólnokształcących. Programy ukazały się nakładem państwowego 

wydawnictwa książek szkolnych we Lwowie. 543 

6 sierpnia 1937 – Ministerstwo Oświaty rozważyło możliwość zmian 

umundurowania młodzieży w liceach ogólnokształcących, m.in. skasowanie 

tarcz z numerami szkól na mundurach i płaszczach. Poddano pod rozwagę 

projekt wprowadzenia specjalnego umundurowania dla młodzieży szkolnej na 

okres letni. 544 

20 sierpnia 1937 – Ministerstwo Oświaty wyjaśniło, że uczniowie klasy 

siódmej prywatnych gimnazjów ubiegający się do klasy pierwszej 

ogólnokształcącej, powinni poddać się egzaminowi specjalnemu. 545 

22 sierpnia 1937 – Ministerstwo Oświaty podało do wiadomości, że w nowo 

uruchomionych liceach nowego typu można stosować dotychczasowe używane 

podręczniki z nieistniejących już klas siódmych i ósmych. 546 

1 września 1937 – do sierpnia 1938 funkcję dyrektora szkoły sprawował  

Józef Dąbrowski. 547 

1 września 1937 – gimnazjum prowadziło osiem klas gimnazjalnych ( cztery 

klasy podwójne, a i b ) według nowego systemu; jedną klasę ( ósmą ) według 

dawnego systemu. Były również dwa wydziały liceum : humanistyczny i 

klasyczny. W szkole uczyło się 419 uczniów.548 

4 września 1937 – uczniowie wraz z nauczycielami, szkolną orkiestrą i pocztem 

sztandarowym uczestniczyła w uroczystości rozpoczęcia nowego roku 

                                                           
541 Komitet przebudowy kościoła św. Jakuba, „ Goniec Częstochowski ” 1937 (18 VI ), nr 137, s. 4 
542 Maturzyści do obozów pracy, „ Goniec Częstochowski ” 1937 ( 10 VI ), nr 130, s. 4 
543 Program liceów ogólnokształcących, „ Goniec Częstochowski ” 1937 ( 24 VII ), nr 167, s. 4 
544 Zmiana mundurków szkolnych od początku roku szkolnego, „ Goniec Częstochowski ” 1937 ( 6 VIII ), nr178, s. 
4 
545 Drugoroczni kl. VII pryw. Gimn. mogą być przyjęci do kl. I liceum, „ Goniec Częstochowski ” 1937 (20 VIII ), nr 
190, s. 4 
546 Dotychczasowe podręczniki w liceach, „ Goniec Częstochowski ” 1937 ( 22 VIII ), nr 192, s. 7 
547 „ Traugutt” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 38 
548 Z uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego, „ Goniec Częstochowski ” 1937 ( 4 IX ), nr 203, s. 4 



szkolnego pod szczytem jasnogórskim. Uroczystą mszę świętą odprawił ks. 

biskup Tadeusz Kubina, homilię wygłosił ks. prefekt Postrach. 549 

15 września 1937 – uczniowie szkoły uczestniczyli w powitaniu żołnierzy z 

jednostki wojskowej stacjonującej w Częstochowie.550 

3 października 1937 – Koło Przyjaciół Przysposobienia Wojskowego  przy 

Gimnazjum im. R. Traugutta zorganizowało w sali restauracyjnej hotelu Polonia 

tzw. czarna kawę. Impreza przeznaczona była dla osób dorosłych. 551 

15 października 1937 – sztafeta harcerzy z Gimnazjum im. R. Traugutta 

wyruszyła spod pomnika ks. Kordeckiego na wieczorny capstrzyk do Czarncy. 
552 

14 października 1937 – młodzież wraz z pocztem sztandarowym, a także z 

nauczycielami uczestniczyli w pogrzebie weterana powstania styczniowego 

Józefa Chrzanowskiego. Ciało z trumną złożono na cmentarzu św. Rocha. 

Słowo pożegnalne wygłosił także senator Dominik Zbierski. 553 

16 października 1937 – 4 zł wpłaciło gimnazjum na rzecz Tygodnia Szkoły 

Powszechnej. W akcji uczestniczyły wszystkie szkoły w Częstochowie. 554 

16 października 1937 –11 drużyna harcerska im. Stefana Czarneckiego 

uczestniczyła w uroczystości przeniesienia zwłok hetmana Stefana 

Czarneckiego z podziemi kościoła parafialnego w Czarncy do specjalnie 

budowanego sarkofagu. Harcerze z Gimnazjum im. R. Traugutta wyruszyli 

rowerami z urną z ziemią pobraną spod pomnika ks. Kordeckiego. 555 

30 października 1937 – w dniu święta Chrystusa  Króla delegacja szkoły 

uczestniczyła w uroczystej akademii w sali Gimnazjum im. H. Sienkiewicza. 556 

1 listopada 1937 – delegacja szkolnych harcerzy reprezentowała szkołę podczas 

złożenia hołdu poległym za niepodległość. Pochód z pl. Bronisława Pierackiego 

                                                           
549 Z uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego, „ Goniec Częstochowski ” 1937 ( 4 IX ), nr 203, s. 4 
550 Wśród kwiatów i owacji… Manifestacyjne powitanie wojska w Częstochowie, „ Goniec Częstochowski ” 1937 
( 16 IX ), nr 213, s. 4 
551 „ Czarna kawa ”w „ Polonii ” , „ Goniec Częstochowski ” 1937 ( 1 X ), nr 226, s. 7 
552 Sztafeta harcerska z Częstochowy do Czarncy, „ Goniec Częstochowski ” 1937 ( 10 X ), nr 234, s. 7 
553 Manifestacyjny pogrzeb weterana z 1983 r., „ Goniec Częstochowski ” 1937 ( 14 X ), nr 237, s. 4 
554 Wspaniały sukces zbiórek na rzecz „ Tygodnia Szkoły Powszechnej ” , „ Goniec Częstochowski ” 1937 ( 16 X ), 
nr 239, s. 4 
555 Program uroczystości przeniesienia zwłok hetmana Stefana Czarneckiego, „ Goniec Częstochowski ” 1937 ( 
16 X ), nr 239.s. 4 
556 Nabożeństwo w kościele św. Jakuba, „ Goniec Częstochowski ” 1937 ( 31 X ), nr 252, s. 4 



udał się pod pomnik Józefa Piłsudskiego na pl. Gabriela Narutowicza., a 

następnie na cmentarze : Kule i Św. Rocha. 557 

11 listopada 1937 – młodzież wraz z pocztem sztandarowym i orkiestrą 

uczestniczyli w uroczystościach Święta Niepodległości. W uroczystościach w 

sali Rady Miejskiej przy stole prezydialnym zasiadł były dyrektor gimnazjum 

senator Dominik Zbierski. 558 

16 listopada 1937 – nauczyciel języka polskiego Józef Mikołajtis wygłosił w 

Teatrze Kameralnym odczyt Rozwój psychiczny młodzieży. 559 

24 grudnia 1937 – ukazał się 66 numer Świata Szkolnego, wśród autorów pisma 

szkolnego byli także uczniowie Gimnazjum im. R. Traugutta; redagował je 

profesor Jerzy Schaffer. 560 

1938 

22 stycznia 1938 – uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w uroczystym 

nabożeństwie za duszę poległych i zmarłych powstańców z 1863 roku; 

wieczorem w Teatrze Kameralnym przemówienie wygłosił dyrektor gimnazjum 

Antoni Artymiak. 561 

4 marca 1938 – delegacja harcerzy gimnazjum brała udział w zebraniu komitetu 

obchodu 25 – lecia harcerstwa ziemi częstochowskiej. 562 

31 marca 1938 – dyrektor szkoły Antoni Artymiuk przesłał do Kuratorium 

Okręgu Szkolnego liczbę uczniów klas drugich z zaznaczeniem wyboru 

przedmiotów egzaminacyjnych, liczbę nauczycieli tych klas i po sześć tematów 

wypracowań pisemnych z języka polskiego i obcego.563 

2 lipca 1938 – Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 

wydało akt prawny o regulaminie egzaminu dojrzałości w liceum 

ogólnokształcącym. Do egzaminu przystępowali uczniowie klas drugich liceów, 

którzy mieli udowodnić, że osiągnęli taki poziom wykształcenia i ogólnej 

                                                           
557 W hołdzie poległym o wolność, „ Goniec Częstochowski ” 1937 ( 3 XI ), nr 253, s. 4 
558 Jak uczci Częstochowa Święto Niepodległości 11 listopada ?, „ Goniec Częstochowski ” 1937 ( 28 X ), nr 249, 
s. 4 
559 Z odczytu prof. J. Mikołajtisa w teatrze Kameralnym, „ Goniec Częstochowski ” 1937 ( 17 XI ), nr. 264, s. 4 
560 Nowy numer „ Świata Szkolnego ”, „ Goniec Częstochowski ” 1937 ( 24 XII ), nr 295, s. 6 
561 Z odczytu prof. J. Mikołajtisa w teatrze Kameralnym, „ Goniec Częstochowski ” 1937 ( 17 XI ), nr. 264, s. 4 
562 Przed obchodem 25 – lecia częst. Harcerstwa, „ Goniec Częstochowski ” 1938 ( 4 III ), nr 51, s. 4 
563 J. Kołodziejski, 85 lat Gimnazjum i Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie, s. 22 



dojrzałości umysłowej, jaki odpowiada wymogom programowym i podjęciu 

studiów w szkołach wyższych.564 

31 sierpnia 1938 – dyrektor szkoły Antoni Artymiak został przeniesiony do 

Jędrzejowa i tam kierował szkołą średnią.565 

1 września 1938 – senator RP Dominik Zbierski  ponownie obejmuje urząd 

dyrektora Gimnazjum im. R. Traugutta. Dokonał zakupu nowego budynku 

szkolnego, starał się wraz z Komitetem Rodzicielskim o stypendia i zapomogi 

dla mniej zamożnych uczniów.  

8 listopada 1938 – w obecności kierownika Kół Przyjaciół Harcerstwa, 

sędziego L. Chawłowskiego odbyło się w świetlicy nadzwyczajne walne 

zebranie Koła P. H., przy 11 drużynie im. Stefana Czarneckiego. O 

zamierzeniach drużyny poinformował druh Zygmunt Szwarc. Następnie zarząd 

uzupełniono drogą głosowania o żonę senatora Dominika Zbierskiego i kpt. 

Grodzickiego. W wolnych wnioskach poruszono sprawę współpracy rodziców z 

harcerzami. 566 

10 – 11 listopada 1938 – uczniowie wraz z pocztem sztandarowym 

uczestniczyli w dwudniowych uroczystościach poświęconych obchodom Dnia 

Niepodległości. 567 

20 listopada 1938 – uczniowie uczestniczyli w uroczystościach patrona 

młodzieży św. Stanisława Kostki, główne obchody odbyły się w Teatrze 

Kameralnym i kościele św. Jakuba. 568 

7 grudnia 1938 – w ramach wieczornych dyskusji chrześcijańsko – społecznych 

referat Twórzmy lepszą rzeczywistość gospodarczą Polski wygłosił nauczyciel 

języka polskiego Jan Sołdrowski. 569 

1939  

                                                           
564 J. Kołodziejski, 85 lat Gimnazjum i Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie, s. 22 
565 J. Kołodziejski, II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2000, s. 37 

 
566 Konieczność współpracy rodziców z harcerzami podkreślono na ostatnim zebraniu Koła Przyj. Harc. Przy 11 
drużynie, „ Goniec Częstochowski ” 1938 ( 15 XI ), nr 261, s. 4 
567 Przed obchodem XX – rocznicy odzyskania Niepodległości, „ Goniec Częstochowski ” 1938 (4 XI ), nr 253, s. 4 
568 Święto Młodzieży. Akademia ku czci św. Stanisława Kostki w Sali kameralnej teatru Miejskiego, „ Goniec 
Częstochowski ” 1938 ( 20 XI ), nr 266, s. 6 
569 Wieczory dyskusyjne chrześcijańsko – społeczne, „ Goniec Częstochowski ” 1938 ( 27 XI ), nr 272, s. 6 



14 stycznia 1939 – z inicjatywy Koła Polskiego Białego Krzyża odbyły się 

uroczystości upamiętniające powstanie styczniowe, w Teatrze Kameralnym były 

dyrektor Antoni Artymiuk wygłosił okolicznościowe przemówienie570 

18 marca 1939 – odbyły się uroczystości miejskie poświęcone imieninom 

Marszałka Józefa Piłsudskiego; udział wzięła także społeczność Gimnazjum im. 

R. Traugutta wraz z pocztem sztandarowym i orkiestrą. 571 

31 marca 1939 – dwie drugie klasy zgłosiły subskrypcje na trzy bony pożyczki 

przeciwlotniczej w sumie 60 zł i dwa bony w sumie 40 zł na Fundusz Obrony 

Narodowej.572 

14 kwietnia 1939 – Ministerstwo Oświaty wystosowało okólnik do dyrektorów 

szkól z uwagą, aby nie przeciążać młodzieży nadmiarem nauki domowej. 573 

16 kwietnia 1939 – staraniem Koła Przyjaciół Przysposobienia Wojskowego 

odbył się dancing wiosenny w dolnej sali hotelu Polonia; uzyskane fundusze 

przeznaczone na potrzeby biednych uczniów. 574 

28 kwietnia 1939 – nowym podinspektorem szkolnym obwodu 

częstochowskiego został Serafin Krzyk, dotychczasowy profesor gimnazjum w 

Ostrowcu nad Kamienną. 575 

3 maja 1939 – cała społeczność uczniowska wzięła udział w święcie 3 Maja; 

główne uroczystości odbyły się na placu ratuszowym i pod szczytem 

jasnogórskim. 576 

3 maja 1939 – Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Przysposobienia Wojskowego 

przy Gimnazjum im. R. Traugutta zorganizował zabawę taneczną, która odbyła 

się w hotelu Polonia; dochód przeznaczono na sprzęt i pomoce podczas ćwiczeń 

PW oraz 20 % na F. O. N. 577 

                                                           
570 75 – ta rocznica Powstania styczniowego, „ Goniec Częstochowski ” 1939 ( 14 I ), nr 10, s. 4 
571 Z uroczystego obchodu rocznicy imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego, „ Goniec Częstochowski ” 1939 ( 18 

III ), nr 65, s. 4 

 
572 Subskrycja pożyczek i ofiary na F.O.N. płyną szeroką strugą i w Częstochowie, „ Goniec Częstochowski ” 1939 
( 31 III ), nr 75, s. 4 
573 Młodzież szkolna nie może być przeciążona nauką, „ Goniec Częstochowski ” 1939 ( 14 IV ), nr 86, s. 4 
574 Wiosenny dancing w „ Polonii ”, „ Goniec Częstochowski ” 1939 ( 16 IV ), nr 88, s. 7 
575 Nowy podinspektor szkolny, „ Goniec Częstochowski ” 1939 ( 28 IV ), nr 98, s. 4 
576 Program uroczystości święta 3 – go maja, „ Goniec Częstochowski ” 1939 ( 23 IV ), nr 94, s. 6 
577 Zabawa taneczna w „ Polonii ”, „ Goniec Częstochowski ” 1939 ( 3 V ), nr 102, s. 6 



21 maja 1939 – od tego dnia sekretariat szkoły przyjmował zapisy do szkół 

średnich w Częstochowie. Składający dokumenty musieli zaznaczyć, którą 

szkołę w mieście wybierają. 578 

4 czerwca 1939 – uczniowie startowali w zawodach sportowych w ramach 

obchodów Święta Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. 579 

11 czerwca 1939 – staraniem patronatów Gimnazjum im. R. Traugutta w Parku 

3 – Maja odbyła się zabawa ogrodowa połączona z loterią fantową ( kury, 

kaczki kozy i inne zwierzęta ). W trakcie imprezy przygrywały dwie orkiestry. 

Ponadto w programie uwzględniono tańce, wróżby, serpentyny i posiłek w 

bufecie. 580 

5 lipca 1939 – zgodnie z przepisami o powszechnej służbie wojskowej  

tegoroczni maturzyści powołani zostali do obozów pracy w lipcu i sierpniu. 581 

14 lipca 1939 – do redakcji Gońca Częstochowskiego 11 drużyna harcerska im. 

S. Czarneckiego z  Gimnazjum im. R. Traugutta wysłała pozdrowienia z obozu 

w Belnie w województwie kieleckim. 582 

23 lipca 1939 – w numerze Dziennika Urzędowego Ministerstwa Oświaty 

ukazało się zarządzenie w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego. Ustalono datę 3 

września. 583 

1 sierpnia 1939 – maturzyści zostali wysłani na miesięczny obóz pracy J. H. P.  

do Osowce ( na granicy Prus Wschodnich ). 584 

3 września 1939 – po wkroczeniu wojsk niemieckich okupacyjne władze zajęły 

budynki przy ul. Jasnogórskiej17 i Staszica 5 zostały zajęte najpierw na koszary 

Wehrmachtu, następnie na przejściowy obóz więźniów policji niemieckiej i na 

koszary dla jednostek pomocniczych lotnictwa. 585 

                                                           
578 Sprawa egzaminów, „ Goniec Częstochowski ” 1939 ( 21 V ), nr116, s. 6 
579 Z obchodu Święta W. F. i P. W., „ Goniec Częstochowski ” 1939 ( 6 VI ), nr 128, s. 4 
580 Wielka zabawa ogrodowa w parku 3- go Maja, „ Goniec Częstochowski ” 1939 ( 8 VI ), nr 130, s. 6 
581 Obozy pracy dla maturzystów, „ Goniec Częstochowski ” 1939 ( 5 VII ), nr 1651, s. 6 
582 Pozdrowienie od 11 drużyny częst. Harcerzy w Belnie, „ Goniec Częstochowski ” 1939 ( 14 VII ), nr 159, s. 6 
583 3- go września rozpoczęcie roku szkolnego, „ Goniec Częstochowski ” 1939 ( 23 VII ), nr 167, s. 6 
584 Wspomnienia Jerzego Wereszczyńskiego [ online ] [ dostęp 30 listopada 2013 ] Dostępny w Internecie 
http://absolwenci.sieniu.czest.pl/index.php?show=art&which=3033 
585 ” Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 58 



15 września 1939 – zainaugurowany został nowy rok szkolny; w pierwszym 

dniu młodzież usłyszała pogadanki i perspektywy nauki w czasie wojny. 586 

20 września 1939 – kontrolowany przez Niemców Goniec Częstochowski, 

wyjaśniał, że otwarcie szkolnictwa w czasie wojny to kwestia czasu. 587 

29 września 1939 – dyrektorzy funkcjonujących szkół przekazali młodzieży, że 

mogą przebywać na ulicy tylko do godziny 17.00. 588 

30 września 1939 – staraniem nauczyciela Gimnazjum Traugutta Teodora 

Kusznira wydano zezwolenie na uruchomienie Gimnazjum i Liceum Męskiego 

Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. W szkole tej naukę 

pobierać miała także młodzież Traugutta, zatrudnieni też byli nauczyciele : 

Jarosław Awgulewicz, Franciszek Gollenhofer, Konstanty Karwan, Kazimierz 

Kusiba, Teodor Kusznir, Piotr Marszałek, Józef Mikołajtis, Jan Sędzimir, 

Antoni Sleinder, Jan Smolarkiewicz i Dominik Zbierski. 589 

20 października 1939 – dyrektor Dominik Zbierski zgłasza się do pracy jako 

nauczyciel, jednak władze niemieckie nie przyjmują tego do wiadomości. 590 

8 listopada 1939 – decyzją nadburmistrza Częstochowy Drohberga wszystkie 

szkoły średnie zamknięto. 591 

listopad 1939 – rozpoczęto proces likwidacji szkoły, w rzeczywistości było to 

ratowanie majątku Gimnazjum im. R. Traugutta, zabezpieczenie i 

przechowywanie akt szkolnych, pomocy naukowych i umeblowania przed 

zniszczeniem i rozgrabieniem. Akcją tą kierował Jan Smolarkiewicz i Józef 

Mikołajtis oraz sekretarka Natalia Znamierowska. Pomagali w tym uczniowie 

,wychowankowie i członkowie Komitetu Rodzicielskiego  : Jerzy Ziemowit 

Mikołajtis, Sławomir Folfasiński, Władysław Więckowski i Konstanty Pełka.592 

                                                           
586 Rok szkolny rozpoczęty, „ Goniec Częstochowski ” 1939 ( 15 IX ), nr 19, s. 4 
587 Przyszłość młodzieży naszą serdeczna troską, „ Goniec Częstochowski ” 1939 ( 20 IX ), nr 3, s. 4 
588 Ważne dla młodzieży !, „ Goniec Częstochowski ” 1939 ( 29 IX ), nr 56, s. 6 
589 ” Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 58 
590 Zbierski Dominik ( online ] [ dostęp 30 listopada 2013 ] dostępny w Internecie 
http://absolwent.traugutt.net/index.php?page=comment&what=pers&id=80 
591 J. Kołodziejski 
592 Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 59 



styczeń 1940 – ukazało się niemieckie rozporządzenie w którym w 

organizującej się szkole niemieckiej w Parku Narutowicza pokój nauczycielski 

miało wyposażyć w meble Gimnazjum im. R. Traugutta. 593 

marzec 1940– na terenie Częstochowy rozpoczęto tworzenie systemu tajnego 

nauczania. Początkowo były to płatne prywatne korepetycje, z czasem 

przerodziło się to w tzw. tajne komplety, podlegające konspiracyjnym władzom 

oświatowym. 594 

30 marca 1940 – dyrektor Dominik Zbierski został aresztowany przez gestapo. 
595 

21 maja 1940 – ponownie został aresztowany dyrektor Dominik Zbierski. 596 

9 czerwca 1940 – sąd doraźny gestapo skazał dyrektora  Dominika Zbierskiego 

na karę śmierci. 597 

3 lipca 1940 - 3 lipca 1940 roku w lesie koło wsi Apolonka ( gmina Janów) 

został rozstrzelany wraz z 14 współtowarzyszami. 598 

1942  

cały rok - tajnym nauczaniem w Traugucie kierowała dyrektor Gimnazjum im. 

J. Słowackiego Zofia Idzikowska. Wśród uczących się byli chłopcy i 

dziewczęta.  

czerwiec 1942 – w miesiącu tym odbywała się klasyfikacja. Zachowany został 

przedwojenny system matur ( ukończenie nauki na poziomie gimnazjalnym ) i 

dużych matur. Gdy komplet opanował program, zawiadamiano dyrektora 

tajnego gimnazjum, a ten wyznaczał komisję, która przeprowadzała egzamin 

dojrzałości. Odbywał się on przeważnie w niedzielę, w prywatnym domu, przy 

obecności wysłannika tajnego kuratorium. Data egzaminu do ostatniej chwili 

była objęta tajemnicą, by zminimalizować niebezpieczeństwo wpadki 

nauczycieli i uczniów. Zdający maturę pisali dwa sprawdziany pisemne – 

                                                           
593 Tamże, s. 60 
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pięciogodzinny z języka polskiego i czterogodzinny z matematyki, i składali 

egzaminy ustne. O ich wynikach uczniowie byli informowani ustnie, protokoły 

egzaminów z podpisami wszystkich członków komisji zatrzymywali dyrektorzy 

tajnych szkół i przechowywali je w sobie znanych miejscach. Matury wydawać 

mogły te szkoły, które funkcjonowały przed wojną. 599 
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1945 

                                                                                                                                          

2 lutego 1945 – w budynku Gimnazjum im. J. Słowackiego oprócz licealistek 

tej szkoły działalność naukową wznowiły Gimnazja R. Traugutta i H. 

Sienkiewicza. Zachowano przedwojenny program nauczania. Bolączka był 

niewątpliwie brak lokalu. W gmachu przy ul. Kościuszki uczyły się w sumie 

trzy szkoły. Drugim poważnym problemem był brak podręczników, ale 

wydrukowania ich podjęły się : Spółdzielnia Związków Zawodowych 

pracowników Kultury i Związku Zawodowego Drukarzy. W celu 

ulegalizowania wyników tajnego nauczania Komisja Weryfikacyjna rozpoczęła 

wydawanie świadectw maturalnych ukończenia gimnazjum i liceum tym 

uczniom, którzy składali egzaminy dojrzałości podczas okupacji. Dyrektorem 

Gimnazjum i Liceum im. R. Traugutta został Jan Smolarkiewicz, który w 

czasie wojny prowadził tajne nauczanie. Zastał on budynek szkolny 

zdewastowany i ogołocony. Życie szkoły trzeba było organizować od podstaw. 

Dopiero pod koniec 1945 roku młodzież została przeniesiona do budynku przy 

ul. Jasnogórskiej 8, gdzie w czasie wojny funkcjonował niemiecki Arbeitsamt. 

W zasadzie warunki do nauki nie poprawiły się, sal lekcyjnych było mało, 

natomiast uczących - dużo. Początkowo w szkole uczyło się 429 uczniów w 11 

oddziałach, zatrudnionych było 17 nauczycieli etatowych i 7 na tzw. godzinach 

zleconych. Dużym problemem było skompletowanie kadry pedagogicznej. Tak 

jak w wielu szkołach, i tu były spore braki. Sześciu spośród dwudziestu pięciu 

nauczycieli zginęło w czasie wojny; byli to : Franciszek Chmura, Alfred 

Gadomski, Kazimierz Kutyba, Ignacy Schreiber, Józef Spykowski i Dominik 

Zbierski. Większość pozostałych prowadziła w czasie wojny tajne nauczanie.600                                                                                       

23 lutego 1945 -  Inspektor Szkolnictwa Powszechnego podał do wiadomości 

sposób organizacji szkolnictwa w Częstochowie. Osobą odpowiedzialną został 

Antoni Godkowicz. Ze względy na brak lokali szkolnych zajęcia szkolne 

ograniczono do dwóch dni w tygodniu. Już od pierwszych zajęć władze 

oświatowe wprowadzać zaczęły elementy polityczne. Zachęcały m.in.  

nauczycieli, aby na lekcjach i przy różnych okazjach podkreślać  znaczenie 

przyjaźni i współpracy polsko – radzieckiej. W tym samym dniu we wszystkich 
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Sętowskiego, Częstochowa 2010, s. 81 
 



szkołach odbyły się okolicznościowe pogadanki i obchody Święta Czerwonej 

Armii. W LO im. R. Traugutta młodzież spotkała się z 18 przedstawicielami 

Armii Czerwonej. Gości przywitał uczeń IV klasy Stanisław Kozłowski, głos 

zabrał również profesor Józef Dąbrowski. W części artystycznej uczniowie 

odśpiewali piosenki m.in. :  Maki ,  Żołnierz , a w języku rosyjskim  Moskwę . 

W spotkaniu uczestniczyły także uczennice liceum im. J. Słowackiego, które 

zatańczyły Krakowiaka . 601                                                          

13 marzec 1945 – resort oświaty postanowił unormować sprawy dotyczące 

działalności organizacji młodzieżowych na terenie miasta. Uznał że udział 

młodzieży w organizacjach jest zjawiskiem dodatnim i ma na celu 

uspołecznienie młodego pokolenia. Został powołany do życia Związek 

Harcerstwa Polskiego. Na terenie szkoły organizację tę założył i został jej 

drużynowym prof. Stefan Mikołajtis. Powstała także pierwsza Harcerska 

Drużyna Żeglarska im. Mauryca Augusta Beniowskiego. Przez kilka lat po 

wojnie drużyna ta dorobiła się flotylli kajaków ( 8 sztuk ), na których 

organizowano spływy Wartą z Częstochowy do Jeziora Gopło.                            

Wznowione zostały organizacje Przysposobienia Wojskowego, mające na celu 

przygotowanie młodzieży do przyszłej służby wojskowej. 602                                             

23 marca 1945 – na terenie szkoły odbył się koncert zorganizowany staraniem 

koła muzycznego działającego przy szkole, z którego dochód przeznaczony był 

na kupno instrumentów muzycznych dla orkiestry szkolnej. W koncercie 

wystąpili Stanisław Chutkowski i chór Pochodnia, kierowany przez Mariana 

Zawadzkiego.603                                                                                                               

5 kwiecień 1945 - Wydział Oświaty i Kultury przy pomocy i współudziale 

Związku Muzyków rozpoczął cykl audycji muzycznych dla uczniów szkół 

średnich. Miały one na celu bliższe zaznajomienie młodzieży ze stylami 

muzycznymi, twórczością znanych kompozytorów. Zaproponowano audycje, 

m.in. : Polska muzyka ludowa, Najwięksi kompozytorzy polscy, Pierwiastki 

narodowe w muzyce. Wykonawcami koncertów byli najlepsi soliści 

Częstochowy oraz miejska orkiestra symfoniczna. 604                                                     

25 maja 1945 – odbyło się w gmachu przy ul. Kościuszki 8 zebranie Zarządu 

Stowarzyszenia Komitet Rodzicielski przy Państwowym Liceum i Gimnazjum 

                                                           
601 „Głos Narodu” 1945 ( 24 II ), nr 11, s.3 
602 O organizacjach młodzieżowych na terenie szkół, „ Głos Narodu ” 1945 ( 13 III ), nr 25, s. 8 
603 „ Głos Narodu ” 1945 ( 28 III ), nr74, s. 4 
604 Audycje muzyczne dla młodzieży szkolnej, „ Glos Narodu ” 1945 ( 5 IV ), nr 44, s. 3 



im. R. Traugutta. Podczas zebrania dokonano wyboru przewodniczącego, 3 

członków Komisji Rewizyjnej, 2 zastępców oraz 3 członków Komisji 

Polubownej. Przewodniczącym został Jan Motłoch – Mirski, który z     

determinacją podejmował wysiłki, aby zdewastowany budynek doprowadzić do 

stanu używalności.   Kolejne walne zebranie komitetu rodzicielskiego odbyło się 

16 listopada 1945 roku już w gmachu budynku przy ul. Jasnogórskiej 17. Jedną 

z inicjatyw nowego komitetu rodzicielskiego było zorganizowanie 17 listopada 

w  sali szkolnej przy ul. Staszica 3 wielkiej zabawy tanecznej Cena wejścia 

wynosiła 30 zł. Całkowity dochód z imprezy przeznaczono na remont gmachu 

szkolnego.  605                                                                                           

12 czerwca 1945 – zarządzeniem ministra oświaty utworzono Tymczasowy 

regulamin dojrzałości w liceum. Ustalono także , że zajęcia dydaktyczne 

odbywały się na podstawie obowiązującego od 1932 roku Programu dla 

gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.  

9 lipca 1945 – w częstochowskiej prasie pojawia się pierwsza wzmianka o 

sporcie szkolnym; o godzinie 19.00 na boisku Wojska Polskiego przy 

nieustannie padającym deszczu odbył się  mecz towarzyski mecz piłko nożnej 

pomiędzy Gimnazjum im. R. Traugutta a Gimnazjum Kupieckim. Mecz cieszył 

się dużym zainteresowaniem. Zwycięstwo odniósł zespól Gimnazjum Traugutta 

w stosunku 3 : 1 ( 1 : 1 ). Bramki zdobyli Idziak – 2  i Gubała - 1. 606                                             

12 lipca 1945 – od 12 do 14 lipca odbywały się zapisy do szkoły, zakończenie 

roku szkolnego, pierwszego po wojnie zaplanowano na 14 lipca. 607                                 

4 września 1945 – uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym rozpoczęto 

nowy rok szkolny. W następnych latach mszę święte odprawiano przed 

szczytem jasnogórskim. Młodzież wszystkich częstochowskich szkół z pocztami 

sztandarowymi i orkiestrami szkolnymi zbierała się na błoniach  i tam 

uczestniczyła w uroczystościach kościelnych. 608                                                                                                         

                                                           
605 Uwaga, członkowie Komitetu Rodz. Państw. Lic. I Gimn. Im. R. Traugutta, .,Głos Narodu ” 1945 ( 13 V ), s. 3; 
Walne zebranie Komitetu rodzicielskiego im. R. Traugutta, tamże, 1945 ( 9 XI ) nr 223, s. 3; Zabawy w najbliższą 
sobotę, tamże, 1945 ( 17 XI ), nr 230, s. 3 
606 Do młodzieży polskiej, „ Glos Narodu ” 1945 ( 5 VII ), nr 117, s. 3; Mecz towarzyski między gimnazjami, „ Głos 
Narodu ”1945 ( 6 VII ), nr 118, s. 3; Gimn. Traugutta – Gimn. Kupieckie, tamże, 1945 ( 10 VII ), nr 121, s. 3; 
Gimnazjum im. R. Traugutta – Gimnazjum Kupieckie 3 : 1 ( 1 : 1 ), tamże 1945 ( 19 VII ), nr 129, s. 3  
607 Zapisy do szkół powszechnych, „ Głos Narodu ” 1945 ( 11 VII ), nr 122, s. 6 
608 Przed nowym rokiem szkolnym, „ Głos Narodu ” 1945 ( 1 IX ), s. 3; Przed rozpoczęciem roku szkolnego, tamże 
1945 ( 5 IX ), s. 3  



27 września 1945 - podczas wrześniowych zawodów lekkoatletycznych 

rozegranych w Radomsku w biegu rozstawnym na 60 – 100 – 200 m zwyciężył 

zespół Gimnazjum Traugutta w czasie 59, 2 s. 609                                                                                             

26 października 1945 - w mistrzostwach Częstochowy w piłce nożnej drużyna 

Gimnazjum im. R. Traugutta zajęła ostatecznie V miejsce. Mistrzem zostało 

Gimnazjum i Liceum Kupieckie. 610                                                                                                           

16 listopada 1945 – odbyło się doroczne walne zebranie Zarządu Komitetu 

Rodzicielskiego. Na jego czele stanął Jan Motłoch – Mirski. Aby pozyskać 

środki na remont budynku szkolnego przy ul. Staszica 3, komitet rodzicielski 

organizował zabawy w sali szkolnej zabawę taneczną. W zaproszeniu można 

było przeczytać, że do tańca będzie przygrywać doborowa orkiestra, bufet 

będzie obficie zaopatrzony, strój dowolny, a cena wejścia to 50 zł. 611     

       1946 

23 marca 1946 – odbył się koncert, który zorganizowało koło muzyczne przy 

gimnazjum. Ceny biletów kształtowały się w cenie od 20 – 50 zł. Dochód 

przeznaczono na kupno instrumentów muzycznych dla orkiestry gimnazjalnej. 

Na program złożyły się występy pianisty Stanisława Chętkowskiego i chóru 

męskiego Pochodnia pod dyrekcją  Mariana Zawadzkiego. Młodzież wysłuchała 

utworów Chopina, Bizeta i Liszta.  612                                                                               

31 marca 1946 - zarząd Okręgu Ligi Morskiej w Częstochowie rozważał 

projekt zorganizowania w kresie letnim spływu Częstochowa – Szczecin. Trasa 

miała przebiegać Wartą, Odrą aż do Morza Bałtyckiego. Spływ wg autorów 

miał podkreślić łączność pomiędzy Polską centralną a Pomorzem. Uczestnikami 

spływu mieli być uczniowie trzech częstochowskich szkół : Gimnazjum i 

Liceum im. H. Sienkiewicza, Gimnazjum i Liceum im. R. Traugutta i 

Gimnazjum Mechaniczne. 613                                                                                             

6 stycznia 1946 - szkoła otrzymała list z podziękowaniami od żołnierzy 

miejscowej jednostki wojskowej do klasy I d. Młodzież wysłała żołnierzom 

                                                           
609 Zawody lekkoatletyczne a Radomsku, „ Głos Narodu ” 1945 ( 27 IX ), s. 3 
610 Stan mistrzostw szkół średnich, „ Głos Narodu ” 1945 ( 26 X ), nr 212, s. 3 
611 Walne zebranie Komitetu Rodzicielskiego im. R. Traugutta, „ Głos Narodu ” 1945 ( 9 XI ), nr 223, s. 3, tamże, 
1945 ( 17 XI ), nr230, s. 4 
612 Koncert w gimnazjum im. R. Traugutta, „ Głos Narodu ” 1946 ( 24 III ), nr 71, s. 5; E. Mąkosza, Z koncertu 
Gimn. Państw. Im. R. Traugutta, tamże 1946 ( 28 III ), nr 74, s. 4 
613 Wielki spływ Częstochowa – Szczecin, „ Głos Narodu ”1946 ( 31 III ), nr 77, s. 4 



paczki wigilijne. W liście czytamy : Paczki przez Was przysłane, chociaż 

skromne sprawiły dużo radości, wierzcie nam, radość prawdziwą sprawiła nie 

zawartość paczek, ale Wasze serca. 614                                                                          

27 czerwca 1946 - w sali Liceum Pedagogicznego swój koncert zaprezentowali 

uczniowie Gimnazjum Traugutta. Przygotował go nauczyciel muzyki Marian 

Zawadzki. Uczniowie zaprezentowali się wraz  orkiestrą smyczkową . Z 

solistów zaprezentowali się Adam Smelczyński ( pianino ), Tadeusz Świąć          

( skrzypce ), Zbigniew Żmigrodzki ( skrzypce ), Jan Polakowski ( Skrzypce ) i 

Juliusz Łuciak ( pianino ). Wiersz Fortepian Chopina wygłosił uczeń Kazimierz 

Swoboda . W trakcie koncertu przemawiał profesor Jan Sołdrowski.615                                                   

3 września 1946 -  o 9.00 pod szczytem jasnogórskim rozpoczęły się 

uroczystości inauguracyjne nowego roku szkolnego. 616                                                                     

12 października 1946  - odbyła się niezwykła uroczystość poświęcenia 

nowego sztandaru w Liceum i Gimnazjum im. R. Traugutta. Dawny, 

przedwojenny uległ zniszczeniu podczas wojny. W komitecie fundacyjnym 

znalazły się następujące osoby : pani Berghausenowa, matka ucznia Mirona, 

Zygmunt Chołdyk, absolwent z 1921, ojciec ucznia Jerzego Chołdyka, naczelnik 

Grodzki, sędzia Kozielewski oraz przedstawiciel grona pedagogicznego Józef 

Mikołajtis. Sztandar ufundowano dzięki zabiegom komitetu rodzicielskiego przy 

ogromnej ofiarności rodziców uczącej się młodzieży i poparciu finansowym 

cechów ( piekarzy, rzeźników i krawców ).                                                                 

W uroczystościach szkolnych uczestniczyli : delegat Kuratorium Okręgu 

Szkolnego w Kielcach wizytator Łosoś, naczelnik Wydziału Kultury i Oświaty 

w Częstochowie Bolesław Stala, naczelnik Grodzicki, wszyscy nauczyciele, 

rodzice oraz dawni wychowankowie Gimnazjum i Liceum im. R. R. Traugutta. 

Zaproszono także delegację z Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza z 

dyrektorem Kazimierzem Sabokiem, Aktu poświęcenia dokonał ks. Józef 

Chwitecki. Początkiem uroczystości było przemówienie dyrektora Jana 

Smolarkiewicza, który podkreślił znaczenie posiadanie przez szkołę sztandaru. 

Następnie przemawiał naczelnik Grodzicki, po czym rodzice przekazali na ręce 

dyrektora szkoły ufundowany sztandar. Ten przekazał go pocztowi 

sztandarowemu szkoły. Na koniec ponownie głos zabrał dyrektor Jan 

                                                           
614 „ Głos Narodu ” 1946 ( 6 I ), nr 5, s. 3 
615 Z koncertu uczniów Państw. Liceum i Gimnazjum im. R. Traugutta, „ Głos Narodu ” 1946 ( 27 VI ), nr 149, s. 4 
616 Nowy rok szkolny, „ Glos Narodu ” 1946 ( 3 IX ), nr 206, s. 3  



Smolarkiewicz, po czym przemawiał uczeń Gimnazjum im. H. Sienkiewicza 

Feliks Słociński. 617                             

listopad 1946 -  młodzież uczestniczyła w akcji zbiórki złomu. Inicjatorem był 

Związek Walki Młodych w oparciu o Miejska Komisje Porozumiewawczą. 

Akcja odbyła się 31 października w lokalu Miejskiej Rady Narodowej. Po 

zbiórce został wyłoniony specjalny komitet : Akcji Zbiórki Złomu, do Komisji 

Organizacyjnej wszedł uczeń Adolf Baranowski. 618 

15 grudnia 1946 – ekshumowano  zwłoki pomordowanych w 1940 w Apolonce  

- wśród nich było ciało dyrektora  Dominika Zbierskiego. 619 

1947 

24 kwietnia 1947 – z inicjatywy Międzyszkolnej Komisji Porozumiewawczej 

przeprowadzono pogadanki na temat dekonspiracji. Uświadamiano młodzieży o 

znaczeniu ustawy amnestyjnej. Jeżeli ktokolwiek z młodzieży należał do 

jakiejkolwiek organizacji podziemnej to powinien to ujawnić. Podkreślono także 

, ewentualne wciąganie uczniów do nielegalnych organizacji i konsekwencji 

tego czynu. 620                                                                                                                      

26 kwietnia 1947 – w budynku szkolnym przy ul. Jasnogórskiej 8 odbył się 

kolejny koncert uczniów. Wystąpił chór mieszany, orkiestra smyczkowa oraz 

soliści ( fortepian, skrzypce, fortepian na 4 ręce ). Występ przygotował Marian 

Zawadzki. Spośród uczniów zaprezentowali się : Adam Smelczyński ( fortepian 

), Tadeusz Świąć ( skrzypce ), Juliusz Łuciuk ( fortepian ) 621                                                                                                                

26 maja 1947 -    zginął śmiercią tragiczna uczeń II klasy W czasie wojny był 

partyzantem w oddziałach Walki Zbrojnej o wolność i Demokrację. Pochowany 

został na cmentarzu Kule w Częstochowie. ???kto ? 

 

                                                           
617 Z poświęcenia sztandaru w Liceum i Gimnazjum Państw. Im. R. Traugutta, „ Głos Narodu ” 1946 ( 16 X ), nr 
243, s. 3 
618 Młodzież przystępuje do akcji zbiórki złomu, „ Głos Narodu ” 1946 ( 4 XI ), nr 30, s. 4 
619 Strona internetowa na dzień 14 listopada 2013 - 
http://absolwent.traugutt.net/index.php?page=comment&what=pers&id=80 
620 Pogadanki w szkołach o amnestii, „ Głos Narodu ” 1947 ( 24 IV ), nr 96, s. 6 
621 Koncert uczniów Państw. Gimnazjum i Liceum im. R. Traugutta, „ Głos Narodu ” 1947 ( 25 IV ), nr 97, s. 6; 
tamże 1947 ( 2 V ), nr 103, s. 6 



19 czerwca 1947 – z okazji zjazdu dziennikarzy z Warszawy wraz z chórem 

męskim Pochodnia wystąpiły chóry z Liceum  i Gimnazjum im. R. Traugutta i 

Państwowego Liceum Pedagogicznego. 622 

27 czerwca 1947 – w godzinach od 8.00 – do 12.00 otwarto szkołę dla 

przedstawicieli sil społecznych i świata pracy, jak pisał Głos Narodu, czyli dla 

wszystkich tych, którzy chcieli dowiedzieć się o możliwości podjęcia nauki w 

szkole. 623                                                                                                                                    

1 września 1947 – nauki śpiewu  i muzyki zaczyna nauczać Leon Jelonek, 

późniejszy dyrektor orkiestry symfonicznej w Częstochowie. 624    

18 października 1947 – uczniowie  wystąpili w zawodach lekkoatletycznych 

organizowanych przez Miejską Radę WF i PW. Henryk Winiarski zajął V 

miejsce wśród najlepszych lekkoatletów, zdobywając 11 punktów. W pchnięciu 

kuli drugie miejsce zajął Jerzy Kukuła , w biegu na 100 m pierwsze miejsce 

zajął Józef Ząbkowski w czasie 11.8 s;  pierwsza była sztafeta 4 x 100m w 

składzie : Tadeusz  Gieracz, Adam Smelczyński i Józef Ząbkowski, a w biegu 

na 1500 m : trzecie miejsce zajął Henryk Rajczyk. 625                                                                            

1947 – zakupiono  sprzęt i urządzenia do gabinetu lekarskiego. 626                                

1948 

8 lutego 1948 – w sali Gimnazjum i Liceum Pedagogicznego odbył się koncert 

miejskiej orkiestry symfonicznej dla m. in. uczniów Gimnazjum i Liceum im. R. 

Traugutta. 627  

20 marca 1048 – w sali Państwowego Liceum Pedagogicznego staraniem 

Liceum im. R. Traugutta odbył się koncert chóru szkolnego, orkiestry oraz 

solistów. Program opracował Leon Jelonek, a całkowity dochód przeznaczony 

został na potrzeby biblioteki szkolnej. Początek koncertu o godzinie 19.00. 628   

                                                           
622 Imprezy artystyczne na Wystawie Szkolnictwa Zawodowego, „ Głos Narodu ” 1947 ( 19 VI ), nr 141, s. 4 
623 Przedstawiciele społeczeństwa w szkołach, „ Głos Narodu ” 1947 ( 25 VI ), nr 146, s. 5 
624 J. Kołodziejski, 85 lat Gimnazjum i Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie 1920 – 2005, s. 71 
625 Tegoroczne zawody lekkoatletyczne zapoczątkują tradycyjna rywalizację częstochowskich szkól średnich, „ 
Głos Narodu ” 1947 ( 1 X), nr 96, s. 4; Częstochowska młodzież gimnazjalna walczy dzisiaj o mistrzostwo w 
lekkoatletyce, tamże 1947 ( 18 X ), nr 113, s. 4; Gimnazjum im. R. Traugutta pierwsze w lekkoatletyce przed 
Gimn. Mechanicznym, tamże, 1947 ( 24 X ), nr 119, s. 4 
626 J. Kołodziejski, II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2000, s. 68 
627 Dalsze koncerty z cyklu audycji szkolnych, „ Życie Częstochowy ” 1948 ( 8 II ), nr 38, s. 3 
628 Koncert na bibliotekę szkolną Gimnazjum Traugutta, „ Życie Częstochowy ” 1948 ( 18 III ), nr 77, s. 3; 
Koncert, tamże, 1948 ( 20 III ), nr 79, s. 3 



26 marca 1948 – w trzecia rocznice zdobycia Kołobrzegu przez Wojsko 

polskie, Liga Morska zorganizowała uroczystość szkolną  i akademię. 629             

2 czerwca 1948 – w całym kraju przeprowadzono akcję zbierania pieniędzy na 

fundusz walki z analfabetyzmem; w Liceum im. R. Traugutta zebrano na ten cel 

8 425 zł. 630                                                                                              

24 czerwca 1948 – w zawodach lekkoatletycznych szkół średnich zespół 

Traugutta zajął drugie miejsce.631                                                                                              

listopad 1948 – na terenie szkoły odbyły się zebrania młodzieży i nauczycieli, 

podczas których z okazji zbliżającej się daty połączenia wszystkich partii 

robotniczych zadeklarowano podniesienie poziomu naukowego oraz 

ideologicznego. W grudniu rada pedagogiczna jednomyślnie podjęła uchwałę, w 

której, nawiązując do apelu robotników, zobowiązała się do dodatkowej pracy 

przez trzy miesiące.  tej samej okazji, czyli powstania PZPR, 15 XII .632                            

15 grudnia 1948 - z okazji  powstania PZPR, młodzież uczestniczyła w 

międzyszkolnej akademii, która odbyła się w sali Liceum i Gimnazjum im. H. 

Sienkiewicza. Podobna akademia miała miejsce w dużej sali teatru 

częstochowskiego; spośród wykonanych utworów wyróżniono melorecytację 

młodzieży zetempowskiej LO im. R. Traugutta. 633                                                           

1948 – zaczęto realizować kolejną reformę oświatową. Zlikwidowano dwa 

szczeble programowe, szkoła średnia miała być ściśle powiązana ze szkołą 

podstawową ( jak w przypadku LO im. H. Sienkiewicza – 11 klas ), bądź 

funkcjonowała tylko szkoła średnia  ( i w ten sposób dotychczasowa nazwa 

Gimnazjum i Liceum…” zastąpione zostało nazwą : Liceum Ogólnokształcące 

im. Romualda Traugutta w Częstochowie. Reforma wprowadziła także nowe 

przedmioty nauczania jak : astronomia, logika i nauka o społeczeństwie.634  

                                                           
629 Szkolne koła L. M. w rocznicę zdobycia Kołobrzegu, „ Życie Częstochowy ” 1948 ( 29 III ), nr 86, s. 3 
630 Około 8oo tysięcy dało społeczeństwo miasta i pow. częstochowskiego w dniach „ Święta Oświaty ” , „ Życie 
Częstochowy ” 1948 ( 2 VI ), nr 150, s. 3 
631 Czternastu zwycięzców Biegu Narodowego, „ Życie Częstochowy ” 1948 ( 19 VI ), nr 167, s. 4 
632 Nauczycielstwo i młodzież częstochowskich szkół uczci zjednoczenie partii robotniczych podniesieniem 
poziomu naukowego i ideologicznego w swych zakładach, „ Życie Częstochowy ” 1948 ( 28 XI ), nr 328, s. 3; 
Nauczyciele Liceum um. Traugutta zadeklarowali dodatkową  pracę nad wychowaniem młodzieży, Tamże 1948 ( 
13 XII ), nr 343, s. 3 
633 Międzyszkolna akademia w rocznice śmierci Lenina, „ Życie Częstochowy ” 1948 ( 23 I ), nr22, s. 3; 
Częstochowa godnie uczciła pamięć Wielkiego Lenina Wodza Rewolucji Październikowej, „ Życie Częstochowy ” 
1948 ( Tamże, 1948 ( 26 I ), nr 23, s. 3 
634 J. Kołodziejski, II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2000, s. 64 



1948 / 1949 – po przyjęciu dziewcząt do szkoły utworzono dwie klasy 

koedukacyjne 

1948 / 1949 – z jednej pracowni fizyko – chemicznej utworzono dwie pracownie 

przedmiotowe wyposażając je zgodnie z wymogami nauczania fizyki i chemii. 
635 

1948 – na terenie szkoły powołany został Związek Młodzieży Polskiej, który 

skupiał ok. 50 % młodzieży ( istniał do 1956 )  

1949 

23 stycznia 1949 – w 25 – rocznicę śmierci Lenina w teatrze miejskim odbyła 

się dla młodzieży szkolnej uroczysta akademia, podczas której obszerny referat 

wygłosił profesor historii Józef Dąbrowski. 636                                                                

26 stycznia 1949 – na terenie szkoły zawiązane zostało Towarzystwo Przyjaźni 

Polsko – Czechosłowackiej. Opiekunem został profesor Józef Mikołajtis, a 

przewodniczącym uczeń Stanisław Ungeheuer. Początkowo wstąpiło 65 

uczniów, którzy utworzyli sekcję redakcyjna i korespondencyjną.637                          

26 stycznia 1949 - przy Związku Młodzieży Polskiej utworzono referat Kultury 

Fizycznej i Sportu;  w zarządzie miejskim znalazł się uczeń LO im. R. Traugutta 

Robert Bankiewicz. 638                                                                                                                            

19 lutego 1949 – ukazało się zarządzenie ministerstwa oświaty w sprawie 

regulaminu egzaminu dojrzałości szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego. 

Pierwsza część tego regulaminu zawierała zasady przystępowania do 

egzaminów dojrzałości abiturientów szkól państwowych oraz prywatnych z 

uprawnieniami szkół państwowych. Druga część dotyczyła egzaminu dla 

eksternów. 639 

                                                           
635 J. Kołodziejski, II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2000, s. 68 
636 Międzyszkolna akademia w rocznicę śmierci Lenia, „ Życie Częstochowy ” 1949 ( 23 I ), nr 22, s. 3 
637 Młodzież garnie się do szeregów T- wa Przyjaźni Polsko – Czechosłowackiej w naszym mieście, „ Życie 
Częstochowy ” 1949 ( 26 I ) nr25, s. 3 
638 39 nowych sekcji sportowych zorganizował Związek Młodzieży Polskiej w ostatnim czasie, „ Życie 
Częstochowy ” 1949 ( 26 I ), nr 25, s. 3 
639 J. Kołodziejski, 85 lat Gimnazjum i Liceum im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2005, s. 24 



10 marca 1949 – dyrektorzy szkół średnich przyjęli wspólna rezolucję, aby w 

szkole zwiększyć ilość uczniów pochodzenia robotniczego i chłopskiego.640     

18 marca 1949 – miejskie Koło Ligii Morskiej ogłosiły trzy konkursy dla 

młodzieży szkolnej. Uczeń LO im. R. Traugutta Jerzy Mrozicki zajął drugie 

miejsce w konkursie na skonstruowanie modelu statku i otrzymał w nagrodę 

książkę Wielkie dni małej floty.641  

29 marca 1949 – młodzi ZMP – owcy LO im. R. Traugutta w ramach czynu 

pierwszomajowego zdeklarowali się, że zradiofonizują budynek szkolny i na ten 

cel zbiorą 100 tysięcy złotych. Do akcji włączył się samorząd szkolny i szkolna 

spółdzielnia. 642 

10 maja 1949 – na stadionie Związkowca rozegrano  biegi narodowe . W 

kategorii wiekowej 18 – 19 lat w biegu na 1000 m zwyciężył Zygfryd Pater.643  

17 maja 1949 – Zygfryd Pater został zakwalifikowany przez Inspektorat Kultury 

Fizycznej do drużyny Częstochowy na wojewódzkie biegi narodowe. 644 

20 maja 1949 – junacy  z LO im. R. Traugutta zajęli drugie miejsce w zawodach 

strzeleckich organizowanych przez Służbę Polsce. Indywidualnie zwyciężył  

Sokołowski Zygmunt, drugi był Ludwik Majtyka , a szósty był Bogdan Hruboń. 
645 

25 maja 1949 – przeprowadzono miejskie eliminacje lekkoatletyczne przed 

wojewódzkimi zawodami, które miały zostać rozegrane w Kielcach. Sukcesy 

odnieśli uczniowie LO im. R. Traugutta. W biegu na 100 m drugi był Tadeusz 

Gieracz i trzeci w skoku w dal. W pchnięciu kula drugi był Franciszek 

Winiarski, a trzeci Zygmunt Sokołowski. 646 

                                                           
640 Rezolucja dyrektorów szkół średnich wyrazem troski o wychowanie młodzieży szkolnej, „ Życie Częstochowy 
” 1949 ( 12 III ), nr 69, s. 3 
641 Konkurs szkolnych L. M., „ Życie Częstochowy ” 1949 ( 19 III ), nr 77, s. 3 ) 
642 Dar 1 – majowy ZMP dla gimn. Im. R. Traugutta, „ Życie Częstochowy ” 1949 ( 29 III ), nr 87, s. 4 
643 Wyniki niedzielnych biegów Narodowych na boiskach i stadionach Częstochowy, „ Życie Częstochowy ” 1949 
( 10 V ), nr 127, s. 6 
644 Ekipa biegaczy Ziemi Częstochowskiej  na wojewódzkie Biegi Narodowe, „ Życie Częstochowy ” 1949 ( 17 V ), 
nr 135, s. 4 
645 Junacy Gimn. I Lic. Im. Sienkiewicza zwyciężają w zawodach strzeleckich SP w Częstochowie, „ Życie 
Częstochowy ” 1949 9 ( 20 V ) , nr 138, s. 6 
646 Eliminacje lekkoatletyczne młodzieży szkół średnich Częstochowy, „ Życie Częstochowy ” 1949 9 25 V ), nr 
141, s. 4 



30 maja 1949 – z okazji dnia matki teatr miejski zorganizował uroczystość dla 

dzieci i młodzieży. Wśród wykonawców był uczeń LO im. R. Traugutta – 

Andrzej Bartosiak, który deklamował wiersz o matce – opiekunce.647  

11 czerwca 1949 – Życie Częstochowy podało wykaz wszystkich absolwentów 

LO im. R. Traugutta, którzy ukończyli szkołę i zdali maturę.  648  

3 września 1949 – w częstochowskim aeroklubie szkolili się uczniowie piloci, 

m.in. z LO im. R. Traugutta. Odbywali oni loty dla uzyskania trzeciego stopnia. 
649 

1 – 2 października 1949 –w ramach międzynarodowego dnia pokoju uczniowie 

obowiązkowo wysłuchali przemówienia ministra oświaty, w wieczorem wzięli 

udział w capstrzyku, którego finał nastąpił na pl. Stalina. W następnym dniu 

młodzież wzięła udział w manifestacji w walce o pokój. 650 

10 – 18 października 1949 – w tych dniach na terenie szkoły były 

rozprowadzane cegiełki w cenie 10 i 20 zł na dochód funduszy stypendialnego 

im. Chopina. Celem akcji było uzyskanie środków finansowych 

umożliwiających wsparcie młodzieży uzdolnionej muzycznie, ale niezamożnej 

pochodzenia robotniczo – chłopskiego. W ramach tej akcji piłkarze ręczni i 

koszykarze LO im. Traugutta rozegrali szereg spotkań, z których dochód 

przeznaczono na ten cel. I tak siatkarze pokonali Liceum Handlowe 2:0 ( 15 : 5, 

15 : 10 ), a koszykarze 96 : 14 ( 35 : 5 ). Dodatkowo siatkarze pokonali Liceum 

Mechaniczne 2 : 1 ( 15 : 11, 13 : 15, 15 : 10 ). W sumie zebrano 12 470 zł. 651 

25 października 1949 – uczniowie LO im. R. Traugutta brali udział w marszach 

jesiennych. 652 

1949 – szkolną organizacją ZHP opiekował się Zdzisław Kozłowski. W latach 

1949 – 1951 organizowano biwaki i w okresie wakacji i ferii zimowych obozy. 
653 

                                                           
647 Pieśni, tańce, wiersze… Dzieciarnia częstochowska pamięta o matkach, „ Życie Częstochowy ” 1949 ( 30 V ), 
nr 147, s. 6 
648 Absolwenci Liceum im. R. Traugutta, „ Życie Częstochowy ” 1949 ( 11 VI ), nr 157, s. 6 
649 Lotnictwo w Częstochowie kipi młodością. Uczniowie – piloci zdobywają „ trzeci stopień wtajemniczenia ”, „ 
Życie Częstochowy ” 1949 ( 3 IX ) , nr 244, s. 6 
650 Młodzież w walce o pokój, „ Życie Częstochowy ” 1949 ( 6 X ), nr 275, s. 4 
651 Zdolnej młodzieży robotniczo – chłopskiej umożliwić muzyczne wykształcenie – to cel tegorocznego 
Tygodnia Chopinowskiego, „ Życie Częstochowy ” 1949 ( 11 X ), nr 279, s. 4 
652 Wspaniałą manifestacja tężyzny młodzieży i przyjaźni polsko – radzieckiej stały się tegoroczne Marsze 
Jesienne, „ Życie Częstochowy ” 1949 ( 25 X ), nr 294, s. 4 
653 J. Kołodziejski, II LO im. R. Traugutta w Częstochowie 1920 – 2000, s. 86 



1950 

20 stycznia 1950 – w konkursie na gazetki ścienne organizowanym przez 

redakcję  Życia Częstochowy, zwyciężyła młodzież z LO im. R. Traugutta. Ich 

praca reprezentowała miasto w konkursie w Kielcach.654  

7 lutego 1950 – ZMP – owcy z LO im. R. Traugutta zorganizowali kurs dla 

analfabetów. Nauka objętych zostało 90 osób. Podręczniki dostarczył 

powiatowy i miejski pełnomocnik do walki z analfabetyzmem.  655 

18 marca 1950 – uczeń Witold Mielczarek został zwycięzcą konkursu – Czy 

znasz dzieje  Częstochowy ? Konkurs zorganizowała redakcja Życia 

Częstochowy. 656 

6 kwietnia 1950 – nauczyciel wychowania fizycznego Mieczysław Doering 

powołał na terenie szkoły sekcje lekkoatletyczną, która podjęła współprace z 

częstochowskim podokręgiem lekkoatletycznym. Treningi  miał poprowadzić 

mistrz Polski w trójskoku – Marian Hoffman. 657 

26 kwietnia 1950 – po porażkach z LO im. H. Sienkiewicza i Liceum 

Mechanicznym siatkarze zajęli trzecie miejsce w mieście.658  

10 maja 1950 – Jan Kawka i Jan Koj zostali wyróżnieni za recytacje wierszy 

Mickiewicza, Słowackiego i Puszkina. Konkurs odbywał się w ramach 

Tygodnia Oświaty, Książki i Prasy.659  

11 czerwca 1950 – młodzież szkolna pożegnała odchodzących na emeryturę 

nauczycieli. Wśród odchodzących byli : Jan Sędzimir, Jarosław Awgulewicz i 

Ambroży Sleinder. Pożegnano także długoletniego woźnego – Józefa Kacperka. 

Każdy oprócz kwiatów otrzymał wydanie Pana Tadeusza. W imieniu 

pedagogów głos Zabrał Jan Sędzimir. M. In. Powiedział :  Odchodzę ze 

świadomością dobrze spełnionego obowiązku, a moja radością w tej chwili jest 

przeświadczenie, że pozostawiam młodszych kolegów, którzy równie dobrze 

                                                           
654 66 Gazetek Ściennych na wojewódzka wystawę w Kielcach, „ Życie Częstochowy, 1950 ( 20 I ), nr 20, s. 4 
655 ZMPowcy z gimnazjum i Liceum Traugutta w walce z analfabetyzmem, „ Życie Częstochowy ” 1950 ( 7 II ), nr 
38, s. 4 
656 Rozstrzygnięcie konkursu „ Czy znasz dzieje Częstochowy ? ” , „ Życie Częstochowy ” 1950 ( 18 III ), nr 58, s. 4 
657 Młodzież szkół średnich tworzy sekcje lekkoatletyczne, „ Życie Częstochowy ” 1950 ( 6 IV ), nr 96, s. 6 
658 Liceum im. Sienkiewicza wygrywa trójmecz siatkówki, „ Życie Częstochowy ” 1950 ( 26 IV ), nr 115, s. 6 
659 Nagrody dla najlepszych recytatorów Mickiewicza, Puszkina i Słowackiego, „ Życie Częstochowy ” 1950 ( 10 V 
), nr 128, s. 6 



będą spełniać swe zadania w tak trudnym i bardzo odpowiedzialnym dziele 

wychowania nowego pokolenia .660 

14 czerwca 1950 – w mistrzostwach lekkoatletycznych startowali z 

powodzeniem uczniowie LO im. R. Traugutta. W pchnięciu kula i rzucie 

oszczepem zwyciężył Ceglarek. Drużynowo szkoła zajęła trzecie miejsce. 661 

18 czerwca 1950 – wyszedł już 50 egzemplarz szkolnej gazetki Głos. 

Redaktorami tego czasopisma byli uczniowie X klasy : Henryk Baran, Lech 

Terlecki, Władysław Szafrański, Marian Gacek i Ryszard Kołodziejski.662  

19 czerwca 1950 – w ramach tygodnia kultury fizycznej zorganizowano mecze 

w koszykówce i siatkówce. Koszykarze okazali się bezkonkurencyjni 

wygrywając wszystkie mecze, natomiast siatkarze zajęli drugie miejsce.663  

lipiec 1950 – liceum wydało 22 świadectwa wraz z maturą tym absolwentom, 

którzy ukończyli specjalny kurs umożliwiający im pracę w szkołach 

podstawowych.664 

lipiec, sierpień 1950 – młodzież w ramach hufców SP pracowała przy budowie 

Nowej Huty  

lato 1950 – drużyna kolarska LO Traugutta startowała w ZMP- owskim Rajdzie 

Pokoju. 665 

1 września 1950 – dyrektorem szkoły zostaje Stanisław Popiński, absolwent 

Gimnazjum im. R. Traugutta z 1926 roku. Swoją pracę rozpoczął od 

reorganizacji pracowni naukowych, reaktywował metodyczny ośrodek 

historyków. Zamierzenia miał ambitne, ale po roku stan zdrowia nie pozwolił 

mu na kontynuowanie pracy na kierowniczym stanowisku. 666 

                                                           
660 Młodzież Lic. Traugutta żegna wysłużonych pedagogów, „ Życie Częstochowy ” 1950 ( 11 VI ) , nr 159, s. 6 
661 Związkowiec posiada najlepszych juniorów lekkoatletycznych, „ Życie Częstochowy ” 1950 ( 14 VI ), nr 162, s. 
6 
662 Brawo, Liceum im. Traugutta ! 50 numerów gazetki ściennej i co miesiąc nagroda literacka, „ Życie 
Częstochowy ” 1950 ( 18 VI ), nr 165, s. 6 
663 Licea : Słowackiego, Sienkiewicza i Traugutta przodują w piłkarstwie ręcznym, „ Życie Częstochowy ” 1950 ( 
19 VI ), nr 167, s. 6 
664 J. Kołodziejski, II LO im. R. Traugutta w Częstochowie 1920 – 2000, s. 64 
665 SKS „ Traugutt ” Życie Sportowe w obiektywie; Album pochodzący ze zbiorów w muzeum szkolnym 
666 J. Wójcicki. Poczet dyrektorów Gimnazjum i Liceum im. Romualda Traugutta w Częstochowie, w : Jubileusz 
50 – lecia Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie, Komunikaty Naukowe Towarzystwa Literackiego im. A. 
Mickiewicza Oddział w Częstochowie, pod red. J. Mikołajtisa i A. Baranowskiego, t. XXII, Częstochowa 1971, s. 
11 



2 października 1950 – sportowcy z liceum zostali objęci opieką klubem 

sportowym Związkowiec. W ten sposób młodzi sportowcy uzyskali wsparcie w 

klubach zawodowych.667  

6 października 1950 – na boisku LO im. H. Sienkiewicza został rozegrany na 

odbudowę Warszawy . w siatkówce drużyna LO Traugutta zajęła drugie 

miejsce. Na kortach Związkowca zwycięzcą turnieju w tenisie ziemnym został 

Stanisław Gorgol. Był to pierwszy tego typu turniej szkolny rozegrany w 

Częstochowie. 668 

12 października 1950 – uczniowie uczestniczyli w marszach jesiennych, które 

miały uczcić  rocznicę bitwy pod Lenino. 669 

21 października 1950 – na terenie Częstochowy junacy SP przeprowadzili 

szereg prac społecznych. Drugie miejsce wśród hufców szkolnych zajęło LO im. 

R. Traugutta. Wśród junaków wyróżnili się : Alojzy Gliński, Lech 

Gwiaździński, Jan Wolski, Julian Kaleta, Zygmund Pater i Ryszard Wojtasik. 670 

29 października 1950 – wielki sukces odniósł uczeń LO im. R. Traugutta – 

Andrzej Jasiński, który w Katowicach wygrał eliminacje spośród pianistów w 

ramach festiwalu młodzieżowego. 671  

6 listopada 1950 – w szkole po raz pierwszy obchodzono święto Aleksandra 

Puszkina i rewolucji październikowej. 672  

14 listopada 1950 – na żądanie władz oświatowych w szkole odbyły się 

pogadanki z okazji mianowania Konstantego Rokossowskiego marszałkiem 

Polski.673  

                                                           
667 Jaśniejsze horyzonty sportu szkolnego, „ Życie Częstochowy ” 1950 ( 2 X ), nr 271, s. 6 
668 Lic. Sienkiewicza wygrywa czwórmecz siatkówki. Gorgol mistrzem tenisowym Lic. Traugutta, „ Życie 
Częstochowy ” 1950 ( 6 X ), nr 275, s. 6 
669 Młodzież robotnicza, wiejska i szkolna maszeruje Szlakiem Zwycięstwa, „ Życie Częstochowy ” 1950 ( 15 X ), 
nr 284, s. 6 
670 Przodują: Liceum Mechaniczne, Traugutta i Sienkiewicza. Częstochowscy junacy SP przepracują 36.705 
dniówek wartości 15 milionów złotych, „ Życie Częstochowy ” 1950 ( 21 X ), nr 290, s. 6; Junacy SP, Tamże, 1950 
( 7 XI ), nr 307, s. 6 
671 Wielki sukces młodego częstochowianina, „ Życie Częstochowy ” 1950 ( 29 X ), nr 298, s. 6 
672 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, praca 
zbiorowa pod redakcja Juliusza Sętowskiego, s. 93 
673 Tamże, s. 93 



18 listopada 1950 – z okazji II światowego kongresu pokoju młodzież 

zobowiązała się przestrzegać 100 % frekwencji, podniesienia poziomu  i 

uzyskiwanie jak najlepszych ocen. 674 

3 grudnia 1950 – profesor Konstanty Karwan wraz z uczniami LO im. R. 

Traugutta przygotował w klubie literackim wieczór poświęcony twórczości 

Majakowskiego.675  

11 grudnia 1950 – hufiec pracy przy LO im. R. Traugutta zajął pierwsze  

miejsce we współzawodnictwie uzyskując 170 % normy. Wyróżniającymi się 

junakami byli : Władysław Górecki, Zbigniew Rachwał, Mirosław Czepiczek,  

Zygfryd Pater, Stefan Motyl, Jerzy Wieczorek i  Ryszard Wojtasik. 676 

13 grudnia 1950 – po pierwszej rundzie rozgrywek siatkarze zajmowali piąte 

miejsce.677 

15 grudnia 1950 -  odbył się cykl pogadanek o Józefie Stalinie. Był to jeden z 

przykładów nasilającej się propagandy mającej na celu drążenie świadomości 

młodych ludzi.678  

18 grudnia 1950 – w rozgrywkach tenisa stołowego z powodzeniem 

występowały dwie drużyny Traugutta, wygrywając z Szkoła Włókienniczą i  

Szkołą Górniczą. Wicemistrzem miasta został Jerzy Strzelecki. 679  

20 grudnia 1950 – ze zmiennym szczęściem występowali siatkarze w 

mistrzostwach Częstochowy. W swoim ostatnim spotkaniu ulegli Wyższej Szkle 

Ekonomicznej 0: 2. 680  

                                                           
674 Młodzież szkolna podjęciem masowych zobowiązań uczciła II Światowy Kongres Pokoju, „ Życie Częstochowy 
” 1950 ( 18 XI ), nr 318, s. 6 
675 Klub Literacki popularyzuje twórczość Majakowskiego wśród robotników i młodzieży szkolnej, „ Życie 
Częstochowy ” 1950 ( 3 XII ), nr 333, s. 6; Drugi dzień mistrzostw międzyszkolnych, Tamże, 1950 ( 15 XII ), nr 
345, s. 6 
676 Lic. Traugutta zwycięża. Hufce S. P wykonały plan i podjęły nowe zobowiązania, „ Życie Częstochowy ” 1950 ( 
11 XII ), nr 341, s. 6 
677 Siatkarze szkół średnich i wyższych rozpoczęli turniej o mistrzostwo, „ Życie Częstochowy ” 1950 ( 13 XII ), nr 
343, s. 6 
678 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, praca 
zbiorowa pod redakcja Juliusza Sętowskiego, s. 94 
679 Międzyszkolny turniej tenisa stołowego, „ Życie Częstochowy ” 1950 ( 18 XII ), nr 348, s. 6; Turniej 
międzyszkolny, Tamże, 1950 ( 19 XII ), nr 349, s. 6; „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda 
Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, praca zbiorowa pod redakcja Juliusza Sętowskiego, s. 144 
680 WSE, Lic. Sienkiewicza i Handlowe prowadzą w międzyszkolnym turnieju, „ Życie Częstochowy ” 1950 ( 20 XII 
), nr 350, s. 6 



1950 – szkoła przystąpiła do remontu i konserwacji budynków dzięki 

przyznaniu jej na ten cel większej sumy pieniężnej. Budżet szkoły wynosił w 

tym czasie 4254500 ówczesnych złotych, z czego  na remonty i konserwacje 

przyznano kwotę 5400 złotych, a na zakup pomocy naukowych 5250 złotych.681  

1950 – na terenie szkoły powstało koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko – 

Radzieckiej. Popularyzowało ono idee przyjaźni między obu narodami przez 

imprezy artystyczne, konkursy recytatorskie, wieczory poezji rosyjskiej i 

radzieckiej, imprezy z okazji obchodów rocznic Wielkiej socjalistycznej 

Rewolucji Październikowej oraz innych, Koło zrzeszało 15 % uczniów.682  

1951 

13 stycznia 1951 – w kolejnym meczu rozgrywek o mistrzostwo miasta w 

siatkówce LO Traugutta zwyciężyło drużynę z Zawiercia i Liceum 

Pedagogiczne. 683 

25 stycznia 1951 – szkoła była gospodarzem konferencji nauczycieli języka 

polskiego.684   

25 stycznia 1951 – częstochowska prasa apelowała do rodziców o lepszą  

frekwencję na zajęciach szkolnych, W LO Traugutta frekwencja wahała się 

około 90 %. 685    

30 stycznia 1951 – Wydział oświaty Wojewódzkiej Rady Narodowej wydał 

zarządzenie w myśl którego, dla pewnych grup młodzieży w klasach 

jedenastych zmieniony zostanie od 1 lutego program nauczania. Uczniowie ci 

objęci będą specjalnym szkoleniem, które da im możliwości podjęcia pracy w 

szkołach podstawowych. Projektem tym objęte było też LO im. R. Traugutta. Nr 

30 

                                                           
681 J. Kołodziejski, II LO im. R. Traugutta w Częstochowie 1920 – 2000, s. 68 
682 J. Kołodziejski, II LO im. R. Traugutta w Częstochowie 1920 – 2000, s. 92 
683 Czołowe drużyny szkolne walczą o prymat w siatkówce, „ Życie Częstochowy ” 1951 ( 13 I ), nr 13, s. 4; 

Przegrana siatkarzy Liceum Sienkiewicza w turnieju międzyszkolnym, Tamże 1951 ( 17 I ), nr 17, s. 6; Turniej 

międzyszkolny, Tamże, 1951 ( 20 I ), nr 20, s. 6; Porażka siatkarzy WSE w turnieju międzyszkolnym, Tamże, 1951 

( 25 I ), nr 25, s. 4; Turniej międzyszkolny, Tamże, 1951 ( 27 I ), nr 27, s. 4; siatkarki PZKH Zawiercie 

zwyciężczyniami turnieju międzyszkolnego, Tamże, 1951 ( 1 II ), nr 32, s. 4; Lic. Traugutta, bije WS INZ. W 

turnieju międzyszkolnym, Tamże, 1951 ( 15 II ), nr 45, s. 6 
684 Konferencja nauczycieli języka polskiego, „ Życie Częstochowy ” 1951 ( 25 I ), nr 25, s. 4 
685 Rodzicom ku uwadze. Brak należytej opieki domowej przyczyną absencji dzieci w szkołach, „ Życie 
Częstochowy ” 1951 ( 25 I ), nr 25, s. 4 



31 stycznia 1051 – na lodowisku Budowlanych rozegrano niecodzienny mecz 

hokejowy pomiędzy Liceami Sienkiewicza i Traugutta. Zwyciężył Sienkiewicz  

10 : 6 ( 3 ; 3, 5: 2, 2 : 1 ). Bramki dla pokonanych zdobyli : Ryszard Wojtasik – 

4, Plucik – 2, 686 

3 lutego 1951 – w świetlicy szkolnej odbył się wiec młodzieży, na którym 

uczniowie jednogłośnie przyłączyli się do akcji podpisywania deklaracji w 

sprawie zniesienia tymczasowości administracji kościelnej na Ziemiach 

Zachodnich. Po zapoznaniu się z apelem częstochowskich intelektualistów, głos 

zabrali przedstawiciele wszystkich klas, którzy podkreślili  znaczenie decyzji 

Rządu znoszącego tymczasowość w administracji kościelnej Ziem Zachodnich. 

Podczas wiecu głos zabrali : Wacław Gacek i Andrzej Bartosiak. 687 

2 lutego 1951-  w spotkaniu hokejowym pomiędzy Budowlanymi a 

reprezentacją szkół średnich wystąpił Ryszard Wojtasik, który zdobył jedną z 

bramek w tym meczu. 688 

8 lutego 1951 – Ministerstwo  Oświaty wydało zarządzenie, w którym można 

było przeczytać, że egzamin dojrzałości miał wykazać , czy zdający jest dojrzały 

politycznie i społecznie do spełnienia  zadań  obywatela w Polsce Ludowej. 689 

9 lutego 1951 – rozpoczął się turniej szachistów. W pierwszym meczu szachiści 

LO im. R. Traugutta ulegli drużynie szkoły Handlowej, w następnym pokonali 

Liceum Hutnicze i zremisowali ze Szkołą Ekonomiczną. W klasyfikacji 

generalnej drużyna ostatecznie zajęła piąte miejsce. 690   

20 lutego 1951 – przy Klubie Literackim zostało założone Koło Młodych 

Pisarzy, którego zadaniem było szerzenie zamiłowania do literatury u młodzieży 

robotniczej, szkolnej i wiejskiej, a także poszukiwanie młodych talentów. Sekcja 

taka powstała w trzech szkołach : LO Traugutta, LO Słowackiego i w Szkole 

Sióstr Nazaretanek. 691  

                                                           
686 Hokeiści lic. Im. H. Sienkiewicza zwyciężają Lic. Im. Traugutta, „ Życie Częstochowy ” 1951 ( 2 II ), nr 33, s. 6 
687 Młodzież gimnazjum im. Traugutta wita z uznaniem zniesienie tymczasowości w administracji kościelnej 
Ziem Zachodnich, „ Życie Częstochowy ” 1951 ( 3 II ), nr 34, s. 4 
688 Turniej międzyszkolny, „ Życie Częstochowy ” 1951 ( 4 II ), nr 35, s. 4 
689 J. Kołodziejski, 85 lat Gimnazjum i Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie 1920 – 2005, s. 24 
690 „ Życie Częstochowy ” 1951 ( 9 II ), nr 40, s. 6; Szachiści Budowlanych wyeliminowani. Kapuścińska prowadzi 
w turnieju kobiet, Tamże, 1951 ( 21 II ), nr 52, s. 6; Szachiści WSE nadal prowadzą, Tamże,  1951 ( 8 III ), nr 67, s. 
4; Lic. Sienkiewicza na czele, Tamże, 1951 ( 14 III ), nr 73, s. 6; Lic. Sienkiewicza prowadzi, Tamże, 1951 ( 23 III ), 
nr 82, s. 6; Lic. Im. Sienkiewicza zwycięzcą międzyszkolnych mistrzostw szachowych, Tamże, 1951 ( 16 IV ), nr 
104, s. 6 
691 Klub Literacki ogłasza młodzieżowy konkurs autorski, „ Życie Częstochowy ” 1951 ( 20 II ), nr 51, s. 4 



22 lutego 1951 – w szkole odbyła się konferencja wszystkich nauczycieli 

uczących w mieście języka rosyjskiego. 692 

28 lutego 1951 – nauczyciel Konstanty Karwan wygłosił odczyt w lokalu TPPR 

na temat Życia i twórczości Puszkina. 693 

1 marca 1951 – wprowadzono nowe zasady zdawania  egzaminu dojrzałości w 

szkołach ogólnokształcących stopnia licealnego, z których najistotniejsze 

dotyczyły wprowadzenia po raz pierwszy ram czasowych egzaminu – od 20 

maja do 20 czerwca. Najważniejszy stawał się Kierownik Wydziału Oświaty 

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, który wyznaczał miejsce egzaminu 

dla każdej szkoły i komisje egzaminacyjne. Tenże powoływał po raz pierwszy 

jako obserwatora, będącego członkiem państwowej Komisji Egzaminacyjnej, 

delegata społecznego, któremu przysługiwały uprawnienia przewodniczącego. 

Kolejna zmiana dotyczyła sposobu przygotowania tematów na pisemny egzamin 

dojrzałości. Po raz pierwszy pytania i zadania opracowało Ministerstwo 

Oświaty, przesyłało je do Wydziału Oświaty Prezydium Wojewódzkiej Rady 

Narodowej , skąd przekazywano je do szkół. Egzamin dojrzałości mógł zdawać 

uczeń, który ukończył 17 lat, otrzymał oceny roczne ze wszystkich przedmiotów 

co najmniej dostateczne oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania. Uczeń, który 

nie został dopuszczony do matury, powtarzał XI klasę lub odchodził ze szkoły. 

Egzamin tak jak dotychczas, składał się z części pisemnej i ustnej z tą jednak 

zmianą, że oprócz języka polskiego pisemnie obowiązkowo zdawano 

matematykę. W części ustnej abiturient zdawał z pięciu przedmiotów : języka 

polskiego, nauki o Polsce i świecie współczesnym, wraz z nauką o 

społeczeństwie, historii Polski wraz z historią powszechną ( nowożytną ), 

matematyki i fizyki. W części pisemnej zdający wybierali jeden z trzech 

tematów z języka polskiego i rozwiązywali trzy zadania z matematyki bez 

prawa wyboru. 694 

16 marca 1951 – ruszyła liga koszykarzy. W pierwszym spotkaniu koszykarze 

Traugutta pokonali Liceum Mechaniczne 33 : 6, w następnych Liceum 

Handlowe  21 : 9, walkowerem Liceum Hutnicze, Liceum Pedagogiczne 117 : 5, 

Ostatni Grosz  34 : 14. 695    

                                                           
692 Konferencja zespołu języka rosyjskiego, „ Życie Częstochowy ” 1951 ( 23 II ), nr 53, s. 4 
693 Odczyt o Puszkinie, „ Życie Częstochowy ” 1951 ( 28 II ), nr59, s. 4 
694 J. Kołodziejski, 85 lat Gimnazjum i Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie 1920 – 2005, s. 24 - 25 
695 Wysokie wyniki I rzutu międzyszkolnego turnieju koszykarzy, „ Życie Częstochowy ” 1951 ( 16 III ), nr 74, s. 4; 
SKS Lic. Elektrotechnicznego prowadzi w turnieju koszykówki, Tamże, 1951 ( 18 III ), nr 78, s. 6; Ciekawy 



27 marca 1951 – o przygotowaniach gimnastyków do mistrzostw Częstochowy 

pisało  Życie Częstochowy. Do turnieju zgłoszony został też zespół LO im. R. 

Traugutta. 696  

15 kwietnia 1951 – na boisku Stradomia startowali uczniowie  LO im. R. 

Traugutta w Narodowych biegach na przełaj.697  

1 maja 1951 – z okazji Święta Pracy drużyna siatkarzy i koszykarzy LO im. R. 

Traugutta pokonały drużyny złożone z zawodników częstochowskich szkół. 

Najlepszymi zawodnikami okazali się : Ryszard Wojtasik, Roman Helman, 

Andrzej Stala i Włodzimierz Sadowski. 698 

6 maja 1951 – w meczu LO Sienkiewicz z LO im. Batorego ( Warszawa ) grali 

uczniowie LO Traugutta, wzmacniając tym samym siłę tych drużyn. Batory. 699   

17 maja 1951 – sztafeta szkolna koła sportowego przy LO im. R. Traugutta 

wyruszyła z boiska Ogniwa, aby wręczyć delegatowi Miejskiego Komitetu 

Obrońców Pokoju meldunek o gotowości młodzieży sportowej w szkole do 

wzięcia udziału w Plebiscycie Pokoju.700  

21 maja 1951 – mistrzem Częstochowy w koszykówce został zespól LO im. R. 

Traugutta. Wśród najlepszych strzelców i zawodników całego turnieju  należeli : 

Czesław Jędrak, Roman Helman, Antoni Jabłoński.  701    

21 maja 1951 – w szkole odbył się między klasowy turniej w piłce ręcznej.702  

                                                           
przebieg trzeciego rzutu międzyszkolnego turnieju koszykarzy, Tamże, 1951 ( 28 III ), nr 85, s. 6; Wyniki turnieju 
koszykarzy, Tamże, 1951 ( 5 IV ), nr 93, s. 6; Liceum Traugutta i WSInż. Leaderami mistrzostw koszykówki, 
Tamże, 1951 ( 9 IV ), nr 97, s. 6; WSInż. Prowadzi w turnieju koszykówki, Tamże, 1951 ( 18 IV ), nr 106, s. 6; 
Turniej międzyszkolny, Tamże, 1951 ( 24 IV ), nr 112, s. 4; W jednej rundzie. Turniej międzyszkolny, Tamże, 1951 
( 25 IV ), nr 113, s. 6 
696 Ożywia się ruch gimnastyczny. Drużynowe mistrzostwa szkół średnich, „ Życie Częstochowy ” 1951 ( 27 III ), 
nr 84, s. 6; Młodzież startuje w Biegach Narodowych. Ogniwo walczy z Budowlanymi Opole, 1951 ( 15 IV ), nr 
103, s. 6;  
697 Młodzież trenuje do startu w Narodowych biegach na przełaj, „ Życie Częstochowy ” 1951 ( 6 IV ), nr 94, s. 6; 
Biegi Narodowe staną się świętem młodzieży sportowej, Tamże, 1951 ( 13 IV ), nr 101, s. 6;  
698 Lic. Traugutta zwycięża, „ Życie Częstochowy ” 1951 ( 5 V ), nr 123, s. 4 
699 Ujrzymy mistrza szkolnego Polski, „ Życie Częstochowy ” 1951 ( 3 V ), nr 121, s. 4; Piękny sukces SKS Lic. 
Sienkiewicza. Mistrz szkolny Polski – Batory Warszawa doznaje w Częstochowie sensacyjnej porażki, Tamże, 
1951 ( 8 IX ), nr 126, s. 4 
700 Sztafety młodzieżowe i mecz Pokoju, „ Życie Częstochowy ” 1951 ( 17 V ), nr 135, s. 4 
701 Liceum im. Traugutta mistrzem szkolnym koszykówki, „ Życie Częstochowy ” 1951 ( 21 V ), nr 109, s. 6 
702 Między klasowy turniej Lic. Traugutta, „ Życie Częstochowy ” 1951 ( 21 V ), nr 109, s. 6 



21 maja 1951 – rozpoczęły się egzaminy maturalne pisemne, do których 

przystąpiło 153 maturzystów, 22 z nich otrzymało świadectwo maturalne 

uprawniające do pracy w szkole podstawowej. 703 

24 maja 1951 – w sali Liceum Pedagogicznego odbyły się pierwsze zawody 

gimnastyczne szkolnych drużyn : Słowackiego, Traugutta i Pedagogicznego. LO 

Traugutt pokonał LO Pedagogiczne 112, 5 : 105, 5. Za najlepszego  zawodnika 

uznano Ryszarda Balda.704     

29 maja 1951 – rozegrano eliminacje miejskie  w zawodach lekkoatletycznych. 

Indywidualnie najlepszym zawodnikiem okazał się Zygmund Pater , który 

zwyciężył w trzech konkurencjach ( bieg na 1000 m, rzut oszczepem i skok w 

dal ). Drużynowo zespół LO im. R. Traugutta zajął drugie miejsce. 705 

8 czerwca 1951 – w lokalu TPPR Konstanty Karwan miał odczyt o Aleksandrze 

Puszkinie.706  

8 czerwca 1951 – na wojewódzkich zawodach lekkoatletycznych zwycięstwo 

na 1000 m odniósł Zygmunt Pater. 707 

12 czerwca 1951 – reprezentacja lekkoatletyczna Częstochowy uległa w meczu 

drużynie Sosnowca. Miasto reprezentowali uczniowie LO im. R. Traugutta : 

Zygfryd Pater ( zwycięstwo na 400 i 800 m ) i Wojciech Liczberski ( trzeci na 

400 m ).708  

23 czerwca 1951 – zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw odbywało 

się pod hasłem : Nasz wkład w dzieło pokoju i realizację Planu Sześcioletniego – 

to nasze wyniki w nauce i wychowaniu. 709  

25 czerwca 1951 – szkolne koło sportowe im. R. Traugutta odbyło ogólne 

zebranie poświęcone III Światowemu Zlotowi Młodych Bojowników o Pokój. 

                                                           
703 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 84 
704 Pierwsze zawody gimnastyczne. Lic. Słowackiego i Traugutta górą, „ Życie Częstochowy ” 1951 ( 24 V ), nr 
142, s. 6 
705 Licea Słowackiego i Sienkiewicza zwycięzcami zawodów szkolnych, „ Życie Częstochowy ” 1951 ( 29 V ), nr 
146, s. 6 
706 Odczyt o Puszkinie, „ Życie Częstochowy ” 1951 ( 7 VI ), nr 156, s. 4 
707 Zwycięstwa Kozik i Patera w Zabrzu, „ Życie Częstochowy ” 1951 ( 8 VI ), nr 157, s. 4 
708 Przegrywamy z Sosnowcem w lekkoatletyce. Zwycięstwo w konkurencjach kobiecych. Rekordy życiowe 
Czajkowskiego i Patera, „ Życie Częstochowy ” 1951 ( 12 VI ), nr 161, s. 4 
709 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 95 



Podczas spotkania sportowcy podjęli szereg zobowiązań w zakresie szkolenia 

ideologicznego oraz zdobywania odznaki SPO. 710 

10 lipca 1951 – wyruszył obóz wędrowny dookoła Polski ( Częstochowa, 

Karpacz, Zielona góra, Szczecin, Międzyzdroje , Kołobrzeg, Darłowo, Ustka, 

Gdynia, Hel, Elbląg. Malbork, Węgorzewo, Giżycko, Mikołajki i pas jezior 

mazurskich ). Organizatorem było Szkolne Koło ZMP ( przew. Lech Ostrowski 

). Podczas pobytu uczniowie zostali przeszkoleni na przyszłych instruktorów 

turystyki masowej. Ponadto uczestnicy uczestniczyli w akcji żniwnej w Elblągu. 
711  

21 lipca 1951 – staraniem klubu literackiego uczniowie : LO im. R. Traugutta 

zaprezentowali w świetlicy Elektrowni wieczór literacki pt Broniewski – piewca 

rewolucji. Wiersze recytowali : Andrzej Paluchowski, Andrzej Nicklas, Janusz 

Wilczyński, Zygfryd Pater. W części muzycznej zaprezentował się Andrzej 

Jasiński. Wieczór ten został zaprezentowany także dla załogi magazynów 

centralnych.712  

31 sierpnia 1951 – młodzież uczestniczyła w capstrzyku. Spod szkoły 

uczniowie udali się na pl. Marchlewskiego, a następnie parzystą stroną alei 

pomaszerowali na pl. Stalina, gdzie złożyli wiązanki pod pomnikiem 

Wdzięczności. 713 

1 września 1951 – dyrektorem szkoły zostaje Mieczysław Herman. Swoją 

działalność rozpoczął od uporządkowania inwentarza szkolnego, urządzenia 

nowoczesnej pracowni geograficznej, zakupienia nowych mebli oraz 

zainstalowania w szkole nowoczesnej aparatury radiowej. W dalszych latach 

poprawił stan nawierzchni boiska szkolnego, był inicjatorem szkolnej akcji 

dożywiania młodzieży. Przez cały okres sprawowania funkcji  dyrektora szkoły 

Mieczysław Herman był stale namawiany, aby wstąpił do PZPR. Dyrektor 

należał do stronnictwa Ludowego i nie zgodził się na zmianę opcji politycznej. 

Jednak naciski władz oświatowych oraz miejskich były coraz uciążliwe i 

stanowcze. Władze zauważyły, że stosunkowo dużo młodych ludzi podejmuje 

naukę w seminariach duchownych ( jednym z nich był Antoni Długosz , 

                                                           
710 SKS Traugutta przed zlotem, „ Życie Częstochowy ” 1951 ( 25 VI ), nr 174, s. 6; Zobowiązania kół sportowych 
dla uczczenia Zlotu Młodych Bojowników, Tamże, 1951 ( 28 VI ), nr 177, s. 6 
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nr 194, s. 6; Szlakiem obozu wędrownego. ZMP – owców z Lic. Im. Traugutta, Tamże, 1951 ( 4 IX ), nr 236, s. 4 
712 Wieczór literacki „Broniewski – piewca rewolucji ”, „ Życie Częstochowy ” 1951 ( 21 VII ), nr 197, s. 4 
713 Rozpoczęcie roku szkolnego, „ Życie Częstochowy ” 1951 ( 30 VII ), nr 232, s. 4 



późniejszy biskup częstochowski ). Szkoła w tym okresie była coraz gorzej 

postrzegana przez władze. Dyrektor Mieczysław Herman był wielokrotnie 

wzywany przed oblicze bonzów partyjnych i tłumaczył się, jak wygląda praca 

wychowawcza i ideologiczna w prowadzonej przez niego placówce. 714 

1 września 1951 – w miejsce języka angielskiego wprowadzono język 

niemiecki lub francuski ( o wyborze decydował uczeń ).  715 

2 września 1951 – opiekę nad kołem artystyczno – dramatycznym  podjął Józef 

Wójcicki, a organizacją ZHP Zdzisław Kurowski.716 

17 września 1951 – w mistrzostwach szkól średnich w pięcioboju 

lekkoatletycznemu Wiesław Paluchowski zajął trzecie miejsce w rzucie 

granatem. 717  

19 września 1951 – siatkarze i koszykarze pokonali zespół ze szkoły na 

Ostatnim Groszu. Do wyróżniających się zawodników należeli : Wiesław 

Paluchowski, Józef Jura, Tadeusz Jelonek, Janusz Wojciechowski, Leszek 

Niementowski i Andrzej Bohdanowicz.718  

12 października 1951 – częstochowska prasa informowała o bardzo aktywnie 

działającym na terenie LO im. R. Traugutta Ligi Przyjaciół Żołnierza. 719 

19 października 1951 – 191 uczniów ( najwięcej z miasta ) wystawiło liceum  

na start marszów jesiennych. 720 

20 października 1951 – siatkarze ulegli drużynie Szkoły Budowlanej 0 : 2. 721 

30 października 1951 – częstochowska prasa informowała o aktynie 

działającym na terenie szkoły oddziale Ligi Lotniczej.722  

                                                           
714 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 85 
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s. 4 
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721 Zwycięstwo Lic. Budowlanego, „ Życie Częstochowy ” 1951 ( 20 X ), nr 276, s. 4 
722 Rozwój oddziału Ligi Lotniczej. 40 kół – 6000 członków, „ Życie Częstochowy ” 1951 ( 30 X ), nr 284, s. 6 



16 listopada 1051 – na terenie szkoły odbyło się walne zebranie aktywu ZMP, 

uczniowie zadeklarowali, że dodatkowo przepracują 500 junakogodzin w Hucie 

Częstochowa i podniosą prenumeratę pisma Sztandar Młodych o 25 %. 723 

4 grudnia 1951 – Jerzy Strzelecki został mistrzem szkoły w tenisie stołowym, 

wicemistrzostwo wywalczył Pieda, trzeci był Włodzimierz Kowacki, a czwarty 

Zygmunt Janik. 724  

6 grudnia 1951 – koszykarze zremisowali 29 : 29 ze szkoła felczerską. Punkty 

dla drużyny zdobywali : Wiesław Paluchowski, Józef Jura, Tadeusz Jelonek, 

Leszek Niementowski, Andrzej Bogdanowicz i Lech Pietrzak. 725 

8 grudnia 1951 – młodzież zadeklarowała walkę z przestępczością, 

chuligaństwem, paleniem papierosów i piciem alkoholu. 726 

10 grudnia 1951 – w koleżeńskim spotkaniu w tenisa stołowego reprezentacja 

Traugutta pokonała zespół LO im. H. Sienkiewicza 7 : 3. Punkty zdobyli : Jerzy 

Strzelecki, Włodzimierz Kowacki i Pieda. 727 

27 grudnia 1951 – Życie Częstochowy krytycznie odniosło się do przebiegu 

akcji BSPO ( Bądź Sprawny do Pracy i Obrony )w kole przy LO im. R. 

Traugutta. Okazało się, że na 360 uczniów w szkole zaledwie 21 zdobyło tę 

odznakę. Dopiero jesienią udało się zmobilizować 150 uczniów, ale i tak wtórna 

akcja nie przyniosła pożądanego efektu. Skrytykowany został również 

nauczyciel wychowania fizycznego który, według relacji dziennikarza powinien 

był zainteresować się sprawą zdobywania odznaki przez młodzież liceum i 

pomóc kołu w zorganizowaniu tej akcji. 728 

28 grudnia 1951 – na obóz wypoczynkowy do Krościenka nad Dunajcem 

wyjechali przodownicy nauki i pracy społecznej LO im. R. Traugutta. Podczas 

pobytu uczniowie tego liceum urządza kilka imprez artystycznych dla 

miejscowej ludności. 729 

                                                           
723 Aktyw ZMP i SP lic. Traugutta podejmują apel młodzieży z Siemianowic, „ Życie Częstochowy ” 1951 ( 16 XI ), 
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1951 ( 8 XII ), nr 318, s. 4 
727 Zwycięstwo Liceum im. Traugutta, „ Życie Częstochowy ” 1951 ( 10 XII ), nr 319, s. 6 
728 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 95 
729 Dzień Częstochowy, „ Życie Częstochowy ” 1951 ( 27 XII ), nr 333, s. 4 



1952 

4 stycznia 1952 – do redakcji  Życia Częstochowy uczniowie LO im. R. 

Traugutta przysłali życzenia. Czytam w nich :  

Poobiednią przerwę  umila nam muzyka z radia. Uczniowie odpoczywają. Za 

oknem pada śnieg. Kierownikiem i opiekunem naszego obozu jest prof. Jan 

Bernatek. 30 grudnia zwiedziliśmy muzeum Lenina w Poroninie, a następnie 

urządziliśmy poranek pieśni dla miejscowej ludności. Doskonałe warunki 

śniegowe umożliwiają młodzieży świetne zjazdy narciarskie. Planujemy wyjazd 

na Kasprowy Wierch, na Gubałówkę i w teren. Wieczorami w świetlicy 

oglądamy ciekawe filmy oświatowe. Wyżywienie mamy bardzo dobre. Za 

pośrednictwem „ Życia ” pozdrawiamy serdecznie rodziców, kolegów i całą 

redakcję, składając równocześnie z okazji Nowego Roku najlepsze życzenia 

przodownikom pracy i wszystkim  robotnikom częstochowskich zakładów 

przemysłowych z budowniczymi huty Częstochowa na czele – Uczniowie lic. 

Traugutta na obozie zimowym w Poroninie. 730 

5 stycznia 1952 – tenisiści stołowi Traugutta ponieśli porażkę w meczu 

koleżeński ze Szkołą Budowlaną : 6. Punkty zdobyli : Jerzy Strzelecki i 

Włodzimierz Kowacki. 731  

7 stycznia 1952  - w mistrzostwach szkół średnich w tenisa stołowego srebrny 

medal zdobył Jerzy  Strzelecki, drużynowo Traugutt był drugi. 732 

15 stycznia 1952 – częstochowskie Życie  napisało relację uczestników obozu w 

Poroninie. Młodzież wyjątkowo podziękowała opiekunom profesorom Janowi 

Bernatkowi, Kazimierzowi Kusibie i Piotrowi Konderakowi.733  

24 stycznia 1952 – siatkarze i koszykarze spotkani się z zespołami Szkoły 

Budowlanej w towarzyskim meczach. Siatkarze ulegli 0 : 2, koszykarze wygrali 

18 : 14. Punkty zdobyli : Wiesław Paluchowski, Andrzej Bohdanowicz, Józef 

Jura, Janusz Wojciechowski i Bogdan Motłoch. 734 

25 stycznia 1952 – Antoni Kondek zamieścił artykuł w częstochowskim Życiu o 

akcji protestacyjnej uczniów LO Traugutta przeciwko odbudowie Wehrmachtu. 

                                                           
730 Uczniowie z Liceum Traugutta piszą do „ Życia” z obozu zimowego, „ Życie Częstochowy ” 1952 ( 4 I ), s. 52 
731 Zwycięstwo „ Budowlanki ”, „ Życie Częstochowy ” 1952 ( 7 I ), nr 6, s. 6 
732 Tobijański mistrzem szkól średnich, „ Życie Częstochowy ” 1951 ( 7 I ), nr.7, s. 6 
733 Wesoło spędzili uczniowie zimowe ferie w Poroninie, „ Życie Częstochowy ” 1952 ( 15 I ), nr 13, s. 6 
734 Boje szkolnych piłkarzy ręcznych, „ Życie Częstochowy ” 1952 ( 24 I ), nr 21, s. 4 



Czytamy : Uczniowie tej szkoły, zebrani na masówce, zorganizowanej przez 

ZMP, potępili zakusy anglo – amerykańskie imperialistów i w jednomyślnie 

powziętej rezolucji postanowili podnieść wyniki nauczania, rozszerzyć 

działalność społeczną, zwołać zebrania protestacyjne we wszystkich klasach 

oraz zredagować gazetki ścienne i hasła o aktywnej tematyce. Członkowie SKS 

podniosą poziom swego Uświadomienia politycznego, dołożą starań , aby 

osiągnąć jak najlepsze wyniki w sporcie wyczynowym i przyspieszą zdobywanie 

odznak BSPO i SPO. Młodzież lic. Traugutta wzywa młodzież wszystkich szkół w 

Częstochowie do podejmowania podobnych zobowiązań na znak protestu 

przeciw remilitaryzacji Niemiec Zachodnich . 735  

26 stycznia 1952 – w świetlicy szkolnej odbyło się zebranie wszystkich 

chętnych chcących wstąpić w szeregi junaków SP.736  

10 i 14 stycznia 1952 – dla młodzieży szkolnej Konstanty Karwan wygłosił 

referaty : Życie i twórczość Puszkina i drugi Człowiek w walce z przyrodą – na 

przykładach wielkich budowli w ZSRR.737  

18 lutego 1952 – rozpoczęły się mistrzostwa Częstochowy drużyn 

koszykarskich szkół średnich. W pierwszym meczy Traugutt pokonał liceum 

pedagogiczne  51 : 17.  738  

23 lutego 1952 – hokeiści na lodzie Traugutta ulegli drużynie Technikum 

Budowlanego 2 : 4 ( 0 : 2, 1 : 0, 1 : 2 ). Bramki zdobyli Pawłowski i Pieda.739  

24 lutego 1952 – na terenach Mirowa przeprowadzono mistrzostwa szkoły w 

narciarstwie. Zawody połączono ze zdobyciem norm do zdobycia odznaki 

sportowej. Mistrzostwa objęły bieg patrolowy, slalom oraz skoki. Notatkę w 

prasie zamieścił uczeń Bohdan Chlewiński. 740 

8 marca 1952 – trzy licea : Słowackiego, Traugutta i Sienkiewicza przystąpiły 

do współzawodnictwa o tytuł najlepiej wyposażonej szkoły w mieście. Konkurs 

obejmował ukończenie i przeprowadzenie niezbędnych remontów w budynkach 

szkolnych, zaopatrzenie w opał, uzupełnienie i zakupienie pomocy naukowych , 

                                                           
735 Robotnicy i młodzież protestują przeciwko odbudowie Wehrmatchu, „ Życie Częstochowy ” 1952 ( 25 I ), nr 
22, s. 4 
736 Uczniowie lic. Im. Traugutta zgłosili się ochotniczo do SP, „ Życie Częstochowy ”, 1952 ( 26 I ), nr 23, s. 4 
737 Odczyty w PMDK dla młodzieży licealnej, „ Życie Częstochowy ” 1952 ( 8 II ), nr 34, s. 4 
738 Mistrzostwa juniorów, „ Życie Częstochowy ” 1952 ( 14 II ), nr 39, s. 4; Zwycięstwo Liceum um. Traugutta, 
Tamże, 1952 ( 22 II ), nr 46, s. 4 
739 Zwycięstwo Technikum Budowlanego, „ Życie Częstochowy ” 1952 ( 23 II ), nr 47, s. 4 
740 Mistrzostwa narciarskie im. Traugutta, „ Życie Częstochowy ” 1952 ( 23 II ), nr 47, s. 4 



przygotowanie podręczników z uwzględnieniem jak najszerszej akcji 

oszczędzania podręczników używanych. Współzawodnictwo miało obejmować 

drugie półrocze b.r. szkolnego oraz rok szkolny 1952 / 1953.741  

13 marca 1952 – hokeiście Traugutta pokonali w meczu hokejowym drużyn1) 

Technikum Energetyczno – Metalowym. Bramki zdobyli Pieda, Zygmunt Janik 

i Zbigniew Różycki. 742 

16 marca 1952 – młodzież podjęła szereg zobowiązań dla uczczenia 60 

rocznicy urodzin Prezydenta RP Bolesława Bieruta i celem powitania święta 1 – 

Maja. M. in. postanowiła zebrać 350 kg makulatury, uporządkować boisko 

szkolne, pomóc słabym uczniom w nauce, zorganizować kurs sanitarny II 

stopnia.743  

18 marca 1952 – postanowiono, ze w szkole powstaną pracownie 

politechniczne, w których młodzież będzie miała możliwość szerszego 

zapoznania się z zagadnieniami technicznymi i kształcenia się w interesujących 

ja działach nauki. Pracownie techniczne podzielono na dwie grupy. Pierwsza 

objęła ciesielkę, murarkę i stolarkę. Przeznaczona została dla klas dziewiątych. 

Druga grupa miała poznawać elektrotechnikę, budowę aparatów radiowych oraz 

budową i reperacją pomocy naukowych. Przeznaczona była dla klas 

dziesiątych.744  

20 marca 1952 – w krytej hali Ogniwa rozegrano trójbój lekkoatletyczny. W 

pchnięciu kulom trzeci był Wiesław Paluchowski, a drużynowo Traugutt był 

piąty. 745 

25 marca 1952 –w częstochowskim Życiu uczeń Witold Mielczarek napisał 

obszerny artykuł o funkcjonowaniu świetlicy na terenie LO im. R. Traugutta. 

Pisze on :  

…z końcem października 1951 na jednej z narad roboczych ZMP postanowiono 

ożywić działalność świetlicy. Wybrana sekcja świetlicowa z prof. Zdzisławem 

Szulcem na czele zabrała się solidnie do pracy. Na nowo udekorowano 

świetlicę, zakupiono gry towarzyskie, zaprenumerowano 18 czasopism i 

                                                           
741 O tytuł najlepiej wyposażonej szkoły walczą licea Traugutta, Słowackiego i Sienkiewicza, „ Życie Częstochowy 
”, 1952 (8 III ), nr 59, a. 4 
742 Zwycięstwo hokeistów im. Traugutta, „ Życie Częstochowy ” 1952 ( 13 III ), nr 63, s. 4 
743 Dzień Częstochowy, „ Życie Częstochowy ” 1952 9 16 III ), nr 66, s. 4 
744 Pracownie techniczne w lic. Im. Traugutta, „ Życie Częstochowy ” 1952 ( 18 III ), nr 67, s. 4 
745 Zarębianka i Kuzak zwycięzcami szkolnego trójboju lekkoatletycznego, „ Życie Częstochowy ” 1952 ( 20 III ), 
nr 68, s. 6 



dzienników polskich i radzieckich. Obecnie w świetlicy szkolnej lic. Traugutta 

codziennie korzysta młodzież. Dwa razy w tygodniu odbywają się referaty 

naukowe  w opracowaniu profesorów Konstantego Karwana, Teodora Kusznira, 

Mieczysława Hermana, Franciszka Gollenhofera i Nadziei Milton. Dobrze 

rozwijają się sekcje muzyczna i recytatorska, a do chóru należy około 50 

uczniów. W świetlicy urządzane są turnieje – ostatnio tenisa stołowego, a w 

najbliższym czasie odbędzie się turniej szachowy. Z okazji setnej rocznicy zgonu 

Gogola, zespól dramatyczny przygotował fragmenty Rewizora…” . 746 

 26 marca 1952 – szkolny korespondent Bohdan Chlewiński podał w 

częstochowskim Życiu wyniki mistrzostw klasowych w tenisie stołowym. 

Zwycięska okazała się klasa XI w składzie : Włodzimierz Kowacki, Wiesław 

Paluchowski i Janusz Wojciechowski. 747 

6 kwietnia 1952 – w setną rocznicę śmierci Gogola w szkole wystawione 

zostały fragmenty Rewizora. Spektakl poprzedziła prelekcja Konstantego 

Karwana Szkolny zespół dramatyczny wystąpił w składzie : Jerzy Nowak , Jerzy 

Kołodziejski, Kahl, Dobczyński, Kukulski i Chłond.748  

9 kwietnia 1952 – w sali liceum pedagogicznego przeprowadzono zawody 

gimnastyczne, które obejmowały ćwiczenia dowolne, na drążku, skrzyni, 

równoważni oraz wspinanie po linie. Zespól Lic. Traugutta zajął ostatecznie 

piąte  miejsce. Do ostatniej konkurencji ( wspinanie się na linie ) Traugutt 

prowadził w ogólnej punktacji. Jednak powodem spadku na dalsze miejsce, był 

fakt, że w szkole w sali gimnastycznej nie było liny i zawodnicy nie mieli 

warunków do przetrenowania tej konkurencji. 749 

10 kwietnia 1952 – w trójmeczu siatkarskim Traugutt zajął drugie miejsce. 

Zwyciężył zespół Technikum Mechaniczno – Elektryczne.750  

26 kwietnia 1952 – zgłoszona została Sztafeta Pokoju  LO Traugutta, która 

wystąpić ma przed etapem Wyścigu  Pokoju.751  

                                                           
746 „ Zamarła ” świetlica wróciła do życia. Sekcja świetlicowa lic. Traugutta wzięła się do pracy, „ Życie 
Częstochowy ” 1952 ( 25 III ), nr 73, s. 6 
747 Na szkolnej arenie. Kl. XI mistrzem Lic. Traugutta, „ Życie Częstochowy ” nr 1952 ( 26 III ), nr 74 . s. 6 
748 „ Rewizor ”Gogola w lic. Im. Traugutta, „ Życie Częstochowy ” 1952 ( 6 – 7IV ), nr 83 , s. 4 
749 Liceum pedagogiczne zwycięzcą międzyszkolnych zawodów gimnastycznych, „ Życie Częstochowy ” 1952 ( 9 
IV ), nr 86, s. 6 
750 Technikum Mechaniczne zwycięża, „ Życie Częstochowy ” 1952 ( 10 IV ), nr 87, s. 4 
751 Już 17 sztafet zgłoszonych do imprezy „ Życia”, „ Życie Częstochowy ” 1952 ( 26 IV ), nr 100, s. 4 



3 maja 1952 – rozegrano trójmecz siatkarski w którym drużyna LO Traugutta 

zajęła trzecie miejsce.752  

3 maja 1952 – w ramach dni oświaty na scenie wystawowej zaprezentował się 

zespół LO Traugutta z pieśniami , tańcami i recytacjami.753  

21 maja 1952 – w mistrzostwach szachowych Liceum Traugutta zwyciężył 

Krystian Januszko, przed Leszkiem Niementowskim ( Pobóg ), trzeci był 

Tadeusz Mika. 754 

25 maja 1952 – w ramach biegów narodowych na dystansie 100 m zwyciężył 

Leszek Niementowski ( Pobóg ). Sukces ten był równocześnie kwalifikacja do 

biegów wojewódzkich.755  

28 maja 1952 – w akcji likwidacji analfabetyzmu licealiści Traugutta  wzięło 

pod swoją opiekę 29 analfabetów. 756 

1 czerwca 1952 – dla uczczenia zlotu młodych przodowników rada koła 

sportowego LO Traugutta zobowiązała się przygotować do zdobycia odznaki 

BSPO stu uczniów szkoły podstawowej nr 25. Sportowcy LO Traugutta 

realizując to zobowiązanie przerobili z uczniami szkoły podstawowej nr 25 

większość konkurencji.757  

9 czerwca 1952 – zakończyły się egzaminy maturalne. 758  

19 czerwca 1952 – w dorocznych rozgrywkach koszykarzy szkół 

ogólnokształcących drugie miejsce zajął zespól LO Traugutta. W tym okresie 

czołowymi koszykarzami byli : Roman Helman, Tadeusz Jelonek, Józef Jura, 

Wiesław Paluchowski, Janusz Wojciechowski, Ryszard Wojtasik, Włodzimierz 

Sokołowski i Maciej Stala.759 

1 lipca 1952 – uczeń Pajewski zajął trzecie miejsce w biegu na 800 m w 

mistrzostwach lekkoatletycznych miasta. Wiesław Paluchowski był drugi w 

                                                           
752 Lic. Im. Sienkiewicza zwycięzcą trójmeczu, „ Życie Częstochowy ” 1952 ( 5 V ), nr 106, s. 4 
753 Dni Oświaty, Książki i Prasy rozpoczęte. W czasie centralnej akademii otwarto wystawę dorobku MDK, szkół 
zawodowych i artystycznych, „ Życie Częstochowy ” 1952 ( 6 V ), nr 108, s. 6 
754 Januszko mistrzem lic. Im. Traugutta, „ Życie Częstochowy ” 1952 ( 21 V ), nr 121, s. 6 
755 Zwyciężczynie  i zwycięzcy biegów narodowych, „ Życie Częstochowy ” 1952 ( 27 V ), nr 126, s. 6 
756 Zobowiązania przedzlotowe młodzieży ZMP- owskiej i liceów ogólnokształcących, „ Życie Częstochowy ”1952 
( 28 V ), nr 127, s. 6 
757 Czyn przedzlotowy sportowców lic. Im. Traugutta, „ Życie Częstochowy ” 1952 ( 1-2 VI ), nr 131, s. 6 
758 Egzaminy dojrzałości dobiegają końca, „ Życie Częstochowy ” 1952 ( 9 VI ), nr 137, s. 6 
759 Ze sportu szkolnego, „ Życie Częstochowy ” 1952 ( 19 VI ), nr 146, s. 6; Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące 
im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 138 



rzucie granatem i w skoku wzwyż. Drużynowo zespól LO Traugutta był 

trzeci.760  

10 lipca 1952 – w ramach SKS w szkole działały sekcje tenisa stołowego, 

szachowa, lekkoatletyczna, siatkówki i koszykówki. W sumie SKS skupiał 150 

uczniów co stanowiło połowę blisko połowę stanu liczebnego szkoły. W 

biegach narodowych startowało 250 uczniów. Wielu członków SKS byli 

jednymi z najlepszych w nauce. Wyróżniającymi się sportowcami byli wówczas 

Wiesław Paluchowski i Krystian Januszko. O ocenie pracy SKS pisało 

częstochowskie Życie. 761 

6 października 1952 – LO Sienkiewicza zorganizowało trójmecz w siatkówce. 

Reprezentacja Traugutta po wygranej z Technikum Budowlanym 2 : 0, zajęła 

drugie miejsce.762  

24 listopada 1952 – w towarzyskim trójmeczu w koszykówce drużyna 

Traugutta po zwycięstwie nad zespołem LO Sienkiewicza i Liceum 

Pedagogicznym.763  

5 grudnia 1952 – zespół gimnastyczny zajął piąte miejsce w miejskich 

zawodach. Do wyróżniających się zawodników należał Władysław Mirek. 

Jednym z sędziów był profesor Zdzisław Szulc. 764 

19 grudnia 1952 – w świetlicy odbyła się Wieczornica Mickiewiczowska. 

Obejrzało  ją grono nauczycielskie, rodzice, młodzież Technikum Górniczego i 

miejscowych szkół średnich. Wieczornicę przygotował zespół uczniów klas X i 

XI pod opieką Zofii Martusewicz i Mieczysława Hermana. 765 

1953 

7 stycznia 1953 – 44 uczniów powróciło z zimowiska, które zorganizowane 

było w Poroninie. W okresie 10 dniowego pobytu młodzież nie tylko zwiedzała 

okolice, przemierzając na nartach wszystkie szlaki, ale nawiązała także kontakt 

z miejscową ludnością, przeprowadzając wśród niej pogadanki na tematy 

                                                           
760 Lekkoatleci wiejscy startowali masowo w mistrzostwach, „ Życie Częstochowy ” 1952 ( 1 VII ), nr 156, s. 6; W 
mistrzostwach lekkoatletycznych zwyciężali zawodnicy ZS Włókniarz, Tamże, 1952 ( 8 VII ), nr 162, s. 6 
761 Coraz lepiej rozwija się praca w SKS przy lic. Im. Traugutta, „ Życie Częstochowy ” 1952 ( 10 VII ), nr 164, s. 6 
762 Ze sportu szkolnego, „ Życie Częstochowy ” 1952 ( 6 X ), nr 239, s. 6 
763 Ze sportu szkolnego, „ Życie Częstochowy ” 1952 ( 24 XI ), nr 281, s. 6 
764 Przedszkolanki i liceum pedagogiczne zwycięzcami zawodów gimnastycznych, „ Życie Częstochowy ” 1952 ( 5 
XII ), nr 291. S. 6 
765 Wieczornica mickiewiczowska w lic. Traugutta, „ Życie Częstochowy ” 1952 ( 19 XII ), nr 303, s. 4 



aktualne. W zamian górale odwiedzili zimowisko, umilając wczasowiczom 

pobyt góralską muzyką.766 

14 stycznia 1953 – Jerzy Strzelecki zajął drugie miejsce w mistrzostwach 

Częstochowy. Drużynowo zespół LO im. R. Traugutta zajął drugie miejsce.767  

23 stycznia 1953 – w towarzyskim spotkaniu koszykarze Traugutta ulegli 

zespołowi Technikum Mechanicznego 35 : 36.768  

28 stycznia 1953 – w narciarskim biegu patrolowym rozgrywanym w ramach 

mistrzostw Częstochowy zespół Traugutta zajął trzecie miejsce. Warto dodać, że 

szkoła wystawiła dwie reprezentacje, druga z nich uplasowała się na ósmym 

miejscu.769  

30 stycznia 1953 – w towarzyskim meczu koszykarze ulegli zespołowi 

Technikum Mechaniczn0 – Elektrycznemu 13 : 27. 770  

14 lutego 1953 – uczeń Janusz Wojciechowski został trenerem koszykarskiego 

zespołu dziewcząt z LO im. J. Słowackiego. 771 

24 lutego 1953 – koszykarze po zwycięstwach nad zespołami z LO im. A. 

Mickiewicza i liceum z Tarnowskich Gór wygrali turniej w Lublińcu. Zespół 

reprezentowali : Janusz Wojciechowski, Ryszard Chłądzyński, Tadeusz Nowak, 

Janusz Piekarski i Marek Skórkowski. Na tym samy turnieju zwycięstwo 

odnieśli także siatkarze, a porażki doznali tenisiści stołowi. 772 

28 lutego 1953 – w rewanżowych meczach koszykarze, siatkarze i tenisiści 

stołowi pokonali zespoły z Lublińca. W tenisie wyróżniającymi się 

zawodnikami byli Jerzy Strzelecki i Waldemar Otola.773  

                                                           
766 44 przodowników nauki Liceum Traugutta spędziło ferie świąteczne w Poroninie, „ Życie Częstochowy ” 1953 
( 7 I ), nr 6, s. 4 
767 Tobijański mistrzem szkól. Technikum budowlane zwycięzcą drużynowym, „ Życie Częstochowy ” 1953 ( 14 I 
), nr 12, s. 4 
768 Zwycięstwo SKS Technikum Mechanicznego, „ Życie Częstochowy ” 1953 (3 I ), nr 20, s. 6 
769 Narciarze AZS najlepsi. Włókniarz zwycięża w patrolach, „ Życie Częstochowy ” 1953 ( 28 I ), nr 24, s. 6 
770 Zwycięstwo koszykarzy Technikum Mechanicznego, „ Życie Częstochowy ” 1953 ( 30 I ), nr 26, s. 4 
771 Ze sportu szkolnego, „ Życie Częstochowy ” 1953 ( 14 II ), nr 39, s. 4 
772 Szkolni korespondenci sportowi. Liceum im. Traugutta wygrywa w Lublińcu, „ Życie Częstochowy ” 1953 ( 24 
II ), nr 49, s. 6 
773 Echo stadionu, „ Życie Częstochowy ” 1953 ( 28 II ), nr 51, s. 4 



3 marca 1953 – o sekcji gimnastycznej przy LO Traugutta pisała 

częstochowska prasa. 774 

14 marca 1953 – koszykarze zwyciężyli zespól Technikum górniczego 51 : 26. 
775 

4 maja 1953 – w mistrzostwach miasta koszykarze zajęli czwarte miejsce. 776 

10 maja 1953 – sześć zespołów ze szkoły wzięło udział w kolarskim rajdzie. 

Kolarze pokonywali trasę ulicami : Aleja Narutowicza, Rejtana, Dębową, 

Hutników, Olsztyńską, Złotą, Mirowską do pl. Nowotki i Alejami  na pl. Stalina, 

gdzie była meta. 777 

1 września 1953 – zaniechano przyjmowania dziewcząt do szkoły, przestały 

funkcjonować klasy koedukacyjne.  778 

21 października 1953 – ponad 180 zawodników wystąpiło w zawodach 

lekkoatletycznych. W rzucie dyskiem wygrał Domagała, drużynowo zespół 

Traugutta zajął czwarte miejsce. 779 

1953 – utworzono następną pracownie do nauki geografii.780  

1954 

7 lutego 1954 – minister oświaty wprowadził zmianę  w sposobie zdawania 

egzaminu dojrzałości. Pojawił się po raz pierwszy zapis mówiący o tym, że na 

egzaminie pisemnym  tematy powinny być podyktowane i zapisane na tablicy 

oraz obowiązek zakreślenia tekstu czystopisu lub brulion ( brudnopis ) do oceny 

i zakreślania, innym kolorem atramentu skreśleń uczniowskich. Zmienił się 

termin egzaminu na okres od 13 do 30 czerwca, a po raz pierwszy godziny 

rozpoczęcia egzaminu pisemnego określono na 8.00.781  
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luty 1954 – młodzież LO Traugutta uczestniczyła w spartakiadzie zimowej w 

Wiśle. 782 

10 kwietnia 1954 – w częstochowskiej prasie został przedstawiony dorobek 

działalności kulturalnej profesora Konstantego Karwana. Od 1950 roku wygłosił 

ponad 250 odczytów dla młodzieży i osób dorosłych.  Począwszy od tematyki 

wielkiego Odrodzenia w Polsce wygłaszał m.in. o Reju, Modrzewskim, 

Koperniku, o Oświeceniu i ruchach reformackich XVIII wieku, o Kostce 

Napieralskim i podhalańskim powstaniu chłopskim. Wiele pracy poświęcił 

popularyzacji klasyków rosyjskich i radzieckich – Puszkina, Gogola, 

Niekrasowa, Tołstoja, Majakowskiego, Górskiego. Poważne zasługi miał także 

na polu pedagogizacji rodziców młodzieży szkolnej, dla których wygłaszał m. 

in. prelekcje o organizacji pracy domowej ucznia.783  

20 maja 1954 – o przygotowaniach szkoły do egzaminów maturalnych pisało 

częstochowskie Życie. Nauczyciele na wspólnym zebraniu wyjaśniali uczniom 

trzech klas maturalnych zagadnienia jakie będą poruszane na egzaminie.784  

31 sierpnia 1954 – młodzież uczestniczyła w capstrzyku. O godzinie 17.00 z pl. 

Marchlewskiego uczniowie udali się Alejami na pl. Stalina, gdzie zostały 

wygłoszone przemówienia przedstawicieli ZM ZMP i wydziały oświaty 

prezydium MRN.785  

30 września 1954 – młodzież uczestniczyła w prelekcji Konstantego Karwana 

W 50 – lecie śmierci Antoniego Czechowa, znakomitego pisarza rosyjskiego z 

epoki przedrewolucyjnej. Spotkanie miało miejsce  w budynku miejskiej 

biblioteki publicznej w II Alei 22.786  

24 października 1954 – po raz pierwszy w częstochowskich szkołach w tym i 

LO im. R. Traugutta  zorganizowano Dzień Nauczyciela. Uczniowie 

przygotowali z tej okazji imprezy kulturalne i wręczyli kwiaty.787  

1955 

                                                           
782 SKS „ Traugutt ” Życie Sportowe w obiektywie, album w zbiorach muzeum szkolnego. 
783 Niecodzienny jubileusz. 250 odczytów prof. Karwana, „ Życie Częstochowy ” 1954 ( 10 IV ), nr 86, s. 4 
784 Młodzież klas licealnych przed egzaminami dojrzałości, „ Życie Częstochowy ” 1954 ( 20 V ), nr 119, s. 4 
785 Dziś capstrzyk młodzieży szkolnej, „ Życie Częstochowy ” 1954 ( 31 VIII ), nr 207, s. 4 
786 W 50 – lecie śmierci Czechowa, „ Życie Częstochowy ” 1954 ( 25 IX ), nr 229, s. 4 
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7 stycznia 1955 – z zimowiska z Olczy koło Zakopanego powróciło 50 

uczniów. Kierownikiem obozu był Józef Wójcicki, a wychowawcami Antoni 

Drzazga i  Lech Szymczyk.788  

14 marca 1955 – na terenie szkoły zbierano podpisy pod apelem Światowej 

Rady Pokoju w Wiedniu.789  

kwiecień 1955 – mistrzostwo w koszykówce wywalczyła klasa XI a, a 

wicemistrzostwo klasa IX b.790 

13 maja 1955 – uczniowie uczestniczyli w Dniach Oświaty, Książki i Prasy. 

Główną tematyką był rozwój ruchu wydawniczego w Polsce Ludowej, a także 

Rok Mickiewiczowski. 791 

kwiecień 1955- pomysł zbudowania nowego obiektu, do którego zostałoby 

przeniesione Liceum ogólnokształcące im. R. Traugutta przedstawił  na walnym 

zebraniu komitetu rodzicielskiego  dyrektor Mieczysław Herman. Została 

wówczas podjęta uchwała zobowiązująca dyrektora i rodziców uczniów do 

podjęcia wstępnych działań służących realizacji tej idei.792 

10 czerwca 1955 – Andrzej Stępowski zajął drugie miejsce w miejskim 

konkursie czytelniczym.793  

29 sierpnia 1955 – wprowadzono zmiany w systemie oświatowym w szkołach 

średnich. W klasach ósmych zmniejszono wymiar nauki jeżyka polskiego o 

godzinę tygodniowo, zniesiono przysposobienie wojskowe, a zwiększono o 

godzinę zajęcia z wf – u. W klasie dziewiątej zrezygnowano z geologii. 

Ponadto, ponieważ zajęcia sportowe i przysposobienia wojskowego zajmowały 

młodzieży klas od IX do XI Az 6 godzin tygodniowo, zmniejszono więc ich 

wymiar w tych klasach do 4 godzin tygodniowo.794  

25 września 1955 – wyścig kolarski o mistrzostwo stowarzyszenia Górnik 

wygrał uczeń LO Traugutta Jerzy Dobrowolski. Trasa wyścigu prowadziła z 
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790 SKS „ Traugutt ” Życie Sportowe w obiektywie, album w zbiorach muzeum szkolnego. 
791 Dni Oświaty w miejscowych szkołach, „ Życie Częstochowy ” 1955 ( 13 V ), nr 112, s. 6; Pod znakiem książki. 
Korowodem młodzieży zaczęliśmy Dni Oświaty, Tamże, 1955 ( 17 V ), nr 115, s. 6 
792 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 96 
793 Pierwszy ale udany. 65 dziewcząt i chłopców stanęło do eliminacji miejskich konkursu czytelniczego, „ Życie 
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Rędzin przez Bobry i z powrotem do Rędzin. W sumie do pokonania był dystans 

58 kilometrów. 795 

7 października 1955 – zorganizowana została akademia z okazji Miesiąca 

Pogłębienia Przyjaźni Polsko – Radzieckiej.796 

8 października 1955 – piłkarze LO im. R. Traugutta zainaugurowali rozgrywki 

w szkolnej lidze piłkarskiej meczem z zespołem Zrywu. 797 

12 października 1955 – w szkolnej świetlicy odbyło się zebranie 

sprawozdawczo – wyborcze Zarządu Szkolnego ZMP. Do nowego zarządu 

weszli: Zdzisław Kaczmarek, Grzegorz Lewański, Dariusz Grabowski, 

Bogusław Marciniak, Michał Kozłowski, Jerzy Pietraszewski i Janusz 

Warszawski. 798 

14 – 15 października 1955 – na wycieczkę do Warszawy udała się młodzież 

klas jedenastych. Atrakcja było zwiedzanie Pałacu Kultury im. Józefa Stalina.799 

5 listopada 1955 -  do kroniki szkolnej swój wpis złożył znakomity polski 

lekkoatleta Jerzy Chromik.800  

listopad 1955 – w szkole rozegrano zawody we florecie o mistrzostwo SKS.801 

listopad 1955  - z inicjatywy Józefa Wójcickiego, opiekuna koła 

polonistycznego zaczęto wydawać  czasopismo uczniowskie Nasz Świat. 

Redakcja pisma składała się  z uczniów LO Traugutta, Słowackiego, Liceum 

Wychowawczyń Przedszkoli, Liceum Pedagogicznego i Liceum Technik 

Plastycznych. Tematyka pisma była obszerna i obejmowała sprawy z życia 

szkół ogólnokształcących w Częstochowie, kultury i sztuki miasta, sportu 

szkolnego, a także sprawy ogólnopolskie i międzynarodowe. Wydano w sumie 

14 numerów. Pierwszy numer poświęcony był Adamowi Mickiewiczowi, a 

redaktorem był Andrzej Grabowski.802   
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listopad 1955 – na terenie szkoły powstało koło fotograficzne, które 

funkcjonowało przy MDK. Uczniowie : Jerzy Świątek, Wojciech Wójcik, 

Wiktor Błaszczyk, Michał Kozłowski zaznajomili się z techniką wykonywania 

zdjęć, z zasadami kręcenia filmów. Przy pomocy instruktora, nauczyciela Jana 

Bernatka kręcili film, którego scenariusz napisał Wojciech Wójcik; tematem 

filmu były przygody kilku chłopców odbywających wycieczkę po Jurze 

Krakowsko – Częstochowskiej. Ścieżkę muzyczną do filmu pomógł stworzyć  

nauczyciel muzyki Edward Mąkosza. Inicjatywę wsparł Centralny Urząd 

Kinematografii, który przysłał taśmę filmową, elektronowe lampy błyskowe 

oraz taśmę magnetofonową. 803 

6 grudnia 1955 – miejski zarząd ZMP zorganizował dla młodzieży szkół 

średnich wieczornicę w stulecie śmierci Adama Mickiewicza. W imprezie tej 

wykonawcami byli uczniowie częstochowskich liceów. M.in. uczniowie LO im. 

Traugutta wykonali Pieśń filaretów, i ballady Romantyczność. 804 

31 grudnia 1955 – w szkole zorganizowano dla rodziców uroczystego 

Sylwestra.805  

1956 

styczeń 1956 – co tydzień w świetlicy szkolnej odbywały się pogadanki 

ilustrowane przeźroczami, wygłaszane przez nauczycieli; największym 

powodzeniem cieszyły się wykłady  profesora Teodora Kusznira. 806  

28 stycznia 1956 – w ramach obchodów  Dnia Prawa Harcerskiego  harcerze 

przemaszerowali od pl. Marchlewskiego do pl. Stalina, w dniu następnym o 

godz. 10.00 na terenie szkoły rozpoczęto uroczyste zbiorki harcerskie. O godz. 

11.00 harcerze wysłuchali transmisji radiowej przemówienia ministra Oświaty 

Następnie uroczyście przekazano drużynom prawa harcerskiego, a także 

życzenia i podarunki przygotowane przez komitet rodzicielski. Zbiórkę 

zakończyły występy artystyczne młodzieży. W godzinach popołudniowych 

odbyły się zabawy z udziałem młodzieży szkolnej. 807  
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25 lutego 1956 – minister oświaty wydał nowe zarządzenie dotyczące 

organizacji egzaminu dojrzałości. Przywrócono termin majowy egzaminu, który 

rozpoczynał się 15 maja  i trwał do 15 czerwca. Uczeń mógł wybrać 

przedmioty, które go interesowały, a w części ustnej oprócz języka polskiego, 

matematyki i historii Polski z historią powszechną – jako czwarty wybierano 

jeden spośród : fizyki, chemii, biologii, geografii, języka rosyjskiego, 

angielskiego, francuskiego lub niemieckiego. Złagodzono warunki dopuszczenia 

uczniów do egzaminu dojrzałości, bowiem można było mieć ocenę dobrą – jak 

w ostatnich latach. Ważnym zapisem była możliwość dopuszczenia do 

egzaminu uczniów, którzy otrzymali ocenę niedostateczną z części pisemnej, 

jeśli w ciągu ostatniego roku nauki otrzymali na wszystkie okresy z tego 

przedmiotu co najmniej dostateczny. Po raz pierwszy zwolniono z egzaminów 

ustnych laureatów olimpiad : matematycznej, fizycznej i chemicznej.808  

luty 1956 – ukazał się drugi numer gazetki uczniowskiej Nasz Świat. Poruszał 

on problematykę historii miasta. W numerze tym pojawiły się prac uczniów 

Państwowego Liceum Technik Plastycznych. Trzeci numer zawierał tez 

elementy artystyczne uczennic LO im. J. Słowackiego, a w następnym 

zamieszczono artykuły uczennic liceum wychowawczyń Przedszkoli. W ten 

sposób Nasz Świat skupiał wokół siebie młodzież z różnych szkół 

częstochowskich. Wspomniany trzeci numer poświecony był LO im. R. 

Traugutta; podano w nim wykaz wszystkich maturzystów.809  

28 lutego 1956 – mistrzem szkoły w tenisie stołowym został uczeń kl. XI a 

Maciej Błasiński. 810 

1 marca 1956 – w turnieju drużynowym w szachach o mistrzostwo rejonu 

wygrał zespół Traugutta. Szkołę reprezentowali : Henryk Gładysz, Janusz 

Rybicki i Władysław Kosiński.811 

22 marca 1956 – na terenie liceum H. Sienkiewicza młodzież LO Traugutta 

uczestniczyła w eliminacjach recytatorskich odbywających się pod szyldem 

Dwa wieki satyry polskiej. 812 

kwiecień 1956 – podczas konkursu recytatorskiego organizowanego przez 

władze oświatowe miasta pierwsze miejsce uzyskał Antoni Długosz. W recytacji 
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zespołowej wystąpili tylko recytatorzy z LO Traugutta, którzy otrzymali 

wyróżnienie.813 

wiosna, jesień 1956 – podnoszeniu poziomu koszykówki w LO Traugutta 

służyła współpraca pomiędzy szkołą a klubem sportowym Start, który 

przydzielił szkole stałego trenera koszykówki Czesława Jędraka ( absolwenta 

Traugutta ). Potwierdzeniem dobrego współdziałania był sukces drużyny 

koszykarskiej podczas III wojewódzkiej Spartakiady Szkolnych Kół 

Sportowych w Zabrzu, zespół  Traugutta  zajął pierwsze miejsce, pokonując 

silne zespoły Stalinogrodu ( Katowic ), Rybnika i Bytomia. Zespół po 

wielomiesięcznych przygotowaniach w sali Startu poprowadził nauczyciel 

wychowania fizycznego Zdzisław Szulc. Koszykarski zespół Traugutta jako 

zwycięzca eliminacji wojewódzkich reprezentował województwo 

stalinogrodzkie w dalszym etapie rozgrywek w Kielcach; tam  Traugutt  

pokonał kolejno Lublin i Kielce, co dało mu awans do finału. W rozgrywkach 

finałowych Centralnej spartakiady w Łodzi częstochowianie po porażkach z 

Łodzią i Wrocławiem zdobyli trzecie miejsce. Szkołę reprezentowali : Zdzisław 

Nowak, Wiktor Błaszczyk, Janusz Warszawski, Wojciech Kos, Andrzej Dudek, 

Ryszard Kaliński, Janusz Rybicki, Jerzy Bubel i Wojciech Liczberski. 814 

maj 1956 – w celu zachęcenia młodzieży do nauki organizowano pomiędzy 

klasami konkursy i przedstawiono wyniki współzawodnictwa. Najlepsza klasa 

otrzymała w nagrodę przechodni proporzec.815  

25 maja 1956 – harcerze uczestniczyli w zlocie harcerskim. Po uroczystej 

zbiórce w szkole zapalono ogniska zlotowe. W dniu następnym na placu przed 

ratuszem nastąpiło symboliczne otwarcie zlotu przez przewodniczącego zarządu 

miejskiego ZMP oraz wciągnięto flagę zlotową.816 

maj 1956 –  drużynowy turniej szachowy szkół średnich o mistrzostwo 

Częstochowy wygrał zespół  Traugutta . Na mistrzostwach okręgowych, które 

odbyły się w Zawierciu, zespół szachistów także zajął pierwsze miejsce 

kwalifikując się do finałów mistrzostw Śląska.817  
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4 lipca 1956 – kierownik wydziału i członek prezydium wojewódzkiej rady 

narodowej Ferdynand Herok na łamach częstochowskiej prasy złożył 

podziękowanie za wielki wkład w ukazywanie się szkolnego czasopisma Nasz 

Świat.818  

wakacje 1956 – szkoła zorganizowała obóz wędrowny; trasa wiodła z 

Częstochowy przez Stary Sącz, Rytro, Szczawnicę , Krościenko, Czorsztyn, 

Niedzicę, Dębno, Nowy Targ, Zakopane , do Częstochowy. Obóz prowadzili : 

dyrektor Mieczysław Herman, Tadeusz Gałecki i Antoni Drzazga.819  

5 września 1956 – odbyło się zabranie aktywu ZMP, podczas którego wybrano 

dwóch delegatów na konferencje miejską : Lewańskiego i Espenschita. 820 

17 września 1956 – odbyły się wybory do zarządu szkolnego SKS. Prezesem 

został Janusz Rybicki. 821 

wrzesień 1956 – na terenie szkoły działało szkolne koło PCK, pod opieką 

lekarza Jana Banaszkiewicza. 822  

7 października 1956 – odbyło się spotkanie absolwentów Lic. Im. R. Traugutta  

(matura 1951 ).823  

październik  1956 – wychodzi kolejny numer Naszego Świata poświecony 

Warszawie.824  

październik 1956 – dyrektor szkoły Mieczysław Herman reaktywował chór 

szkolny, od nowego roku szkolnego prowadzano młodzież częściej na koncerty 

symfoniczne.825  

1 grudnia 1956 – absolwent Adam Smelczyński ( matura 1948 ) zdobył srebrny 

medal na olimpiadzie w Melbourne za strzelanie do rzutków. 826 

5 grudnia 1956 – w miejskiej bibliotece na zebraniu organizacyjnym 

Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza wybrano władze. 

Przewodniczącym został nauczyciel LO im. Traugutta Józef  Mikołajtis, 

                                                           
818 „ Zachęta ” dla młodzieżowego pisma, „ Życie Częstochowy ” 1956 ( 4 VII ), nr 158, s. 6 
819 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 147 
820 M. Kozłowski, Wiadomości, „ Nasz Świat ” 1956 ( październik ), nr 5, s. 15 
821 J. Rybicki, Wiadomości sportowe, „ Nasz Świat ” 1956 ( październik ), nr 5, s. 16 
822 „ Nasz Świat ” 1956, nr 2, s. 14 
823  Dokument z muzeum Szkolnego 
824 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 115 
825 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 121 
826 Częstochowianin na Olimpiadzie, „ Życie Częstochowy ” 1956 ( 3 XII ), nr 288, s. 6 



zastępca Józef  Wójcicki, a sekretarzem absolwent szkoły Zbigniew 

Żmigrodzki.827  

20 grudnia 1956 – w rozgrywkach częstochowskiej ligi międzyszkolnej w 

koszykówce szkołę reprezentowały dwie drużyny, które pokonały Zasadniczą 

Szkołę Zawodową i Technikum Hutnicze. 828 

1956 – za kadencji dyrektora Hermana została zradiofonizowana szkoła . 829 

1956 – w szkole powołano do życia sekcje szermierczą; uczniowie Traugutta  

brali udział w zawodach szermierczych. Na ogólnopolskich mistrzostwach 

zrzeszenia sportowego Start Andrzej Juszczyk zdobył wysokie szóste miejsce. 

Drużynę szermierczą trenował w tym czasie  nauczyciel Władysław Szor.830 

1957 

12 stycznia 1957 – uczniowie uczestniczyli w akcji zbierania darów dla 

ludności węgierskiej.831  

16 lutego 1957 – rozpoczęły się rozgrywki szkolnej ligi siatkarskiej, zawodnicy 

Traugutta walczyli z zespołami Technikum Bawełnianego, Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej, Technikum hutniczego, Liceum Felczerskiego, Technikum 

górnictwa Rud i LO im. H. Sienkiewicza, zajęli ostatecznie drugie miejsce.832   

28 lutego 1957 – do rozgrywek koszykarzy o mistrzostwo Częstochowy LO 

Traugutt wystawił dwa zespoły. W pierwszych meczach zespoły odniosły 

zwycięstwa.833   

26 kwietnia 1957 – częstochowska prasa pisała o pomieszczeniach , które 

użytkowała szkoła. Czytamy  Liceum im. Traugutta zajmuje od wielu lat dwa 

duże budynki przy ul. Jasnogórskiej. Żaden z tych budynków nie był wzniesiony 

dla celów szkolnych. Są to kamienice czynszowe, przystosowane tylko dla 

potrzeb szkoły nic też dziwnego, ze w tych siedzibach nie jest liceum zbyt 

                                                           
827 Powstało Towarzystwo Literackie, „ Gazeta Częstochowska ” 1956 ( 5 XII ), nr 21, s. 6 
828 W. Tobolewski, Pod koszem i siatką, „ Życie Częstochowy ” 1956 ( 20 XII ), nr 303, s. 4 
829 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 85 
830 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 144 
831 O przodujących w ofiarności na rzecz pomocy Węgrom, „ Życie Częstochowy ” 1957 ( 12 I ), nr 10, s. 6 
832 Siatkarze szkolni, „ Życie Częstochowy ” 1957 9 21 II ), nr 44, s. 6; Wiadomości sportowe, Tamże, 1957 ( 13 III 
), nr 61, s. 6; „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 
142 
833 Liceum Traugutta ma najlepszych koszykarzy, „ Gazeta Częstochowska ” 1957 ( 28 II ), nr9, s. 6 



wygodnie. Brak przecież obszernych korytarzy, gabinetów pracowni i Sali 

gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia.834  

18 – 18 maja 1957 – w tych dniach odbył się zjazd absolwentów i 

wychowanków z 1932 roku. Spotkanie rozpoczęło się na wałach jasnogórskich, 

po czym wszyscy przeszli do kaplicy Matki Boskiej, gdzie o 9.00 rozpoczęła się 

msza święta, która celebrował absolwent ks. dr Wacław Stępień. Role 

ministrantów pełnili koledzy z klasy. Po liturgii uczestnicy zrobili zdjęcie 

pamiątkowe pod pomnikiem o. Augustyna Kordeckiego. Zdjęcie powtórzono 

jeszcze pod obserwatorium astronomicznym w parku im. Staszica. I 10.30 

rozpoczęły się uroczystości w budynku szkolnym. W sali gimnastycznej obok 

portretu patrona szkoły Romualda Traugutta widniało hasło, będące trawestacją 

słów Mickiewicza : Razem, starzy przyjaciele . Program rozpoczął dyrektor 

Mieczysław Herman. W imieniu młodzieży glos zabrał uczeń Janusz 

Kochanowski. Następnym witającym był profesor Józef Wójcicki. Potem 

odbyły się lekcje, które prowadzili profesorowie : Jarosław Awgulewicz, 

Franciszek Gollenhofer, Józef Mikołajtis. Na koniec wręczono kwiaty 

wszystkim profesorom, a także przybyłym sekretarkom, które pracowały przed 

wojną. Natalii Znamierowskiej o Zofii Nawarowej. Po części oficjalnej wszyscy 

udali się na obiad.835   

wiosna 1957 – do dyrektora z prośba o utworzenie drużyny zwrócił się 

harcmistrz Stefan Komosiński, pracownik Miastoprojektu. Kierujący „ 

Trauguttem ’ Mieczysław Herman był bardzo przychylny tej inicjatywie i 

stworzył odpowiednie warunki, by drużyna zaistniała. Czerpiąc z wzorców 

skautowskich drużyna dość szybko stała się niezależna, a zatem ideologicznie 

nie do przyjęcia przez władze oświatowe. Harcerzy z LO Traugutta można było 

łatwo odróżnić, bo nosili czarne podkolanówki i czarne chusty ze złotą otoczką. 

Jednym z zastępowych był w tym czasie Bolesław Wiśniewski. Ponadto 

drużynę od podstaw organizowali : Marek Krajewski, Andrzej Kamiński, 

Andrzej Nowak, Krzysztof Rogowski, Jerzy Wójcik, Marek Herman, Andrzej 

Myślin, Włodzimierz Kukuła.836  

                                                           
834 O właściwe pomieszczenia dla Liceum im. Traugutta, „ Życie Częstochowy ” 1957 ( 26 IV ), nr 97, s. 6 
835 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 118; Zjazd 
wychowanków Liceum im. Traugutta, „ Gazeta Częstochowska ” 1957 ( 23 V ), nr 21, s. 21; Zjazd Absolwentów 
gimnazjum im. Traugutta, „ Życie Częstochowska ” 1957 ( 17 V ), nr 114, s. 6; Po 25 latach… Spotkanie b. „ 
Trauguciaków ”, Tamże, 1957 ( 29 V ), nr 124, s. 6 
836 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 131 



1 czerwca 1957 – uczniowie uczestniczyli w obchodach międzynarodowego 

dnia dziecka; impreza odbywała się na stadionie sportowym Skra.837  

lipiec 1957 – 24 harcerzy uczestniczyło w obozie w Romanowie; w trakcie 

miesięcznego pobytu harcerze zdobyli sprawności harcerskie.838  

1 września 1957 – opiekunką szkolnego koła PCK została Ilona Kołodziejczyk, 

zastępując Władysławę Hoszowską. Koło popularyzowało wśród młodzieży 

idee czerwonokrzyskie poprzez pogadanki, odczyty, gazetki i ścienne, a także 

biorąc udział w miejskich zawodach szkolnych drużyn sanitarnych. 839 

wrzesień 1957 – ukazał się numer specjalny poświęcony zjazdowi absolwentów 

Gimnazjum im. R. Traugutta w Częstochowie, którzy 25 lat temu otrzymali 

świadectwo dojrzałości - Nr 1 ( 9 ). 840 

4 października 1957 – o trudnościach lokalowych szkoły pisała częstochowska 

prasa. Czytamy : „W obydwu budynkach liceum jest w sumie sześć dość dużych i 

sześć bardzo małych izb lekcyjnych – nie licząc czterech pracowni i kilku innych 

pomieszczeń pomocniczych. Mieści się tu z trudem 360 uczniów. A równocześnie 

11 izb okupuje …pięcioro lokatorów, z których w dodatku nie wszyscy związani 

są ze szkołą.841  

8 października 1957 – w ramach tygodnia Wojska Polskiego, uczniowie 

spotkali się z uczestnikami walk wrześniowych, pod Monte Casino, walk pod 

Lenino i w Berlinie.842  

16 października 1957 – w mistrzostwach młodzików w lekkoatletyce SKS – 

ów i klubów sportowych drużynowo zespół LO Traugutta zajął trzecie 

miejsce.843  

18 października 1957 – jedna z klas wraz z klasa z Liceum Technik 

Plastycznych wyjechali na wycieczkę  krajoznawczą do Opola i Wrocławia. 

                                                           
837 Imponująca impreza młodzieżowa odbyła się na stadionie sportowym, „ Życie Częstochowy ” 1957 ( 6 VI ), nr 
131, s. 6 
838 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 130 
839 J. Kołodziejski, II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2000, s. 92 
840 Nasz Świat 1957, nr1 ( 9 ) 
841 Gdy wyprowadzą się lokatorzy zniknie ciasnota w liceum im. Traugutta, „ Życie Częstochowy ” 1957 ( 4 X ), nr 
234, s. 6 
842 W Tygodniu WP i LPZ. Hołd na miejscu straceń i grobach żołnierz WP, „ Życie Częstochowy ” 1957 ( 5 X ), nr 
235, s. 6 
843 Wiadomości sportowe, „ Życie Częstochowy ” 1957 ( 16 X ), nr 144, s. 6 



Wieczorem uczniowie mieli możliwość oglądać we wrocławskiej operze Fausta. 
844 

listopad 1957 – w Tarnowskich Górach odbyły się eliminacje do mistrzostw 

Polski Juniorów w koszykówce. W zawodach, w których uczestniczyły zespoły 

z sosnowca, Tarnowskich Gór i Częstochowy, zespól Traugutta zwyciężył, 

wygrywając wszystkie mecze. Jednak w turnieju w Katowicach zespół po 

porażkach z gospodarzami turnieju oraz drużyną Rybnika odniósł tylko jedno 

zwycięstwo ( z  zespołem z Zabrza ) i odpadł z dalszych rozgrywek.845  

20 grudnia 1957 – drużyna koszykarzy LO Traugutta była  druga w 

rozgrywkach z drużynami klubów sportowych.846  

1958 

styczeń 1958 – uzyskano zgodę  kuratorium szkolnego w Katowicach na 

budowę gmachu szkolnego, postawiono jednak warunek, aby prezydium  

Miejskiej Rady Narodowej podjęło uchwałę o konieczności takiej inwestycji.847  

20 stycznia 1958 – zniesiono świadectwa półroczne, z programu nauczania 

usunięto religię, natomiast w miejsce języka łacińskiego wprowadzono język 

rosyjski.848   

6 – 16 lutego 1958 – młodzież wyjechała na zimowisko do Wisły, 

zakwaterowani zostali w schronisku na górze Kozienice. W drodze powrotnej 

spotkali znanego w Polsce reprezentanta kraju w piłce nożnej Gerarda Cieślika, 

z którym zrobili kilka pamiątkowych zdjęć. Organizacji obozu podjęli się 

Zdzisław Szulc i Antoni Drzazga.849  

21 lutego 1958 – drużyna koszykarzy uczestniczyła w rozgrywkach ligowych w 

klasie A. Ostatecznie zajęli drugie miejsce w mieście.850  

                                                           
844 Wycieczka licealistów na Dolny Śląsk, „ Życie Częstochowy ” 1957 ( 17 X ), nr 245, s. 5 
845 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 140 
846 Bokserzy Startu mistrzami I rundy. Juniorzy grają w koszykówkę. „ Życie Częstochowy ” 1957 ( 20 XII ), nr 300 
, s. 6 
847 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 97 
848 Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 86 
849 Ze szkoły, „ Nasz Świat ” 1958, nr 4 , s. 14 
850 Wiadomości sportowe, „ Życie Częstochowy ” 1958 ( 21 II ), nr 45, s. 6; Wiadomości sportowe, Tamże 1958 ( 
5 III ), nr 55, S. 6 



marzec 1958 – uczeń J. Adamski zwyciężył w szachowych mistrzostwach 

Śląska szkół ogólnokształcących.851  

30 kwietnia 1958 – młodzież wystawiła farsę W. Raorta Generalna próba. 852 

8 maja 1958 – odbyło się zebranie byłych wychowanków Gimnazjum im. H. 

Sienkiewicza i Gimnazjum im. R. Traugutta, którzy uczyli się w latach 1915 – 

1939. Utworzono Komitet Organizacyjny w składzie : Konstanty Bem, 

Bielobradek, Euzebiusz Hankiewicz, Marian Hassenfeld, Daniel Kasman, Jerzy 

Kołakowski, Korneliusz Knop, ks. Wiesław Krakowiecki, Kazimierz Piaścik, 

Kazimierz Płazak, Stefan Wojak i Maciej Zawadzki. Termin Zjazdu ustalono na 

27 i 28 września.853 

14 czerwca 1958 – odbył się zjazd absolwentów rocznika 1920 – 1939. 

Uczestnicy spotkali się , jak poprzednio na wałach jasnogórskich pod 

pomnikiem przeora o. Augustyna Kordeckiego. Stąd pochód Trauguciaków 

ruszył pod budynek szkolny na ul. Jasnogórską 17. Tam oczekiwał na nich 

dyrektor szkoły Mieczysław Herman. Nad wejściem widniał napis Najmilsi – 

witam WAS w swoich progach!. Po pamiątkowym zdjęciu uczestnicy zjazdu 

udali się na dziedziniec szkolny. Przemówieniem rozpoczął uroczystości 

dyrektor szkoły, następnie odczyt o Juliusz Słowackim z okazji przypadających 

w roku następnym 150 rocznicy urodzin i 110 rocznicy śmierci poety wygłosił 

profesor Józef Mikołajtis. Po wykładzie profesorowie otrzymali kwiaty jako 

wyraz szacunku i pamięci. W imieniu młodzieży głos zabrał uczeń klasy X b 

Antoni Długosz. Przemawiali także uczestnicy zjazdu : Zdzisław Krzemiński, 

Alfred Dancygier, Eugeniusz i Franciszek Chachulscy, Władysław Dyner, Jan 

Walewski. Po tych wystąpieniach przewodniczący zjazdu w Apelu Poległych 

złożył hołd tym, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Uczestnicy zjazdu 

wyłonili komitet organizacyjny i postanowili ufundować tablice pamiątkową. 

Potem przeczytano nadesłane listy i depesze. Tak zakończyła się część oficjalna 

uroczystości. Następnie rozpoczął się obiad koleżeński.854  

lipiec 1958 – dwudziestu uczniów uczestniczyło w obozie wędrownym na trasie 

: Częstochowa, Toruń, Malbork, Elbląg, Krynica Morska, Frombork, Elbląg, 

                                                           
851 J. Rybicki, Wiadomości sportowe, „ Nasz Świat ” 1958 ( V ), nr 4 ( 12 ), s. 19 
852 F. Sitek, Praca w kółku polonistycznym, „ Nasz Świat ” 1958 , nr 4 ( 12 ), s. 4 
853 Zjazd wychowanków I Gimn. Im. H. Sienkiewicza i II Gimn. Im. R. Traugutta, „ Gazeta Częstochowska ” 1958 (  
8 V ), nr 19, s. 4 
854 T. Płomiński, zjazd Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie. Roczniki od 1920 do 
1939, „ Nasz Świat ” 1958, nr 1 ( 13 ), s. 2 



Ostróda, Olsztyn, Kostrzyn, Giżycko, Wilkasy, Mikołajki, Ruciane, Popielno, 

Warszawa, Częstochowa. W sumie uczestnicy pokonali 1508 km ( koleją 1256, 

126 statkiem i 126 pieszo ). Kierownikiem obozu był Zdzisław Szulc, a 

wychowawcami : Antoni Drzazga i Piotr Marszałek.855 

lipiec 1958 – harcerze podjęli się pracy przy renowacji stadionu Politechniki 

Częstochowskiej, by za zarobione pieniądze móc wyjechać na obóz w Krywem 

koło Cisnej, w Bieszczadach, w ramach ogólnopolskiej harcerskiej akcji letniej 

młodzieży starszej. Przebywając tam pracowali przy budowie dróg, budowie 

kolei wąskotorowej, inwentaryzowali zabytki ( cerkwie, kapliczki itp. ). Za tę 

akcję i pracę społeczną harcerze otrzymali II nagrodę, co było wielkim 

wyróżnieniem dla szkoły. Dla władz częstochowskich był to jednak sygnał, aby 

drużynę harcerską zlikwidować.856  

sierpień 1958 – komitet rodzicielski zlecił inż. W. Milewskiemu opracowanie 

wstępnych założeń budowy nowego gmachu szkolnego. 857 

wrzesień 1958 – ukazuje się specjalny numer Naszego Świata poświęcony 

zjazdowi absolwentów w czerwcu. Obfitujący w treści histeryczno – 

wspomnieniową, zawierał ponadto wykazy absolwentów i profesorów. W 

numerze zamieszczona została lista poległych w ostatniej wojnie profesorów i 

absolwentów, co stanowiło ważny dokument nie tylko dla szkoły, ale także dla 

dziejów miasta. 858   

październik 1958 – z okazji czterdziestej rocznicy Rewolucji Październikowej 

uczniowie wystawili sztukę Pociąg pancerny. 859 

listopad 1958 – Miejski Wydział Architektury ustalił ostatecznie lokalizację 

nowego budynku szkolnego przy ul. Kilińskiego na posesji państwa 

Hoffmanów. Wstępny projekt budynku szkolnego opracował inż. architekt J. 

Podgórski. Z projektem tym delegacja w składzie : inspektor szkolny Tadeusz 

Gładysz, Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich inż. Z. Klimek i dyrektor 

szkoły Mieczysław Herman udała się do Warszawy, by w ministerstwie oświaty 

uzyskać akceptację. 860 

                                                           
855 Dokument w zbiorach Muzeum Szkolnego. 
856 Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 130 
857 Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 97 
858 Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 115 
859 F. Sitek, Praca w kółku polonistycznym, „ Nasz Świat ” 1958 , nr 4 ( 12 ), s. 4 
860 Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 115 



1958 – w konkursie o tematyce astronomicznej tygodnika Świata Młodych  

nagrodę otrzymał Waldemar Maszczyk. 861  

1958 – funkcję redaktora naczelnego Naszego Świata  pełnił Włodzimierz 

Kula.862   

14 grudnia1958 – sukcesem zakończył się występ drużyny koszykarskiej w 

Mistrzostwach Województwa Katowickiego Młodzików, gdzie zajęli pierwsze 

miejsce, następnie okazali się ponownie najlepsi w Mistrzostwach Polski 

Młodzików w Bielsku. W zespole tym występowali : Grzegorz Opala, Andrzej 

Starczewski, Zbigniew Waliszewski, Andrzej Witkowski, Adam Lis, Jerzy 

Czarnota, Marek Kubisa, Witold Śliżewski, Lech Walewski. Trenerem drużyny 

był Henryk Walczyk. 863 

1959 

1 stycznia 1959 – szkoła pod względem budżetowym podlegała władzom 

terenowym.864  

8 lutego 1959 – z inicjatywy Komitetu Miejskiego ZMS i Prezydium MRN 

młodzież częstochowskich szkół pracowała społecznie przy zasypywaniu 

szutrem torowisk tramwajowych na trasie koło politechniki. Na miejsce czynu 

najwięcej przybyło uczniów z Zasadniczej Szkoły Rzemiosł Budowlanych – 114 

i Liceum im. R. Traugutta – 66. 865 

11 lutego 1959 – częstochowska prasa podała listę szkół tysiąclatek, które w 

najbliższych latach będą oddane do użytku; wymienione zostało również LO 

Traugutta. 866 

19 marca 1959 – w częstochowskich szkołach odnotowano bardzo niska 

frekwencje na zajęciach szkolnych spowodowana epidemią grypy; wśród 

wymienionych był także LO Traugutta.867  

                                                           
861 „ Nasz Świat ” 1958, nr 2 ( 14 ), s. 8, 9 
862 Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 115 
863 Działalność Szkolnego Związku Sportowego w Częstochowie w latach 1953 – 2003. Praca zbiorowa pod red. 
E. Małolepszego i J. Sętowskiego, Częstochowa 2006, s. 57 
864 Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s.87 
865 Młodzież ZMS pomagała w budowie trasy tramwajów, „ Życie Częstochowy ” 1959 ( 10 II ), nr 35, s. 8 
866 Budujemy Szkoły Tysiąclecia. Gdzie, kiedy, za ile, „ Życie Częstochowy ” 1959 ( 11 II ), nr 36, s. 6 
867 Grypa kładzie częstochowian do łóżek. Kilkanaście szkół zamkniętych, „ Życie Częstochowy ” 1959 ( 19 III ), nr 
67, s. 8 



23 marca 1959 – w ramach VI Konkursu Recytatorskiego w Roku Słowackiego 

startowali uczniowie LO im. R. Traugutta. 868 

2 kwietnia 1959 – w finale Zgaduj – Zgaduli  zorganizowanym przez 

Politechnikę Częstochowską pierwsze miejsce zajął Janusz Magulski. W 

nagrodę otrzymał aparat fotograficzny typu Werra .869  

26 kwietnia 1959 – w budynku częstochowskiego teatru im. A. Mickiewicza 

odbyło się uroczyste posiedzenie naukowe poświecone twórczości Juliusza 

Słowackiego organizowane przez Wydział Kultury prezydium MRN i oddział 

towarzystwa Literackiego. Jednym z punktów było wysłuchanie referatu Józefa 

Wójcickiego i recytacja fragmentu Beniowskiego przez ucznia LO Traugutta 

Tadeusza Teodorczyka. 870  

21 maja 1959 – częstochowska prasa informowała o realizacji zobowiązań 

absolwentów Gimnazjum i Liceum im. R. Traugutta, którzy podczas zjazdy 

1958 zobowiązali się ufundować nagrodę pieniężną dla najlepszego ucznia, a 

także ufundować dla szkoły tablicę pamiątkową ku czci poległych za Ojczyznę 

wychowanków tej szkoły. 871 

21 maja 1959 – częstochowska prasa informowała o rozpoczynających się w 

szkołach średnich egzaminach maturalnych; wymienione zostało również LO 

im. R. Traugutta , z którego 62 abiturientów stawała to egzaminu.872  

4 czerwca 1959 – zespół koszykarski pod kierunkiem nauczyciela Zdzisława 

Szulca został najlepszym zespołem w szkolnej lidze miejskiej.873  

4 czerwca 1959 – z okazji Święta Sportu, Pieśni i Tańca zostali wyróżnieni 

przez władze miejskie najlepsi w Częstochowie nauczyciele wychowania 

fizycznego, wśród nich Zdzisława Szulca.874  

                                                           
868 W Roku Słowackiego – konkurs recytatorski, „ Gazeta Częstochowska ” 1959 ( 19 – 25 III ), nr 12, s. 7 
869 Janusz Magulski i Tadeusz Szyma zwycięzcami Zgaduj – Zgaduli, „ Gazeta Częstochowska ” 1959 ( 2 – 8 IV ), 
nr 14, s. 6 
870 Posiedzenie naukowe ku czci Juliusza Słowackiego, „ Życie Częstochowy ” 1959 ( 25 IV ), nr 99, s. 6; 
Uroczystą sesje naukową Częstochowa uczciła pamięć Juliusza Słowackiego, Tamże, 1959 ( 29 IV ), nr 102, s. 8; 
Zamknięcie wystawy ku czci Juliusza Słowackiego, Tamże, 1959 ( 8 V ), nr 110, s. 8 
871 Wychowankowie Liceum im. Traugutta zrealizowali podjęte uchwały, „ Gazeta Częstochowska ” 1959 ( 21 – 
27 V ), nr 21. S. 7 
872 Gdy kwitną kasztany. 350 dziewcząt i chłopców zasiadło do egzaminów maturalnych, „ Życie Częstochowy ” 
1959 ( 21 V ), nr 121, s. 8; Matury, matury, Tamże 1959 ( 26 V ), nr 125, s. 8 
873 Dyplomy i nagrody dla wzorowych nauczycieli w. f., „ Życie Częstochowy ” 1959 ( 4 VI ), nr 133, s. 6 
874 Dyplomy i nagrody dla wzorowych nauczycieli w. f., „ Życie Częstochowy ” 1959 ( 4 VI ), nr 133, s. 6 



13 czerwca 1959 – odsłonięto Tablicę Pamiątkową  Ku Czci Poległych Za 

Ojczyznę Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum im. Romualda 

Traugutta w Częstochowie. Na uroczystość przybyło ponad stu absolwentów 

roczników 1920 – 1939. Przemawiali : dyrektor Mieczysław Herman, Józef 

Wójcicki, Tadeusz Płomiński, Edward Borkowski. Aktu odsłonięcia dokonał 

przewodniczącym prezydium MRN Tadeusz Kowalski. Na tablicy widniał napis 

Poległym za Ojczyznę Wychowawcom i Wychowankom II Gimnazjum i Liceum 

im. R. Traugutta w Częstochowie uczestnicy zjazdu roczniki 1920 – 1939. 875  

lipiec 1959 – do Augustowa wyjechała grupa koszykarzy szkolnych na obóz 

szkoleniowy, który prowadził trener Henryk Walczyk. 876 

6 sierpnia 1959 – w częstochowskiej prasie ukazał się artykuł zapowiadający, 

że LO im. R. Traugutta ma otrzymać krytą pływalnię.877  

31 sierpnia 1959 – na własną prośbę z funkcji dyrektora szkoły zwolniony 

został Mieczysław Herman; oficjalną przyczyną był zły stan zdrowotny.878  

31 sierpnia 1959 – rezygnacja Mieczysława Hermana z funkcji dyrektora 

szkoły była końcem istnienia w szkole harcerstwa nieskażonego polityką. Marek 

Herman, sen dyrektora i były uczeń szkoły, oraz jego kolega z sąsiedniej klasy 

Andrzej Myślin tak we wspomnieniach oceniają szkołę z czasów istnienia 

drużyny harcerskiej : Jako jedna z nielicznych w Polsce była niezależna od 

władz komunistycznych. Nie da się opisać tak do końca specyficznej atmosfery 

Licem Traugutta  . Czuliśmy się w niej jak w prawdziwym domu, polityka została 

zepchnięta na margines. I tylko częste wizyty inspektorów szkolnych nękających 

dyrektora Mieczysława Hermana przypominały, że tak do końca nie dało się żyć 

bez pustych w sobie haseł komunistycznych. Rzetelność profesorów, ich 

ogromna wiedza, autorytet były przeciwwagą dla ideologii narzuconej przez 

ówczesne władze. Dominowała szkolna ideologia niezależności. Zacność 

nauczycieli, którzy tworzyli przyjacielską , domową atmosferę, inspirowała nas 

do nauki, była cichym, niedostrzegalnym instrumentem naszego wychowania. 

[…} To był jakże ważny moment, kiedy decydowały się losy wyborów studiów, 

                                                           
875 Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 118; 
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( 18 VI ), nr 145. S. 6 
876 Obóz szkoleniowy w Augustowie 1959 rok, { dostęp 30 maja 2013 }, Dostępny w Internecie http:// 
http://absolwent.traugutt.net/index.php?page=comment&what=chro&id=889 
877 Krytą pływalnię szkolną ma otrzymać lic. Traugutta, „ Życie Częstochowy ” 1959 ( 6 VIII ), nr 187, s. 8 
878 J. Czarnota, Z Zycia 12 Drużyny Harcerskiej, „ Nasz Świat ” 1958, nr 3, s. 9 



czyli naszej przyszłości, ale kształtowały się w nas późniejsze postawy moralne, 

etyczne , krytycyzm i niezależność myślenia. Bez tej szkoły i profesorów skazani 

bylibyśmy na pustą, socjalistyczną ideologię życia ”. 879 

1 września 1959 – na stanowisko dyrektora szkoły powołany został Adolf 

Baranowski, były absolwent LO Traugutta z 1948 roku.880 

7 października 1959 – szkoła nawiązała ścisłą współpracę  z PSS; dyrektor 

Adolf Baranowski i PSS - G. Luterek ustalili wspólny plan pomocy szkole. PSS 

zobowiązała się pomóc szkole w organizacji sklepiku – spółdzielni 

uczniowskiej. Pomoc ta miała wyrazić się m.in. w adaptacji pomieszczeń na 

sklepik. Liceum w zamian zobowiązało się prowadzić szkolenia pracowników. 

PSS Jedność obiecało pomoc przy organizacji Dnia Nauczyciela oraz udzielanie 

stałej pomocy gospodarczej ( rzeczowej i finansowej ). 881 

październik 1959 – na mistrzostwach szkół średnich w lekkoatletyce w skoku 

w dal pierwszy był Włodzimierz Krzysiak, a w biegu na 1000 m zwyciężył 

Jacek Jedynak. Drużynowo szkoła została sklasyfikowana na drugim miejscu. 
882 

11 listopada 1959 – na apel przedzjazdowy KC ZMS odpowiedziała młodzież 

LO Traugutta, która się zobowiązała przepracować tysiąc godzin na 

uporządkowaniu boiska szkolnego, zieleńców na ul. Jasnogórskiej oraz na pracę 

przy zakładaniu parku Piastów. 883  

1959 – budżet szkoły wynosił 920646 złotych. 884 

1960 

26 lutego 1960 – zmienione zostały zasady zdawania egzaminu dojrzałości, Do 

20 kwietnia uczniowie musieli zadeklarować na piśmie wybór przedmiotów 

egzaminacyjnych, mieli też możliwość zdawania egzaminu dodatkowego z 

języka obcego, który nie był dla nich przedmiotem obowiązkowym. 

Niepomyślny wynik egzaminu z tego przedmiotu nie oznaczał niezdania 

egzaminu. Kuratorium ustalało datę egzaminów ustnych. Po raz pierwszy 

                                                           
879 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 131 
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ustanowiono dla zadań egzaminacyjnych klauzule tajne. Ustalono przepis, 

według którego można zdawać egzamin ustny w przypadku otrzymania oceny 

niedostatecznej z języka polskiego. Zdający musiał przerwać egzamin jedynie 

wtedy, gdy otrzymał dwie oceny niedostateczne. 885 

10 marca 1960 – o niecodziennym jubileuszu profesora Konstantego Karwana. 

pisała Gazeta Częstochowska .886  

19 maja 1960 –na trzy klasy jedenaste do egzaminów maturalnych nie 

dopuszczono sześciu abiturientów. 887 

28 maja 1960 – 357 punktów zgromadzili lekkoatleci LO Traugutta w 

międzyszkolnej lidze co dało im trzecie miejsce w mieście. 888 

9 czerwca 1960 – w lekkoatletycznych indywidualnych mistrzostwach szkół 

średnich w skoku wzwyż zwyciężył Władysław Pierzchała ( 170 cm ). 889 

28 października 1960 – mistrzem Częstochowy w piłce ręcznej został zespół 

LO Traugutta. 890 

31 października 1960 – dyrektor szkoły Adolf  Baranowski wygłosił referat o 

twórczości Marii Konopnickiej w ramach obchodów w Towarzystwie Literackim 

50 – lecia śmierci Marii Konopnickiej.891  

19 listopada 1960 – w gmachu lLO. J. Słowackiego młodzież z kilku szkół ( w 

tym i z LO im. R. Traugutta ) spotkała się w ramach obchodów Dnia 

Nauczyciela z ministrem Oświaty M. Drożniakiem i przedstawicielami 

miejskich władz partyjnych. 892 

1960 – budżet szkolny wynosił 81 7900 zł. 893 

1960 - liczba oddziałów w szkole wynosiła – 12( mogło być więcej, ale 

powodem była ciasnota w szkole ); z tego samego powodu szkoła nie posiadała 
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892 Dzień Nauczyciela, „ Życie Częstochowy ” 1960 ( 19 XI ), nr 277, s. 6 
893 J. Kołodziejski, II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2000, s. 68 



pracowni technicznej wobec tego lekcje z tego przedmiotu odbywały się w 

klasach. 894 

1960 – szkolna drużyna w piłce ręcznej zajęła drugie miejsce w mieście.895 

1960 – na miejskich zawodach lekkoatletycznych Krzysztof Gayda  zajął 

pierwsze miejsce w pchnięciu kulą uzyskując 12,13 m , a Dionizy Konopka był 

trzeci w biegu na 200 m. 896  

1961 

30 stycznia 1961 – profesor Józef  Wójcicki wygłosił wykład w Studium 

Humanistycznym o warsztacie pisarskim Leopolda Staffa.897  

6 marca 1961- profesor Józef  Wójcicki wygłosił wykład w Studium 

Humanistycznym na temat Uwagi o życiu i twórczości Marii Trzeszkowskiej.898  

wiosna 1961 – za zawodach lekkoatletycznych szkól średnich pierwsze miejsca 

zajęli : Władysław Pierzchała w skoku wzwyż juniorów i Tadeusz Nowak ( 195 

cm ) wśród młodzików( 165 cm ), trzecie miejsca zajęli Włodzimierz Krzysiak 

w skoku w dal ( 5, 91 m ), Dionizy Konopa  w biegu na 300 m. 899  

wiosna 1961 – w mistrzostwach miejskich szkól średnich w piłce ręcznej zespół 

Traugutta uplasował się na drugim miejscu. 900 

marzec 1961 – mistrzem Częstochowy szkół średnich w siatkówce i 

koszykówce został zespół LO im. R. Traugutta.901  

27 kwietnia 1961 – szkoła została wyróżniona przez częstochowską prasę z 

racji największej ilości członków ZMS – u. Jak obliczono było ich 159 

członków. Równocześnie  prowadzono stałą agitację wśród chłopców, aby 

wstępowali na uczelnie wojskowe.902  

                                                           
894 Tamże, s. 69 
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kwiecień 1961 – Piotr Wójcik zakwalifikował się do finału ogólnopolskiego 

Olimpiady Fizycznej.903  

kwiecień 1962 – w zawodach wiosennych w lekkoatletyce Tadeusz Nowak 

wygrał konkurencje skoku wzwyż uzyskując 165 cm.904  

18 maja 1961 – odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego budowy 

Liceum Traugutta. Fundatorem została spółdzielczość częstochowska. 

Współfundatorzy ( 39 poszczególnych spółdzielni częstochowskich ) 

zobowiązały się przeznaczyć na ten cel 10.200 tys. złotych. Większość 

związanych z budową kosztów pokryła Powszechna Spółdzielnia Spożywców ( 

2 miliony zł ). Pozostałe spółdzielnie przekazały kwoty nie przekraczające pól 

miliona złotych. Ustalono także, że gdyby się okazało, że ofiarowana suma 

pieniężna byłaby niewystarczająca, wtedy dofinansować miła Społeczny 

Fundusz Budowy Szkół. Na uroczystość przybyły najwyższe władze miejskie, 

m.in. poseł na Sejm Stanisław Jędras i przewodniczący Prezydium MRN 

Tadeusz Kowalski, wiceprzewodniczący WRN Jerzy Ziętek i prezes spółdzielni 

Udziałowa Eugeniusz Suchecki. W imieniu szkoły serdeczne podziękowanie 

złożył dyrektor Adolf Baranowski, w imieniu uczniów głos zabrał Jacek 

Jedynak. Uczniowie zadeklarowali zbiórkę makulatury i to, że przepracują przy 

budowie szkoły ponad 3800 godzin pracy społecznej. Na koniec uroczystości E. 

Suchecki odczytał akt erekcyjny, pod którym wszyscy obecni złożyli podpisy. 

Wkrótce rozpoczęła się budowa nowego obiektu szkolnego przy ulicy 

Kilińskiego 62.905  

15 lipca 1961 – w systemie oświaty wprowadzono ośmioklasową szkołę 

podstawową, a tym samym wydłużono naukę o jeden rok906.  

12 listopada 1961 - profesor Józef  Wójcicki wygłosił wykład w Studium 

Humanistycznym na temat Czy pojęcia ogólne coś oznaczają ?907  

1962 
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4 lutego 1962 – częstochowskie Życie Częstochowy opublikowało obszerny 

artykuł dotyczący planów budowy i ukończenia budynku szkolnego. Autor 

napisał, że kompleks gmachu szkolnego powoli zaczyna wyłaniać się z 

wykopów fundamentów.. Jeden z pawilonów został wybudowany do parteru, 

przy wznoszeniu drugiego zrealizowano 40 % pierwszej kondygnacji naziemnej. 

Szkoda tylko, że na budowie jest mało ludzi co ma wpływ na tempo robót. Wg 

autora artykułu budynek szkolny powinien zostać oddany do użytku z półtora 

roku. Dlatego odbyło się spotkanie z udziałem wszystkich zainteresowanych 

stron wraz z Komisją Oceny Projektów Inwestycyjnych w celu dokonania pełnej 

analizy kosztów. Kompleks zabudowań wg planów ma liczyć 12 izb lekcyjnych, 

wszystkie niezbędne gabinety i pracownie, aule, salę gimnastyczna i krytą 

pływalnię. Ustalono także, że niektóre przewidziane w projekcie i kosztorysie 

prace wykonane zostaną społecznie przez młodzież. Uczniowie liceum sami 

zazielenia otoczenie szkoły, posadzą krzewy i drzewa, które dostarczą 

inwestorzy. Pozwoli to zaoszczędzić 51700 zł.908  

6 marca 1962 – Józef Wójcicki wygłosił prelekcję pt Franciszek Liszt – 

niezwykły człowiek.909  

23 – 24 marca 1962 – w sali Domu Rzemiosła odbył się niezwykły koncert 

szkolnego zespołu twistowego pod kierownictwem Romana Burchackiego. W 

zespole zagrali : Jerzy Kawecki, Zenon Rudzki i Wojciech Dudek 910 

wiosna 1962 – w rozgrywkach koszykarskich w ramach ligi miejskiej, zespół 

LO Traugutta zdobył mistrzostwo Częstochowy.911  

23 maja 1962 – o przygotowaniach do egzaminu maturalnego w LO im. R. 

Traugutta pisało częstochowskie Życie. 912 

27 maja 1962 – kierownik budowy gmachu liceum Bolesław Rakowski ocenił 

stan wykonania prac na 20 %. Od strony ulicy Kilińskiego budynek był w stanie 

surowym, kończono wylewki pod parter budynku socjalnego i pod salę 

                                                           
908 Z aulą i pływalnią. Gmach liceum Traugutta ma być gotowy na początek roku szkolnego 1963 – 64, „ Życie 
Częstochowy ” 1962 ( 4 II ), nr 30, s. 6; Pięknieją szkoły, „ Gazeta Częstochowska ” 1962 ( 22 – 28 VIII ), nr 34, s. 
1 
909 Wykłady w Studium Humanistycznym, „ Życie Częstochowy ” 1962 ), nr 54, s. 6, Tamże, 1962 (  
910 Ze zbiorów w Muzeum Szkolnym 
911 II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie. 90 lat tradycji, s. 88 
912 Przed ustnymi egzaminami maturalnymi. Odsiew niezbyt duży. Pogoda sprzyja maturzystom. Dokąd 
wybierają się absolwenci?, „ Życie Częstochowy ” 1962 ( 23 V ), nr 121, s. 6 



gimnastyczną. W miejscu, gdzie miał powstać basen, znajdował się jedynie 

wykop pod ławy fundamentalne.913  

24 października 1962 – w ramach decentralizacji administracji szkolnej, szkoły 

licealne podporządkowano Inspektoratowi Oświaty. Dotychczas licea były 

jedynie finansowane przez Inspektorat, natomiast merytorycznie podlegały 

Kuratorium. Od tego dnia administracyjnie i dydaktycznie szkoła podlegała 

utworzonemu w Inspektoracie referatowi szkolnictwa licealnego. 

Zwierzchnikiem szkolnictwa średniego został mgr Tadeusz Biskup. 914 

1962- rozpoczęto intensywne działania zmierzające do zaopatrzenia szkoły we 

wszystko to , co musi mieć nowoczesna placówka tego typu, a więc : 

odpowiednie pomoce naukowe, umeblowanie itp. W tym celu nauczyciele 

przedłożyli szczegółowe spisy rzeczy, które należało zamówić.915  

1962  – działająca na terenie szkoły Liga Przyjaciół Żołnierza przekształca się 

na Ligę Obrony Kraju. 916   

                                                                                                                                                                                                                                                          

1962 -  przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Szkoły zostaje inż. 

Jan Niedziela, głównym zakładem opiekuńczym Powszechna Spółdzielnia 

Spożywców  Jedność. 917 

1962 - w miejskich zawodach pływackich zwycięstwo  na 50 m stylem 

dowolnym odniósł Grzegorz Steczko. 918Wrz, s. 88 

koniec 1962 - szkoła otrzymuje 200 tysięcy złotych na zakup sprzętu dla szkoły. 
919 

1963 

                                                           
913 W przyszłym roku – otwarcie. Rosną mury kompleksu budynków dla Liceum im. R. Traugutta, „ Życie 
Częstochowy ” 1962 ( 27 – 28 V ), nr 125, s. 6 
914 Szkoły licealne podporządkowano Miejskiemu Inspektorowi Oświaty, „ Życie Częstochowy ” 1962 ( 24 X ), nr 
253. S. 6 
915 II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie. 90 lat tradycji, s. 70 
916 J . Kołodziejski, II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2000, s. 68 
917 Tamże, s. 70 
918 II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie. 90 lat tradycji, s. 88 
919 Kronika Szkolna ( w Muzeum Szkolnym ) 



7 lutego 1963 – 50 uczniów przystąpiło do quizu organizowanego przez 

Zrzeszenie Studentów Polskich. Dwóch najlepszych uczniów reprezentowało 

szkołę w finale, który rozegrano w sali częstochowskiego teatru. 920 

12 czerwca 1963 – w zakończonych rozgrywkach o mistrzostwo Częstochowy 

koszykarze LO im. R. Traugutta zwyciężyli . Szkołę reprezentowali : Tadeusz 

Nowak, Grzegorz Steczko, Jacek Palczewski, Tadeusz Cyndecki, Andrzej 

Golański, Bronisław Krzemieniecki, Zdzisław Buliński, Marek Rakowski i 

Ryszard Woźniak. Najlepszym strzelcem rozgrywek został Tadeusz Nowak, a 

czwarte miejsce zajął Tadeusz Cyndecki.921  

11 kwietnia 1963 - o kursach z filologii polskiej dla nauczycieli prowadzonych 

przez Józefa Wójcickiego pisała częstochowska prasa. 922 

kwiecień 1963 – zaczęto realizować zamówienia sprzętu i wyposażenia szkoły 

w bytomskim Cezasie. 923 

kwiecień 1963 – Czesław Bzoka zajął pierwsze miejsce w biegu juniorów na 

400 m z wynikiem 57, 4 sek. 924 

17 maja 1963 – Inspektor Oświaty Mieczysław Wierzbicki na łamach 

częstochowskiej prasy omawiał specyfikę prac przy budowie nowego gmachu 

dla LO Traugutta, a także o planowanych na jesień pracach porządkowych 

wokół szkoły.925  

29 maja 1963 – w TV Katowice wystąpił szkolny kabaret prowadzony przez 

aktora Teatru im. Adama Mickiewicza – Włodzimierza Kaniowskiego. W 

spektaklu wystąpili : Marek Zięcina, Marek Stachura, Adam Wyłup, Wojciech 

Niedziela, Marek Księżyk i Zbigniew Walczak. Zespół ten uznano za najlepszy 

                                                           
920 Turniej ludzi mądrych. W lic. Traugutta 50 uczniów przystępuje do pierwszej eliminacji. „ Życie Częstochowy ” 
1963 ( 7 II ), nr 33, s. 6 
921 Koszykarze Lic. Traugutta mistrzami Częstochowy, „ Gazeta Częstochowska ” 1963 ( 12 – 18 VI ), nr 24, s. 6 
922 Przed reforma szkolnictwa. 300 nauczycieli zdobyło wyższe kwalifikacje zawodowe, „ Życie Częstochowy ” 
1963 ( 11 IV ), nr 86, s. 6 
923 J . Kołodziejski, II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2000, s. 70 
924 II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie. 90 lat tradycji, s. 88 
925 O budownictwie szkolnym mówi inspektor Mieczysław Wierzbicki, „ Życie Częstochowy ” 1963 ( 17 V ), nr 
117, s. 6; Więcej izb niż przewidziano ukończyło CzPBM w pierwszym półroczu, :” Życie Częstochowy ” 1963 ( 28 
– 29 VII ), nr 179, s. 6; Nim rozpoczną się lekcje. Z insp. Mieczysławem Wierzbickim – o szkolnictwie w nowym 
roku, „ Życie Częstochowy ” 1963 ( 1 – 2 IX ), nr 209, s. 6; Dwie szkoły na ukończeniu. Dalsze inwestycje 
oświatowe, „ Życie Częstochowy ” 1963 ( 13 XI ), nr 270, s. 6; „ Życie ” rozmawia z inspektorem oświaty. W dniu 
nauczycielskim, „ Życie Częstochowy ” 1963 ( 16 XI ), nr 273, s. 6 



w eliminacjach wojewódzkich zespołów satyrycznych. Tym razem 

kierownikiem był nauczyciel języka polskiego Jerzy Grzywnowicz. 926 

maj 1963 – zespół koszykarzy zajął drugie miejsce w szkolnych rozgrywkach 

szkół średnich. 927 

wiosna 1963 – uczniowie w ramach czynu społecznego budują boiska szkolne, 

porządkują teren wokół szkoły  

3 czerwca 1963 - młodzież przystąpiła do egzaminów maturalnych; w LO 

Traugutta było to 97 abiturientów. 928 

1 lipca 1963 – o godzinie 8.00 rozpoczęły się egzaminy wstępne do klas 

ósmych.929  

2 sierpnia 1963 – na 38 zdających absolwentów LO Traugutta na Politechnikę 

Częstochowską zdało egzamin 28. 930 

29 sierpnia 1963 – za pośrednictwem częstochowskiej prasy dyrekcja szkoły 

zwróciła się do rodziców, uczniów i absolwentów o wzięcie udziału w pracach, 

społecznych przy porządkowaniu terenu wokół nowo budowanego obiektu 

szkolnego.931  

1 września 1963 / 64 – rozpoczyna się ostatni rok szkolny w budynku na ul. 

Jasnogórskiej. 932  

1 września 1963 – opiekunką Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Radzieckiej 

zostaje profesor Krystyna Zagrobelna ( sprawować będzie opiekę do 1969 ). 933 

24 listopada 1963 – Adolf Baranowski był redaktorem wydawanych publikacji 

w Towarzystwie Literackim im. A. Mickiewicza. 934  

                                                           
926 Kabaret szkolny w TV Katowice, „ Życie Częstochowy ” 1963 ( 21 V ), nr 120, s. 6; Zespól z Traugutta w 
Telewizji Śląskiej, „ Tamże, 1963 ( 6 VI ), nr 134, s. 6 
927 II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie. 90 lat tradycji, s. 88 
928 Zaciskamy kciuki. Zaczęły się matury, „ Życie Częstochowy ” 1963 ( 6 VI ), nr 134, s. 6; Matury, Tamże, 1963 ( 
8 VI ), nr 136, s. 6 
929 Egzaminy wstępne do liceów, „ Życie Częstochowy ” 1963 ( 28 VI ), nr 153, s. 6 
930 O wynikach egzaminów na Politechnikę. Najlepsi kandydaci z Sienkiewicza. 30 miejsc więcej na Wydz. 
Budowy Maszyn, „ Życie Częstochowy ” 1963 ( 2 VIII ), nr 183, s. 6 
931 Różne, „ Życie Częstochowy ” 1963 ( 11 IX ), nr 217. S. 6 
932 Protokoły Rady Pedagogicznej 
933 J . Kołodziejski, II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2000, s. 90 
934 Zapiski bibliofila. Nowe publikacje Tow. Im. A. Mickiewicza, „ Życie Częstochowy ” 1963 ( 24 – 25 XI ), nr 280, 
s. 6 



listopad 1963- w sumie na zakup pomocy naukowych przeznaczono 670 000 

złotych. 935 

19 grudnia 1963 – w Studium Humanistycznym wykład o Założeniach 

Artystycznych Awangardy wygłosił Józef Wójcicki. 936 

koniec 1963 – dyrektor Baranowski uzyskuje kolejne 100 tysięcy złotych od 

Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach. 937 

1964 

styczeń 1964 – przez cały miesiąc przewożono inwentarz szkolny do nowego 

gmachu. W pracy tej wzięli udział nauczyciele, obsługa techniczna, 

administracja biurowa i młodzież szkolna. Wydatna pomoc w wyposażeniu 

nowego budynku szkolnego okazał Komitet Rodzicielski, w którym działali 

m.in. inż. J. Niedziela, inż. Bogdan Jezierski, dyr. Marian Skwarliński, inż. Z. 

Szewczyk, inż. J. Pelc i sprawujący przez osiem lat funkcje przewodniczącego 

Komitetu Rodzicielskiego R. Głowacki. 938 

1lutego 1964 – oddany został do użytku budynek szkolny. Głównymi 

sponsorami była częstochowska spółdzielczość. Całkowity koszt inwestycji 

zamknął się w sumie 12 . 5 miliona złotych. Ale były też zakłady pracy, które 

postanowiły wesprzeć dodatkowo oddawana do użytku szkołę . I tak Huta im. B. 

Bieruta wykonała dwa metalowe maszty za flagi państwowe, a Częstochowskie 

Zakłady Okuć Budowlanych wyprodukowało kilkadziesiąt zamków  do drzwi. 

A jeden z członków Komitetu Rodzicielskiego wykonał z brązu tablicę 

pamiątkową  o wartości kilkudziesięciu tys. zł. 939  

10 kwietnia 1964 – dla uczczenia XX – lecia PRL i IV Zjazdu Partii, w szkole 

w ramach czynów społecznych wybudowano boisko sportowe i tereny 

rekreacyjne wokół szkoły.940  

                                                           
935 Protokoły Rady Pedagogicznej 
936 Wykłady w Studium Humanistycznym, „ Życie Częstochowy ” 1963 ( 15 – 16 xii ), nr 298, s. 6 
937 Protokoły Rady Pedagogicznej 
938 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 99 
939 Od wczoraj – nauka w nowym gmachu. Piękny dar częstochowskiej spółdzielczości dla Lic. 
Ogólnokształcącego im. R. Traugutta, „ Życie Częstochowy ” 1964 ( 2 – 3 II ), nr 29, s. 6; Bogaty plon działalności 
WPBM. Osiedla dla 60 tys. mieszkańców. Nowe szkoły, obiekty przemysłowe, szpital i przychodnie, „ Życie 
Częstochowy ” 1964 ( 9 V ), nr 112, s. 6 
940 Nowe pawilony, boiska i budynki. Imponujący czyn przedzjazdowy szkól i placówek oświatowo – 
wychowawczych, „ Życie Częstochowy ” 1964 ( 10 IV ), nr 87, s. 6 



17 kwietnia 1964 – w Gazecie Częstochowskiej ukazało się zdjęcie holu 

głównego w nowym budynku szkolnym przy ul. Kilińskiego 62.941  

8 czerwca 1964 – w przeddzień otwarcia uroczystego szkoły odbyły się 

pierwsze zajęcia i lekcje.942  

wiosna 1964 – w rozgrywkach szkół o mistrzostwo Częstochowy drużyna 

koszykarzy zajęła pierwsze miejsce.943  

9 czerwca 1964 – oficjalnie otwarto nowy gmach Liceum im. R. Traugutta 

przy ul. Kilińskiego 62. W uroczystościach zapowiadano udział 

przewodniczącego Prezydium WRN w Katowicach Jerzego Ziętka, a także 

miejscowych władz politycznych i administracyjnych. Początek uroczystości 

zaplanowano na 9.40. W udekorowanej sali liceum jako pierwszy głos zabrał 

przewodniczący komitetu Fundacyjnego Szkoły Eugeniusz Suchecki, po nim 

przemawiał Jerzy Ziętek. Dyrektor szkoły Adolf Baranowski podziękował 

fundatorom i tym wszystkim osobom, które pomogły w jak najszybszym 

oddaniu budynku do użytku. W imieniu młodzieży przemawiał Stanisław 

Markowski. Po części oficjalnej zaproszeni goście zwiedzili obiekt, między 

innymi zobaczyli basen szkolny. . Trzeba tutaj zauważyć, że LO im. R. 

Traugutta było w tamtym czasie jedyna szkołą w Częstochowie, która posiadała 

krytą pływalnię z podgrzewaną wodą. Jednakże, okazało się, wykonawca nie 

wyposażył basenu w urządzenie do chlorowania wody, w związku z czym prasa 

przez kilka miesięcy później podnosiła alarm w tej sprawie, ponieważ basen stał 

nieczynny. Interwencja Życia Częstochowy w końcu pomogła. Ostatecznie 

otwarcie nastąpiło w październiku 1964 roku. Całkowity koszt wzniesienia 

nowego budynku zamknął się kwotą 12 i pół miliona zł ( razem  z częściowym 

wyposażeniem, na które przeznaczono 770 tys. zł ).944  

1 września 1964 – od tego dnia szkoła stała się koedukacyjną ( spośród uczniów 

przyjętych do klasy VIII utworzono jedną klasę o przewadze dziewcząt ). 945 

                                                           
941 W nowym budynku, „ Gazeta Częstochowska ” 1964 ( 1 – 7 IV ), nr 14, s. 4; Przed pięknym gmachem, Tamże, 
1964 ( 8 – 14 IV ), nr 15, s. 5; Liceum Traugutta, „ Życie Częstochowy ” 1964 ( 10 – 11 V ), nr 113, s. 6 
942 Piąta tysiąclatka otwarta. Liceum im. R. Traugutta w nowej siedzibie. „ Życie Częstochowy ” 1964 ( 11 VI ), nr 
140, s. 6 
943 II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie. 90 lat tradycji, s. 88 
944 Brak chlorownicy uniemożliwia wykorzystanie basenu szkolnego, „ Życie Częstochowy ”1964 ( 7 X ), nr 241, s. 
6; We wtorek 9 czerwca uroczyste otwarcie Liceum im. R. Traugutta, „ Tamże, 1964 ( 7 – 8 VI ), nr 134, s. 6; Dziś 
przekazanie Liceum im. R. Traugutta, Tamże, 1964 ( 6 VI ), nr 138. S. 6; Piąta tysiąclatka otwarta. Liceum R. 
Traugutta w nowej siedzibie, Tamże, 1964 ( 11 VI ), nr 140, s. 6 
945 Protokoły Rady Pedagogicznej 



wrzesień 1964 – szkoła uczestniczyła w działaniach społecznych, biorąc udział 

w różnego rodzaju współzawodnictwie zajmując trzecie miejsce w 

Częstochowie. 946 

wrzesień 1964 – harcerze spotykali się na zbiórkach w ramach tzw. kominków  

harcerskich.947  

jesień 1964 – piłkarze ręczni zajęli drugie miejsce w rozgrywkach o 

mistrzostwo miasta. 948 

22 października 1964 – częstochowski Oddział Towarzystwa Literackiego im. 

A. Mickiewicza wydał dwa nowe zeszyty pod redakcja Adolfa Baranowskiego i 

Jerzego Mikołajtisa.  W jednym z nich streszczenie napisała Maria Gollenhofer. 
949  

4 listopada 1964 – w Studium Humanistycznym wykład o upowszechnianiu 

kultury w XX – leciu PREL wygłosił Adolf Baranowski.950  

5 listopada 1964 - w Studium Humanistycznym wykład o twórczości Stefana 

Żeromskiego wygłosił Józef Wójcicki.951  

3 grudnia 1964 – z młodzieżą szkoły spotkał się słynny bokser Jerzy Kulej.952 

17 grudnia 1964 - w Studium Humanistycznym wykład Specyfika liryzmu 

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego wygłosił Józef Wójcicki. 953 

1964 – z młodzieżą spotkali się Jan Baranowicz, poeta, powieściopisarz, autor 

książki dla dzieci i młodzieży i Jan Parandowski, pisarz, eseista, tłumacz z 

literatury francuskiej, autor Dysku olimpijskiego i Mitologii. 954 

1965 

14 stycznia 1965 – w Studium Humanistycznym Józef Wójcicki wygłosił 

wykład Żeromski w świecie wspomnień przyjaciół. 955 

                                                           
946 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 127 
947 Tamże, s. 131 
948 II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie. 90 lat tradycji, s. 88 
949 Nowe publikacje Towarzystwa Literackiego, „ Życie Częstochowy ” 1964 ( 22 X ), nr 254, s. 6 
950 Wykłady w Studium Humanistycznym, „ Życie Częstochowy ” 1964 ( 3 XI ), nr 264, s. 4 
951 Tamże, 1964 ( 3 XI ), nr 264, s. 6 
952 SKS „ Traugutt ” Życie Sportowe w obiektywie, album w zbiorach muzeum szkolnego. 
953 Wykłady w Studium Humanistycznym, „ Życie Częstochowy ” 1964 9 13 – 14 XII ), nr 299, s. 6 
954 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 110 
955 Wykłady w Studium Humanistycznym, „ Życie Częstochowy ” 1965 ( 10 – 11 I ), nr 9, s. 6 



6 lutego 1965 – minister oświaty wydał nowe zarządzanie w sprawie egzaminu 

dojrzałości. Od 2 maja uczniom organizowano zajęcia wyłącznie z przedmiotów 

wchodzących w zakres egzaminu. Termin zdawania egzaminów ( 20 maj – 20 

czerwiec ) ustalał Kurator Okręgu Szkolnego. W części ustnej egzaminu 

uczniowie zdawali trzy przedmioty : historię Polski, jeden z przedmiotów do 

wyboru ( biologia, chemia, fizyka , geografia ) i jeden język nowożytny do 

wyboru ( angielski, rosyjski, francuski, niemiecki ). 956 

16 lutego 1965 – w ramach eksperymentu pedagogicznego postanowiono 

zwiększyć ilość godzin z języka obcego ( angielskiego bądź niemieckiego ).957  

26 lutego 1965 – w ramach obchodów dwudziestolecia prasy częstochowskiej 

odbyło się w szkole spotkanie młodzieży z dziennikarzami Życia Częstochowy. 
958 

18 marca 1965 – w konkursie z okazji 47 rocznicy powstania armii radzieckiej 

Marek Graj otrzymał wyróżnienie w konkursie na plakat i gazetkę.959  

26 marca 1965 – o planach maturzystów m.in. z LO Traugutta pisała 

częstochowska prasa. Okazało się , że większość z nich wybiera studia 

politechniczne.960  

5 maja 1965 – w ramach Dni Oświaty, Książki i Prasy dyrektor szkoły Adolf 

Baranowski wygłosił w Bibliotece Miejskiej odczyt na temat Osiągnięcia XX – 

lecia w zakresie upowszechniania literatury i kultury. 961 

16 czerwca 1965 – na wystawie pomocy naukowych w Parku Kultury i 

Wypoczynku w Chorzowie stół mikserski zaprezentowali uczniowie LO 

Traugutta. W stole tym wmontowane zostały : odbiornik radiowy, adapter i 

magnetofon. W szkole zamontowany był w pracowni polonistycznej. 962 

23 czerwca 1965 – rozpoczęły się egzaminy wstępne do szkoły. 963 

                                                           
956 J. Kołodziejski, 85 lat Gimnazjum i Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie 1920 – 2005, s. 26 
957 Na szkolnym półmetku. Lepsze wyniki szkół podstawowych. Licealiści bardziej „ krótkowzroczni”, „ Życie 
Częstochowy ”1965 ( 16 II ), nr 40, s. 6 
958 W XX- lecie prasy. Spotkania dziennikarzy z młodzieżą szkolną, „ Życie Częstochowy” 1965 ( 23 II ), nr 46, sl. 6 
959 Piękny plon konkursu na plakat i gazetkę, „ Gazeta Częstochowska ” 1965 ( 17 – 23 III ), nr 11, s. 4 
960 Czy informacje SA dostateczne ? Plany i szanse maturzystów, „ Życie Częstochowy ” 1965 ( 26 III ), nr 73, s. 6 
961 W Dniach Oświaty. Odczyt o upowszechnianiu literatury, „ Życie Częstochowy ” 1965 ( 5 V ), nr 107, s. 6 
962 Stół mikserski z „ Traugutta ” na chorzowskiej wystawie, „ Gazeta Częstochowska ” 1965 ( 16 – 22 VI ), nr 24, 
s. 4 
963 Egzaminy wstępne w liceach im. Słowackiego i Traugutta, „ Życie Częstochowy ” 1965 ( 23 VI ), nr 149, s. 6 



czerwiec 1965 – szkolna drużyna PCK zajęła pierwsze miejsce  w miejskich 

zawodach szkolnych drużyn sanitarnych. 964 

1 lipca 1965 – częstochowska prasa wyróżniła bardzo dobrze działająca 

bibliotekę przy LO Traugutta. 965 

8 sierpnia 1965 – swoją publikację w wydawanych zeszytach naukowych przez 

Towarzystwo im. A. Mickiewicza zamieścił Józef Wójcicki.966  

12 września 1965 – Życie Częstochowy  opublikowało artykuł o szkolnych 

hufcach OHP; wyróżniono młodzież z LO Traugutta za duże zainteresowanie 

praca w ramach tych hufców. 967 

6 grudnia 1965 – w ramach Festiwalu Twórczości Radzieckiej wystąpił zespół 

dramatyczny Liceum im. R. Traugutta. 968 

15 grudnia 1965 – w sali CZPL Warta i w klubie CZPB im. Z. 

Modzelewskiego przeprowadzono eliminacje szkolnych zespołów 

artystycznych. Bardzo dobrze zaprezentował się zespół teatralny z LO Traugutta 

pod kierunkiem Krystyny Zagrobelnej, który wystawił ambitne przedstawienie 

Liji Gieraskiny Wychowawca. 969 

1966 

24 stycznia 1966 – w Studium Humanistycznym Józef Wójcicki wygłosił 

wykład o najważniejszych kierunkach w literaturze i sztuce XX wieku. 970 

6 marca 1966 – szkolny teatr wystąpił na deskach Teatru im. A. Mickiewicza ze 

sztuką Liji Gieraskiny pt Wychowawca. Było to niewątpliwie wyróżnienie 

amatorskiego zespołu teatralnego z LO Traugutta. Młodzież przygotowała 

nauczycielka języka rosyjskiego Krystyna Zagrobelna. W spektaklu wystąpili : 

Grażyna Gałuszka, Anna Górniak, Bożena Kaczor, Maria Mucha, Grażyna 

                                                           
964 J. Kołodziejski, II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2000, s. 92 
965 Bilans całorocznej pracy. Częstochowskie szkoły dobrze wykonały swe zadania, „ Życie Częstochowy ” 1965 ( 
1 VII ), nr 156, s. 6 
966 Ostatnie publikacje Towarzystwa im. A. Mickiewicza, „ Życie Częstochowy ” 1965 ( 8 – 9 VIII ), nr 189, s. 6 
967 Bilans „ Lata ZMS ”. 25 tysięcy uczestników. Obozy stałe u wędrowne. Imprezy artystyczne. Czyny społeczne. 
OHP, „ Życie Częstochowy ” 1965 ( 12 – 13 IX ), nr 219, s. 6 
968 Szkoły w Festiwalu twórczości radzieckiej, „ Życie Częstochowy ” 1965 ( 5 – 6 XII ), nr 291, s. 6; Zakończenie 
festiwalu. Aktorzy z tarczą na rękawie, Tamże, 1965 ( 30 XII ), nr 311, s. 6 
969 Festiwalowe refleksje. Szkoła i …scena, „ Gazeta Częstochowska ” 1965 ( 15 – 21 XII ), nr 50, s. 4 
970 Wykłady w Studium Humanistycznym, „ Życie Częstochowy ” `1966 ( 23 – 24 I ), nr 20, s. 6 



Tomaszewska, Tomasz Bugaj, Janusz Głowacki, Stanisław Markowski, Marek 

Miękus, Jerzy Narek i Krzysztof Walczykowski. 971 

21 marca 1966 – z okazji Dnia Teatru z młodzieżą spotkali się aktorzy 

miejscowego teatru. 972 

1 maja 1966 – z okazji tysiąclecia państwa polskiego w pochodzie 

pierwszomajowym harcerze szli w strojach historycznych. Przed trybuną 

honorową zademonstrowano historyczną scenę aresztowania Romualda 

Traugutta i kilka fragmentów batalistycznych z powstania styczniowego.973  

6 czerwca 1966 – w sali biblioteki kolejowej Józef Wójcicki wygłosił wykład 

poświecony Henrykowi Sienkiewiczowi. 974 

9 czerwca 1966 – Życie Częstochowy pisało o przygotowaniach uczniów 

ostatnich klas do egzaminu maturalnego; wywiadu udzielił dyrektor szkoły 

Adolf Baranowski. Życie nr 138 

22 listopada 1966 – szkoła została odznaczona ODZNAKĄ TYSIĄCLECIA. 

Odznaczenie w sali częstochowskiej filharmonii wręczył pierwszy sekretarz RM 

Stanisław Jędras. 30 kwietnia 1967 odznaka ta została wpięta do 

przekazywanego szkole sztandaru. 975 

23 listopada 1966 – w ramach wykładów w Studium Humanistycznym Józef 

Wójcicki przedstawił temat Wybitni pisarze polskiego Renesansu. 976 

1967 

30 stycznia 1967 – w Studium Humanistycznym Józef Wójcicki wygłosił 

wykład na temat Dziejów rozwoju myśli ludzkiej. Wykład miał miejsce w 

świetlicy Liceum Słowackiego przy ul. Kościuszki. 977 

                                                           
971 Udany debiut amatora, „ Gazeta Częstochowska ” 1966 ( 2 – 8 III ), nr 6, s. 3; Pofestiwalowe refleksje. 
Wnioski na przyszłość, „ Życie Częstochowy ” 1966 ( 8 I ), nr 7, s. 6 
972 Przed Międzynarodowym Dniem Teatru, „ Gazeta Częstochowska ” 1966 ( 23 – 29 III ), nr 12, s. 1 
973 Kronika szkolna II LO im. R. Traugutta, rok szkolny 1967/1968 
974 Odczyt o H. Sienkiewiczu, „ Życie Częstochowy ” 1966 ( 5 – 6 VI ), nr 135, s. 6 
975 Akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Wysokie odznaczenia państwowe dla pedagogów, „ Życie Częstochowy 
” 1966 ( 24 XI ), nr 282, s. 6 
976 Wykłady w Studium Humanistycznym, „ Życie Częstochowy ” 1966 9 19 XI ), nr 278, s. 6 
977 Prelekcje w Studium Humanistycznym, „ Życie Częstochowy ” 1967 ( 29 – 30 I ), nr 25, s. 6 



7 lutego 1967 – Jarosław Lis i Andrzej Grzesik zakwalifikowali się do drugiego 

etapu olimpiady z fizyki; uczniów przygotowywał Antoni Drzazga. 978 

24 lutego 1967 – koszykarze zdobyli drugie miejsce w rozgrywkach miejskich 

w koszykówce, natomiast siatkarki były drugie w swojej grupie. 979 

28 lutego 196 7 – z inicjatywy częstochowskiego Towarzystwa Literackiego im. 

Adama Mickiewicza zorganizowano  w 55 rocznicę śmierci Henryka 

Sienkiewicza sesję naukową  poświęconą twórczości pisarza. Swoje wystąpienia 

i wykłady wygłosili Józef Mikołajtis i Józef Wójcicki. Uczestnicy sesji obejrzeli 

wystawę eksponatów dotyczących Henryka Sienkiewicza udostępnionych przez 

Muzeum Świętokrzyskie i Sabinę Sebyłową i Janinę Sieczko. 980 

4 marca 1967 – Adam Para był trzeci w rozgrywanych mistrzostwach miasta 

szkół średnich; drużynowo zespół Traugutta był trzeci. 981 

14 marca 1967 - w Studium Humanistycznym Józef Wójcicki wygłosił wykład 

na temat Najwybitniejszych przedstawicielach literatury amerykańskiej. 982 

19 marca 1967 – na basenie w LO im. R. Traugutta rozegrano zawody 

pływackie szkól średnich. Wśród dziewcząt na 25 m. style grzbietowym wygrała 

Barbara Magnuszewska; w wyścigu sztafetowym 4 x 12,5 m. pierwszy był 

zespół Traugutta, a w sztafecie 4 x 12,5 m. stylem zmiennym był trzeci; 

drużynowo dziewczęcy zespół Traugutta był trzeci. W konkurencjach chłopców 

w sztafecie 4 x 25 m. i w 4 x 25 m. stylem zmiennym zwyciężył Traugutt. 

Tomasz Szumliński był drugi na dystansie 50 m stylem klasycznym, podobnie 

drugi był także Jan Kościelny w konkurencji 50 m stylem dowolnym. 

Drużynowo zespół zajął drugie miejsce.983  

15 kwietnia 1967 – w świetlicy szkoły rozdano szachistom dyplomy za 

uzyskane rezultaty w mistrzostwach Częstochowy szkół średnich. Adam Para 

odebrał dyplom i nagrodę za trzecie miejsce w tym turnieju. Po uroczystościach 

                                                           
978 Po pierwszym etapie szkolnych olimpiad, „ Gazeta Częstochowska ” 1967 ( 7 – 13 II ), nr 6. S. 4 
979 Liga szkolna na finiszu, „ Życie Częstochowy ” 1967 ( 24 II ), nr 47, s. 6 
980 Sesja literacka o Henryku Sienkiewiczu, „ Gazeta Częstochowska ” 1967 ( 7 – 13 III ), nr 10, s. 3 
981 Na 64 polach szachownicy. Indywidualne mistrzostwa szkól średnich, „ Życie Częstochowy ” 1967 ( 4 III ), nr 
54, s. 6 
982 Wykłady w Studium Humanistycznym, „ Życie Częstochowy ” 1967 ( 11 III ), nr 60, s. 6 
983 Zawody pływackie szkól średnich, „ Życie Częstochowy ” 1967 ( 19 – 20 III ), nr 67, s. 6; Zawody pływackie 
szkół średnich, „ Gazeta Częstochowska ” 1967 ( 21 – 27 III ), nr 12, s. 4; „ Traugutt” II Liceum Ogólnokształcące 
im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 146 



oficjalnych najlepsi szachiści uczestniczyli w symultanie z mistrzem Brzózką. 
984 

24 kwietnia 1967 - w Studium Humanistycznym Józef Wójcicki wygłosił 

wykład na temat Literatury polskiej w wieku Oświecenia. 985 

30 kwietnia 1967 – szkole został przekazany nowy sztandar, który 

ufundowała spółdzielnia Jedność. Za działalność społeczną szkoły i 

osiągnięcia naukowo – wychowawcze poseł Stanisław Jędras udekorował 

sztandar Odznaką Tysiąclecia ( 22 listopada 1966 wręczył to odznaczenie w 

filharmonii ). Po przekazaniu sztandaru młodzież złożyła ślubowanie. W 

imieniu uczniów przemawiał Tomasz Bugaj. Na sztandarze wyhaftowano napis 

Ojczyzna, nauka, praca. socjalizm. Zebranych przywitał dyrektor Adolf 

Baranowski, który podziękował władzom partyjnym i miejskim za 

dotychczasową opiekę, zapewniającą placówce jej rozwój. W swoim 

wystąpieniu przypomniał znanych absolwentów szkoły : Edwarda Drożniaka ( 

ambasadora w USA ), Eugeniusza Muhlnickela ( ambasador w Wielkiej Brytanii 

), Wojciecha Chabasińskiego ( ambasadora we Włoszech ) i Adam 

Żebrowskiego ( ministra przemysłu drobnego i rzemiosła ). Redaktor  Życia 

Częstochowy  Janusz Płowecki ( absolwent LO Traugutta ) pisał : „ […] 

nastąpiło przekazanie sztandaru szkolnego przez Zbigniewa Winklera, prezesa 

Spółdzielni  Jedność , sprawującej od lat patronat nad liceum, głównego 

fundatora nowego budynku szkolnego. Sztandar z napisem Ojczyzna, nauka, 

praca, socjalizm  ufundowany przez spółdzielnię otrzymała młodzież szkolna, w 

imieniu której przemawiał uczeń Tomasz Bugaj.986  

kwiecień 1967 – pierwsze miejsce zajęli piłkarze ręczni w rozgrywkach szkól 

średnich Częstochowy. 987  

8 maja 1967 - w Studium Humanistycznym Józef Wójcicki wygłosił wykład na 

temat Roku Władysława Reymonta. 988 

                                                           
984 Na 64 polach szachownicy. Piotr Dobrucki mistrzem szkół Częstochowy na rok 1967. „ Życie Częstochowy ” 
1967 ( 7 IV ), nr 82, s. 6;  
985 Wykłady w Studium Humanistycznym, „ Życie Częstochowy ” 1967 ( 23 – 24 IV ), nr 96, s. 6 
986 Odznaka Tysiąclecia i sztandar szkolny dla liceum im. Romualda Traugutta, „ Życie Częstochowy ” 1967 ( 25 
IV ), nr 97, s. 6; Sztandar dla „ Traugutta ”, 1967 ( 18 – 24 IV ), nr 16, s. 4; Sztandar i Odznaka Tysiąclecia dla Lic. 
Im. Traugutta ” Tamże, 1967 ( 25 IV – 1 V ), nr 17, s. 4 
987 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 143 
988 Wykłady w Studium Humanistycznym, „ Życie Częstochowy ” 1967 ( 7 – 8 V ), nr 108, s. 6 



13 maja 1967 – siatkarze Traugutta po wygraniu eliminacji miejskich, zajęli w 

zawodach okręgowych trzecie miejsce.989  

czerwiec 1967 – poziom nauczania w szkole osiągnął 90 %. 990 

czerwiec 1967 – szkolne koło PCK zajęło drugie miejsce w konkursie miejskim 

związanym z Rokiem Kultury Sanitarnej. 991 

czerwiec 1967 – szkolna organizacja ZMS zajęła drugie miejsce we 

współzawodnictwie na terenie województwa katowickiego. 992 

7 lipca 1967 – na walnym zebraniu Towarzystwa Literackiego im. Adama 

Mickiewicza – Oddziału Częstochowskiego dokonano wyborów nowych władz. 

Przewodniczącym został Józef Mikołajtis, w wiceprzewodniczącym Józef 

Wójcicki, w skład zarządu wszedł ponadto Edmund Łągiewka. 993 

1 września 1967 – rozpoczyna się nowa reforma oświatowa; liceum 

ogólnokształcące oparte zostało o ośmioletnią szkołę podstawową; na miejsce 

dotychczasowych klas od VIII – XI wprowadzono klasy licealne od I – IV.994 

1 września 1967 – zatrudniony został nowy nauczyciel wychowania 

muzycznego Krzysztof Pośpiech. Jak się wkrótce okazało, wykorzystując swoje 

zdolności muzyczne oraz wiedzę i umiejętności organizacyjne, zaktywizował 

szkolne środowisko muzyczne; założył chór oraz zespół wokalno – 

instrumentalny.995  

19 października 1967 – Życie Częstochowy przybliżało sylwetki wybitnych 

częstochowskich pedagogów,  wśród nich był dyrektor szkoły Adolf 

Baranowski. 996Życie nr 275 

1967 – Stanisław Broszkiewicz ( absolwent z 1939 , dziennikarz, publicysta, 

prozaik, powstaniec warszawski ) spotkał się z młodzieżą; opowiadał o swojej 

pracy zawodowej, wspominał czas okupacji i powstania warszawskiego.997  

                                                           
989 Częstochowska młodzież przoduje w sporcie szkolnym, „ Życie Częstochowy ” 1967 ( 13 V ), nr 113, s. 6 
990 J. Kołodziejski, II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2000, s. 83 
991 Tamże, s. 92 
992 J. Kołodziejski, 85 lat Gimnazjum i Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie 1920 – 2005, s. 91 
993 Nowy zarząd częstochowskiego oddziału T-wa Literackiego im. A. Mickiewicza, „ Życie Częstochowy ” 1967 ( 
7 VII ), nr 160, s. 6 
994 J. Kołodziejski, II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2000, s. 65 
995 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 121 
996 Zasłużeni pedagodzy, „ Życie Częstochowy ” 1967 ( 19 – 20 X ), nr 275, s. 6 
997 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 110 



1968 

9 stycznia 1968 – koszykarze zajęli trzecie miejsce w rozgrywkach szkolnej ligi 

miejskiej szkół średnich. Najlepszym strzelcem był Marek Miękus.998  

17 stycznia 1968 – w sali budynku LO Traugutta odbyło się uroczyste 

posiedzenie Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego. Posiedzenie prowadził 

przewodniczący ogniska Józef Wójcicki. Uroczyste posiedzenie zaszczyciły 

najwyższe władze miejskie.999  

23 stycznia 1968 – siatkarki zajmowały trzecie miejsce, a siatkarze drugie w 

rozgrywkach szkolnej ligi szkół średnich. 1000 

30 stycznia 1968 – Inspektorat Oświaty zorganizował dla dzieci i młodzieży 

bale i zabawy kanałowe. Podczas balu w sali MDK w konkursie na 

najładniejszy strój balowy zwyciężyła para z LO Traugutta – Joanna Winkler i 

Kazimierz Budzikur.1001  

styczeń 1968 – Józef Wójcicki był autorem interesującego eksperymentu, w 

którym chodziło o rozwój czytelnictwa i wykształcenie w uczniach umiejętności 

korzystania ze zbiorów bibliotecznych; w związku z tym część tematów 

lekcyjnych Wójcicki zrealizował na terenie biblioteki miejskiej.1002  

6 marca 1968 – w trójmeczu rozegranym pomiędzy LO im. Świerczewskiego, 

Zasadnicza Szkołą Rzemiosł Budowlanych koszykarki LO im. R. Traugutta 

zajęły trzecie miejsce. 1003 

15 marca 1968 – młodzież , nauczyciele i rodzice złożyli deklarację w związku 

z V Zjazdem Partii. Zobowiązano się przepracować1500 godzin przy obiektach 

                                                           
998 Najlepsi!, „ Gazeta Częstochowska ” 1968 ( 9 – 15 I ), nr 2, s. 8; Koszykarze lic. Świerczewskiego na czele Ligii 
szkolnej, Tamże, 1968 ( 9 – 15 I ), nr 2, s. 8; „ Traugutt ” przodownikiem ligi koszykarzy, Tamże, 1968 ( 16 – 22 I 
), nr 3, s. 8; O mistrzowskie tytuły w ligach szkolnych, Tamże, 1968 ( 23 – 29 I ), nr 4, s. 8; Po ostatniej rundzie ligi 
szkolnej koszykówki, Tamże, 1968 ( 20 – 26 II ), nr 9 . s. 8 
999 Z obrad ogniska ZNP. Dalszy rozwój oświaty w Częstochowie, „ Życie Częstochowy ” 1968 ( 17 I ), nr 15, s. 6 
1000 O mistrzowskie tytuły w ligach szkolnych, „ Gazeta Częstochowska ” 1968 ( 23 – 29 I ), nr 4, s. 5; Liga 
szkolnych siatkarzy, Tamże, 1968 ( 7 – 12 II ), nr 6. S. 4; Drużyny Technikum Ekonomicznego i Lic. Kopernika 
mistrzami szkolnej ligi, „ Gazeta Częstochowska ” 1968 ( 16 – 22 IV ), nr 10, s. 4 
1001 Tysiąc rozbawionych na balach młodzieży, „ Gazeta Częstochowska ” 1968 ( 30 I – 5 II ), nr 5, s. 4 
1002 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 103 
1003 LO im. Świerczewskiego zwycięzcą trójmeczu koszykarzy, „ Gazeta Częstochowska ” 1968 ( 6 – 11 III ), nr 10, 
s. 4 



sportowych, przy naprawianiu i odświeżaniu szafek ubraniowych, wykonanie 

niektórych pomocy naukowych. Wartość prac oszacowano na 8 tys. złotych. 1004 

21 marca 1968 – Józef Wójcicki otrzymał z rąk posła Stanisława Jędrasa 

Odznakę Tysiąclecia Państwa Polskiego.1005  

16 kwietnia 1968 – w MDK podczas eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorów i Piosenkarzy Amatorów zespół wokalno – instrumentalny zajął 

drugie miejsce. Zespół tworzyli : Grażyna Wesołowska, Danuta Szymańska, 

Małgorzata Dulęba, Katarzyna Włodarczyk, Ewa Jankowska; na instrumentach 

grali : Tomasz Imiełowski, Krzysztof Skrzypczyk, Wojciech Dyner, Janusz 

Szczerek i Jerzy Prusek. W kategorii wykonawców poezji i prozy radzieckiej 

wyróżnienie otrzymali Grażyna Czerniawska i Tomasz Bugaj. Najwyżej była 

oceniona Anna Bulińska której przyznano pierwsze miejsce. 1006  

4 maja 1968 – młodzież klas dziesiątych przygotowała z okazji Święta Pracy 

montaż poetycko – muzyczny Czerwona róża. Program, który reżyserował Józef 

Wójcicki, składał się z fragmentów poezji Gałczyńskiego, Broniewskiego, 

Majakowskiego i śląskiego poety Bolesława Lubosza. Montaż ten 

zaprezentowano także podczas eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego 

Konkursu Recytatorów i Piosenkarzy. Spektakl zaprezentowali : Barbara 

Magnuszewska, Joanna Winkler, Bonifacy Dymarczyk, Wacław Kabziński i 

Bolesław Lewandowski.1007  

10 maja 1968 – w Liceum Traugutta odbyła się akademia z okazji Tygodnia 

PCK. Najlepsze koła PCK otrzymały dyplomy nadane przez Zarząd Powiatowy 

PCK. Szkolne Koło PCK przy LO Traugutta uznane zostało za jednio z najlepiej 

działających na terenie miasta. 1008 

                                                           
1004 Młodzież podejmuje apel dorosłych. Liceum im. Traugutta na cześć V Zjazdu Partii, „ Życie Częstochowy ” 
1968 ( 15 III ), nr 65, s. 6 
1005 W uznaniu ofiarnej pracy z młodzieżą. Odznaki Tysiąclecia Państwa Polskiego dla nauczycieli szkół 
częstochowskich, „ Życie Częstochowy ” 1968 ( 21 III ), nr 70, s. 6 
1006 Wystąpią w eliminacjach wojewódzkich. Duże zainteresowanie Ogólnopolskim Konkursem Recytatorów i 
Piosenkarzy, „ Życie Częstochowy ” 1968 ( 16 IV ), nr 92, s. 6; J. Kołodziejski, 85 lat Gimnazjum i Liceum im. 
Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2005, s. 72; „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda 
Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 72 
1007 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 107 
1008 Imprezy Tygodnia Polskiego Czerwonego Krzyża, „ Życie Częstochowy ” 1968 ( 10 V ), nr 113, s. 6 



28 maja 1968 – w ramach Tygodnia Ziem Zachodnich i Północnych odbył się 

konkurs Problem niemiecki w literaturze polskiej. Dwa pierwsze miejsca 

zdobyli uczniowie  Traugutta  Maria Kmieć i Andrzej Korbel.1009 

30 maja 1968 – zmarł były wicedyrektor i nauczyciel  LO im. R. Traugutta 

Jarosław Awgulewicz; pochowany został na cmentarzu św. Rocha.1010  

4 czerwca 1968 – w świetlicy szkolnej miał miejsce wykład Józefa Mikołajtisa 

na temat Pisarze – działa epoki.1011  

1 września 1968 – pracę rozpoczyna nauczyciel wychowania fizycznego – 

Andrzej Muszyński, który w następnych latach będzie podtrzymywał tradycje 

koszykówki w LO Traugutta. 1012 

1 lipca 1968 – na terenie szkoły w ramach spotkań Towarzystwa im. A. 

Mickiewicza Edmund Łągiewka wygłosił wykład  Zewnętrzne czynniki 

kompozycji dzieła literackiego: tytuł, prolog, epilog i dedykacja.1013  

23 listopada 1968 – Józef Wójcicki otrzymał podczas uroczystości z okazji 

Dnia Nauczyciela Złota Odznakę ZNP. 1014Cz. 48. Ż nr 283 

28 listopada 1968 – Zarząd Oddziału SZS zorganizował na pływalni LO 

Traugutta mistrzostwa Częstochowy. Bezkonkurencyjni okazali się pływacy z 

Traaugutt, wygrywając wszystkie konkurencje. W zawodach zwyciężyli : Lech 

Kotras, Janusz Szczerek, Waldemar Radziejowski, Tomasz Imiełowski. Drugie 

miejsce zajął Jacek Dubiak, a trzecie Tadeusz Magnuszewski.1015  

3 grudnia 1968 – od stycznia 1967 szkoły województwa katowickiego 

uczestniczyły w konkursie 100 boisk na 100 – lecie Sportu Polskiego , 

ogłoszonego przez wojewódzkie władze oświatowe i sportowe. W kategorii 

obiektów pojedynczych pierwsze miejsce przyznano obiektom sportowym przy 

liceum im. R. Traugutta w Częstochowie. Wyróżnienie otrzymał dyrektor Adolf 

Baranowski, nauczyciel wychowania fizycznego Zdzisław Szulc i 

                                                           
1009 Kronika Szkolna II LO im. R. Traugutta, rok szkolny 1967/1968 
1010 Jarosław Awgulewicz, „ Życie Częstochowy ” 1968 ( 6 VI ), nr 136, s. 6 
1011 Wykłady z literatury polskiej, „ Życie Częstochowy ” 1968 ( 4 VI ), nr 134, s. 6 
1012  J. Kołodziejski, 85 lat Gimnazjum i Liceum im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2005, s. 82 
1013 Zebranie naukowe w Tow. Literackim im. A. Mickiewicza, „ Życie Częstochowy ” 1968 ( 26 VI ), nr 153, s. 6 
1014 Uroczystości Dnia Nauczyciela. Odznaczenia państwowe i związkowe. Kwiaty – podziękowania pedagogom, 
„ Życie Częstochowy ” 1968 ( 24 XI ), nr 283, s. 6 
1015 Pływacy „ Traugutta ” – bezkonkurencyjni, „ Gazeta Częstochowska ” 1968 ( 28 XI – 2 XII ), nr 48, s. 4 



przedstawiciele komitetu rodzicielskiego : Bogdan Hoffman, Jerzy Szmitkowski 

i Zygmunt Oporowski.1016  

1969  

21 stycznia 1969 – koszykarze Traugutta zajęli trzecie miejsce w rozgrywkach 

szkolnej ligi; najlepszym zawodnikiem uznano Stanisława Rymkiewicza.1017  

15 lutego 1969 – na terenie szkoły odbył się okręgowy zjazd nauczycieli – 

literatów. Patronem tej sesji był oddział częstochowski Towarzystwa 

Literackiego im. A. Mickiewicza. 1018 

1 marca 1969 – dla uczczenia XXV – lecia Polski Ludowej, młodzież złożyła 

szereg zobowiązań. Była to odpowiedź na apel pracowników Huty Warszawa. 

W ramach zobowiązań młodzież postanowiła przepracować 3 784 godzin przy 

porządkowaniu szkoły, boisk i otoczenia i pomocy naukowych, co oszacowano 

na 14 136 zł. Zobowiązania podobne złożyli także nauczyciele; postanowili 

wykonać prace porządkowe o wartości 3 940 zł. Podjęli się uporządkować 

pracownie, naprawić pomoce naukowe i otoczyć słabszych uczniów opieką. 

Ponadto do akcji włączyli się rodzice i zakład opiekuńczy; wartość tej pomocy 

skalkulowano na sumę 39 723 zł. Całość przedsięwzięcia miała być zakończona 

do 1 listopada.1019  

23 marca 1969 – Bonifacy Dymarczyk ( późniejszy zawodowy aktor 

częstochowskiego teatru ) otrzymał wyróżnienie w miejskich eliminacjach 

Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji, który odbył się dla uczczenia 25 – lecia 

Polski Ludowej. Eliminacje odbywały się w klubie Nasza Praca.1020  

marzec 1969 – ważnym wydarzeniem dla społeczności uczniowskiej było 

spotkanie z Tadeuszem Śliwiakiem krakowskim poetą, autorem literatury 

dziecięcej, aktorem, dziennikarzem i tłumaczem z języka rosyjskiego i 

węgierskiego. 1021 

                                                           
1016 Liceum Traugutta – najlepsze w województwie, „ Gazeta Częstochowska ” 1968 ( 3 – 9 XII ), nr 49, s. 4 
1017 Pierwsze miejsce dla „ Świerczewskiego ”, „ Gazeta Częstochowska ” 1969 ( 21 – 27 I ), nr 3, s. 4 
1018 Zjazd nauczycieli – literatów, „ Gazeta Częstochowska ” 1969 ( 11 – 17 II ), nr 6, s. 4 
1019 Dla uczczenia XXV – lecia Polski Ludowej. Zobowiązania Liceum im. R. Traugutta, „ Życie Częstochowy ” 
1969 ( 1 III ), nr 51, s. 6 
1020 Na 25 – lecie Polski Ludowej. Wysoki poziom konkursu recytatorskiego. Laureaci eliminacji miejskich, „ Życie 
Częstochowy ” 1969 ( 23 III ), nr 70, s. 6 
1021 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 110 



29 kwietnia 1969 – zespół muzyczny LO Traugutta wystąpił ze swoim 

programem muzycznym w Szkole Podstawowej nr 16.1022  

26 czerwca 1969 – w LO Traugutta miała miejsce konferencja z udziałem władz 

miejskich i partyjnych, mająca na celu ocenę całorocznej pracy 

częstochowskiego szkolnictwa. 1023 

1 września 1969 – na stanowisko dyrektora szkoły powołany został Antoni 

Drzazga, zastępca został nauczyciel języka polskiego Gustaw Gracki. 

Dotychczasowego dyrektora przeniesiono na stanowisko inspektora szkolnego 

w Inspektoracie Oświaty Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Stało się to w 

momencie, kiedy dotychczasowy inspektor Mirosław Wierzbicki objął 

stanowisko kuratora Okręgu Szkolnego w Katowicach. Jednym z pierwszych 

posunięć Antoniego Drzazgi było zatrudnienie grupy nauczycieli z LO im. H. 

Sienkiewicza, skonfliktowanych z tamtejszym dyrektorem. 1024 

październik 1969 – prowadzony przez nauczyciela muzyki Krzysztofa 

Pośpiecha zespół muzyczny zajął pierwsze miejsce w Międzyszkolnym 

Konkursie Zespołów Artystycznych. Zespół tworzyli : Grażyna Wesołowska, 

Danuta Szymańska, Małgorzata Dulęba, Katarzyna Włodarczyk, Ewa 

Pankowska ( wokalistki ), Tomasz Imiełowski ( kontrabas ), Krzysztof 

Skrzypczak ( fortepian ), Wojciech Dyner ( fortepian i metodyka ), Janusz 

Szczerek ( gitara ) i Jerzy Prusek ( perkusja ). 1025 

październik 1969 – w miejskich eliminacjach VII Ogólnopolskiego Konkursu 

Piosenki Radzieckiej do udziału w eliminacjach wojewódzkich zakwalifikował 

się kwartet żeński, który zajął drugie miejsce i tym samym kwalifikując się do 

VI Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenkarzy i Zespołów Amatorskich w Jeleniej 

Górze. 1026  

5 listopada 1969 – w ramach wieczorów autorskich w LO im. Traugutta swoją 

twórczość zaprezentował Jan Łączewski.1027  

8 listopada 1969 – Józef Wójcicki opublikował swoją pracę Tajne nauczanie w 

Częstochowie w okresie okupacji 1939 – 1945. W pracy tej zaprezentował 

                                                           
1022 Tamże, s. 121 
1023 Ocenią pracę miejscowych szkół, „ Życie Częstochowy ” 1969 ( 26 VI ), nr 151, s. 6 
1024 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 89 
1025 Tamże, s. 121 
1026 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 121 
1027 Wieczór autorski J. Łączewskiego, „ Życie Częstochowy ” 1969 ( 2 XI ), nr 262, s. 6 



materiały dotyczące podziemnego nauczania, a także bohaterstwo i ofiarność 

nauczycielstwa częstochowskiego. Publikacja ta została przyjęta bardzo 

przychylnie przez prof. Kazimierza Wykę.1028  

26 listopada 1969 – na terenie szkoły odbyło się zebranie organizacyjno – 

informacyjne absolwentów w związku z przygotowywanymi uroczystościami 

obchodów 50 – lecia istnienia szkoły. 1029 

20 listopada 1969 – szkoła otrzymała pismo w którym Zarząd Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci przy sądzie dla Nieletnich w Częstochowie dziękuje 

inicjatywie dyrektora szkoły Antoniego Drzazgi, który umożliwił młodzieży 

nieletniej korzystania z pływalni licealnej i świetlicy oraz za pomoc przy 

zorganizowaniu posiłków dla podopiecznych Towarzystwa. 1030 

21 listopada 1969 – Życie Częstochowy opublikowało obszerny artykuł o byłym 

dyrektorze szkoły Adolfie Baranowskim. Autor artykułu podkreślał wyjątkową 

wiedzę fachową i sprawność organizacyjną. Był zastępca dyrektora w LO im. A. 

Mickiewicza i dyrektorem LO im. R. Traugutta. M. in.  dzięki niemu LO im. R. 

Traugutta otrzymała nowy gmach szkolny wraz z krytą pływalnią. 1031 

22 listopada 1969 – Życie Częstochowy i Gazeta Częstochowska przybliżyły 

postać dyrektora LO im. R. Traugutta Antoniego Drzazgę.1032  

28 listopada 1969 – na terenie szkoły odbyła się sesja popularno – naukowa, 

organizowana z okazji 25 – lecia Polski Ludowej. Podczas sesji wręczono 

legitymacje 80 uczniom przyjętym do ZMS. 1033 

28 listopada 1969 – podczas eliminacji XI Olimpiady Wiedzy o Polsce i 

Świecie Współczesnym  referat wprowadzający do uczestników wygłosił uczeń 

LO im. R. Traugutta. 1034 

                                                           
1028 Chlubna opinia prof. Dra K. Wyki. Publikacja o tajnym nauczania w Częstochowie, „ Życie Częstochowa ” 
1969 ( 8 XI ), nr 267, s. 6 
1029 Przed 50 – leciem lic. Im. Traugutta, „ Życie Częstochowy ” 1969 ( 18 XI ), nr 275, s. 6 
1030 Dziękują dyrekcji Liceum im. Traugutta, „ Życie Częstochowy ” 1969 ( 20 XI ), nr 277, s. 6 
1031 Mgr Adolf Baranowski. Pedagog i przyjaciel młodzieży, „ Życie Częstochowy ” 1969 ( 21 XI ), nr 278, s. 6; 
Nowe władze oświatowe. M. Wierzbicki – kuratorem OS w Katowicach. A. Baranowski – inspektorem oświaty, „ 
Życie Częstochowy ” 1969 ( 5 IX ), nr 212, s. 6 
1032 Wychowawcy naszych dzieci, „ Życie Częstochowy ” 1969 ( 22 XI ), nr 279, s. 6; Trwałe więzy, „ Gazeta 
Częstochowska ” 1969 ( 18 – 24 XI ), nr 46, s. 4 
1033 Uczniowska sesja popularnonaukowa, „ Życie Częstochowy ” 1969 ( 27 XI ), nr 283 , s. 6 
1034 We wszystkich szkołach średnich. Zakończono pierwszy etap XI Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie 
Współczesnym, „ Życie Częstochowy ” 1969 ( 28 XI ), nr 284, s. 6 



19 grudnia 1969 – w ramach spotkań Towarzystwa Literackiego im. A. 

Mickiewicza Józef Wójcicki wygłosił prelekcję o Tajnym nauczaniu w 

Częstochowie w okresie okupacji 1939 – 1945. 1035 

1970  

10 lutego 1970 – w zakończonych rozgrywkach ligi szkół średnich w 

koszykówce zespól koszykarzy LO Traugutta zajął piąte miejsce. Najlepszymi 

strzelcami zespołu byli Zbigniew Czuber i Jacek Kopeć. 1036 

luty 1970 – powstał nowy zespół wokalno – instrumentalny w składzie : 

Jarosław Łyszczarz ( wokaliza ), Paweł Osetek ( wokaliza i gitara ), Jerzy 

Grudzień ( gitara ), Jerzy Prusek ( perkusja ); młodzi artyści dość szybko 

odnieśli pierwszy sukces : w Miejskim Przeglądzie Szkolnych Zespołów 

Artystycznych zdobyli pierwsze miejsce, a wyróżnienie trzeciego stopnia 

otrzymali w eliminacjach wojewódzkich; oprócz utworów muzyki dawnej 

wykonywał własne kompozycje.1037 

3 marca 1970 – o zimowych wypoczynkach, zimowiskach organizowanych w 

LO im. R. Traugutta pisała Gazeta Częstochowska. Autor artykuły sięgał do 

historii organizacji takich wyjazdów. Okazało się że Traugutt jest prekursorem 

tego typu wyjazdów i na terenie Częstochowy przodującą w tym względzie 

szkołą. 1038  

marzec 1970 - podczas XVIII Miejskiego Przeglądu Szkolnych Zespołów 

Artystycznych chór zajął pierwsze miejsce. 1039 

4 kwietnia 1970 – zmarł Jan Sołdrowski, długoletni nauczyciel Gimnazjum im. 

R. Traugutta, prekursor ruchu turystycznego na terenie szkoły. Sylwetkę jego 

zamieściło Życie Częstochowy. 1040 

8 kwietnia 1970 – Józef Wójcicki wygłosił prelekcję Migawki z życia 

kulturalnego Częstochowy w ramach działalności Towarzystwa Literackiego im. 

A. Mickiewicza.1041  

                                                           
1035 Dwa wieczory Tow. Literackiego, „ Życie Częstochowy ” 1969 ( 19 XII ), nr 302, s. 6 
1036 208 punktów Maruszczyka, „ Gazeta Częstochowska ” 1970 ( 10 – 16 II ), nr 6 
1037 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 122 
1038 Z doświadczeń „ Traugutta ” , „ Gazeta Wojciechowska ” 1970 ( 3 – 9 III ), nr 9 
1039 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 122 
1040 Jan Sołdrowski, „ Życie Częstochowy ” 1970 ( 8 IV ), nr 83 
1041 Zebranie naukowe Tow. Literackiego, „ Życie Częstochowy ” 1970 ( 8 IV ), nr 83 



kwiecień 1970 – w Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów 

Artystycznych chór pod kierunkiem Krzysztofa Pośpiecha otrzymał wyróżnienie 

drugiego stopnia.1042  

kwiecień 1970 – koszykarki LO Traugutta zajęły drugie miejsce w rozgrywkach 

miejskich, natomiast siatkarki były trzecie. 1043 

31 maja 1970 – podczas naboru kandydatów do szkoły okazało się że do LO 

im. R. Traugutta jest dwóch kandydatów na jedno miejsce.1044  

17 czerwca 1970 – koło naukowe energetyków działające przy Politechnice 

Częstochowskiej podjęło współprace z Liceum im. R. Traugutta. Studenci 

zrzeszeni w kole odwiedzili młodzież licealną, która zmierzała podjąć studia na 

częstochowskiej uczelni. Podczas spotkania studenci wygłosili referaty o silniku 

Stirlinga, silniku z wirującym tłokiem i o nowych tendencjach rozwoju 

konstrukcji lotniczych. 1045 

23 czerwca 1970 – podczas obchodów Dni Częstochowy odbył się barwny 

korowód młodzieży. Za udział w tym widowisku prezydium MRN wyznaczyło 

nagrody. LO im. R. Traugutta otrzymało drugie miejsce i honorowe 

wyróżnienie. 1046 

23 czerwca 1970 – w corocznym analizowaniu wyników nauczania, a także  

obserwowania szkól na polu działalności społecznej i edukacyjnej wyróżniony 

został przez władze miejskie LO im. R. Traugutta. 1047 

czerwiec 1970 – chór mieszany pod kierunkiem Krzysztofa Pośpiecha został 

laureatem pierwszej nagrody na miejskim przeglądzie i otrzymał wyróżnienie na 

szczeblu wojewódzkim. 1048  

6 lipca 1971 – Zarząd Oddziału SZS podsumowano wyniki współzawodnictwa 

sportowego częstochowskich szkół. Dziewiąte miejsce uzyskały dziewczęta. 1049 

                                                           
1042 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 122 
1043 II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie. 90 lat tradycji, s. 88 
1044 Przed nowym rokiem. Po 2 kandydatów na jedno miejsce w „ Sienkiewiczu ” i „ Traugutta ”. Jakie kierunki 
wybierają absolwenci szkół podstawowych, „ Życie Częstochowy ” 1970 ( 31 V ), nr 129 
1045 Koło naukowe Politechniki współpracuje ze szkołą średnią, „ Życie Częstochowy ” 1970 ( 17 VI ), nr 143 
1046 Puchary przewodniczącego Prezydium MRN dla najlepszych szkół, „ Życie Częstochowy ” 1970 ( 23 VI ), nr 
148 
1047 Coraz lepsze wyniki pracy pedagogów, „ Gazeta Częstochowska ” 1970 ( 23 – 29 VI ), nr 25 
1048 J. Kołodziejski, 85 lat Gimnazjum i Liceum im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2005, s. 72 
1049 Szkolni sportowcy podsumowali wyniki, „ Gazeta Częstochowska ” 1971 ( 6 – 12 VII ), nr 27 



2 listopada 1970 – podczas jesiennych lekkoatletycznych mistrzostw szkół 

średnich Częstochowy Adam Kulczyński był drugi w pchnięciu kulą i w rzucie 

dyskiem. 1050 

6 listopada 1970 – ukazało się Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa 

Wyższego, które dotyczyło świadectw ukończenia szkoły średniej; świadectw 

dojrzałości. Po raz pierwszy ujednolicono zasady dotyczące organizacji 

egzaminu dojrzałości w różnych typach szkół, w jedn. Dokument. Uległ czas 

pisania egzaminów- z języka polskiego trwał pięć godzin, a z pozostałych 

przedmiotów cztery godziny. W części ustnej abiturient w jednym dniu zdawał 

tylko egzamin z jednego przedmiotu. Ocena bardzo dobra w ostatniej klasie z 

języka polskiego lub matematyki oraz z pracy pisemnej powodowała zwolnienie 

z egzaminu ustnego z tych przedmiotów.1051 

19 listopada 1970 – postać Mariana Więcława została wyróżniona i opisana  w 

artykule zamieszczonym w Życiu Częstochowy.1052  

24 listopada 1970 –dyrektor szkoły Antoni Drzazga został wyróżniony przez 

władze oświatowe i miejskie podczas dorocznego Dania Nauczyciela. Ż nr 280 

24 listopada 1970 – Gazeta Częstochowska  zaprezentowała sylwetkę zastępcy 

dyrektora szkoły Gustaw Gracki. 1053 

24 listopada 1970 – na pływalni LO im. Traugutta odbyły się zawody o 

mistrzostwo Częstochowy; bezkonkurencyjni okazali się pływacy z LO 

Traugutta, którzy wygrali w konkurencji szkól i drużyn. Na 100 m st. klas. 

wygrała Grażyna Przewłocka, a na 50 m ST. dowolnym trzecia był Anna 

Kościelna. Na 100 m ST. klasycznym druga była Ewa Szymanowska. Na 100 m. 

st. grzb. Wygrała Ewa Szyma. W konkurencji chłopców na 50 m ST. dow. 

Drugi był Andrzej Biernacki, a trzeci Janusz Słowik; na 50 m ST. dow. Drugi 

był Andrzej Biernacki a trzeci Janusz Słowik. Na 100 m st. dow.  drugi i trzeci 

byli Szymon Bernarczyk i Andrzej Biernacki. Zwycięstwo odniósł także 

Andrzej Polański na 100 m ST. grzbietowym. 1054 

                                                           
1050 Najlepsi lekkoatleci szkół średnich. „ Gazeta Częstochowska ” 1970 ( 2 – 9 XI ), nr 44 
1051 J. Kołodziejski, 85 lat Gimnazjum i Liceum im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2005, s. 27 
1052 Przed Dniem Nauczyciela. Zasłużeni pedagodzy, „ Życie Częstochowy ” 1970 ( 19 XI ), nr 276 
1053 Gustaw Gracki, „ Gazeta Częstochowska ” 1970 ( 24 – 30 XI ), nr 47 
1054 Emocje na pływalni, „ Gazeta Częstochowska ” 1970 ( 24 – 30 ), nr 47 



24 listopada 1970 - koszykarki LO Traugutta pokonały Technikum 

Włókiennicze 16 : 13 w meczu rozgrywek o mistrzostwo ?Częstochowy. 1055  

1 grudnia 1970 – w rozgrywkach koszykarzy i koszykarek zespoły LO 

Traugutta zajmowały odpowiednio piąte i trzecie miejsce. Najlepsza koszykarka 

była Ewa Stryjewska i Jacek Kopeć.1056  

1971  

6 stycznia 1971 – w sali Rady Pedagogicznej odbyło się miesięczne zebranie 

naukowe częstochowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. A. 

Mickiewicza. W trakcie spotkania Józef Mikołajtis wygłosił referat dotyczący 

Pieśni ludu Ziemi Częstochowskiej. 1057 

19 stycznia 1971 – po rundzie zasadniczej koszykarze Traugutta zajmowali w 

lidze szkolnej piąte miejsce.1058  

20 stycznia 1971 – na terenie szkoły odbyło się kolejne spotkanie Towarzystwa 

Literackiego im. A. Mickiewicza, 1059 

styczeń 1971 – Izabella Hutnik dotarła do finału konkursu Dzień dobry 

piosenko. Za którą otrzymała specjalna nagrodę jury dla najlepszej 

debiutantki.1060  

3 lutego 1971 – w świetlicy szkolnej w ramach spotkań Towarzystwa 

Literackiego im. A. Mickiewicza Zdzisław Liberda wygłosił wykład Maria 

Dąbrowska i jej znaczenie w prozie polskiej XX w.1061  

7 lutego 1971 – meczem z zespołem dziewcząt LO im. K. Świerczewskiego 

koszykarki Traugutta zainaugurowały rozgrywki finałowe szkolnej ligi szkół 

średnich; ostatecznie  zespół dziewcząt zdobył wicemistrzostwo 

Częstochowy.1062   

                                                           
1055 Koszykówka – coraz modniejsza, „ Gazeta Częstochowska ” 1970 ( 24 – 30 XI ), nr 47 
1056 Ostra rywalizacja w szkolnych ligach, „ Gazeta Częstochowska ” 1970 ( 1 – 7 XII ), nr 48 
1057 O pieśniach ludu częstochowskiego, „ Życie Częstochowy ” 1971 ( 6 I ), nr 4, s. 6 
1058 TS liderem półmetka, „ Gazeta Częstochowska ” 1971 ( 19 – 25 I ), nr 3, s. 4 
1059 O M. Romanowskim w Towarzystwie Literackim, „Życie Częstochowy ” 1971 ( 20 I ), nr 16, s. 6 
1060 J. Kołodziejski, 85 lat Gimnazjum i Liceum im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2005, s. 72 
1061 O Marii Dąbrowskiej, „ Życie Częstochowy ” 1971 ( 2 II ), nr 27, s. 6 
1062 Finały rozgrywek szkolnych drużyn koszykarskich, „ Życie Częstochowy ” 1971 ( 7 II ), nr 32, s. 6; A teraz 
finały…, „ Gazeta Częstochowska ” 1971 ( 25 II – 1 III ), nr 8, s. 5; Mistrzowie szkół średnich, Tamże 1971 ( 30 III – 
5 IV ), nr 13, s. 5 



luty 1971 – 40 pierwszoklasistów utworzyło  zespół taneczny pod kierunkiem 

Aliny Szymczyk.1063  

21 marca 1971 – Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne zorganizowało II 

Rajd Topienie Marzanny, metę rajdu zaplanowano w Mirowie. 1064 

marzec 1971 – piłkarze ręczni zajęli trzecie miejsce w mistrzostwach miasta. 
1065 

9 kwietnia 1971 – z udziałem przewodniczącego ZMS Janusza Limbacha odbył 

się Dzień ZMS- owca. Z tej okazji wręczono 168 legitymacji członkowskich 

oraz przeprowadzono konkurs recytatorski i prozy polskiej. 1066 

26 maja 1971 – na ręce dyrektora szkoły przyszedł list od kuratora okręgu 

szkolnego Mirosława Wierzbickiego. Okazją była nadchodząca uroczystość 

jubileuszu 50 – lecia szkoły. W liście czytamy  …Osobiście jestem związany z tą 

szkołą przez swoją kilkuletnią pracę w charakterze nauczyciela historii i 

propedeutyki nauki o społeczeństwie. Bliska mi jest atmosfera rzetelnego 

współdziałania zespołu uczącego, jego ofiarność i rzeczowość w codziennej 

działalności dydaktycznej i wychowawczej. Z okazji jubileuszu szkoły przesyłam 

dla Rady Pedagogicznej, dyrekcji i uczniów serdeczne życzenie umacniania i 

rozwijania dotychczasowego dorobku w dziele kształcenia umysłów i serc 

młodzieży na miarę potrzeb naszej socjalistycznej ojczyzny…. 1067 

27 maja 1971 – Życie Częstochowy pisało o znakomicie prosperującym w LO 

Traugutta wychowaniu muzycznym. 1068 

11 czerwca 1971 – w konkursie na pracę społeczną, której celem było 

upiększenie otoczenia szkół LO Traugutta zajął trzecie miejsce w mieście.1069  

11 czerwca 1971 – niezwykle uroczyście przebiegało rozdanie świadectw 

maturalnych, które jesienią miało obchodzić jubileusz 50 – lecia swego 

istnienia. Na uroczystość przybył inspektor szkolny Adolf Baranowski. Z jego 

rąk świadectwa dojrzałości otrzymali prymusi : Marek Rachwalik, Maria 

Kmieć, Ewa Jarząbek, Elżbieta Musiał, Alina Pelc, Urszula Płomińska, Feliks 
                                                           
1063 Księga Pamiątkowa w zbiorach muzeum szkolnego 
1064 II Rajd „ Topienie Marzanny”, „ Życie Częstochowy ” 1971 ( 10 III ), nr 58, s. 6 
1065 II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie. 90 lat tradycji, s. 89 
1066 „ Dzień ZMS- owca” w Lic. Im. Traugutta, „ Życie Częstochowy ” 1971 ( 9 IV ), nr 85, s. 6 
1067 Jubileusz Liceum im. Traugutta. List gratulacyjny od kuratora mgr M. Wierzbickiego , „ Życie Częstochowy ” 
1971 ( 26 V ), nr 125, s. 6 
1068 Środowisko muzyczne w Częstochowie, „ Życie Częstochowy ” 1971 ( 27 V ), nr 126, s. 6 
1069 Konkurs na estetyczny wygląd budynków szkolnych, „ Życie Częstochowy ” 1971 ( 11 VI ), nr 139, s. 6 



Pyrkosz, Marzena Baczyńska, Jolanta Kasprzak, Małgorzata Płuska i Marek 

Stępień. Prymus szkoły Marek Rachwalik został ponadto wyróżniony specjalną 

nagrodą pieniężną ufundowaną przez Komitet Rodzicielski. Absolwentów 

pożegnał również dyrektor szkoły Antoni Drzazga, a także przewodniczący 

Komitetu Rodzicielskiego B. Głowacki. W imieniu młodzieży podziękowania 

gronu nauczycielskiemu złożyła Maria Kmieć.1070  

6 lipca 1971 – Zarząd Oddziału SZS podsumowano wyniki współzawodnictwa 

sportowego częstochowskich szkół. Dziewiąte miejsce uzyskały dziewczęta.1071  

1 września 1971 – w nowym roku szkolnym dokonano zmian w programie 

nauczania języka polskiego i historii, postanowiono kontynuować eksperyment 

pedagogiczny z matematyki. Rok nauczania podzielono na trzy okresy. Licea 

podzielono na humanistyczne i matematyczno – fizyczne ( m.in. LO Traugutta ). 
1072 

7 września 1971 – częstochowska prasa pisała o przygotowaniach szkoły do 

obchodów 50 – lecia. Z tej okazji wydana miała być obszerna monografia oraz 

medale pamiątkowe. 1073 

4 października 1971 – z okazji święta Służby Zdrowia na terenie szkoły 

przeprowadzono zbiórkę książek dla chorych przebywających w szpitalu 

zakaźnym przy ul. Dąbrowskiego; przekazano chorym około 80 książek. 1074 

9 października 1971 – zespół taneczny pracował nad repertuarem; dodatkowo 

oprócz poloneza włączono dwie polki : Kozę i Michała z Lubojny. 1075 

16 października 1971 – Koło ZMS z klasy III a zorganizowała z okazji 28 

rocznicy powstania Ludowego Wojska Polskiego; na terenie szkoły 

zorganizowano wystawę książek o tematyce batalistycznej. 1076 

16 października 1971 – z okazji 50 – lecia istnienia Liceum im. R. Traugutta i 

10 rocznicy śmierci redaktora Szczęsnego Dobrowolskiego – Zamieńskiego, 

absolwenta szkoły, Jerzy Pawłowski, wychowanek Traugutta wpłacił na konto 

Komitetu rodzicielskiego kwotę m300 zł, przekazując ją na fundusz 
                                                           
1070 50 lat Liceum im. Traugutta. 2500 absolwentów, „ Życie Częstochowy ” 1971 ( 11 VI ), nr 139, s. 6 
1071 Szkolni sportowcy podsumowali wyniki, „ Gazeta Częstochowska ” 1971 ( 6 – 12 VII ), nr 27, s. 5 
1072 50 tys. uczniów rozpoczyna zajęcia, „ Gazeta Częstochowska ” 1971 ( 31 VIII – 6 IX ), nr 31, s. 1 
1073 Jesienią br. Obchody 50 – lecia liceum im. Traugutta, „ Życie Częstochowy ” 1971 ( 7 IX ), nr 214, s. 6 
1074 Piękny czyn młodzieży, „ Gazeta Częstochowska ” 1971 ( 4 – 10 V ), nr 18, s. 4 
1075 Księga Pamiątkowa w zbiorach muzeum szkolnego; Zespół pieśni i tańca przy Liceum im. Traugutta, „ Życie 
Częstochowy ” 1971 ( 9 X ), nr 242, s. 6 
1076 Imprezy dla młodzieży z okazji Dnia Wojska Polskiego, „ Życie Częstochowy ” 1971 ( 16 X ), nr 247, s. 6 



stypendialny im. S. Dobrowolskiego – Zamieńskiego. Fundusz przeznaczony 

jest dla absolwentów Liceum im. Traugutta, słuchaczy wyższych uczelni, przede 

wszystkim studiującym dziennikarstwo. 1077 

22 listopada 1971 – rozpoczęły się rozgrywki koszykarzy. Szkoły podzielono 

na trzy grupy; po trzech meczach LO Traugutta plasowało się na drugim 

miejscu. Najlepszym strzelcem uznano Andrzeja Biernackiego. 1078 

14 i 15 grudnia 1971 – odbyły się uroczystości jubileuszu szkoły połączone 

za Zjazdem Absolwentów.1079  

1971 – odbył się koncert dla metodyków wychowania muzycznego oraz dla 

kierowników ośrodków metodycznych województwa katowickiego; wystąpiły 

wówczas chór oraz zespół wokalno – instrumentalny.1080  

1972 

3 stycznia 1972 – młodzież  Traugutta włączyli się do akcji Sportowcy szkolni 

na odbudowę Zamku Królewskiego, w szkole zorganizowano konkursy 

tematyczne, przeprowadzono przy okazji zbiórkę pieniędzy. 1081 

27 stycznia 1972 – młodzież oglądała w teatrze im. A. Mickiewicza spektakl L. 

Schillera Kulig. Była to inicjatywa teatru, która zainicjowała powstanie Koła 

miłośników Teatru. 1082 

1 lutego 1972 – przy szkole założono pierwsze w mieście Koło Miłośników 

Teatru. Członkowie koła w planie swojej pracy ujęli szereg zagadnień, które 

pozwoliły nawiązać bliski kontakt z teatrem im. A. Mickiewicza. Współpraca 

polegała na dyskusji z aktorami, korzystania z ich fachowej wiedzy. Dyrekcja 

teatru udzieliła wszystkim członkom koła 50 proc. zniżki przy nabyciu biletu.1083  

8 lutego 1972 – o krytej pływalni przy LO im. R. Traugutta pisała Gazeta. 

Częstochowska. 1084 

                                                           
1077 Na fundusz stypendialny dla wychowanków Liceum im. Traugutta, „ Życie Częstochowy ” 1971 ( 16 X ), nr 
248, s. 6 
1078 Szkolna liga koszykarzy, „ Gazeta Częstochowska ” 1971 ( 22 – 29 XI ), nr 47, s. 5 
1079 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 119 
1080 Tamże, s. 121 
1081 Sportowcy szkolni na odbudowę Zamku Królewskiego. Wielka impreza młodzieżowa. 10 tys. uczestników, „ 
Życie Częstochowy ” 1972 ( 3 I ), nr 1. S. 6 
1082 Młodzież coraz bliżej teatru, „ Życie Częstochowy ” 1972 ( 1 II ), nr 26, s. 6 
1083 Tamże, s. 6 
1084 Informacje, „ Gazeta Częstochowska ” 1972 ( 8 – 14 II ), nr 6. S. 4 



6 marca 1972 – drużyna siatkarzy zajmowała  po piątej kolejce trzecie miejsce 

ustępując siatkarzom LO Sienkiewicza i Broniewskiego.1085  

29 marca 1972 – w XIX Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych szkół 

podstawowych i licealnych chór Traugutta osiągnął pierwsze miejsce i 

wyróżnienie trzeciego stopnia; w swoim programie chór prezentował utwory 

ludowe i kompozytorów polskich. Jury podkreśliło też duży wkład i 

zaangażowanie nauczyciela muzyki Krzysztofa Pośpiecha. Należy dodać, że w 

przeglądzie zadebiutował zespół bigbitowy z Traugutta, dla którego muzykę 

skomponował uczeń Jerzy Prusek. 1086 

18 kwietnia 1972 – w sprzątaniu i porządkowaniu wiosennego miasta brała 

udział młodzież z LO Traugutta; sadzono drzewka i krzewy w dzielnicy 

Wyczerpy. 1087 

28 kwietnia 1972 – koszykarze zajęli trzecie miejsce w rozgrywkach 

miejskich.1088  

9 maja 1972- w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki Ruch odbyła się 

Zgaduj – Zgadula na temat Egipt, jaki pamiętamy z historii nowożytnej. Celem 

konkursu było pogłębienie przez młodzież szkolną wiadomości z zakresu 

historii starożytnej. Trzy pierwsze miejsca zajęli uczniowie LO Traugutta. 

Szkołę reprezentowali : Leszek Woźniak, Wacław Jelonek, Krystyna Bielicka, 

Jerzy Wojciechowski, Janusz Zbrojkiewicz, Wojciech Lipiec, Emil Borzyński, 

Zdzisław Hołd i Krzysztof Szlachcic. 1089 

14 czerwca 1972 – w zawodach strzeleckich o  Srebrne Muszkiety  zwyciężył 

Paweł Barański.1090  

22 czerwca 1972 – w lekkoatletycznym pięcioboju szkól średnich drużyna 

dziewcząt uplasowała się na dziewiątym miejscu, a chłopców na szóstym.1091  

                                                           
1085 Na boiskach szkolnych siatkarzy, „ Gazeta Częstochowska ” 1972 ( 6 – 13 III ), nr 10. S. 4 
1086 XIX Przegląd Amatorskich Zespołów Szkolnych, „ Życie Częstochowy ” 1972 ( 29 III ), nr 75, s. 10; Udane 
próby szkolnych artystów, „ Gazeta Częstochowska ” 1972 ( 14 – 20 III ), nr 11, s. 2; Kronika muzyczna 
1087 Młodzież swemu miastu, „ Gazeta Częstochowska ” 1972 ( 18 – 24 IV ), nr 16, s. 6 
1088 Najlepsi koszykarze w Lic. Świerczewskiego i Technikum Samochodowym, „ Gazeta Częstochowska ” 1972 ( 
3 – 10 IV ), nr 14, s. 5 
1089 Egipt tematem młodzieżowego konkursu, „ Gazeta Częstochowska ” 1972 ( 9 – 15 V ), nr 19, s. 5 
1090 O „ Srebrny Muszkiet ”, „ Życie Częstochowy ” 1972 ( 14 VI ), nr 141, s. 10 
1091 Ze sportu szkolnego, „ Gazeta Częstochowska ” `1972 ( 22 – 29 VI ), nr 21, s. 4 



30 czerwca 1972 – kończy się opieka nauczyciela języka polskiego Józefa 

Wójcickiego w związku z jego przejściem na emeryturę. 1092 

10 października 1972 – ogłoszono wyniki sportowego współzawodnictwa za 

rok 1971 / 72 w częstochowskich szkołach średnich. Najbardziej usportowioną 

szkoła zostało LO im. H. Sienkiewicza, a drugą LO im. R. Traugutta. 1093 

13 października 1972 – Życie Częstochowy przybliżyło sylwetkę nauczyciela 

języka polskiego i zastępcy dyrektora szkoły Gustawa Grackiego. 1094 

20 października 1972 – z inicjatywy nauczycielki geografii Jadwigi Bielowej 

podjęto akcje wyposażenie pracowni przedmiotowych w używane podręczniki. 

Książki te młodzież w czynie społecznym przekazała szkole. Celem akcji było 

odciążenie uczniów od noszenia podręczników do szkoły.1095  

27 października 1972 – młodzież LO Traugutta została wyróżniona przez 

władze miejskie w akcji sadzenia drzew na terenach podmiejskich 

przeznaczonych do zadrzewiania.  Oprócz tego uczniowie wygrabili liście w 

parkach pod jasnogórskich. 1096 

październik 1972 – szkolny zespół Pieśni i Tańca( opiekunka Alina Szymczyk 

)rozpoczyna współpracę z chórem. Nowymi członkami zespołu, w jego składzie 

wokalno – instrumentalnym  byli : Małgorzata Oruba, Elżbieta Hutnik, Ariadna 

Auriga. Iwona Ostrowska, Sylwester Trzepizur ( wszyscy śpiewający ), Emil 

Brożyński i grający Tadeusz Biernacki, Marek Walarowski, Grzegorz Nowak, 

Przemysław Kusiński i Mirosław Kapsa. 1097 

13 listopada 1972 – dyrekcja szkoły  wspólnie z KMPiK Ruch wspólnie 

organizują imprezę poświęconą 50 – leciu Związku Radzieckiego. Aktorzy 

Teatru im. A. Mickiewicza Jan Nowicki i Jerzy Bajbuza zaprezentowali montaż 

Płomienie tamtych dni. 1098 

23 listopada 1972 – w wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców pracy 

w Katowicach odbyło się podsumowanie akcji żniwnej i wykopkowej. We 

współzawodnictwie wojewódzkim trzecie miejsce zajęła młodzież Liceum im. 
                                                           
1092 J. Kołodziejski, II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2000, s. 85 
1093 Pierwsze miejsca dla Lic. Sienkiewicza i Szkoły Nr 42, „ Gazeta Częstochowska ” 1972 ( 10 – 16 X ), nr 41, s. 6 
1094 Gustaw Gracki, „ Życie Częstochowy ” 1972 ( 13 X ), nr 245, s. 10 
1095 Czyn społeczny młodzieży Liceum im. Traugutta, „ Życie Częstochowy ” 1972 ( 20 X ), nr 251, s. 10 
1096 Czyn młodzieży szkół średnich. Zasadzono 6.600 drzew oraz 900 krzewów na ugorach i nieużytkach 
miejskich, „ Życie Częstochowy ” 1972 ( 27 X ), nr 257, s. 6 
1097 J. Kołodziejski, 85 lat Gimnazjum i Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie, s. 72 
1098 Montaż rewolucyjny w Liceum im. Traugutta, „ Życie Częstochowy ” 1972 ( 13 XI ), nr 271, s. 6 



R. Traugutta, która  od kilku lat uczestniczyła w pracach na rzecz OHP. 

Uczniowie szkoły otrzymali dwie specjalne nagrody.1099  

27 listopada 1982 – po okresowym remoncie ponownie została uruchomiona 

pływania ; dużą pomoc okazało Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane 

Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa. 1100 

15 grudnia 1972 – częstochowska prasa opublikowała ranking ilości 

procentowej absolwentów szkół średnich, którzy dostali się na studia wyższe. W 

zestawieniu tym z LO Traugutta indeksy otrzymało 83 %  absolwentów szkoły. 
1101 

25 grudnia1972 -  na zimowisko wyjechali uczniowie w góry do miejscowości 

Kośne Horny. 1102 

1973 

9 stycznia 1973 – w sali liceum Traugutta odbyła się konferencja wyborcza 

hufca ZHP Częstochowa – miasto. Dokonano wyboru delegatów hufca na 

konferencję okręgową.1103  

11 stycznia 1973 – Życie Częstochowy pisało o uruchomionego basenie w LO 

Traugutta.1104  

31 stycznia 1973 – dla uczczenia Roku Nauki Polskiej młodzież II liceum im. 

R. Traugutta zorganizowała wystawę pomocy naukowych do geografii. Nad 

całością przygotowań czuwała nauczycielka geografii Jadwiga Bielowa, a 

pomoce wykonali uczniowie. Ekspozycja czynna była do 2 lutego. 1105 

15 lutego 1973 – z okazji zbliżającego się 500 – lecia urodzin Mikołaja 

Kopernika młodzież liceum zorganizowała akademię, na zakończenie której 

wyświetlono film, przedstawiający życie słynnego uczonego. Działająca na 

terenie szkoły drużyna harcerska zorganizowała kiermasz książki. 1106 

                                                           
1099 Wyróżnienie uczniów Lic. Traugutta, „ Życie Częstochowy ” 1972 ( 23 XI ), nr 280, s. 6 
1100 Pływalnia w Lic. Im. Traugutta już czynna, „ Życie Częstochowy ” 1972 ( 27 XI ), nr 283, s. 6 
1101 Absolwenci 8 klas przed decyzja. Praca szkół w świetle egzaminów wstępnych, „ Życie Częstochowy ” 1972 ( 
15 XII ), nr 299, s. 6 
1102 Młodzież na wczasach zimowych, „ Życie Częstochowy ” 1972 ( 22 XII ), nr 305, s. 8 
1103 Konferencje hufca ZHP, „ Życie Częstochowy ” 1973 ( 9 I ), nr 7, s. 6 
1104 Na pływalni, „ Życie Częstochowy ” 1973 ( 11 I ), nr 9, s. 6 
1105 Młodzież Liceum im. Traugutta w Roku Nauki Polskiej, „ Życie Częstochowy ” 1973 ( 31 I ), nr 25, s. 6 
1106 Liceum im. Traugutta na 500 – lecie urodzin Kopernika, „ Życie Częstochowy ” 1973 ( 15 II ), nr 39, s. 6 



20 lutego 1973 – na basenie LO Traugutta rozegrano mistrzostwa Częstochowy 

szkół średnich. Na dystansie 100 m ST. klas. Zwyciężył Andrzej Zydorowicz. 
1107 

23 lutego 1973 – z okazji V Krajowego Zjazdu ZMS samorząd szkolny pod 

opieka Stefanii Czerniak zorganizował loterię fantową. Dochód z imprezy 

wynoszący 3 tys. zł, został przeznaczony na Centrum Zdrowia Dziecka i 

Państwowy Dom Dziecka w Częstochowie.1108 

28 lutego 1973 – publikacja Jubileusz 50 – lecia Liceum im. Romualda 

Traugutta w Częstochowie wydana przez oddział Towarzystwa Literackiego im. 

Adama Mickiewicza w opracowaniu prof. J. Mikołajtisa i J. Wójcickiego, 

została ujęta w bibliografii wyselekcjonowanych polskich materiałów z zakresu 

oświaty i wychowania w sekcji dokumentacji Instytutu Pedagogicznego 

Departamentu Oświaty i Wychowania USA. 1109 

4 marca 1973 – Ludmiła Metzger zajęła pierwsze miejsce w wojewódzkich 

eliminacjach IV Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Rosyjskiego. Nagroda był 

obszerny wywiad jaki zamieścił katowicki Wieczór. 1110 

3 kwietnia 1973 – w XX Przeglądzie Zespołów Artystycznych sukces odniosły 

zespoły reprezentujące LO Traugutta. W kategorii chórów a capella i grup 

wokalno – instrumentalnych pierwsze miejsca otrzymały zespoły LO Traugutta, 

które przygotował Krzysztof Pospiech.1111  

17 kwietnia 1973 – Gazeta Częstochowska w obszernym artykule pokazała 

osiągnięcia dydaktyczne uczniów LO Traugutta. Od 90 do 93 % absolwentów 

dostawała się na studia wyższe co stanowiło poważne osiągnięcie w porównaniu 

z innymi szkołami. Uznano, że szkoła te jest w ścisłej czołówce placówek 

dydaktycznych województwa katowickiego. 1112 

15 maja 1973 – piłkarze ręczni wygrali bezapelacyjnie mistrzostwo 

Częstochowy szkól średnich wygrywając wszystkie mecze. 1113 

                                                           
1107 Kronika sportu szkolnego, „ Gazeta Częstochowska ” 1973 ( 20 – 26 II ), nr 7, s. 4 
1108 Młodzież z lic. Traugutta na cele społeczne, „ Życie Częstochowy ” 1973 ( 23 II ), nr 46, s. 6 
1109 Wydawnictwo o Liceum im. Traugutta w międzynarodowej bibliografii, „ Życie Częstochowy ” 1973 9 28 II ), 
nr 50, s. 6 
1110 „ Wieczór ”z 04.03.1973 
1111 Urodzaj na młode talenty, „ Gazeta Częstochowska ” 1973 ( 3 – 9 IV ), nr 14, s. 4 
1112 Na przykładzie „ Traugutta ”, „ Gazeta Częstochowska ” 1973 ( 17 – 23 IV ), nr 16 
1113 „ Traugutt ” najlepszy, „ Gazeta Częstochowska ” 1973 ( 15 – 21 V ), nr 20 



wrzesień 1973 – szczepowym ZHP zostaje nauczyciel języka rosyjskiego 

Włodzimierz Kolman; wkrótce szczep im. Bohaterów Powstania Styczniowego 

skupiał od 300 do 400 uczniów. W zdecydowanej większości byli to najlepsi 

uczniowie. 1114 

październik 1973 – chór mieszany składał się z 89 osób głownie uczniów klas 

pierwszych, drugich i trzecich swoja działalność kontynuowały zespół wokalno 

– instrumentalny i Zespół Pieśni i Tańca. W tym okresie w skald zespołu 

wokalno – instrumentalnego wchodzili : Małgorzata Oruba, Elżbieta Hutnik, 

Ariadna Ariuga, Iwona Ostrowska ( wokalistki ), Sylwester Trzepizur i Emil 

Burzyński ( wokaliści ), Tadeusz Biernacki ( fortepian ), Marek Walarowski ( 

organy ), Grzegorz Nowak ( perkusja ), Przemysław Kusiński i Mirosław Kapsa 

( gitara ). 1115 

październik 1973 – drugie miejsce zajęły lekkoatletki, a trzecie lekkoatleci w 

ogólnej punktacji zawodów drużynowych o puchar redakcji Sztandaru 

Młodych.1116  

6 listopada 1973 – na uroczystej akademii poświęconej Rewolucji 

Październikowej zaprezentował się szkolny zespół taneczny.1117  

9 listopada 1973 – dokonano zmian w przebiegu egzaminu dojrzałości. 

Uczniowie mogli wybierać na egzaminie pisemny z języka polskiego jeden z 

pięciu tematów i z matematyki spośród pięciu zadań trzy. Zwiększono ponadto 

ilość przedmiotów, spośród których uczeń mógł wybrać na egzaminie ustnym 

dwa lub trzy przedmioty. Praktycznie po tych zmianach mógł wybierać 

niemalże wszystkie przedmioty do zdawania na egzaminie ustnym.1118  

27 listopada 1973 – w konkursie muzycznym Dzień dobry piosenko specjalne 

wyróżnienie zdobył chór mieszany, soliści i orkiestra z LO im. R. Traugutt, 

kierowany przez Krzysztofa Pośpiecha.1119  

3 grudnia 1973 – podczas finału Konkursu Piosenki Żołnierskiej poważny 

sukces odniósł Sylwester Trzepizur kwalifikując się do ścisłego finału i 

                                                           
1114 J. Kołodziejski, II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2000, s. 87 
1115 Kronika muzyczna, rok szkolny 1972 / 1973 
1116 II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie. 90 lat tradycji, s. 89 
1117 Książka Pamiątkowa w zbiorach muzeum szkolnego 
1118 J. Kołodziejski, 85 lat Gimnazjum i Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie, s. 27 
1119 X konkurs „ Dzień dobry piosenko ”. Dwie główne nagrody dla wykonawców z klubu CZPS im. 
Modzelewskiego, „ Życie Częstochowy ” 1973 ( 27 XI ), nr 283, s. 6 



otrzymał wyróżnienie. W konkursie brało udział ponad 300 wykonawców. 

Zaprezentował on dwie piosenki Tamte dni i Jedyny na świecie.1120  

18 grudnia 1973 – Wojewódzka komenda OHP w Katowicach dokonała 

podsumowania akcji żniwnej, w której uczestniczyły hufce z całego 

województwa. W grupie hufców żniwnych drugie miejsce w rywalizacji ogólno 

wojewódzkiej  przyznano młodzieży z LO Traugutta. 1121 

1973 – z inicjatywy polonistki Leokadii Kołodziejczyk reaktywowano Koło 

Miłośników Teatru; członkowie koła pod opieka aktora Adama Nowakiewicza 

wystawili kilka sztuk. Przygotowali m.in. jednoaktówkę Jarosława Marka 

Rymkiewicza Astronom kasztelanem. W roli głównej zagrał Paweł Ziental jako 

Kopernik. Spektakl miał odpowiednią oprawę  artystyczną, kostiumy z teatru, 

profesjonalne oświetlenie.1122 Set, s. 12, przypis. 141 

1974 

4 stycznia 1974 – zespół siatkarek zakwalifikował się do finału w rozgrywkach 

szkolnej ligi Częstochowy.1123  

15 stycznia 1974 – zespoły muzyczne przedstawiły swój program artystyczny 

podczas akademii z okazji wyzwolenia Częstochowy.1124  

26 styczeń 1974 – nauczyciel historii Jan Tkocz został wyróżniony nagrodą II 

stopnia dla najlepszych aktywistów Ochotniczych Hufców Pracy. Uroczystość 

odbyła się w Warszawie w gmachu ministerstwa Oświaty i Wychowania. 1125 

27 stycznia 1974 – w trakcie eliminacji Olimpiady o Polsce i Świecie 

Współczesnym swój program artystyczny zaprezentował zespół wokalno – 

instrumentalny. 1126 

9 lutego 1974 – kuratorium ustaliło, że LO Traugutta nadal będzie o profilu 

matematyczno – fizycznym i przyjmie od września pięć pierwszych klas. 1127 

                                                           
1120 W poszukiwaniu laureata, „ Gazeta Częstochowska ” 1973 ( 3 XII ), nr 49, s. 3; Kronika muzyczna, rok 
szkolny 1973 / 1974 
1121 Sukces hufców żniwnych Liceum um. Traugutta, „ Życie Częstochowy ” 1973 ( 19 XII ), nr 302, s. 6 
1122 J. Wrzaszczyk, Humanistyczny ferment w „ Traugutcie ” w latach 1970 – 2008…, s. 283 
1123 Kronika sportu szkolnego, „ Gazeta Częstochowska ” 1974 ( 4 – 11 IV ), nr 10 
1124 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 123 
1125 Częstochowianin wyróżniony przez ministra oświaty i wychowania, „ Życie Częstochowy ” 1974 ( 26 I ), nr 
10, s. 6 
1126 Tamże, s. 123 
1127 42 klasy pierwsze w liceach ogólnokształcących, „ Życie Częstochowy ” 1974 ( 9 II ), nr 34, s. 6 



3 marca 1974 – w sali  Politechniki Częstochowskiej rozegrano finał rozgrywek 

drużyn szkól średnich w koszykówce. Startowały zespołu liceów Traugutta, 

Sienkiewicza, Świerczewskiego oraz Technikum Hutniczego. Ostatecznie 

zespół LO Traugutta został wicemistrzem Częstochowy, a wśród najlepszych 

strzelców uznany został Andrzej Biernacki i Krzysztof Majorczyk.1128  

8 marca 1974 – z okazji Dnia kobiet zespól muzyczny z LO Traugutta wraz z 

solistką Ariadną Aurigą zaprezentował się w Szkole Muzycznej . 1129 

16 marca 1974 – w eliminacjach rejonowych XXI Wojewódzkiej Olimpiady 

Szachowej startował z powodzeniem Adam Zbrzeźny kwalifikując się do 

następnego etapu. 1130 

28 marca 1974 – w finałowych rozgrywkach koszykarek o mistrzostwo miasta 

zespół Traugutta zajął czwarte miejsce. 1131 

29 marca 1974 – Adam Zbrzeżny zajął szóste miejsce  w XXI Wojewódzkiej 

Olimpiadzie Szachowej szkól średnich. Zawody rozegrano w Katowicach. 1132 

marzec 1974 – wydarzeniem w szkole była wizyta ekipy Telewizji Katowice, 

która sfilmowała występy zespołów muzycznych LO Traugutta. Uczniowie 

wykonali wówczas Taniec ognia z baletu Czarodziejska miłość Manuela de Falli 

i utwór Za naszym polem.1133  

8 kwietnia 1974 – brązowy medal w mistrzostwach Częstochowy wywalczyły 

tenisistki stołowe LO Traugutta. 1134 

8 kwietnia 1974 – zespół LO Traugutta wywalczył trzecie miejsce w szachowej 

lidze szkól ponadpodstawowych.1135  

                                                           
1128 Finał koszykówki szkól ponadpodstawowych, Życie Częstochowy ” 1974 ( 2 III ), , nr 52, s. 6 
1129 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 123 
1130 Mieszanka sportowa, „ Życie Częstochowy ” 1974 ( 16 III ), nr 64, s. 6; Kronika sportu szkolnego, „ Gazeta 
Częstochowska ” 1974 ( 18 – 26 IV ), nr 12 
1131 Mieszanka sportowa, „ Życie Częstochowy ” 1974 ( 28 III ), nr 74, s. 6; Kronika sportu szkolnego, „ Gazeta 
Częstochowska ” 1974 ( 1 – 8 IV ), nr 14 
1132 Mieszanka sportowa, „ Życie Częstochowy ” 1974 ( 29 III ), nr 75, s.6 
1133 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 123 
1134 Kronika sportu szkolnego, „ Gazeta Częstochowska ” 1974 ( 8 – 15 IV ), nr 15 
1135 Tamże, 



26 kwietnia 1974 – podczas akademii pierwszomajowej, która miała miejsce w 

sali Politechniki Częstochowskiej wystąpił zespól instrumentalny z LO 

Traugutta. 1136 

30 maja 1974 – chór wystąpił w koncercie laureatów Wojewódzkiego 

Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych w Domu Pieśni i Tańca w 

Zabrzu. 1137 

8 czerwca 1974 – zespół strzelecki uczniów LO Traugutta wywalczył w 

Gliwicach drugie miejsce w wojewódzkich zawodach Srebrne muszkiety. 

Drużynę szkolna reprezentowali : Paweł Barański, Grzegorz Śmiech i Juliusz 

Paranowski. Indywidualnie Paweł Barański był pierwszy w konkurencji kbks – 

5 standard. Drużyna została objęta przygotowaniami do zawodów centralnych. 
1138 

12 czerwca 1974 – chór prowadzony przez Krzysztofa Pośpiecha został 

zaproszony na koncert Propozycje artystyczne i zaprezentował się w Pałacu 

Młodzieży w Katowicach. 1139 

wiosna 1974 – w ramach Koła Miłośników Teatru  młodzież przygotowała 

pierwszy akt Ślubów panieńskich Aleksandra Fredry. W sztuce tej wystąpili 

Grażyna Rachwalik, Joanna Janik, Maria Szczucińska, Grzegorz Zieliński, 

Marcin Kron, Tadeusz Maćkowski i Mirosław Róg.1140 

25 czerwca 1974 – częstochowskie władze oświatowe wyróżniły wystawę 

eksponatów z geografii organizowana na terenie szkoły.1141  

wrzesień 1974 – w szkole powstał Klub Literacki prowadzony przez uczniów. 

Pierwszym kierownikiem klubu była uczennica Elżbieta Cichoń, następnie 

funkcje te pełniła Małgorzata Kulawiak. Jedna z najciekawszych inicjatyw 

klubu był konkurs PUMA ( Panorama Uśmiechu Młodych Autorów ), w ramach 

którego rozgrywano szereg konkursów, w kategoriach plakatu, widowiska i 

audycji radiowej. Regulamin konkursu wymagał od autorów, by tematyka 

realizowana w każdej z tych dyscyplin związana była z życiem młodzieży.1142  

                                                           
1136 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 123 
1137 Tamże 
1138 Strzelecki sukces, „ Gazeta Częstochowska ” 1974 9 10 – 17 VI ), nr 24 
1139 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 123 
1140 J. Wrzaszczyk, Humanistyczny ferment w „ Traugutcie ” w latach 1970 – 2008…, s. 283 
1141 Przygotowania do reformy szkolnej, „ Gazeta Częstochowska ” 1974 ( 25 VI – 1 VII ), nr 26 
1142 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 112 



4 października 1974 – redakcja Gazety Częstochowskiej dokonała oceny 

bronionych przez uczniów prac maturalnych. Jako wzorowy przykład takiej 

pracy uznała uczennicy LO Traugutta Parki narodowe i rezerwaty jako 

laboratoria naukowe. W sumie w liceum przedstawiono do obrony 35 prac co 

było rekordowa liczba w województwie.1143  

22 - 28 października 1974 – w Domu Kultury Stradom odbyła się kolejna 

edycja Dzień dobry piosenko. Wyróżnienie otrzymała Alina Moskalik za 

wykonanie piosenki Na wierchach wieje wiatr i Jolanta Dyluś. W konkursie 

wystąpiła wówczas także Iwona Ostrowska.  Nagrodę specjalną jury za ciekawa 

aranżację i dużą kulturę muzyczna otrzymał zespół akompaniujący 

piosenkarzom. 1144 

17 grudnia 1974 – mistrzem Częstochowy w piłce ręcznej chłopców został 

zespól z LO Traugutta.1145  

3 kwietnia 1974 – w finale miejsko – powiatowym ogólnopolskiego turnieju 

wiedzy krajoznawczej zwycięż zespół Liceum im. R. Traugutta w składzie : 

Barbara Borowska, Agata Dziemba i Jerzy Mizgała. 1146 

9 – 13 kwietnia 1974 – zespoły muzyczne uczestniczyły w wycieczce do 

Budapesztu.1147  

20 kwietnia 1974 – do finałów ogol opolskich olimpiad przedmiotowych 

zakwalifikowała się trójka uczniów z LO Traugutta : Zbigniew Jabłonka z 

chemii ( opiekun – Otylia Gałecka),Kazimierz Hibner z matematyki ( opiekun – 

Hieronim Zyguła ) i z astronomii Krzysztof Szlachcic ( opiekun – Dorota 

Nicpoń ). 1148 

16 czerwca 1974 – w sali Politechniki Częstochowskiej dokonano oceny 

zespołów muzycznych szkól podstawowych i średnich. Uznano że najlepszy 

chór należy do Liceum Traugutta. W sakli województwa najlepszy zespół 

instrumentalny wywodzi się także z LO Traugutta. 1149 

                                                           
1143 Po obronie prac maturalnych, „ Gazeta Częstochowska ” 1974 ( 4 – 10 VI ), nr 23 
1144 Konkurs debiutów, „ Gazeta Częstochowska ” 1974 ( 29 X – 4 XI ), nr 44 
1145 Liderzy szkolnych rozgrywek, „ Gazeta Częstochowska ” 1974 ( 17 – 22 XII ), nr 50 
1146 Lic. Traugutta wygrało turniej wiedzy krajoznawczej, „ Życie Częstochowy ” 1974 ( 3 IV ), nr 79, s. 6 
1147 Kronika Pamiątkowa w zbiorach muzeum szkolnego. 
1148 Najzdolniejsi uczniowie w olimpiadach przedmiotowych, „ Życie Częstochowy ” 1974 ( 20 IV ), nr 93, s. 6 
1149 Talenty młodzieży. Ruch amatorski na dobrej drodze, „ Życie Częstochowy ” 1974 ( 16 – 17 VI ), nr 143, s. 6 



21 czerwca 1974 – 50 – osobowa grupa harcerzy wyjechała na obóz do 

Poronina. Kierownikiem obozu był Włodzimierz Kolman, wychowawcami : 

Jadwiga Bielowa, Antoni Jankowski, Maria Bojanek i Lech Szymczyk. 1150 

czerwiec 1974 – zespół strzelecki LO Traugutta z karabinków sportowych 

zdobył wicemistrzostwo Śląska. 1151 

5 sierpnia 1974 – nauczyciel wychowania fizycznego Andrzej Muszyński został 

wyróżniony przez redakcję Życia Częstochowy, jako jeden z najlepszych w 

Częstochowie. 1152 

14 września 1974 – szkołę odwiedziła 40 osobowa grupa młodzieży FDJ z 

Eisleben z NRD, serdecznie została przyjęta przez harcerzy, gościom 

zaprezentowaną także krótki program muzyczny. 1153 

16 września 1974 – na wybiegu szkolny odbyła się uroczysta inauguracja 

Nowego Roku Harcerskiego. 1154 

16 – 17 września 1974 – 100 osobowa grupa harcerzy uczestniczyła w 

dwudniowym biwaku w Mirowie, podczas którego odbyło się uroczyste 

przyrzeczenie. 1155 

październik 1974 – we współzawodnictwie sportowym szkół średnich II LO 

zajęło drugie miejsce. 1156 

październik 1974 – szkoła uczestniczyła w wykopkach w PGR Zagórze i 

porządkowaniu miasta. 1157 

4 listopada 1974 – na terenie szkoły powstaje Harcerska Służba Informacyjna ( 

HSI ), której zadaniem było organizowanie pracy i składnie sprawozdań. Jej 

pierwszy kierownik Piotr Błędowski złożył pierwszy meldunek do komendy 

Hufca o spotkaniu z gośćmi z NRD i o pracach społecznych.1158  

                                                           
1150 Kronika Pamiątkowa w zbiorach muzeum szkolnego. 
1151 Dobry rok sportu szkolnego. Cenne trofea częstochowskich zawodników, „ Życie Częstochowy ” 1974 ( 5 VIII 
), nr 185, s. 6 
1152 Tamże,  
1153 Kronika szkolna II LO im. R. Traugutta, rok szkolny 1974 / 1975 
1154 Tamże,  
1155 Kronika szkolna II LO im. R. Traugutta, rok szkolny 1974 / 1975 
1156 II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie.90 lat tradycji, s. 89 
1157 Kronika szkolna w zbiorze muzeum szkolnego. 
1158 Kronika szkolna II LO im. R. Traugutta, rok szkolny 1974 / 1975 



15 listopada 1974 – podjęto decyzje, że na terenie szkoły powstanie pierwsza w 

mieście drużyna artystyczna ZHP Totem. W skład tej drużyny weszły grupa 

muzyczna, chór i zastęp pomocniczy, który przygotowywał scenografię i układy 

choreograficzne. W repertuarze znalazły się także utwory własne, 

skomponowane przez uczniów. 1159 

15 listopada 1974 – Piotr Błędowski został zwycięzcą etapu szkolnego 

Olimpiady wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.  1160 

4 grudnia 1974 – drugi meldunek wysłał do komendy hufca Piotr Błędowski. 

Za zarobione w pracy społecznej w gospodarstwach rolnych pieniądze 

zakupiono 10 namiotów i 40 materaców. Ponadto podjęto prace remontowe 

radiowęzłu szkolnego. 1161 

grudzień 1974 – po raz pierwszy Totem zaprezentował się podczas 

Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Zaangażowanej Czerwona Lutnia w Domu 

Muzyki i Tańca w Zabrzu. Podczas festiwalu , w którym  uczestniczyły zespoły 

z NRD, Danii, Czechosłowacji i Jugosławii, chórowi II LO przyznano drugie 

miejsce w grupie chórów dziecięcych i młodzieżowych śpiewających a capella. 

W występach Totemu zaangażowanych było ponad 100 osób, które pisały 

teksty, komponowały piosenki, śpiewały, tańczyły lub zajmowały się 

dekoracjami i kostiumami. Zespół przygotował trzy tańce : oryla, balet Motylem 

jestem oraz Taniec ognia. 1162 

jesień 1974 – na terenie szkoły powstał Klub Turystyczny utworzony z dwóch 

drużyn, które prowadzone były w połowie lat 70 – tych przez Bernarda 

Kosmackiego i Jarosława Paluszyńskiego. W okresie późniejszym szefem został 

Bernard Winkler, a po dwóch kadencjach zastąpił go Andrzej Wasylkiewicz. 

Dzięki współpracy z zakładem opiekuńczym Komobex, harcerze mogli jeździć 

autokarem do teatrów i na koncerty. W tej formie turystyki najbardziej aktywni 

byli : Jerzy Zawadowicz, Piotr Błędowski, Janusz Lam, Jerzy Pilniewicz, 

Tadeusz Winkler, Małgorzata Hajdasz, Dorota Bratek, Małgorzata Woźniak, 

Alina Moskalik, Urszula Goszczyńska, Mariola Knapik, Jarosław Jezierowski, 

Piotr Machura i Bogdan Marek. Spośród nauczycieli opiekę sprawowali 

                                                           
1159 Powstała drużyna artystyczna ZHP. W lutym pierwszy występ zespołu „ Totem ”, „ Życie Częstochowy ” 1974 
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Włodzimierz Kolman, Dorota Nicpoń, Maria Bojanek, Urszula Ludwin, Antoni 

Jankowski, Lech Szymczyk i Jadwiga Biel. 1163 

1975 

14 stycznia 1975 -  zawodniczki tenisa stołowego zajęły trzecie miejsce w 

mistrzostwach Częstochowy. 1164 

20 stycznia 1975 – w rozgłośni Polskiego Radia w Opolu zespół muzyczny 

Totem nagrywał kilka piosenek. Nagrania trwały od godziny 16 do 23. Piosenki 

nagrali : Ariadna Auriga ( Blondyneczka ), Iwona Ostrowska ( Fujarka i 

Motylem jestem ), Małgorzata Wiśniewska ( Zieloną drogą ), Anna Moskalik ( 

Na wierchach wieje wiatr, Dzika róża, Wycieczki w głąb własnego snu ) i 

Sylwester Trzepizur ( Torreador i Iść z wiatrem ).1165  

22 stycznia 1975 – 31 działaczy Związku Harcerstwa Polskiego otrzymało 

wyższe stopnie organizacyjne; wśród nich na stopień harcmistrza mianowany 

został Włodzimierz Kolman.1166  

25 stycznia 1975 – z okazji 30 rocznicy wyzwolenia Częstochowy rozegrano 

turniej w koszykówce. Zwyciężył zespół koszykarzy z LO Świerczewskiego 

przed LO Trauguttem. 1167 

styczeń 1975 – o osiągnięciach Szczepu im. Bohaterów Powstania Styczniowego 

pisała obszernie redakcja dodatku do Gazety Częstochowskiej – Nad Wartą. 1168 

5 – 18 lutego 1975 – młodzież przebywała na zimowisku w Poroninie. 

Kierownikiem był Lech Szymczyk, wychowawcą Antoni Drzazga. Na 

zimowisku przebywało także dziesięciu uczniów i dwóch nauczycieli z 

zaprzyjaźnionej szkoły w Muncheln w NRD.1169  

16 – 21 lutego 1975 – w NRD przebywała młodzież drużyny harcerskiej na 

zaproszenie uczniów z Badklosteuracht, którzy w lutym 1974 przebywali na 
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1169 Kronika szkolna w zbiorach muzeum szkolnego. 



zaproszenie młodzieży LO Traugutta. Opiekę sprawowali Jadwiga Bielowa, 

Włodzimierz Kolman i Zdzisław Szulc. 1170 

23 lutego 1975 – w auli Politechniki Częstochowskiej odbył się miejski finał 

XVI Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Wydarzeniem 

ważnym dla szkoły było przyznanie HONOROWEJ WSTĘGI najlepiej 

pracującemu hufcowi z LO Traugutta, który prowadził Włodzimierz Kolman. 
1171 

26 lutego 1975 – podczas finału powiatowej XVI Olimpiady Wiedzy o Polsce i 

Świecie Współczesnym wystąpił zespól muzyczny Totem. 1172 

14 marca 1975 – o debiucie zespołu Totem pisało Życie Częstochowy. Autor 

artykułu pisał „ …To co Totem zaprezentował może podobać się każdemu i 

wszędzie. Program Zieloną drogą, choć zrealizowany przez uczennice i uczniów 

liceum jest jak najbardziej dorosły. Z tradycyjnie pojmowaną imprezą harcerską 

łączy go właściwie tylko finałowa piosenka, z której zresztą wzięto tytuł 

widowiska. Bo jest to w pełnym tego słowa znaczeniu widowisko barwne, pełne 

dynamiki i ruchu, świeżości, dużej klasy dowcipu i humoru. Najbardziej 

rzucająca się w oczy cecha spektaklu trwającego zaledwie 50 minut, jest wielkie 

tempo. Nie ma ani sekundy przerwy, nie ma czasu na nudę, wszystko zmienia 

się jak w kalejdoskopie. Twórca programu – Krzysztof Pośpiech – pokazał, że 

wśród młodzieży jest sporo talentów piosenkarskich, muzycznych i aktorskich.  

I telewizyjnego porucznika Colombo . Młodzież zademonstrowała dobre . głosy, 

a widownie bawiły do łez popisy kolekcjonera motyli  . Zobaczyliśmy także 

sporo dowcipnych i niezwykle aktualnych  przerywników, godzących w niektóre 

śmiesznostki naszego życia. Na widowisko Zieloną drogą złożył się wysiłek 

ponad 100 – osobowej grupy wykonawców. Na scenie wystąpili nie wszyscy, 

ale i tak łatwo sobie wyobrazić ile trudu musiało kosztować przygotowanie tak 

dobrego programu. Były to przecież nie tylko inscenizowane piosenki, ale także 

dowcipne dialogi, scenki baletowe, występy kwartetów – smyczkowego i dętych 

instrumentów drewnianych, wstawki kryminalne z poczwórnym zabójstwem, a 

także pomysłowa parodia atmosfery z telewizyjnego serialu Janosik…” 
1173Życie nr 61 
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18 marca 1975 – recenzje z występu zespołu Totem zamieściła Gazeta 

Częstochowska. Autor artykułu Janusz Mielczarek podkreślił wyjątkową pracę 

autora widowiska Krzysztofa Pośpiecha.  Zespół muzyczny tworzyli m.in. 

Mariola Knopik, Mirosław Kapsa, Przemysław Kusiński, Grzegorz Nowak i 

Marek Walarowski. Interesującą scenografię wykonał Jarosław Kweclich. 

Autorami i wykonawcami piosenek byli : Alina Moskalik, Adrianna Auriga, 

Iwona Ostrowska, Małgorzata Wiśniewska i Sylwester Trzepizur. Do niektórych 

utworów muzykę skomponował Marek Walarowski, a tekst ułożył Andrzej 

Strzelecki. Swoje walory taneczne zaprezentowała Ewa Lechowicz. Tak udany 

koncert był efektem pracy Krzysztofa Pośpiecha, Anny Szymczykównej i 

Włodzimierza Kolmana.1174  

31 marca 1975 – czwarte miejsce zajęli koszykarze w mistrzostwach 

Częstochowy; najlepszym koszykarzem LO Traugutta uznano Arkadiusza 

Płaczka. 1175 

4 kwietnia 1975 – odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze. W 

obecności dyrektora szkoły Antoniego Drzazgi dokonano oceny działalności 

szczepu w latach 1973 – 1975, wybrano także nowe władze, i tak komendantem 

szczepu został Włodzimierz Kolman, I zastępcą Wojciech Husiatyński, 

przyboczna do spraw szkolenia – Barbara Winogradzka, szefem HSI – Janusz 

Lam, skarbnikiem - Małgorzata Piwońska i Barbara Winogradzka. 1176 

kwiecień 1975 – w ogólnopolskim czasopiśmie Na przełaj ukazał się obszerny 

artykuł o zespole muzycznym  Totem i Szczepie im. Bohaterów Powstania 

Styczniowego. 1177 

kwiecień 1975 – nowym wydarzeniem w życiu szkoły było powstanie zespołu 

fletowego. 1178 

7 maja 1975 – w 30 rocznice zwycięstwa nad faszyzmem do Warszawy udał się 

patrol fotograficzny z LO Traugutta; wziął udział w Manewrach Techniczno – 

Obronnych ZHP pod hasłem Harcerski Salut Zwycięstwa. 1179 

                                                           
1174 „ Totem ” ruszył. Szkoła jest fajna, ale…bez Einsteina, „ Gazeta Częstochowska ” 1975 ( 18 – 24 III ), nr 11 
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1179 Harcerze jadą na Centralne Manewry Techniczno – Obronne, „ Życie Częstochowy ” 1975 ( 4 V ), nr 101 



7 maja 1975 – w Domu Muzyki w Zabrzu 10 osobowa grupa harcerzy z 

nauczycielem Włodzimierzem Kolmanem wzięła udział w spotkaniu aktywu 

województwa z przedstawicielami KW PZPT i Komendantek Kwatery Głównej 

ZHP. 1180 

8 maja 1975 – w przeddzień 30 rocznicy zwycięstwa nad III Rzeszą władze 

miejskie zorganizowały uroczysty capstrzyk, w którym wzięli udział harcerze z 

Traugutta. 1181 

8 – 11 maja 1975 – przy pomocy Komitetu Rodzicielskiego i zakładu 

opiekuńczego Komobex została zorganizowana 4 dniowa wycieczka do NRD. 

Była to nagroda dla części harcerzy należących do Szczepu im. Bohaterów 

Powstania  Styczniowego. W programie młodzież zwiedzała Wittenbergie, 

Drezno, Poczdam i Berlin.1182 

11 maja 1975 – Polskie Radio w Opolu wyemitowało trzykrotnie piosenki 

zespołu Totem. W radiowym programie Na śląskiej fali wyemitowano też 

piosenkę Blondyneczka Ariadny Aurigi. W niedługim czasie dziennikarze 

Telewizji Katowice, realizując program Na muzycznej mapie Polski, mający 

ukazać również życie muzyczne Częstochowy, nagrali piosenki w wykonaniu 

Ariadny Aurigi, Iwony Ostrowskiej i Aliny Moskalik; wykonane zostały w 

plenerze na tle częstochowskich tramwajów, promenady i budynku Cepelii. 1183 

S 

23 maja 1975 – na terenie LO im. R. Traugutta odbyła się sesja literacka XXX 

– lecia PRL. Swoje referaty wygłosili: Józef Wójcicki, Gustaw Gracki i Józef 

Mikołajtis. 1184 

23 maja 1975 – Paweł Klimek zajął trzecie miejsce w kategorii do 65 roku na 

turnieju w Łodzi. Ten młody judoka brany był pod uwagę jako reprezentant 

Częstochowy w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży.1185  

2 czerwca 1975 – na pływalni LO im. H. Sienkiewicza odbyły się mistrzostwa 

Częstochowy w pływaniu. Sztafeta dziewcząt 4 x 50 m st. zm. zdobyła 
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mistrzostwo miasta. Również w punktacji szkół dziewczęta i chłopcy zajęły 

pierwsze miejsca.1186  

7 czerwca 1975 – judoka Paweł Klimek zdobył tytuł mistrza Śląska w wadze 

lekkiej; został równocześnie zakwalifikowany do kadry Śląska na 

Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży.1187  

czerwiec 1975 – aż  97 % uczniów było bez ocen niedostatecznych. 1188 

czerwiec 1975 – podczas rekrutacji 130 starających się było na 80 miejsc. 1189 

15 lipca 1975 – wyruszył pierwszy obóz wypoczynkowy do Bułgarii do 

miejscowości Kranewo ( trwał do 8 sierpnia )1190  

1 września 1975 - zastępcą dyrektora szkoły zostaje Jadwiga Biel. Funkcje te 

sprawowała do 1985 roku.1191  

28 września 1975 – dwóch uczniów Jerzy Pilniewicz i Jacek Goska 

wykonywali sesje zdjęciową podczas Finału Indywidualnych Mistrzostw Polski 

na Żużlu. Warto dodać , że tytuł pierwszego wicemistrza Polski zdobył 

absolwent LO Traugutta z 1968 roku – Marek Cieślak.1192  

wrzesień 1975 – w kilkudniowym biwaku w Poroninie wziął udział aktyw 

szczepu harcerskiego. Komendantem obozu został Jerzy Pilniewicz, a oboźnym 

Janusz Zadrosz. W roli obserwatorów wystąpili Otylia Gałecka i Włodziemierz 

Kolman. Opiekunami natomiast zostali absolwenci szkoły : Dorota Bratek, 

Małgorzata Hajdasz, Piotr Błędowski, Jerzy Zawadowicz i Wojciech 

Kosmacki.1193  

18 października 1975 – podczas uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela 

zaprezentował się nowo powstały kabaret Ceśka and Campany, wiersze 

recytowali uczniowie przygotowani przez polonistę Jerzego Grzywnowicza. 

Wszystkim profesorom serdeczne życzenia złożyła Przewodnicząca Samorządu 

Uczniowskiego Maria Drews. 1194 
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21 października 1975 – szkoła gościła i siebie węgierskiego gościa; z 

młodzieżą spotkał się sekretarz KC Komunistycznego Związku Młodzieży 

Węgierskiej – Peter Kende. 1195 

27 października 1975 – podczas uroczystej akademii z okazji 57 Rocznicy 

wielkiej rewolucji Październikowej zaprezentował się chór szkolny. Następnie 

zespół młodzieży przedstawił montaż słowno – muzyczny. Wystąpili w nim : 

Urszula Rozmarynowska, Ewa Cechowicz, Elżbieta Cichoń, Halina 

Zajączkowska, Janusz Lam, Robert Pałgan, Jacek Świątkowski i Tomasz Bilski. 
1196 

4 listopada 1975 – Szkolny Związek Sportowy ogłosił wyniki najbardziej 

usportowionej szkoły. W kategorii szkół średnich chłopców drugie miejsce zajął 

LO Traugutt, w konkurencji dziewcząt był trzeci. 1197 

7 listopada 1975 – Tomasz Kaniowski Tadeusz Grodzicki zaprezentowali swoje 

możliwości prezenterów dyskotek. Konkurs odbył się w Domu Kultury 

Stradom. Zespól z LO Traugutta zajął trzecie miejsce. 1198 

20 listopada 1975 – Wojciech Husiatyński został przewodniczącym podczas 

konferencji sprawozdawczo – wyborczej w której udział wzięli harcerze z LO 

Traugutta, LO Mickiewicza, Technikum Włókienniczego i Szkoły 

Zawodowej.1199 Kronika 

26 listopada 1975 – Szczep Harcerski im. Bohaterów Powstania Styczniowego 

zajął pierwsze miejsce w konkursie Mój sukces socjalistycznej Ojczyźnie. 

Nagrodą była suma pieniężna 7 tys. złotych.1200  

1976  

8 stycznia 1976 – o działalności szkolnego radiowęzła pisało obszernie Życie 

Częstochowy. W każdy poniedziałek tuż przed godziną ósmą uczniowie słuchali 

dwudziestominutowej audycji Harcerskiej Służby Informacyjnej. Program 

przygotowywała młodzież. W każdej pracowni znajdował  się głośnik, bowiem 

cała szkoła została zradiofonizowana. Do jej dyspozycji oddano nawet studio 
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radiowe. HSI kierowali Elżbieta Cichoń i Janusz Lam. Współpracowali z 

sekcjami : kulturalną, sportową, fotograficzną, techniczną i z zespołem 

artystycznym Totem. W audycjach przewijała się różnorodna tematyka, czasem 

audycja było np. słuchowisko historyczne. 1201 

9 stycznia 1976 – z programem Zielona droga wystąpił w klubie Politechnik 

zespól Totem. Tym razem była to zmieniona wersja w porównaniu do 

ubiegłorocznej.1202  

20 stycznia 1976 – zespoły koszykarskie dziewcząt i chłopców wywalczyły 

brązowe medale mistrzostw Częstochowy szkól średnich, jednym z najlepszych 

koszykarzy uznano Arkadiusza Płaczka.1203  

21 stycznia 1975 – na terenie szkoły odbył się pisemny finał Olimpiady Wiedzy 

o Polsce i Świecie Współczesnym.1204  

13 lutego 1976 – zespół muzyczny Totem pod opieką Krzysztofa Pośpiecha i 

Marii Marek wyjechał do Czechosłowacji. Wystąpił w miejscowości 

Smokowiec dla pracowników Komobexu i Tatramatu. Koncert poprowadzili 

Danuta Leszczyńska i Janusz Lam.  1205 

29 lutego 1976 –  w specjalnym wydaniu tygodnika ZHP Motywy ukazał się 

artykuł poświęcony harcerzom Chorągwi Częstochowskiej. Czytamy tam 

m.in.…Przy Liceum im. R. Traugutta istnieje Harcerska Agencja Fotograficzna 

zajmująca się propagandą wizualną. Ostatnio zorganizowano tam konkurs 

fotograficzny o tematyce regionalnej, na który wpłynęło około 100 prac. 1206 

luty 1976 –  w VII Konkursie Recytatorskim Przyjaźni i Braterstwa 

organizowanym przez ZHP i TPPR pierwsze miejsce w województwie zajęła 

Elżbieta Cichoń. Dwudziestu finalistów recytowało prozę i poezję radziecką i 

rosyjską. Wielu uczestników posługiwało się rodzimym językiem twórców. 1207 

8 marca 1976 – podczas akademii z okazji Dnia Kobiet wystąpił nowo powstały 

szkolny kabaret Ceśka and company ze specjalnym programem adresowanym 
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do kobiet. Kabaret tworzyli : Sławomir Kucharczyk, Jerzy Mizgała, Czesław 

Wasiljew, Andrzej Tarnowski, Wiesław Szymonik, Malina Drews, Maria 

Świniarska, Bożena Kowalec, Anna Wrzalik, Joanna Szkopiak, Barbara Fajer. 

Nad przygotowaniem programu czuwała nauczycielka języka francuskiego 

Eugenia Czerniak. 1208 

11 marca 1976 – o ciekawych inicjatywach harcerzy z LO Traugutta pisał 

śląska Trybuna Robotnicza . Czytamy… Wśród 700 uczniów Liceum im. 

Romualda Traugutta, aż 400 jest harcerzami. Oni też nadają ton szkolnej 

społeczności, wprowadzają w czyn najciekawsze pomysły i inicjatywy.1209 

19 marca 1976 – Teresa Czekaj uczennica LO Traugutta i Państwowej Szkoły 

Muzycznej dostała się do ostatniego etapu przesłuchania uczniów sekcji 

fortepianu, które się odbyły się w Lublinie. Było to poważne osiągniecie  biorąc 

pod uwagę fakt, że do przesłuchania przystępowało ponad 60 uczestników.1210  

28 marzec 1976 – tenisistki stołowe zajęły trzecie miejsce w mistrzostwach 

Częstochowy. 1211 

30 marca  1976 – zespół muzyczny  Totem  nagrywał program : Zielona droga  

w studiu Telewizji Polskiej w Warszawie. Tam mieli też okazje spotkać się z 

młodzieżą szkół warszawskich. 1212  

13 – 17 kwietnia 1976 – pod kierunkiem Andrzej Muszyńskiego i Lecha 

Szymczyka drużyna piłki ręcznej uczestniczyła w turnieju w Frankleben ( NRD 

).1213 

kwiecień 1976 – Mirosław Bednarski i Szymon Imiełowski zostali laureatami 

Olimpiady Wiedzy Technicznej ( opiekun – Henryk Pogłodziński ). 1214 

10 maja 1976 – z rewizytą przyjechała drużyna piłkarzy ręcznych z Frankleben. 

I tym razem reprezentacja LO Traugutta uległa niemieckiej drużynie. 1215 

                                                           
1208 Tamże. 
1209 Ciekawe inicjatywy częstochowskich harcerzy, „ Trybuna Robotnicza ” 1976 ( 11 III ), s. 1 
1210 Młodzi muzycy na ogólnopolskich przesłuchaniach, „ Życie Częstochowy ” 1976 9 `19 III ), nr 67 
1211 Na ping – pongowych stołach, „ Gazeta Częstochowska ” 1976 ( 28 IV – 4 V ), nr 17 
1212 Kronika Szczepu im. Bohaterów Powstania Styczniowego przy II LO im. R. Traugutta ( w zbiorach muzeum 
szkolnego ) 
1213 Tamże. 
1214 II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie. 90 lat tradycji, s. 78 
1215 Kronika Szczepu im. Bohaterów Powstania Styczniowego przy II LO im. R. Traugutta ( w zbiorach muzeum 
szkolnego ) 



18 maja 1976 – wielki talent wykazał Jacek Flis, który zajął drugie miejsce w 

szachowych mistrzostwach wojewódzkich w kategorii młodzików i juniorów. 
1216 

25 maja 1976 – Jerzy Pilniewicz został zwycięzcą eliminacji wojewódzkich 

ogólnopolskiego turnieju krajoznawczo – turystycznego zorganizowanego przez 

kuratorium Oświaty i Wychowania  oraz Komisję Młodzieżową PTTK.1217  

15 czerwca 1976 – siatkarki LO Traugutta zajęły trzecie miejsce w 

rozgrywkach Ligii miejskiej.1218  

wiosna 1976 – po reorganizacji strukturalnej powstał Klub Sportowy DSPS. 

Jego pierwszymi kierownikami byli : Jerzy Mizgała i Jarosław Rozmarynowski. 

Klub zajmował się aktywizacją tych, którzy z różnych powodów nie chcieli lub 

nie mogli stać się zawodnikami, a mogli podnieść swoje fizyczne 

przygotowanie. Odbywał się więc turnieje tenisa stołowego, gdzie najlepsi 

Edward Barecki i Jarosław Rozmarynowski oraz ziemnego, którego mistrz 

szkoły Tadeusz Biernacki był zawodnikiem znanym w rozgrywkach 

miejskich.1219 

1 lipca 1976 – wyruszył obóz harcerski w Tatry i Pieniny. Komendantem był 

Włodzimierz Kolman , a wychowawcami Dorota Bratek, Piotr Błędowski i 

Wojciech Kosmacki. W trakcie obozu stopnie instruktorskie otrzymali : Maria 

Szczucińska, Maciej Gonera i Jerzy Mizgała. 1220 

12 lipiec 1976 – Jacek Flis z siódmej pozycji awansował do finału mistrzostw 

Polski. Zawody rozegrano w Bielsku – Białej.1221  

31 lipca  - 23 sierpnia  1976 – profesor Włodzimierz Kolman zorganizował 

obóz do Bułgarii i Rumunii. Młodzież początkowo pokonała trasę Częstochowa 

– Warszawa ( autokar ), a następnie koleją do Przemyśla, Lwów – Czerniowice, 

Czerniowice – Bukareszt, Bukareszt – Konstanca, Konstanca – Eforia. 

Następnie kilkudniowy pobyt w Mangolii. 1222 

                                                           
1216 Najlepsi szachiści, „ Gazeta Częstochowska ” 1976 ( 18 – 24 V ), nr 20 
1217 Wyniki turnieju krajoznawczo – turystycznego, „ Życie Częstochowy ” 1976 ( 25 V ), nr 123 
1218 Tamże,  
1219 J. Kołodziejski, 85 lat Gimnazjum i Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie 1920 – 2005, s. 91 
1220 Kronika Szczepu im. Bohaterów Powstania Styczniowego przy II LO im. R. Traugutta ( w zbiorach muzeum 
szkolnego ) 
1221 Awansowali do finałów MP, „ Gazeta Częstochowska ” 1976 ( 12 – 19 VII ), nr 28 
1222 Zagraniczne wojaże młodzieży, „ Życie Częstochowy ” 1976 ( 3 XI ), nr 262 



21 lipca 1976 – Paweł Klimek został powołany do kadry narodowej juniorów. 

Będzie on bronił barw biało –czerwonych na międzynarodowym turnieju 

juniorów w Łodzi oraz w Turnieju Przyjaźni w Hawanie.1223  

5 października 1976 – na siódmym miejscu uplasowało się LO Traugutta w 

łącznej punktacji klasyfikacji najbardziej usportowionych szkól w 

województwie. 1224 

15 października 1976 – za najlepszego judoka turnieju w Poznaniu uznano 

Pawła Klimka. Wygrał on wszystkie walki, eliminacyjne i finałowe przed 

czasem, powołany został do kadry przygotowującej się do mistrzostw Europy. 

Życie nr 246.1225  

16 października 1976 – harcerze z LO Traugutta uczestniczyli w odsłonięciu 

Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie. 1226 

22 października 1976 – współzawodnictwie hufców OHP LO Traugutta zajęło 

czwarte miejsce w województwie. Opiekunem był Jan Tkocz. 1227 

listopad 1976 – w mistrzostwach wojewódzkich w pływaniu sztafeta chłopców 

4 x 100 m. st.  dowolnym zajęła pierwsze miejsce. 1228 

listopad 1976 – Koło Miłośników Teatru pod baczna opieka aktora Adama 

Nowakiewicza wystawił pełny spektakl – Gabrieli Zapolskiej Moralność pani 

Dulskiej. W przedstawieniu występowali : Katarzyna Flis, Sławomir 

Kucharczyk, Joanna Janik, Małgorzata Kulawiak, Maria Kokot, Tadeusz 

Maćkowski i Maria Szczucińska.1229  

jesień 1976 – szczególnie jesienią od połowy lat 70 - tych. Inicjowane były 

wyjazdy z uczniami do krakowskich i warszawskich teatrów. Szczególna 

zasługę w tym względzie miały nauczycielki języka polskiego : Leokadia 

Kołodziejczyk, Jadwiga Wrzaszczyk, a także rusycysta Włodzimierz Kolman. 

Wycieczki teatralne stały się tradycja szkoły. Popularność wyjazdów na 

przedstawienia teatralne nasiliła się w początkach lat 80 – tych. Powodem była 

zmieniająca się lawinowo sytuacja polityczna w kraju i coraz bardziej 
                                                           
1223 Sukces młodego dżudoka, „ Życie Częstochowy ” 1976 ( 21 VII ), nr 172 
1224 W roku szkolnym 1975 / 1976, „ Gazeta Częstochowska ” 1976 ( 5 – 11 X ), nr 40 
1225 P. Klimek najlepszy w ogólnopolskim turnieju, „ Gazeta Częstochowska ” 1976 ( 11 – 18 X ), nr 41 
1226 Kronika Szczepu im. Bohaterów Powstania Styczniowego przy II LO im. R. Traugutta ( w zbiorach muzeum 
szkolnego ) 
1227 Najlepsi we współzawodnictwie OHP, „ Życie Częstochowy ” 1976 ( 22 X ), nr 251 
1228 II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie.90 lat tradycji, s. 89 
1229 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 112 



zaangażowany w przemiany program repertuarowy teatrów. Tradycją stało się , 

że wszystkie klasy przynajmniej dwa razy do roku wyjeżdżały  na spektakle do 

Krakowa, Łodzi i Warszawy. Młodzież w tym okresie czasu miała okazję 

obejrzeć takie spektakle jak : Król Lear Williama Shakespeare’a w Teatrze 

Dramatycznym, Burza Aleksandra Ostrowskiego w Teatrze Nowym, słynne 

przedstawienie dramatu Wyspiańskiego Wyzwolenie w reżyserii Konrada 

Swinarskiego w Teatrze Starym, Odpocznij po biegu Władysława Terleckiego ( 

absolwenta naszej szkoły ) w Teatrze Powszechnym, Płatonow Antoniego 

Czechowa w Teatrze Narodowym, Ludzie energiczni Wasilija Szukszyna w 

Teatrze Ateneum, śpiewogra Na szkle malowane Ernesta Brylla i Katarzyny 

Gaertner w Teatrze Polskim, autorskie przedstawienia Józefa Szajny Dante, 

Replika, Cervantes, Majakowski w Teatrze Studio, Noc listopadowa Stanisława 

Wyspiańskiego w Teatrze Starym, Dialogus de Passione albo żałosna tragedyja 

o Męce Jezusa w reżyserii Kazimierza Dejmka w Teatrze Nowym, Garbus 

Sławomira Mrożka w Teatrze Starym, Dziady A. Mickiewicza w reż. Konrada 

Swinarskiego, również w Teatrze Starym. Wymienione tutaj tytuły przedstawień 

i spektakli to jedynie część tych najważniejszych i najgłośniejszych w tamtym 

czasie. 1230 

1977 

2 lutego 1977 – odbył się I Szkolny Festiwal Artystyczny PUMA – 77 ( 

Panorama Uśmiechu Młodych Artystów ). Zwycięstwo odniosła klasa II d za 

program utrzymany w stylu Teatrzyku Zielona Gęś Gałczyńskiego, która była 

Sprawozdaniem z posiedzenia Komisji do spraw Dokarmiania Uczniów. W 

konkursie plastycznym zwyciężył Wojciech Kucharczyk.1231 

18 lutego 1977 – w zawodach okręgowych VI Olimpiady Biologicznej w 

Katowicach  drugie miejsce zajął Piotr Aramowicz ( opiekun Antoni Jankowski 

), Warto zaznaczyć, że w dwudziestce laureatów znalazła się Iwona 

Muszyńska.1232  

                                                           
1230 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 113; II 
Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie.90 lat tradycji, s. 42 - 47 
1231 Kronika Szczepu im. Bohaterów Powstania Styczniowego przy II LO im. R. Traugutta ( w zbiorach muzeum 
szkolnego ) 
1232 Sukcesy w olimpiadach, „ Życie Częstochowy ” 1977 ( 18 II ), nr 41 



15 lutego 1977 – Magdalena Ziora zwyciężyła podczas eliminacji 

wojewódzkich XXII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. 

Interpretowała wiersze Baudelaire’a i fragment powieści Samozwaniec. 1233 

22 lutego 1977 – w częstochowskim MDK zakończono eliminacje I 

wojewódzkiej olimpiady szkól ponadpodstawowych w szachach. Wśród 

dziewcząt Anna Kozicka była druga, wśród chłopców Jacek Flis zwyciężył, a 

Jacek Gliński był czwarty.1234  

22 marzec 1977 – Paweł Klimek zajął drugie miejsce w wadze  lekkiej w 

ogólnopolskim turnieju kwalifikacyjnym starszych juniorów. 1235 

12 kwietnia 1977 – w rozgrywkach ligi szkolnej szkól średnich, koszykarze LO 

Traugutta zajęli trzecie miejsce, a dziewczęta czwarte. 1236 

5 kwietnia 1977 – do szkoły wpłynęło pismo od Komendy Chorągwi ZHP w 

Częstochowie z podziękowaniem za wkład pracy w przygotowaniu przez 

Harcerzy Traugutta koncertu pt. Młodość naszą siłą. 1237 

12 kwietnia 1977 – Paweł Klimek zajął piąte miejsce w międzynarodowym 

turnieju w Erfurcie.1238  

27 kwietnia 1977 – tenisistki stołowe zajęły trzecie miejsce w rozgrywkach 

ligowych szkól średnich. 1239 

kwiecień 1977 – Bogusław Szostakiewicz został laureatem Olimpiady 

Historycznej ( opiekun – Zenona Sikora ); a Jan Zaryczański Olimpiady 

Chemicznej ( opiekun - Otylia Gałecka ). 1240 

maj 1977 – zespól chłopców zajął drugie miejsce w punktacji drużynowej w 

pływaniu. 1241 

                                                           
1233 Magdalena Ziora recytowała najlepiej, „ Gazeta Częstochowska ” 1977 ( 15 – 21 II ), nr 7 
1234 Na 64 polach, „ Gazeta Częstochowska ” 1977 ( 22 – 28 II ), nr 8 
1235 Wysokie lokaty w turniejach, „ Gazeta Częstochowska ” 1977 ( 22 – 28 III ), nr 12 
1236 Kronika sportu szkolnego, „ Gazeta Częstochowska ” 1977 ( 12 – 18 IV ), nr 15 
1237 Kronika Szczepu im. Bohaterów Powstania Styczniowego przy II LO im. R. Traugutta ( w zbiorach muzeum 
szkolnego ) 
1238 Tamże. 
1239 Walka w tenisie stołowym, „ Życie Częstochowy ” 1977 ( 27 IV ), nr 99 
1240 II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie. 90 lat tradycji, s. 50 i 67 
1241 Tamże, s.89 



maj 1977 – „ Trauguciakiem roku ”  została uczennica klasy IV e Maria 

Drews.1242 

wiosna 1977 – na terenie szkoły powstała  Harcerska Drużyna Wodna, 

kierowana przez Wojciecha Kmitę, wkrótce dołączyli do niej harcerze z LO 

Kopernika. W sumie sekcja ta skupiała 52 harcerzy. 1243 

20 czerwca 1977 – rozpoczął się harcersko – językowy obóz w Dreźnie i drugi 

w  górach Harzu. 1244 

czerwiec 1977 – Rada Pedagogiczna wybrała po raz pierwszy Trauguciaka roku 

( był to najlepszy maturzysta każdego roku szkolnego; po zakończeniu zajęć i 

klasyfikacji ostatnich klas liceum kandydatury do tego wyróżnienia 

przedstawiali wychowawcy klas maturalnych zwracając uwagę na intelekt, 

wyniki w nauce, postawę etyczną i społeczną, ich wkład w wizerunek szkoły; 

wybierano taką osobę drogą tajnego głosowania ). Pierwszym Trauguciakiem 

została Maria Drews z klasy Leokadii Kołodziejczyk. 1245 

5 lipca 1977 – do Drezna wyruszył trzeci obóz językowo – harcerski.  

28 lipca 1977 – wyruszył miesięczny obóz wypoczynkowy do Rumunii i 

Bułgarii ( powrót 25 sierpnia ); zwiedzano wówczas : Mangolię, Konstancę, 

Albenę, Kranevo, przylądek Kaliakra, Kawarnę, Balchik, Sofię, Burgas, 

Słoneczny Brzeg i Bukareszt.1246  

8 sierpnia 1977 – Paweł Klimek zdobył złoty medal w judo na V 

Ogólnopolskiej spartakiadzie młodzieży.1247  

23 sierpnia 1977 – obszerny wywiad z Pawłem Klimkiem zamieściła Gazeta 

Częstochowska. 1248 

                                                           
1242 Tamże, s. 30 
1243 J. Kołodziejski, 85 lat Gimnazjum i Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie 1920 – 2005, s. 91; „ Traugutt ” 
II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 133 
1244 Kronika Szczepu im. Bohaterów Powstania Styczniowego przy II LO im. R. Traugutta ( w zbiorach muzeum 
szkolnego ) 
1245 II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie. 90 lat tradycji, s. 30 
1246 Kronika Szczepu im. Bohaterów Powstania Styczniowego przy II LO im. R. Traugutta ( w zbiorach muzeum 
szkolnego ) 
1247 Czas wyciągnąć praktyczne wnioski, „ Życie Częstochowy ” 1977 ( 8 VIII ), nr 185 
1248 „ Gazeta Częstochowska” 1977 ( 23 – 29 VIII ), nr 34 



sierpień 1977 – Związek Kompozytorów Polskich nagrodził chór płytoteką, a 

nauczyciela muzyki Krzysztofa Pośpiecha uznano za najsympatyczniejszego 

instruktora festiwalu. 1249 

13 września 1977 – w szkole spotkała się z młodzieżą znakomita aktorka scen 

warszawskich Ryszarda Hanin.1250  

29 września 1977 – w Życiu Częstochowy ukazał się obszerny artykuł o  II LO 

im. R. Traugutta; autor wnikliwie ocenił wysoki poziom nauczania i wyjątkowo 

wysoki współczynnik absolwentów dostających się na studia wyższe. 1251 

wrzesień 1977 – szkolny klub Literacki zorganizował wyjazd do Teatru Starego 

w Krakowie na spektakl Stanisława Wyspiańskiego  Wyzwolenie  w reżyserii 

Konrada Swinarskiego. 1252 

12 października 1977 – w szachowych mistrzostwach wojewódzkich szkól 

średnich prowadził Jacek Flis.1253  

21 grudnia 1977 – Leszek Grabowski wygrał konkurs na plakat na temat Dziś 

oszczędzam w SKO jutro w PKO. Konkurs organizował Oddział Wojewódzki 

NBP. 1254 

1978  

6 stycznia 1978 – zmarł nauczyciel historii Stanisław Popiński. 1255 

1 lutego 1978 – w Kuratorium Oświaty i Wychowania dokonano podsumowania  

etapu Sztafety Olimpijskiej Moskwa 80. Nagrody w sprzęcie wartości 150 tys. 

zł; wśród wyróżnionych szkół znalazło się LO im. R. Traugutta. 1256 

2 lutego 1978 – w Życiu Częstochowy ukazał się obszerny artykuł o balu 

studniówkowym, jaki miał miejsce w LO Traugutta. Sala gimnastyczna 

wystrojona została w stylu egipskim z kolumnami Nefretete i freskami 

                                                           
1249 Kronika Muzyczna ( w zbiorach muzeum szkolnego ) 
1250 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 110 
1251 Najlepszą drogą po studencki indeks = solidne przygotowanie, „ Życie Częstochowy ” 1977 ( 29 IX ), nr 230 
1252 Kronika szkolna w zbiorach muzeum szkolnego.  
1253 Kronika sportowa, „ Życie Częstochowy ” 1977 ( 12 X ), nr 241 
1254 Konkursy o tematyce oszczędzania cieszą się dużą popularnością, „ Życie Częstochowy ” 1977 ( 21 XII ), nr 
303 
1255 Kronika szkolna w zbiorach muzeum szkolnego.  
1256 Sztafeta olimpijska, „ Gazeta Częstochowska ” 1978 ( 1 – 7 II ), nr 5 



Figuralnymi. Do tańca grał zespół absolwentów szkoły. O godz.20.00 każda z 

klas zaprezentowała mały program artystyczny. 1257 

8 lutego 1978 – w indywidualnych mistrzostwach Polski w grze błyskawicznej 

startował Jacek Flis.1258  

22 lutego 1978 – MOS Żak zorganizował zawody szachowe w ramach Zimy w 

mieście. Trzecie miejsce zajął Szymon Hoffman.1259  

22 lutego 1978 – Małgorzata Stępień zajęła trzecie miejsce w turnieju zimowym 

organizowanym  przez MOS Żak . 1260 

23 luty 1978 – w międzywojewódzkim konkursie Chroń się przed pożarem 

szóste miejsce zajął Tadeusz Dziedzic. Nagrody wręczył Komendant 

Wojewódzki Straży Pożarnych płk Lucjan Mędrzycki. 1261 

2 marca 1978 – w Młodzieżowym domu Kultury rozegrano eliminacje o 

zakwalifikowanie się do II Wojewódzkiej Olimpiady Szachowej organizowanej 

przez Kuratorium Oświaty i Wychowania. Wśród drużyn który awansowały do 

rozgrywek finałowych znaleźli się również szachiści LO Traugutta. 1262 

21 marca 1978 – rozegrano turniej finałowy II Wojewódzkiej Olimpiady 

Szachowej. W klasyfikacji drużynowej LO Traugutta było drugie; w punktacji 

indywidualnej dziewcząt druga tez była Anna Kozicka. 1263 

29 – 30 marca 1978 – Jarosław Strzelczyk reprezentował szkołę i 

częstochowską Komendę Chorągwi podczas II Forum Ogólnopolskiego 

Harcerzy w Warszawie. 1264 

25 kwietnia 1978 – podczas turnieju szachowego rozgrywanego Bydgoszczy 

drugie miejsce zajął uczeń LO Traugutta  Jacek Flis.1265  

                                                           
1257 Studniówki w liceach, „ Życie Częstochowy ” 1978 ( 2 II ), nr 28 
1258 Tomaszewski trzeci w mistrzostwach Polski, „ Gazeta Częstochowska ” 1978 ( 14 II ), nr 6 
1259 Sportowy telegraf, „ Gazeta Częstochowska ” 1978 ( 22 – 28 II ), nr 8 
1260 Tamże. 
1261 Laureaci konkursu. „ Chroń się przed pożarem ”, „ Życie Częstochowy ” 1978 ( 23 II ), , nr 46 
1262 Kronika sportowa, „ Życie Częstochowy ” 1978 ( 2 III ), nr 52 
1263 Kronika sportowa, „ Życie Częstochowy ” 1978 ( 21 III ), nr 66 
1264 Przed II Forum. Spotkanie harcerzy woj. częstochowskiego, „ Życie Częstochowy” 1978 ( 29 III ), nr 74 
1265 Remis Rakowa – porażka Victorii. Drużyna Politechniki zwyciężyła w MP, „ Życie Częstochowy ” 1978 ( 25 IV 
), nr 97 



kwiecień 1978 – Piotr Aramowicz został laureatem Olimpiady Biologicznej ( 

opiekun – Antoni Jankowski ).1266  

3 maja 1978 – w II Wojewódzkiej Olimpiadzie Szachowej drużyna Traugutta 

zajęła drugie miejsce. Do tak wysokiej lokaty przyczynili się Anna Kozicka i 

Jacek Flis. 1267 

18 maja 1978 – Filharmonia w Częstochowie i Towarzystwo Muzyczne było 

organizatorami koncertu muzyki chóralnej. Wystąpiły chór Państwowej 

Filharmonii oraz chór przy II LO im. Romualda Traugutta. Oba chóry 

poprowadził Krzysztof Pośpiech.1268  

23 maja 1978 – w eliminacjach wojewódzkich VI Turnieju Turystyczno – 

Krajoznawczego trzecie miejsce zajął trzyosobowy zespół LO Traugutta. 1269 

maj 1978 – „ Trauguciakiem roku ”  została uczennica klasy IV a Małgorzata 

Woźniak ( wychowawczyni : Helena Gałecka ).1270 

 

czerwiec 1978 – w punktacji ogólnej zespół pływaków LO Traugutta zajął 

trzecie miejsce w mieście.1271  

27 września 1978 – w podsumowaniu rocznym na najbardziej usportowiona 

szkołę w województwie w konkurencji dziewcząt  LO Traugutta zajął czwarte 

miejsce. 1272 

październik 1978 – podczas IV Konferencji Sprawozdawczo - Wyborczej 

wybrano nowy skład Szczepu im. Bohaterów Powstania Styczniowego. Nowym 

komendantem została nauczycielka wychowania fizycznego Maria Adamus.1273  

8 listopada 1978 – w ramach Dni Filmu Radzieckiego w kinie Wolność przed 

seansami filmowymi wierze K. I. Gałczyńskiego recytowała uczennica LO 

Traugutta Magdalena Ziora. 1274 

                                                           
1266 II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie. 90 lat tradycji, s. 67 
1267 Sportowy telegraf, „ Gazeta Częstochowska ” 1978 (  8 – 16 V ), nr 18 - 19 
1268 Muzyka chóralna, „ Życie Częstochowy ” 1978 ( 17 V ), nr 115 
1269 VI Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy, „ Życie Częstochowy” 1978 ( 23 V ), nr 121   
1270 II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta.90 lat tradycji, 2010, s.30 
1271 II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie. 90 lat tradycji, s. 89 
1272 Zespół Szkól Krzepice i szkoła nr 20 Częstochowa – najlepsze, „ Gazeta Częstochowska ” 1978 ( 27 IX – 3 X ), 
nr 39; Kronika sportu szkolnego, :” Gazeta Częstochowska ” 1978 ( 25 – 31 X ), nr 43 
1273 J. Kołodziejski, 85 lat Gimnazjum i Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie 1920 – 2005, s. 92 
1274 Dziś inauguracja, „ Gazeta Częstochowska ” 1978 ( 8 – 14 XI ), nr 45 



listopad 1978 – w szkole rozpoczyna działalność Spółdzielnia Uczniowska, 

której opiekunem jest profesor Zenona Sikora 

1978 – zespól  Totem  reprezentując Częstochowską Chorągiew zdobył 

najwyższą nagrodę V Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej – 

Złotą Jodłę.1275  

1979  

26 stycznia 1979 – zespoły chłopców i dziewcząt w koszykówce i siatkówce 

startowali w Turnieju Wyzwolenia Częstochowy. 1276 

27 stycznia 1979 – odbyły się wywiadówki; w ramach Uniwersytetu dla 

Rodziców referat wygłosił profesor Włodzimierz Kolman. 1277 

5 lutego 1979 – w finale II Wojewódzkiej Olimpiadzie wiedzy o Partii 

zwycięstwo odniosła Agnieszka Maletz, a trzecie miejsce zajął Sławomir 

Strzelczyk. 1278 

16 lutego 1979 – zespół koszykarzy zajął w mistrzostwa Częstochowy drugie , a 

koszykarek trzecie miejsce. 1279 

26 lutego 1979 – w pływackich mistrzostwach Częstochowy szkół średnich 

Katarzyna Pijarczyk zwyciężyła na dystansie 100 m stylem klasycznym; w 

konkurencji chłopców w sztafecie 4 x 50 m  stylem zmiennym LO Traugutta 

zajął drugie miejsce. Na dystansie 100 metrów stylem dowolnym Ewa Małota 

była trzecie. Drużynowo zespół dziewcząt zajął w klasyfikacji generalnej trzecie 

miejsce. 1280 

luty 1979 –  harcerze uczestniczyli w  zimowisku w Bukowinie Tatrzańskiej. 
1281 

                                                           
1275 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 125 
1276 Ceba i ZNP zdobyły puchar ZW ZSMP. W sobotę i niedzielę turniej tenisa stołowego, „ Życie Częstochowy ” 
1979 ( 26 I ), nr 19; Startowało 35 drużyn, „ Gazeta Częstochowska ” 1979 ( 31 I – 6 II ), nr 5 
1277 Kronika szkolna w zbiorach muzeum szkolnego 
1278 Uczestniczyło ponad 9 tys. uczniów, „ Życie Częstochowy ” 1979 ( 5 II ), nr 27 
1279 Tamże. 
1280 Liceum im. Sienkiewicza najlepsze w mistrzostwach Częstochowy, „ Życie Częstochowy ” 1979 ( 26 II ), nr 45; 
Najlepsi w pływaniu, „ Gazeta Częstochowska ” 1979 ( 28 II – 6 III ), nr 9 
1281 Kronika szkolna w zbiorach muzeum szkolnego 



marzec 1979 – piłkarki ręczne zajęły trzecie miejsce w mistrzostwach 

Częstochowy. 1282 

4 kwietnia 1979 – w wojewódzkich rozgrywkach ligi szachowej drugiej miejsce 

wywalczyła Anna Kozicka i Jacek Flis. Drużynowo zespół LO Traugutta zajął 

drugie miejsce.1283  

21 kwietnia 1979 – Jacek Tylicki i Jarosław Strzelczyk w ramach Straży 

Ochrony Przyrody uczestniczyli w akcji niedopuszczenia do handlu chronionych 

roślin.1284  

23 kwietnia 1979 – na terenie szkoły powołano Klub Olimpijczyka. 1285 

25 kwietnia 1979 – Jacek Flis został powołany do kadry narodowej szachistów. 
1286 

2 maja 1979 – poważny sukces odnieśli szachiści LO Traugutta wygrywając w 

II ogólnopolskich mistrzostwach szkół ponadpodstawowych; indywidualnie 

wyróżniony został Jacek Flis. Zawody rozegrano w Katowicach. 1287 

26 – 27 maja 1979 – młodzież uczestniczyła w obchodach Trybuny 

Robotniczej.1288 

31 maja 1979 –  w ramach akcji letniej OHP do Krynicy morskiej wyjechała 30 

osobowa grupa35 dziewcząt do pracy w Ośrodku wypoczynkowym ZNP. 

Opiekunem grupy był nauczyciel przysposobienia obronnego Aleksander 

Cieślak . 1289 

maj 1979 – „ Trauguciakiem roku ”  został uczeń klasy IV d Jarosław 

Strzelczyk ( wychowawca : Zenona Sikora )).1290 

4, 5 i 6 czerwca 1979 – w Częstochowie przebywał Papież Jan Paweł II              

( młodzież szkolna miała utrudnione spotkanie z papieżem ). 1291 

                                                           
1282 Tomaszewski i Flis w kadrze narodowej, „ Gazeta Częstochowska ” 1979 ( 25 IV _ 1 V ), nr 17 
1283 Kronika sportu szkolnego, „ Gazeta Częstochowska ” 1979 ( 4 – 10 IV ), nr 14 
1284 Uczniowie chronią przyrodę, „ Życie Częstochowy ” 1979 ( 21 – 22 IV ), nr 91 
1285 Powołano dalsze Kluby Olimpijczyka, „ Życie Częstochowy ” 1979 ( 23 IV ), nr 92 
1286 Kronika sportu szkolnego, „ Gazeta Częstochowska ” 1979 ( 25 IV – 1 V ), nr 17 
1287 R. Tomaszewski i LO im. Traugutta – najlepsi w kraju, „ Gazeta Częstochowska ” 1979 ( 2 – 8 V ), nr 18 
1288 Kronika szkolna w zbiorach muzeum szkolnego 
1289 Tamże. 
1290 II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta.90 lat tradycji, 2010, s.30 
1291 Tamże. 



27 czerwca 1979 – w Sopocie w finale mistrzostw Polski w szachach w turnieju 

indywidualnym Jacek Flis zajął trzecie miejsce.1292  

lipiec 1979 – Magdalena Ziora uczestniczyła w międzynarodowym obozie 

pracy; uczennica została wytypowana przez opiekuna OHP w szkole Aleksandra 

Cieślaka. 1293                          

                                                                                                                                                                                                                                   

sierpień 1979 – na 3 tygodniowy obóz OHP w Ostródzie  wyjechała grupa 20 

osób  pod opieka Aleksandra Cieślaka. 1294 

wrzesień 1979 – w świetlicy szkolnej zorganizowano wystawę Człowiek to 

brzmi dumnie. 1295 

wrzesień 1969 – szkołę odwiedził Władysław Terlecki, pisarz, scenarzysta, 

autor powieści i opowiadań, m.in. związanych tematycznie z powstaniem 

styczniowym, absolwent LO im. R. Traugutta z 1951 r.; w trakcie spotkania 

przybliżył najnowsze trendy w literaturze światowej.1296  

14 października 1979 – w sali NOT wręczono dyplom i puchar dla szkolnego 

koła LOP za zajęcie I miejsce w mieście. Opiekunem koła był nauczyciel 

biologii Antoni Jankowski.1297  

20 października 1979 - pod kierunkiem profesora Aleksandra Cieślaka  

młodzież zwiedzała Muzeum Wojska Polskiego a także obejrzała spektakl 

Dante Józefa Szajny w teatrze  Studio .1298 

7 grudnia 1979 – niezwykłą wystawę Polaków portret własny miały możliwość 

oglądać klasy uczestniczące w wycieczce do Krakowa. Wystawa prezentowana 

była w Muzeum Narodowym z okazji 100 – lecia rocznicy powstania tego 

muzeum. 1299 

                                                           
1292 Kolejne sukcesy szkolnych sportowców, „ Gazeta Częstochowska ” 1979 ( 27 VI – 3 VII ), nr 26 
1293 Kronika szkolna w zbiorach muzeum szkolnego 
1294 Tamże. 
1295 Tamże. 
1296 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 110 
1297 Kronika szkolna w zbiorach muzeum szkolnego 
1298 Tamże. 
1299 Tamże. 



jesień 1979 – harcerze uczestniczyli w wielu przedsięwzięciach związanych z 

porządkowaniem terenów przyszkolnych, w dzielnicy Błeszno ( sadzenie drzew 

i krzewów ), a także w zbieraniu surowców wtórnych.1300  

1980 

26 i 27 stycznia 1980– odbyła się tradycyjna studniówka, następnego dnia dla 

całej młodzieży szkolnej miał miejsce bal karnawałowy. Na studniówkę 

młodzież salę gimnastyczną zamieniła w stary zamek. 1301 

29 lutego 1980 – obszerny artykuł o harcerskim zespole Totem zamieściło Życie 

Częstochowy. Grupa zakwalifikowała się do strefowych eliminacji 

ogólnopolskiego konkursu Barwy przyjaźni, natomiast finał zaplanowano w 

zielonej Górze. Program artystyczny Totemu został wysoko oceniony przez 

częstochowskich krytyków muzycznych. Jedną z piosenek nagrał na swoje 

kasety Wifon. Zespól ten jednoczy różne grupy wiekowe z różnorodnymi 

zainteresowaniami. Jego trzon stanowią zespoły taneczne i muzyczne. 

Szczególną popularnością cieszą się prezentowane tańce ludowe – nawiązujące 

do tradycji regionu częstochowskiego.1302  

21 marca 1980 – krotki wywiad z uczennicą Magdaleną Ziorą zamieściło 

Częstochowskie Życie. Uczennica klasy czwartej powiedziała  … chcę 

studiować romanistykę. Decyzję podjęłam dopiero w tym roku. Przedtem 

myślałam o prawie i o naukach politycznych. . Wakacje spędziłam we Francji i 

tam wykrystalizowały się moje zainteresowania filologiczne.”1303  

marzec 1980 – koszykarze zdobyli pierwsze miejsce w mieście i województwie, 

zespól przygotował nauczyciel wychowania fizycznego – Andrzej Muszyński. 
1304 

26 kwietnia 1980 – Marek Skupień i Robert Korn – zostali włączeni do kadry 

reprezentacji województwa częstochowskiego przygotowującej się do występów 

w Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży. Robert Korn został uznany za 

                                                           
1300 Tamże. 
1301 Tamże. 
1302 Młodzi na scenie. „ Totem ” tańczy i śpiewa, „ Życie Częstochowy ” 1980 ( 29 II ), nr 51 
1303 Na finiszu przed egzaminami wiedzy, „ Życie Częstochowy ” 1980 ( 21 III ), nr 69 
1304 II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie. 90 lat tradycji, s. 89 



najbardziej wszechstronnego zawodnika turnieju strefowego i powołany został 

do kadry narodowej juniorów. 1305 

29 kwietnia 1980 – miała miejsce VI konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza, 

która  zakończyła kadencję . Otwarcia dokonała Komendantka Szczepu dh 

Maria Adamus i dh Jacek Chrapoński. W pierwszej części druhowie złożyli 

zobowiązania instruktorskie, następnie dh Jarosław Adamus przedstawił 

działalność roczną szczepu. 1306 

kwiecień 1980 – młodzież uczestniczy w XXVI Ogólnopolskim Rajdzie 

Świętokrzyskim .1307 

kwiecień 1980 – chór szkolny liczący ponad 100 uczennic wystąpił w 

koncercie, towarzysząc kwintetowi dętemu Filharmonii Częstochowskiej.1308  

kwiecień 1980 – Ewa Pokorska została laureatką Olimpiady Artystyczno – 

Plastycznej ( opiekun – Karolina Ściegienny ).1309  

1 maja 1980 – Dariusz Kowalski został włączony do kadry szermierzy objętych 

przygotowaniem do Ogólnopolskiej spartakiady Młodzieży. 1310 

3 maja 1980 – w obecności kuratora J. Czajkowskiego, Naczelnika Kuratorium 

– H. Rychter odbyła się Rada Pedagogiczna poświęcona incydentom z marca 

tego roku ( na sklepie handlowym Megasam grupa uczniów napisała w 

godzinach rannych napis Pomścimy Katyń; okazało się że wśród uczestników 

byli także uczniowie LO Traugutta) .1311 

maj 1980 – HSPS zorganizował trzydniowy biwak w Złotym Potoku i 

czterodniowy w Zakopanem.1312 

maj 1980 – młodzież zajęła piąte miejsce w konkursie Wiedzy Turystyczno – 

Krajoznawczej.1313 

                                                           
1305 Przed finałami VII OSM. Trzyletnia praca dała rezultaty, „ Życie Częstochowy ” 1980 ( 26 – 27 IV ), nr 99 
1306 Kronika szkolna w zbiorach muzeum szkolnego 
1307 Tamże. 
1308 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 126 
1309 II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie. 90 lat tradycji, s. 82 
1310 Przed finałami VII OSM. Szpadziści liczą na miejsce w czołówce, „ Życie Częstochowy ” 1980 ( 1 V ), nr 103 
1311 Kronika szkolna w zbiorach muzeum szkolnego 
1312 Tamże  
1313 Tamże. 



maj 1980 – „ Trauguciakiem roku ”  został uczeń klasy IV a Tomasz Denis ( 

wychowawca Jadwiga Wrzaszczyk ).1314 

30 czerwca  1980 – młodzież wyjechała na obóz językowy do NRD ( w sumie 

odbyły się cztery tury i trwały do 28 lipca ).1315 

czerwiec , lipiec 1980 – młodzież uczestniczyła w dwóch turnusach na obozie 

przysposobienia obronnego w Krzepicach.1316 

30 sierpnia 1980 – na Radzie Pedagogicznej Kurator Oświaty i Wychowania 

Czajkowski przedstawił nowego Dyrektora Szkoły mgr Honoratę Szyller. 1317 

1 września 1980 – zamknięto basen; rozpoczęły się prace remontowe. 1318 

25 września 1980 – częstochowska prasa prezentowała zespoły artystyczne, 

grupy o charakterze wokalno – instrumentalnym i chóry. W gronie najlepiej 

prezentujących się w Częstochowie znalazł się chór prowadzony przez 

Krzysztofa Pośpiecha.1319  

10 października 1980 – Robert Bojarski i Dariusz Kowalski należeli do 

najbardziej wyróżniających się szermierzy w Międzyszkolnym Klubie 

Sportowym Żak; z powodzeniem reprezentowali Częstochowę w różnego 

rodzaju turniejach. 1320 

październik 1980 – uczniowie z TPPR porządkowali groby żołnierzy 

radzieckich.1321 

październik – listopad  1980 – po wydarzeniach sierpniowych w Gdańsku na 

terenie szkoły powołano związek zawodowy Solidarność; przewodniczącym 

został wybrany rusycysta Włodzimierz Kolman. Do związku przystąpili 

wszyscy nauczyciele Traugutta. Były to pierwsze związki zawodowe w historii 

szkoły. Wcześniej, w pewnym sensie role te pełniła komisja socjalna. 1322 

                                                           
1314 II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta.90 lat tradycji, 2010, s.30 
1315 Tamże 
1316 Tamże. 
1317 Tamże. 
1318 Trwa remont pływalni „ Traugutta ”, „ Życie Częstochowy ” 1980 ( 11 XI ), nr 265; Przed „ sportową zimą ” 
tamże 1980 ( 3 XII ), nr 284 
1319 15 tysięcy uczniów w amatorskich zespołach, „ Życie Częstochowy ” 1980 ( 25 IX ), nr 224 
1320 Adepci białej broni, „ Życie Częstochowy ” 1980 ( 10 X ), nr 238 
1321 Kronika szkolna w zbiorach muzeum szkolnego 
1322 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 90 



5 listopada 1980 – odbyła się nadzwyczajna Rada Pedagogiczna z udziałem 

kuratora J. Czajkowskiego, wicekuratora H. Turka i wizytatora M. Więcława; 

wyjaśniano kulisy odwołania dyrektora Antoniego Drzazgi.1323 

8 listopada 1980 – Robert Bojarski i Dariusz Kowalski reprezentowali szkołę w 

zawodach szermierczych rozgrywanych w sali IV LO im. H. Sienkiewicza.1324 

grudzień 1980 –  dwukrotnie z młodzieżą spotkał się  Zygmunt Łęski, 

częstochowska legenda harcerstwa. 1325 

1981  

9 stycznia 1981 – Życie Częstochowy poinformowało o pracach remontowych 

prowadzonych na basenie LO Traugutta. Można było przeczytać  …Najstarszy 

w mieście, po piętnastu latach intensywnej eksploatacji doczekał się wreszcie 

remontu. Niestety, prowadzone tam od kilku miesiące parce nie zostały 

ukończone w terminie, jaki pierwotnie zakładano. W trakcie remontu okazało się 

bowiem, iż zakres robót trzeba znacznie rozszerzyć jeśli chce się doprowadzić 

basen do stanu używalności. Większość prac, w tym najcięższe np. wymiana 

bojlera została wykonana, obecnie trwa malowanie i przygotowuje się materiały 

do uzupełnienia glazury z niecce basenu…1326  

15 stycznia 1981 – Szymon Parafiniak startował w Zabrzu w mistrzostwach 

Polski w lekkoatletyce w konkurencji 60 m przez płotki.1327  

24 stycznia 1981 – Życie Częstochowy pisało o uczniach naszej szkoły, którzy 

brali udział na ryneczku przy Wałach Dwernickiego w akcji sprzedawania 

drzewek świątecznych w sposób nieoficjalny w ramach Straży Ochrony 

Przyrody.1328  

styczeń 1981 – samorząd szkolny i szkolne koło PCK zorganizowało zbiórkę 

ubrań i zabawek dla dzieci z domów dziecka. 1329 

                                                           
1323 Kronika szkolna w zbiorach muzeum szkolnego 
1324 II Ogólnopolski turniej szpadowy, „ Życie Częstochowy ” 1980 ( 7 XI ), nr 262 
1325 Kronika szkolna w zbiorach muzeum szkolnego 
1326 Duży ruch na krytych pływalniach. Remont basenu w Liceum im. Traugutta, „ Życie Częstochowy ” 1981 ( 9 I 
), nr 7 
1327 Młodzi lekkoatleci szlifują formę. Wkrótce ważne starty halowe, „ Życie Częstochowy ” 1981 ( 15 I ), nr 12 
1328 Akcje LOP, „ Życie Częstochowy ” ( 20 I ), nr 19 
1329 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 



styczeń 1981 – przez cały okres zimy młodzież ze szkolnego koła LOP 

opiekowała się ptactwem ( wyłożono ponad 155 kg karmy ). 1330 

16 lutego 1981 – po przeprowadzeniu prac remontowych uruchomiono basen 

szkolny. 1331 

6 marca 1981 – Piotr Kurpios znalazł się wśród dwudziestu najlepszych 

uczestników Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym na terenie 

Częstochowy. 1332 

11 marca 1981 – w 30 rocznicę powstania Obrony Cywilnej Kuratorium 

Oświata i Wychowania przeprowadziło w świetlicy szkolnej LO Traugutta 

finałowe zawody. Zwyciężyła Dorota Batorek z LO im. J. Słowackiego. 1333 

21 marca 1981 – młodzież pod opieką profesor Maryli Bojanek uczestniczyła w  

Topieniu Marzanny  i  Powitaniu Wiosny .1334 

30 marca 1981 – odbyło się  nadzwyczajne posiedzenie  Rady Pedagogicznej 

dotyczące strajku powszechnego , który miał odbyć się  31 marca 1981. 1335  

31 marca 1981 – ze względu na strajk generalny zajęcia w szkole zostały 

odwołane. 1336 

marzec 1981 – młodzież spotkała się z archeologiem wojewódzkim B. Głąbem. 
1337 

marzec 1981 – zespoły koszykówki chłopców zajęli pierwsze  miejsce w 

Częstochowie i drugie  w województwie, natomiast dziewczęta były drugie  

miejsce w mieście i pierwsze  w województwie. 1338 

9 – 12 kwietnia 1981 –  nauczyciele uczestniczyli w wycieczce trzydniowej w 

Pradze.1339  

                                                           
1330 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1331 Pływalnia w Liceum Traugutta już czynna, „ Życie Częstochowy ” 1981 ( 18 II ), nr 40 
1332 Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, „ Życie Częstochowy ” 1981 ( 6 III ), nr 54 
1333 Obrona Cywilna tematem konkursu, „ Życie Częstochowy ” 1981 ( 11 III ), nr 58 
1334 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1335 Tamże. 
1336 Tamże. 
1337 Tamże. 
1338 Tamże. 
1339 Tamże 



24 kwietnia 1981 - Życie Częstochowy pisało o uczniach naszej szkoły,  którzy 

brali udział w patrolu Ligii Ochrony Przyrody. Wymienieni uczniowie to : 

Tomasz Mężydło, Sławomir Manastarski , Paweł Lechowski . 1340  

24 kwietnia 1981 – w Katowicach odbyły się szermiercze mistrzostwa Polski 

Szkolnych Zespołów Sportowych. W 8 – osobowym finale juniorów młodszych 

tryumfował Robert Bojarski, a Dariusz Kowalski był trzeci. 1341 

kwiecień 1981 – w ramach działalności Koła Młodych Racjonalistów 

przedstawiono  dwa wykłady:  Czynniki determinujące postępowanie człowieka  

i  Czy możliwa jest wolność człowieka ? 1342 

kwiecień 1981 – uczniowie należący do Szkolnego Koła Turystycznego 

uczestniczyli w rajdzie szlakiem Kacpra Karlińskiego. 1343 

kwiecień 1981 – w eliminacjach centralnych Olimpiady Literatury i Języka 

Polskiego laury zdobyli Małgorzata Stępień ( opiekun Leokadia Kołodziejczyk 

), Tadeusz Jagodziński ( opiekun – Gustaw Gracki ) i Andrzej Kubik ( 

opiekun Otylia Gałecka ).1344  

maj 1981 – po zamachu 13 maja na Placu Św. Piotra na Ojca Świętego 

Samorząd Szkolny i Grono Pedagogiczne wystosowało do Watykanu telegram, 

z życzeniami jak najszybszego powrotu do zdrowia.1345  

maj – czerwiec 1981 - drużyna medyczno – sanitarna przygotowana przez 

nauczycieli : Zofią Muskalską i Aleksandra Cieślaka zajęła w zawodach 

miejskich drugie miejsce i w wojewódzkich czwarte. 1346 

maj 1981 – „ Trauguciakiem roku ”  został uczeń klasy IV a Jarosław Adamus ( 

wychowawca Dorota Nicpoń ).1347 

 

                                                           
1340 Uczniowie lic. Traugutta wśród najlepszych, „ Życie Częstochowy ” 1981 ( 30 IV ), nr 95 
1341 Częstochowscy szpadziści najlepsi w kraju, „ Gazeta Częstochowska ” 1981 ( 22 – 28 IV ), nr 16 
1342 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1343 Tamże. 
1344 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2000, s. 105 
1345 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1346 Tamże. 
1347 II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta.90 lat tradycji, 2010, s.30 



6 czerwca 1981 – 180 ośmioklasistów zostało dopuszczonych do wstępnych 

egzaminów do szkoły.1348  

czerwiec 1981 – szkolne SKO zgromadził sumę 79000 zł i zajęło w konkursie 

miejskim Dziś oszczędzam w SKO jutro w PKO drugie miejsce. 1349    

22 lipca 1981 – w mistrzostwach Polski szkół średnich drużyna szachowa LO 

Traugutta zajęła w mieście czwarte miejsce. 1350 

sierpień 1981 – pod opieką  Aleksandra Cieślaka młodzież uczestniczyła w 

obozie OHP w Słupsku. Uczniowie pracowali w słupskim MPO. W trakcie 

obozu zorganizowana została wycieczka do trójmiasta. Wieczorem w Teatrze 

STU z Krakowa obejrzano spektakl Michaiła Bułhakowa.1351   

1 września 1981 – etat nauczycieli obniżono do 20 godzin tygodniowo; po raz 

pierwszy wprowadzono 5 – dniowy tydzień pracy w szkolnictwie.1352 

25 września  1981 – pod opieka profesor Małgorzaty Biernackiej młodzież z 

TPPR uczestniczyła w Ogólnopolskiej Inauguracji Działalności TPPR w 

Piotrkowie Trybunalskim. 1353 

wrzesień 1981 – harcerze brali udział w dwudniowym rajdzie   Szlakami 

Żołnierzy Września.1354 

wrzesień 1981 – uczniowie klasy I e pod kierunkiem nauczycielki języka 

francuskiego Reginy Pajączek zorganizowali w Olsztynie I Złaz 

Trauguciaków.1355 

1 października  1981 – przewodniczącym Niezależnych Związków 

Zawodowych nauczycieli LO Traugutta został Antoni Jankowski. 1356 

11 października 1981 – w ramach Dni Filmu Radzieckiego młodzież obejrzała 

film Moskwa nie wierzy łzom.1357 

                                                           
1348 Egzaminy zadecydują o przyjęciach do szkół ponadpodstawowych, „ Życie Częstochowy ” 1981 ( 8 VI ), nr 
132 
1349 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1350 Sportowy kalejdoskop, „ Gazeta Częstochowska ” 1981 ( 22 – 28 VII ), nr 29 
1351 Kronika szkolna 
1352 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1353 Tamże. 
1354 Tamże. 
1355 Tamże. 
1356 Tamże. 
1357 Tamże. 



14 październik 1981 – w ramach Dnia Nauczyciela Życie Częstochowy 

zamieściło obszerny wywiad z nauczycielem LO Traugutta – Hieronimem 

Zygułą.1358  

22 października 1981 – ponownie został zamknięty basen szkolny. 1359 

4 listopada 1981 – we współzawodnictwie sportowym szkół średnich 

województwa częstochowskiego dziewczęta zajęły czwarte, a chłopcy siódme 

miejsce. 1360 

13 grudnia 1981 – po wprowadzeniu stanu wojennego resort szkolnictwa objął 

generał Zygmunt Huszcza ; zawieszono także nowo powstałe na terenie szkoły 

związki zawodowe. 1361 

14 grudnia 1981 – w związku wprowadzeniem stanu wojennego zajęcia szkolne 

zostały odwołane. 1362 

30 grudnia 1981 – odbyła się Rada Pedagogiczna, omawiano sprawy związane 

z ewentualnym wznowieniem zajęć szkolnych. 1363 

1982  

4 stycznia 1982 – wznowiono zajęcia szkolne; na wszystkich lekcjach 

wychowawczych omawiano dekret stanu wojennego.1364 

4 stycznia 1982 – w obecności Komisarza Wojskowego płk K. Wodyki apel z 

młodzieżą przeprowadziła dyrektor szkoły; z wszystkimi klasami czwartymi 

spotkał się Komisarz Wojskowy kapitan W. Raszka. 1365 

19 stycznia 1982 – o baraku możliwości korzystania z basenu pisała 

częstochowska prasa. …Niestety, nadal pozbawiona jest możliwości korzystania 

z własnej pływalni młodzież liceum Traugutta. Mimo zakończenia remontu, 

obiekt nie może być użytkowany, bo nie ma koksu na ogrzewanie. Ze 120 ton 

                                                           
1358 Nasza rozmowa. „ Cenić siebie, młodzież i matematykę”…, „ Życie Częstochowy ” 1981 ( 14 X ), nr 240 
1359 Pływanie na sucho ? Basen liceum Traugutta zamknięty, „ Życie Częstochowy ” 1981 ( 22 X ), nr 246 
1360 Ze sportu szkolnego. . Współzawodnictwo sportowe szkół, „ Gazeta Częstochowska ” 1981 ( 4 – 10 XI ), nr 44 
1361 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1362 Tamże. 
1363 Tamże. 
1364 Tamże. 
1365 Tamże. 



potrzebnego opału szkoła posiada jedynie 13. Przy tej ilości basen mógłby 

działać tylko przez miesiąc…. 1366  

styczeń 1982 – młodzież ze szkolnego koła PCK zorganizowała dla dzieci z 

domów dziecka   „Mikołajki .1367 

7 lutego 1982 – to była wyjątkowa „studniówka ” – ze względu na stan wojenny 

i wprowadzoną godzinie policyjną rozpoczęła się o 16.00 a skończyła się o 

21.30.1368 

luty 1982 – harcerze uczestniczyli w 3 – dniowej wycieczce do Wysokiej 

Lelowskiej.1369 

14 kwiecień 1982 – podczas wojewódzkiej olimpiady szachowej szkól 

ponadpodstawowych zespół LO Traugutta zajął trzecie miejsce. 1370 

21 kwietnia 1982 – w rozgrywkach koszykarskich o mistrzostwo województwa 

( turniej rozgrywano pod nazwą : Klasa Okręgowa Juniorek / Juniorów ), zespół 

dziewcząt zdobył mistrzostwo a zespół chłopców wicemistrzostwo.1371  

kwiecień 1982 – Przemysław Płowecki, Mariusz Kilan i Robert Gładych 

reprezentowali szkołę w zawodach miejskich ( trzecie miejsce ) i wojewódzkich 

( drugie miejsce ) konkursu  Polska leży nad Bałtykiem.1372 

kwiecień 1982 – po wygraniu eliminacji miejskich i wojewódzkich Przemysław 

Płowecki  uczestniczył w zawodach centralnych ( reprezentując województwo 

częstochowskie ) w konkursie  Polska leży nad Bałtykiem.1373 

 kwiecień 1982 – młodzież uczestniczyła w turnieju  Młodzież zapobiega 

pożarom i zajęła trzecie miejsce; indywidualnie Przemysław Płowecki też był 

trzeci.1374 

kwiecień 1982 – Katarzyna Popczyk i Renata Gęsikowska zostały 

laureatkami Olimpiady z Języka Francuskiego ( opiekun – Regina Pajączek ), 

                                                           
1366 W „ Traugucie ” brakuje opału, „ Życie Częstochowy ” 1982 ( 19 I ), nr 3 
1367 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1368 Tamże. 
1369 Tamże. 
1370 Olimpiada szkół podstawowych i ponadpodstawowych, „ Gazeta Częstochowska ” 1982 ( 14 IV ), nr 11 
1371 Pod koszem, „ Gazeta Częstochowska ” 1982 ( 21 IV ), nr 12 
1372 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1373 Tamże. 
1374 Tamże. 



Krzysztof Borowicz  natomiast uczestniczył w finale Olimpiady Wychowania 

Technicznego ( opiekun – Henryk Pogłodziński ). 1375 

kwiecień 1982 – w zawodach miejskich szkól ponadpodstawowych Sprawni jak 

żołnierzy drużyny chłopców i dziewcząt zajęły trzecie miejsca.1376 

kwiecień 1982 – poważne wyróżnienie spotkało chór szkolny prowadzony przez 

Annę Gołębiewską; wziął udział w raz z orkiestra symfoniczna we wspólnym 

koncercie. 1377  

maj 1982 – „ Trauguciakiem roku ”  został uczeń klasy IV c Grzegorz Borowicz 

( wychowawca Jadwiga Wrzaszczyk ).1378 

lipiec – sierpień 1982 – dziewczęta pracowały w ramach obozów OHP w 

ośrodku wczasowym w Łebie i Ustce.1379 

31 sierpnia 1982 – w szkole miały miejsce całodobowe dyżury nauczycieli 

mające na celu obserwacje budynku szkolnego narażonego na prowokację ; w 

tym czasie na błoniach jasnogórskich odprawiano nabożeństwo dla młodzieży 

szkolnej i pedagogów. Po zakończeniu uroczystości młodzież została 

zaatakowana w III Alei. Zamieszki z użyciem gazu łzawiącego trwały blisko 

dwie godziny.1380  

4 września 1982 – ucznia Jacka Bednarskiego przesłuchiwała Milicja i SB w 

związku z zatrzymaniem go 31 sierpnia po nabożeństwie jasnogórskim.1381 

6 września 1982 – klasy czwarte brały udział w spotkaniu z prokuratorem 

Kasprzyckim.1382 

wrzesień 1982 – nauczycielka języka niemieckiego  Maryla Bojanek 

zainicjowała nowy ruch harcerski Jazon. 1383 

październik 1982 – nowo powstały ruch harcerski  Jazon uczestniczył  w  

Święcie liścia klonu  w Zakopanem.1384 

                                                           
1375 II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie. 90 lat tradycji, s. 39 
1376 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1377 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1378 II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta.90 lat tradycji, 2010, s.30 
1379 Tamże. 
1380 Tamże. 
1381 Tamże. 
1382 Tamże. 
1383 Tamże. 
1384 Tamże. 



12 października 1982 – odbył się uroczysty apel z okazji Święta Wojska 

Polskiego; przy tej okazji szkoła została odznaczona Medalem LOK. 1385 

październik 1982 – drużyna szachowa zajęła pierwsze miejsce w 

Częstochowie, natomiast drużyna  chłopców w piłce ręcznej drugie miejsce ( 

opiekunem był nauczyciel wychowania fizycznego – Andrzej Mleczko ).1386 

6 listopada 1982 – w konkursie na najlepiej działające w mieście szkolne koło 

LOP zajęło pierwsze miejsce.1387 

8 – 11 listopada 1982 – w związku z apelem związku zawodowego Solidarność 

do strajku generalnego w Polsce w szkole dyżurowali nauczyciele do godz. 

20.00; władze obawiały się, aby na terenie szkoły nie grupowała się młodzież w 

godzinach popołudniowych. 1388 

9 listopada 1982 – wychowawcy przeprowadzili zebrania z rodzicami, gdzie 

omawiano  ochronę   młodzieży podczas zaplanowanego strajku  Solidarności w 

dniu 10 listopada. 1389 

grudzień 1982 –w nawiązaniu do akcji młodzieży z połowy lat 70. 

przeprowadzono konkurs  Puma 82 .1390 

grudzień 1982 – szkolne koło PCK zorganizowało  Mikołajki  dla dzieci z 

Domu Dziecka 1391 

1983 

13 stycznia 1983 – finał Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 

rozegrano pod hasłem Ojczyzna – Naród – Państwo. Wśród piętnastu finalistów 

znalazł się także uczeń LO Traugutta – Dariusz Jelonek. 1392 

21 marca 1983 –  harcerze wzięli udział w corocznym rajdzie Topienia 

Marzanny.1393 

                                                           
1385 Tamże. 
1386 Tamże. 
1387 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1388 Tamże. 
1389 Tamże. 
1390 Tamże. 
1391 Tamże.  
1392 Finaliści Olimpiady Wiedzy o Polsce, „ Życie Częstochowy ” 1983 ( 13 I ), nr 10 
1393 Kronika szkolna II LO im. R. Traugutta 1981 / 1983 



23 marca 1983 – szkole koło LOP wyemitowało audycję radiową w szkolnym 

radiowęźle Problemy zanieczyszczenia wód.1394 

31 marca 1983 – w szkole powołano nowy związek zawodowy OPZZ. 8 

października 1982 rząd wydał ustawę o związkach zawodowych. Nauczyciele 

stanęli przed problemem i dylematem, czy przystąpić do nowych związków 

zawodowych. Zdecydowana większość grona pedagogicznego zgłosiła akces do 

nowych związków kontrolowanych przez ówczesne organa partyjne, zaś 

mniejszość nauczycieli szkoły nie ugięła się namowom i naciskom i nie złożyła 

podpisu na deklaracji, co oznaczało, że formalnie należeli dalej do NSZZ 

Solidarność. 1395 

14 kwietnia 1983 – drużyna szachistów zwyciężyła w wojewódzkiej 

Olimpiadzie Szachowej. 1396 

22 kwietnia 1983 – nastąpiły zmiany w regulaminie egzaminów dojrzałości; 

matematyka przestała być obowiązkowym przedmiotem do zdawania na 

maturze. Oprócz języka polskiego, przedmiotu obowiązkowego na egzaminie 

pisemnym, drugi przedmiot uczeń wybierał w zależności od typu szkoły lub 

profilu. 1397 

kwiecień 1983 – grupa 20 harcerzy uczestniczyła w Rajdzie Świętokrzyskim.1398 

kwiecień 1983 – przeprowadzono na terenie szkoły zbiórkę pieniężną na 

budowę pomnika  Poległym w obronie Ojczyzny.1399 

kwiecień 1983 – Robert Tomaś został finalistą Olimpiady Literatury i Języka 

Polskiego ( opiekun – Jadwiga Wrzaszczyk ), Dariusz Jelonek Olimpiady 

Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym ( opiekun – Zenona Sikora ).1400 

kwiecień 1983 – w mistrzostwach Częstochow, a następnie województwa  w 

koszykówce zespoły dziewcząt i chłopców zajęły drugie miejsca. 1401 

18 maja 1983 – w Gazecie Częstochowskiej o oczekiwaniach tematycznych na 

maturze wypowiadali się uczniowie LO Traugutta : Beata Zyska, Dorota Gonet, 

                                                           
1394 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1395 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2000, s. 90 
1396 Tamże, s. 146 
1397 J. Kołodziejski, 85 lat Gimnazjum i Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie1920 – 2005, s. 27 
1398 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1399 Tamże. 
1400 II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie. 90 lat tradycji, s. 38 
1401 Tamże, s. 89 



Marek Bajek, Krzysztof Wróbel, Dariusz Furmanek, Dariusz Kuczyński, 

Jarosław Całus i Janusz Wojtal.1402  

maj 1983 – „ Trauguciakiem roku ”  został uczeń klasy IV a Marek Knaś ( 

wychowawca : Włodzimierz Kolman ).1403 

czerwiec 1983 – szkolna drużyna  sanitarna zajęła V miejsce w zawodach 

miejskich.1404 

czerwiec 1983 – dziewczęta w ramach obozów OHP pracowały przez cały 

miesiąc a Ośrodku Wczasowym Huty im. B. Bieruta w Łebie.1405 

czerwiec 1983 – 15 dziewcząt w ramach obozu OHP pracowało w ośrodku 

wypoczynkowym  w Gdańsku Sobieszowie.1406 

27 lipca 1983 – Beata Kowalska i Katarzyna Wilczyńska przebywały na obozie 

PCK  reprezentując tym samym nasza szkołę ( obóz trwał do 16 sierpnia ).1407 

wakacje 1983 – pod opieką Aleksandra Cieślaka przez cały okres wakacji 

młodzież pracował w Ośrodku Wypoczynkowym  Instal w Zawadach. 1408 

29 sierpnia 1983 – odbyła się rada pedagogiczna, pracę rozpoczyna jako 

nauczyciel łaciny i języka francuskiego Małgorzata Kulawiak ( Jackowska ) – 

póżnieszydyrektor LO im. R. Traugutta od 2012 roku.1409 

wrzesień 1983 – w klubie Kolejarz  odbyło się ogólnopolskie podsumowanie 

akcji OHP; wśród wyróżnionych szkolnych komend znalazła się również  z 

komenda OHP z naszej szkoły. 1410 

wrzesień 1983 – odbył się III Złaz Trauguciaków.1411 

                                                           
1402 Zaczęto egzaminy ustne, „ Gazeta Częstochowska ”  1983 ( 18 V ), nr 20 
1403 II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta.90 lat tradycji, 2010, s.30 
1404 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1405 Tamże. 
1406 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1407 Tamże. 
1408 Tamże. 
1409 Tamże. 
1410 Tamże. 
1411 Tamże. 



październik 1983 – z młodzieżą spotkała się rodowita częstochowianka 

Krystyna Kolińska, znana pisarka, m.in. autorka książek : o Henryku 

Sienkiewiczu i o Stanisławie Przybyszewskim. 1412 

6 grudnia 1983 – młodzież z PCK przekazała wcześniej zebrane rzeczy i 

zabawki do domu Dziecka na ul. Staszica.1413 

24 grudnia 1983 –ukazał się obszerny artykuł o nauczycielce plastyki Elżbiecie 

Ledeckiej zamieściło Życie Częstochowy. 1414Życie nr 305 

1984  

19 stycznia 1984 – z kilkoma uczniami LO Traugutta przeprowadzono 

rozmowę na temat ich planów wyboru studiów po ukończeniu liceum. Wywiadu 

udzielili : Dariusz Jelonek, Robert Stolarski, Krzysztof Turek, Agata Warchoł i 

Piotr Żmigrodzki.1415  

styczeń 1984 – w czasie ferii zimowych młodzież wypoczywała  na zimowisku 

w Nałęczowie. Kierownikiem został Aleksander Cieślak, a wychowawcami : 

Jadwiga Wrzaszczyk i Kazimierz Zygmunt. 1416 

7 lutego 1984 – o modernizacji basenu szkolnego pisała częstochowska prasa, 

wg planów jeszcze w tym miesiącu powinna być oddana do użytku. 1417 

17 marca 1984 – Życie Częstochowy zapowiadało wielki finał drużyn 

koszykarskich województwa częstochowskiego; wśród nich zagrały dwa 

zespoły LO Traugutta\ , które wywalczyły drugie miejsca.1418 

marzec 1984 – Maciej Patrzyk, Wojciech Jankowski i Michał Stankiewicz 

zostali wytypowani na studia techniczne w NRD.1419 

marzec 1984 – na terenie szkoły  zorganizowano drugą pracownię 

biologiczną.1420 

                                                           
1412 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 110 
1413 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1414 Nasze spotkania. Elżbieta i Lech Ledeccy, „ Życie Częstochowy ” 1983 ( 24 – 25 – 26 XII ), nr 305 
1415 Co dalej maturzysto ? Uczniowie „ Traugutta ” mówią o planach na przyszłość. „ Życie Częstochowy ” 1984 ( 
19 I ), nr 16 
1416 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1417 Czy każdy może korzystać z basenów ? Jeszcze raz o pływaniu zima, „ Życie Częstochowy ” 1984 ( 7 II ), nr 32 
1418 Młodzieżowe igrzyska, „ Życie Częstochowy ” 1984 ( 17 – 18 III ), nr 66 
1419 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1420 Tamże. 



1 kwietnia 1984 – w szkole miała miejsce Republika Uczniowska ; na czas 

lekcji uczniom dyrekcja szkoły przekazała władzę; lekcję prowadzili wybrani 

uczniowie, nauczyciele zasiadali w ławkach jako uczniowie. 1421 

kwiecień 1984 – Piotr Żmigrodzki ( opiekun – Jadwiga Wrzaszczyk ), Robert 

Stolarski ( opiekun – Leokadia Kołodziejczyk ) i Dorota Olenderek 

uczestniczyli w finale  centralnej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego; 

Agata Kuźnik ( opiekun – Regina Pajączek ) została finalistką Olimpiady 

Języka Francuskiego i Dorota Motyl ( opiekun – Elżbieta Ledecka ) w 

Olimpiadzie Artystycznej. 1422 

kwiecień 1984 – sukcesem zakończył się start piłkarzy ręcznym w rozgrywkach 

miejskich i wojewódzkich; w obu tych turniejach drużyna chłopców zdobyła 

pierwsze miejsce; zespół przygotował i prowadził Andrzej Mleczko. 1423 

maj 1984 – drużyna dziewcząt zajęła pierwsze  miejsce  w mieście w zawodach 

pożarniczych rozgrywanych na stadionie Victorii  w Częstochowie.1424 

maj 1984 – „ Trauguciakiem roku ”  został uczeń klasy IV a Krzysztof Turek ( 

wychowawca Jacek Wiekiera ).1425 

czerwiec 1984 – szkolna drużyna medyczno – sanitarna prowadzona przez Zofię 

Muskalską i Aleksandra Cieślaka zajęła w zawodach miejskich i wojewódzkich 

trzecie miejsce.1426    

czerwiec 1984 – dziewczęta uczestniczyły w ramach pracy w obozach OHP od 

1  czerwca do 30 września  w domu wczasowym w Ustce.1427 

7 lipca 1984 – Anna Popielarz w konkurencji skoku wzwyż została 

zakwalifikowana  na finał Spartakiady Młodzieży.1428  

11 lipca 1984 – szóste  miejsce dziewcząt i siódme chłopców to wyniki 

współzawodnictwa szkół ponadpodstawowych w województwie. 1429 

                                                           
1421 Tamże. 
1422 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2010, s. 105 
1423 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1424 Tamże. 
1425 II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta.90 lat tradycji, 2010, s.30 
1426 Tamże. 
1427 Tamże. 
1428 Kalejdoskop sportowy, „ Życie Częstochowy ” 1984 ( 7- 8 VII ), nr 161 
1429 Najlepsi w regionie, „ Gazeta Częstochowska ” 1984 ( 11 VII ), nr 21 



30 sierpnia 1984 – odbyła się powakacyjna Rada  Pedagogiczna; prace w szkole 

rozpoczynają dr Janusz Kołodziejski ( późniejszy dyrektor w latach 1999 – 

2006 ).1430 

20 października 1984 – szkolne koło LOP zdobyło pierwsze miejsce w mieście 

za najbardziej kreatywne i wszechstronnie działające. 1431 

listopad 1984 – chór szkolny wystąpił w częstochowskiej filharmonii 

prezentując  muzykę Krzysztofa Komedy. 1432 

1985 

6 stycznia 1985 – szkoła uczestniczyła w akcji budowania lodowisk na boiskach 

szkolnych; akcje propagowało Kuratorium Oświaty i Wychowania wraz z 

Życiem Częstochowy. 1433 

22 stycznia 1985 – w hali zabrzańskiego Górnika przeprowadzono eliminacje 

do halowych mistrzostw Polski juniorów. Do zawodów tych zakwalifikowała się 

Anna Popielarz reprezentująca klub Budowlanych Częstochowa. 1434 

30 stycznia 1985 – w hali IV LO im. H. Sienkiewicza rozegrano I Halowy 

Miting Lekkoatletyczny; w skoku wzwyż zwyciężyła Anna Popielarz skacząc 

165 cm . 1435 

6 marca 1985 – w ramach rozgrywek koszykarskich  o Puchar Makroregionu 

zespół LO Traugutta( pod nazwą : SKS Traugutta Częstochowa ) zajął szóste 

miejsce. 1436 

marzec 1985 – w zawodach strzeleckich organizowanych przez Ligę Obrony 

Kraju w konkurencji  3 x 10 strzałów Małgorzata Stefanowska zajęła pierwsze 

miejsce w mieście. Uczennice przygotował trener strzelectwa Tadeusz Gleń, 

który współpracował ze szkołą.1437 

                                                           
1430 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1431 Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2000, s. 136 
1432 Tamże, s. 126 
1433 Życie Częstochowy 1985 ( 6 I ),, nr 4 
1434 Kalejdoskop sportowy, „ Życie Częstochowy ” 1985 ( 22 I ), nr 19; CKS Budowlani w halowych MP juniorów, „ 
Gazeta Częstochowska ” 1985 ( 13 II ), nr 7 
1435 Lekka atletyka w hali, „ Gazeta Częstochowska ” 1985 ( 30 I ), nr 4 
1436 Koszykówka, „ Gazeta Częstochowska ” 1985 ( 6 III ), nr 10 
1437 Kronika Szkolna. 



kwiecień 1985 – koszykarze w rozgrywkach szkół średnich w mieście i 

województwie wywalczyli drugie miejsce, zespół prowadził Andrzej 

Muszyński.1438  

kwiecień 1985 – piłkarze ręczni pod wodzą Andrzeja Mleczki zdobyli 

mistrzostwo Częstochowy.1439 

kwiecień 1985 – w Wojewódzkiej Lidze z Strzelaniu z Karabinka 

Pneumatycznego Izabela Jaśko zajęła pierwsze miejsce, a drużyna dziewcząt 

trzecie; zawody przeprowadzono na terenie LO Traugutta. Uczennice 

przygotował nauczyciel przysposobienia obronnego Aleksander Cieślak.1440 

kwiecień 1985 – uczniowie Traugutta powtórzyli sukces a poprzedniego roku. 

Do centralnych eliminacji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 

zakwalifikowali się uczniowie Agnieszka Piskorska i Agnieszka Zakrzewska. 

Polonistką przygotowująca młodzież do olimpiady była Leokadia 

Kołodziejczyk.1441  

8 maja 1985 – na stadionie budowlanych rozegrano zawody lekkoatletyczne z 

cyklu rozgrywek ligi wojewódzkiej; w skoku wzwyż zwyciężyła Anna Popielarz 

( 165 cm ).1442  

13 – 14 maja 1985 – młodzież szkolnego koła LOP pod opieka nauczyciela 

biologii Romana Biłosa brała udział w zalesianiu i pielęgnacji drzewostanu.1443 

15 maja 1985 – koszykarze zajęli trzecie miejsce w wojewódzkiej lidze 

koszykarskiej.1444  

18 maja 1985 – w zawodach lekkoatletycznych w ramach mistrzostw szkół 

ponadpodstawowych w wieloboju w skoku wzwyż zwyciężyła Anna Popielarz. 
1445 

maj 1985 – szkolna drużyna dziewcząt w zawodach  Sprawni jak żołnierze 

zajęła w województwie drugie  miejsce. 1446 

                                                           
1438 Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2000, s. 142 
1439 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1440 Kronika Szkolna. 
1441 Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2000, s. 105 
1442 Inauguracja ligi wojewódzkiej, „ Gazeta Częstochowska ” 1985 ( 8 V ), nr 19 
1443 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1444 Sport szkolny, „ Gazeta Częstochowska ” 1985 ( 15 V ), nr 20 
1445 Zawody w lekkoatletyce, „ Gazeta Częstochowska ” 1985 ( 29 V ), nr 22 
1446 Kronika szkolna. 



maj 1985 – w zawodach pożarniczych zespół dziewcząt wywalczył pierwsze 

miejsce. Oprócz wiadomości teoretycznych dziewczęta musiały wykazać się 

szybkim gaszeniem ognia hydronetką, gaszeniem benzyny kocem gaśniczym i 

umiejętnym rozkładaniem węża gaśniczego. 1447 

maj 1985 – „ Trauguciakiem roku ”  został uczeń klasy IV b Wojciech Piskorski 

( wychowawca : Dorota Nicpoń  ).1448 

1 czerwca 1985 – dziewczęta pod kierunkiem  Aleksandra Cieślaka  rozpoczęły 

pracę w domu wczasowym w Ustce w ramach obozów OHP ( akcja trwała do 20 

września ). 1449 

1 czerwca 1985 – wyjechał kilkuosobowy obóz OHP do Łeby ( pracował od 1 

czerwca do 2 lipca ).1450 

26 czerwca 1985 – w zawodach strzeleckich z broni palnej Srebrne muszkiety  

drużyna dziewcząt zajęła drugie miejsce w województwie .1451  

czerwiec 1985 – szkolny zespół szachowy zajął pierwsze miejsce w mieście.1452 

czerwiec 1985 – zespół lekkoatletek zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji szkól 

średnich  w mieście i województwie. 1453 

czerwiec 1985 – w zawodach Sprawni jak żołnierze dziewczęta (  Agata 

Stępniak, Agata Ressler, Agnieszka Niebieszczańska, Izabela Jaśko, Magda 

Coner i Anna Popielarz ) i (  Zbigniew Wojsa, Michał Zakrzewski, Przemysław 

Styczeń, Piotr Bubel i Jerzy Cholewiński ) chłopcy zajęli I miejsce w mieście; 

podczas tych zawodów uczniowie musieli napisać test, wykonać rzut granatem 

do celu, wykonać bieg na 1000 m, a także wykazać się sporymi umiejętnościami 

w udzielaniu pomocy.1454 

                                                           
1447 Tamże.  
1448 II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta.90 lat tradycji, 2010, s.30 
1449 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
 
1450 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1451 „ Srebrne muszkiety były blisko ” „ Gazeta Częstochowska ” 1985 ( 26 VI ), nr 26 
1452 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1453 Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2000, s. 138 
1454 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 



czerwiec 1985 – w zawodach marynistycznych  Polska leży nad Bałtykiem  

drużyna chłopców zajęła trzecie miejsce, a  Piotr Jakubowski był czwarty w 

klasyfikacji indywidualnej. 1455 

czerwiec 1985 – pod kierunkiem Zofii Muskalskiej i Aleksandra Cieślaka 

drużyna medyczno – sanitarna zajęła pierwsze  miejsce w zawodach miejskich i 

wojewódzkich.1456 

25 czerwca 1985 – na plenarnej Radzie Pedagogicznej pożegnano ustępującą ze 

stanowiska zastępcy dyrektora szkoły Jadwigę Bielową. 1457 

1 lipca 1985 – pracę podjął obóz OHP w domu wczasowym w Świnoujściu.1458 

1 – 21 lipca 1985 – hufiec OHP złożony z 26 naszych uczniów pracował w 

fabryce  Melodia.1459 

3 lipca 1985 – Życie Częstochowy przeprowadziło obszerny wywiad z laureatką 

Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – Agnieszką Piskorską. … W szkole 

podstawowej bardziej odpowiadały mi przedmioty ścisłe. Szczególnie 

fascynowała mnie fizyka, toteż sadziłam, że właśnie jej pozostanę wierna. 

Zdradziłam ją jednak na rzecz literatury z chwilą podjęcia nauki w Traugucie. 

Niewątpliwie stało się to za sprawa mojej polonistki Leokadii Kołodziejczyk, 

która rozbudziła i na dobre zaszczepiła we mnie umiłowanie języka polskiego… 

.1460 

lipiec  1985 – odbył się szkolny obóz wędrowny po wybrzeżu  pod kierunkiem 

nauczyciela matematyki Jacka Wiekiery. W trakcie obozu uczniowie zwiedzali 

miasta, miasteczka ; zakwaterowani byli w przystosowanych salach szkolnych. 
1461 

1 września 1985 – cała społeczność szkolna  uczestniczyła w uroczystości 

odsłonięcia pomnika Poległym w Obronie Ojczyzny.1462 

                                                           
1455 Tamże. 
1456 Tamże. 
1457 Tamże. 
1458 Tamże. 
1459 Tamże. 
1460 Absolwentka liceum Traugutta laureatką olimpiady j. polskiego, „ Życie Częstochowy ” 1985 ( 3 VII ), nr 153 
1461 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1462 Tamże. 



2 września 1985 – uroczyście rozpoczęto rok szkolny 1986 / 87; na stanowisko 

wicedyrektora szkoły powołano dotychczasowa nauczycielkę geografii Krystynę 

Krupop – Iskrę.1463 

9 września 1985 – szkolne koło LOP odebrało dyplom za najlepiej pracujące na 

terenie Częstochowy w roku szkolnym 1984 / 1985.1464 

11 września 1985 – Anna Popielarz w zawodach lekkoatletycznych o awans do 

drugiej ligi zajęła w skoku wzwyż drugie miejsce z rezultatem 160 cm.1465  

25 – 30 września 1985 – nauczyciele uczestniczyli w wycieczce do Budapesztu; 

głównym sponsorem wyjazdu był zakład opiekuńczy Komobex. 1466 

14 października 1985 – w przeprowadzonym plebiscycie na 

najpopularniejszego  profesora LO Traugutta  zwyciężył nauczyciel matematyki 

Władysław Kosiński ( pseudonim KOSA ).1467 

październik 1985 – w podsumowaniu szkolnych komend OHP piąte miejsce 

zdobyła komenda prowadzona przez nauczyciela przysposobienia obronnego 

Aleksandra Cieślaka.1468 

1 listopada 1985 – harcerze zapalali znicze na cmentarzach częstochowskich na 

grobach bohaterów II wojny światowej.1469 

8 listopada 1985 – Anna Popielarz została zakwalifikowana do kadry juniorów 

w skoku wzwyż . 1470 

listopad 1985 – w Wojewódzkiej Olimpiadzie Szachowej zespół chłopców 

wywalczył trzecie miejsce. 1471 

1 grudnia 1985 –obchodzono Dzień bez papierosa; z tej okazji w szkole 

pojawiło się wiele plakatów ukazujących szkodliwość palenia.1472 

                                                           
1463 Tamże. 
1464 Tamże. 
1465 Sport, Sport, „ Życie Częstochowy ” 1985 ( 11 IX ), nr 212; Lekkoatleci CKS budowlani w II lidze, „ Gazeta 
Częstochowska ” 1985 ( 18 IX ), nr 38 
1466 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1467 Tamże. 
1468 Kronika szkolna. 
1469 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1470 Ze sportu. Lekkoatleci przed nowym sezonem, „ Życie Częstochowy ” 1985 ( 8 XI ), nr 260 
1471 Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2000, s. 146 
1472 Tamże.  



1986 

31 stycznia 1986 – rozpoczęło się zimowisko w Nałęczowie, którym kierował 

Aleksander Cieślak.1473 

styczeń 1986 – w mistrzostwach Częstochowy szkół średnich w jeździe szybkiej 

na lodzie  zespół dziewcząt zdobył wicemistrzostwo miasta. 1474 

26 lutego 1986 – w Częstochowie rozegrano igrzyska młodzieży w jeździe 

szybkiej na lodzie, drużyna dziewcząt zajęła drugie miejsce, a chłopców 

czwarte. Indywidualnie Edyta Mika była trzecia. 1475 

15 marca 1986 – w wojewódzkim konkursie matematycznym zwycięstwo 

odniosła dwunasto osobowa drużyna LO Traugutta. Indywidualnie najlepsi byli 

Marcin Engel i Monika Staśkiewicz. Uczniów przygotowali nauczyciele 

matematyki Barbara Kawka i Władysław Kosiński.1476  

marzec 1986 – drużyna piłki ręcznej chłopców kierowana przez nauczyciele 

wychowania fizycznego Andrzeja Mleczkę wywalczyła pierwsze miejsce w 

rozgrywkach miejskich i drugie w województwie. 1477 

kwiecień 1986 – na zaproszenia nauczyciela muzyki Krzysztofa Pośpiecha z 

młodzieżą spotkał się dziennikarz muzyczny współpracujący z Programem III 

Polskiego Radia – Wojciechem Manem. 1478 

kwiecień 1986 – w rozgrywkach koszykówki drużyna chłopców zajęła drugie 

miejsce w mieście i województwie, natomiast zespól dziewcząt w rozgrywkach 

miejskich był pierwszy.1479 

kwiecień 1986 – Aleksandra  Hejno została wybrana jako nową przewodniczącą 

szkolnego koła PCK.1480 

                                                           
1473 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1474 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2000, s. 145 
1475 Wyniki, wyniki, „ Gazeta Częstochowska ’ 1986 ( 26 II ), nr 9 
1476 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2000, s. 107 
1477 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1478 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2000, s. 110 
1479 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1480 Tamże.  



kwiecień 1986 – w konkursie plastycznym organizowanym prze Ligę Ochrony 

Przyrody  Ja i ochrona środowiska drużyna LO Traugutta zajęła trzecie  

miejsce.1481 

kwiecień 1986 – w strzeleckich zawodach Ligii Wojewódzkiej z karabinka 

pneumatycznego drużyna dziewcząt zajęła trzecie miejsce, a chłopców piąte. W 

konkurencji indywidualnej Dariusz Kordys został zwycięzcą Ligii.1482   

kwiecień 1986 – Adam Dobosz i Jacek Wiecki ( opiekun – Janusz 

Kołodziejski ) uczestniczyli w finale centralnym Olimpiady Wiedzy o Polsce i 

Świecie Współczesnym, natomiast Janusz Chmielewski ( opiekun – Otylia 

Gałecka ) w finale centralnym Olimpiady  Chemicznej. 1483 

kwiecień 1986 – w miejskich zawodach obronnych  Sprawni jak żołnierze  

drużyny  dziewcząt (Edyta Zębik, Ilona Lisiecka, Ewa Wojtal, Małgorzata 

Solecka, Marzena Knapik, Monika Skrzypczak )) i chłopców ( Robert 

Jankowski, Marek Czerwiński, Tomasz Mazanek, Piotr Stefańczyk, Adam 

Leśniewski i Marcin Trzepaczyński) zajęły pierwsze miejsca.1484 

kwiecień 1986 – drużyna koszykarska dziewcząt zajęła w rozgrywkach 

miejskich pierwsze miejsce, natomiast w wojewódzkich drugie.1485  

14 maja 1986 – Anna Popielarz uzyskała bardzo dobry wynik w skoku wzwyż  

( 170 cm ) w mistrzostwach Częstochowy szkół ponadpodstawowych.; podczas 

tych samych zawodów drużyna dziewcząt wygrała klasyfikację drużynową, 

natomiast zespół chłopców był trzeci.1486  

maj 1986 – w turnieju marynistycznym Polska leży nad Bałtykiem  zespół 

chłopców LO Traugutta zajął trzecie  miejsce.1487 

1 czerwca 1986 – dziewczęta w ramach pracy w  OHP podjęły pracę w ośrodku 

hutniczym w Poraju  Hutnicza Radość, w sumie były to trzy turnusy pracujące 

do połowy lipca; równocześnie prace podjęły też dziewczęta w ośrodku 

                                                           
1481 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1482 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2000, s. 145 
1483 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1484 Kronika szkolna. 
1485 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1486 Tamże. 
1487 Tamże. 



hutniczym w Łebie. W lipcu i sierpniu młodzież LO Traugutta pracowała na 

obozach OHP w Warszawie, Ustce i częstochowskim zakładzie Melodia.1488 

6 czerwca  1986 – pod kierunkiem Zofii Muskalskiej i Aleksandra Cieślaka 

szkolna drużyna PCK zajęła w zawodach miejskich drugie miejsce, natomiast w 

wojewódzkich była pierwsza kwalifikując się do zawodów strefowych.1489 

czerwiec 1986 –  drużyna dziewcząt w zawodach strzeleckich z broni palnej   

Srebrne muszkiety zajęła drugie miejsce w mieście, a chłopcy trzecie.1490 

czerwiec 1986 – Anna Popielarz wygrała mityng w Łodzi w skoku wzwyż 

bardzo dobrym rezultatem `172 cm . 1491 

2 lipca 1986 – podczas Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w zespole 

koszykarzy reprezentujących województwo częstochowskie wystąpili uczniowie 

LO Traugutta ( Dariusz Juszczyk, Paweł Kędzierski, Wojciech Konieczny, 

Krzysztof Kubiak, Tomasz Prusak i Janusz Poradomski ). Zespół z Częstochowy 

zajął ósme miejsce co uznano za duży sukces. W klasyfikacji szkół koszykarze z 

LO Traugutta zajęli czwarte miejsce w Polsce.  

31 lipca 1986 – pod kierunkiem Aleksandra Cieślaka 24 osobowa grupa 

młodzieży wyjechała na miesięczny obóz OHP do Pragi ( CSRS ).1492 

7 sierpnia 1986 – o udanym występie Anny Popielarz w skoku wzwyż  ( 

czwarte miejsce z rezultatem 164 cm ) na Ogólnopolskiej Spartakiadzie 

Młodzieży pisała częstochowska prasa. 1493 

21 października 1986 – szkoła gościła grupę studentów z ZSRR.1494 

14 października 1986 – w plebiscycie na najbardziej popularnego nauczyciela 

LO Traugutta zwyciężył nauczyciel fizyki Kazimierz Zygmunt. 1495 

październik 1986 – klasy drugie uczestniczyły w otwarciu VIII Młodzieżowych 

Mistrzostw Europy Juniorów w Gimnastyce Akrobatycznej.1496 

                                                           
1488 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1489 Tamże. 
1490 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2000, s. 145 
1491 Wystartują w finale. „ Gazeta Częstochowska ” 1986 ( 3 VII ), nr 27 
1492 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1493 Z aren XII Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży, „ Gazeta Częstochowska ” 1986 ( 7 VIII ), nr 32 
1494 Kronika szkolna. 
1495 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1496 Tamże. 



listopad 1986 – Drużyna Harcerska Kaganek prowadzona przez Marię Bojanek 

uczestniczyła w akcji MAK polegającej na zbieraniu podpisów w sprawie zakazu 

upraw maku w Polsce.1497 

1 grudnia 1986 – 16 nauczycieli uczestniczyło w patrolu milicyjnym, 

kierowano ich do komisariatów i tam przyglądali się pracy milicji.1498 

1987  

9 stycznia 1987 – Ministerstwo Oświaty i Wychowania wprowadziło na 

egzaminie maturalnym możliwość zdawania w ostatnim tygodniu sierpnia 

egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu w części ustnej. Zielony.1499  

17 stycznia 1987 – Anna Popielarz została powołana do kadry narodowej 

juniorów w skoku wzwyż.1500 

13 lutego 1987 – drużyna piłkarzy ręcznych zajęła pierwsze miejsce w mieście i 

województwie; drużynę prowadził nauczyciel wychowania fizycznego Andrzej 

Mleczko.1501  

19 luty 1987  - Życie Częstochowy pisało o miniaturach pomników martyrologii 

narodu polskiego które znalazły się wśród eksponatów Izby Pamięci LO 

Traugutta, którą właśnie w Tm dniu otwarto. Miniaturki sprowadzono z Biura 

Wystaw Artystycznych. W uroczystościach udział wzięły ówczesne najwyższa 

władze partyjne Częstochowy z I sekretarzem PZPR Jerzym Sypkiem.1502  

24 lutego 1987 – tytuł mistrza Polski juniorów starszych w halowych 

mistrzostwach w Zabrzu zdobyła Anna Popielarz ( 173 cm ). 1503 

luty 1987 – pod kierunkiem Aleksandra Cieślaka na zimowisko do Nałęczowa 

wyjechała 40 osobowa grupa młodzieży; zimowisko trwało tydzień. 1504 

                                                           
1497 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1498 Tamże. 
1499 J. Kołodziejski, 85 lat Gimnazjum i Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie 1920 – 2005, s. 28 
1500 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1501 Wyniki, wyniki, „ Życie Częstochowy ” 1987 ( 13 II ), nr 36 
1502 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2000, s. 145; 
Miniatury pomników w Izbie Pamięci lic. Im. Traugutta, „ Życie Częstochowy ” 1987 ( 19 II ), nr 42; Izba Pamięci 
w II Liceum im. R. Traugutta, „ Gazeta Częstochowa ” 1987 ( 25 II ), nr 8 
1503 W hali, „ Trybuna Robotnicza  „ 1987 ( 24 II ), nr 32 
1504 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 



marzec 1987 -  w szkole uczestniczyli w spotkaniu z młodzieżą absolwenci LO 

Traugutta , znany muzyk i pianista Jerzy Marchwiński.1505  

3 kwietnia 1987 – w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa 

Częstochowskiego w Strzelaniu z Karabinka Pneumatycznego pierwsze miejsce 

zajął Dariusz Kordys, Małgorzata Jeż zajęła III miejsce. Zespołowo zespół 

dziewcząt zajął drugie miejsce. Szkołę reprezentowali : Edyta Czechowska, 

Roman Sikora i Krzysztof Janczarek1506 

10 kwietnia 1987 – z młodzieżą w szkole spotkał się absolwent liceum -  rektor 

Łódzkiej Szkoły Teatralnej Henryk Kluba. 1507 

24 kwietnia 1987 – zmarł Witold Mielczarek , absolwent LO Traugutta, 

dziennikarz, który na łamach Życie Częstochowy pisał o osiągnięciach 

licealistów Traugutta w różnych dyscyplinach sportowych.1508 

kwiecień 1987 – Edyta Skoczylas została laureatką Olimpiady Literatury i 

Języka Polskiego. 1509 

kwiecień 1987 – w rejonowych zawodach  Sprawni jak żołnierze  zespół 

dziewcząt zajął pierwsze miejsce, w zawodach wojewódzkich drugie. Szkołę 

reprezentowały : siostry Jolanta i Edyta Kluźniak, Barbara Morawiec, Anna 

Jezierska, Małgorzata Grabarczyk. 1510 

13 maja 1987 – w szkolnej lidze lekkoatletycznej drużyna dziewcząt zajęła 

trzecie miejsce.1511  

18 maja 1987 – na stadionie Victorii w miejskich zawodach pożarniczych 

drużyna dziewcząt LO Traugutta zajęła trzecie miejsce. 1512 

26 maja 1987 – odbyło się spotkanie młodzieży z redaktorem Krajowej Agencji 

Wydawniczej, poetą i prozaikiem  Józefem Ziębą. 1513 

                                                           
1505 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2000, s. 110 
1506 Liga strzelecka, „ Gazeta Częstochowska ” 1987 ( 11 II ), nr 7 
1507 Rektor Szkoły filmowej gościem TPCz,  Zycie Częstochowy ” 1987 ( 9 IV ), nr 84 
1508 Witold Mielczarek, „ Życie Częstochowy ” 1987 ( 27 IV ), nr 97 
1509 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2000, s. 105 
1510 Kronika szkolna. 
1511 Szkolna Liga Lekkoatletyczna, „ Gazeta Częstochowska ” 1987 ( 13 V ), nr 19 
1512 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1513 Tamże. 



maj 1987 – „ Trauguciakiem roku ”  został uczeń klasy IV c Przemysław 

Styczeń ( wychowawca : Antoni Jankowski ).1514 

10 czerwca 1987 –  Życie Częstochowy pisało o sukcesie uczniów Dariusza 

Leśniewskiego i Mariusza Wodzińskiego w zawodach strzeleckich.1515 

17 czerwca 1987 – w częstochowskiej prasie ukazał się obszerny artykuł o 

wychowaniu przez sport w II LO im. R. Traugutta. Autor wnikliwe 

przeanalizował sukcesy sportowe szkoły w ostatnich latach , świadczące o 

prawidłowej pracy nauczycieli wychowania fizycznego.1516  

czerwiec 1987 – chór szkolny otrzymał wyróżnienie I stopnia w Wojewódzkim 

Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych. 1517 

czerwiec 1987 – w zawodach drużyn medyczno – sanitarnych na szczebli 

miejskim i wojewódzkim zwyciężył po raz trzeci z rzędu zespół uczniów LO 

Traugutta.1518 

31 lipca 1987 – na miesięczny turnus OHP do Burgas ( Bułgaria ) wyjechała 30 

osobowa grupa młodzieży pod kierunkiem Aleksandra Cieślaka. 1519 

1 – 17 sierpnia 1987 - W dniach 1- 27 sierpnia 1987 uczniowie klasy IV c oraz 

przedstawiciele innych klas- najlepsi uczniowie, wzięli udział w zorganizowanej 

przez Włodzimierza Kolmana, wyprawie bałkańskiej pod kryptonimem Akant 

‘87. Współudział w organizacji wyprawy wzięła dyrekcja szkoły, zakład 

opiekuńczy Komobex oraz władze polityczne naszego miasta. W planie wyprawy 

było zwiedzenia Bałkanów, a więc: Węgrów, Bułgarii, Rumunii, Jugosławii i 

Grecji. Grecja była punktem docelowym, gdzie uczniowie przebywali 8 dni. 

Zobaczyli m. in. Ateny, a w nich Akropol, Wieżę Wiatrów, Świątynię Zeusa Łuk 

Hadriana, Stadion Olimpijskim i Muzeum Narodowe; Tesaloniki; Delfy, 

Mykeny; Meteory, Zatokę Koryncką. W Jugosławii pozostali przez 5 dni, 

zwiedzając: Sarajewo, Dubrownik, Skopie. Bułgarię, Rumunię i Węgry poznali 

w drodze powrotnej. Stolicę Węgier podziwiali z Góry Gelerta. Zobaczyli też 

piękny Parlament i wiele zabytkowych budowli. Nocowali w Peczu, skąd 

wyjeżdżali do różnych miast Węgier. Czas wolny spędzali w kąpielisku Harkany. 

                                                           
1514 II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta.90 lat tradycji, 2010, s.30 
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Wyprawa wywarła na wszystkich ogromne wrażenie. W wyprawie wzięli też 

udział nauczyciele naszej szkoły: Honorata Szyller, p. Urszula Ludwin, Barbara 

Barańska, Władysław Kosiński, Mirosław Desperak.1520  

11 sierpnia 1987 –  z okazji Dni Lasu i Zadrzewień zorganizowany został 

konkurs pod hasłem Mój las. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkól 

podstawowych i średnich. Reprezentująca województwo częstochowskie Anna 

Muchalska zajęła pierwsze miejsce  w grupie prac indywidualnych. Pomocą w 

przygotowaniu do konkursu służył Antoni Jankowski.1521 Cz nr 33 

12 sierpnia 1987 – poważny sukces odniosła Anna Popielarz zdobywając 

srebrny medal w skoku wzwyż ( 176 cm ) podczas XIV Ogólnopolskiej 

Spartakiady Młodzieży. 1522 

23 sierpnia 1987 – w Młodzieżowych Mistrzostwach  Polski Anna Popielarz 

zdobyła brązowy medal w skoku wzwyż wynikiem 172 cm .1523  

5 września 1987 – drużyna medyczno – sanitarna na zawodach strefowych ( 

Polska Południowa )  w Złotym Potoku zajęła II miejsce. 1524 

16 września 1987 – w rozgrywkach lekkoatletycznych rozgrywek Ligi 

Wojewódzkiej Anna Popielarz wygrała konkurs w skoku wzwyż wynikiem 172 

cm.1525  

28 września 1987 – Życie Częstochowy informowało że 1 października 

uruchomiony zostanie basen szkolny, z którego będę mogli korzystać uczniowie 

szkoły w godzinach 8.00 – 14.00 i mieszkańcy Częstochowy w godzinach 

późniejszych.1526  

8 października 1987 – w miejskiej zbiórce surowców wtórnych młodzież LO 

Traugutta zajęła drugie miejsce. Uzyskane pieniądze przekazano na Narodowy 

Czyn Pomocy Szkole, a także na Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej w 

Michniowie i Centrum Zdrowia Matki Polki. 1527 

                                                           
1520 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 – 1989;  
1521 Rozstrzygnięto konkurs „ Mój Las ”, „ Gazeta Częstochowska ” 1987 9 19 VIII ), nr 33 
1522 Wyniki naszych reprezentantów na XIV OSM, „ Gazeta Częstochowska ” 1987 ( 12 VIII ), nr 32 
1523 Medalowa seria, „ Gazeta Częstochowska ” 1987 ( 23 VIII ), nr 38 
1524 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1525 Z bieżni i rzutni, „ Gazeta Częstochowska ” 1987 ( 16 IX ), nr 37 
1526 Trzy obiekty w remoncie. „ Traugutt ” dla młodzieży szkolnej. Basen KB pęka w szwach. Jak wykorzystane SA 
pływalnie ? „ Życie Częstochowy ” 1987 ( 28 IX ), nr 226 
1527 Najlepsze szkoły w zbiórce surowców, „ Życie Częstochowy ” 1987 ( 8 X ), nr 235 



19 października 1987 – z młodzieżą spotkała się  Ewa Włoszczyńska - redaktor  

instytutu wydawniczego  Nasza Księgarnia.1528 

4 listopada 1987 –obszerny artykuł o Marcinie Engelu napisała ukazał się w 

Gazecie Częstochowskiej . Uczeń trzeciej klasy był stypendystą Krajowego 

Funduszu na Rzecz Dzieci. Swoje sukcesy uzyskiwał w dziedzinie przedmiotów 

ścisłych, dla niego szkoła utworzyła indywidualny tok nauczania.1529  

6 listopada 1987 – młodzież uczestniczyła w manifestacji pokojowej na Placu 

im. W. Biegańskiego.1530 

listopad 1987 – nauczycielka wychowania muzycznego Anna Gołębiowska 

reaktywuje chór szkolny.1531 

8 grudnia 1987 – w rocznicę Wielkiej Rewolucji Październikowej odbył się 

konkurs pod hasłem Kraj Rad 76 – lecie socjalistycznego rozwoju. 

Organizatorem było Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz Wojewódzka 

Biblioteka Wojewódzka. Zwycięzcami okazali się uczniowie LO Traugutta : 

Andrzej Koba, Marek Sosnowski i Jarosław Żuk. 1532 

9 grudnia 1987 – Anna Popielarz została zgłoszona do konkursu redakcji 

Gazety Częstochowskiej na 10 – ciu najlepszych sportowców Częstochowy. 1533 

21 grudnia 1987 – młodzież pod kierunkiem Zofii Muskalskiej uczestniczyła w 

choinkowym spotkaniu z młodzieżą TPD ze Szkoły Podstawowej Nr 40.1534 

grudzień 1987 – w miejskim konkursie recytatorskim Anna Wojtasińska zajęła 

trzecie miejsce.1535 

1988 

20 stycznia 1988 – o uczennicy Annie Jezierskiej trenującej tenis ziemny pisała 

częstochowska prasa. Trenerzy uważali ją za jeden z większych talentów tej 

dyscypliny sportowej w Częstochowie. 1536       

                                                           
1528 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1529 Stypendysta „ Gazeta Częstochowska ” 1987 ( 4 XI ), nr 44 
1530 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1531 Tamże.  
1532 „ Trybuna robotnicza ” 1987 ( 8 XII ), nr 287 
1533 XII Plebiscyt Sportowy, „ Gazeta Częstochowska ” 1987 ( 9 XII ), nr 49 
1534 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1535 Tamże. 
1536 „ Gazeta Częstochowska ” 1988 ( 20 I ), nr 3, s. 1 



30 stycznia 1988 – zorganizowane zostały dwa zimowiska : w Rabce ( 

kierownikiem był Jacek Wiekiera ) i w Nałęczowie ( kierownikiem był  

Aleksander Cieślak ). 1537 

2 marca 1988 – w finale wojewódzkim XIII Olimpiady Wiedzy Społeczno – 

Politycznej zespół LO Traugutta okazał się zwycięski; indywidualnie 

tryumfował Artur Kowalczyk, a trzeci był Marek Sosnowski, obaj uczniowie 

LO Traugutta zakwalifikowali się do zawodów centralnych. 1538 

25 marca 1988 – odbyła się nadzwyczajna  Rada Pedagogiczna z udziałem 

zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Edukacji Narodowej mgr B. 

Puchały.1539 

31 marca 1988 – obszerny artykuł o zasadach rekrutacji ośmioklasistów w LO 

Traugutta pisało.1540 

marzec 1988 – w Wojewódzkiej Lidze Strzeleckiej z Karabinka 

Pneumatycznego zespół dziewcząt zajął drugie miejsce, a chłopców trzecie. 

Indywidualnie zwyciężył Dariusz  Kordys, Małgorzata Jeż była druga, a Monika 

Lipowska piąta. 1541        

2 kwietnia 1988 – w rankingu gazety „ Polityka ” II LO im. R. Traugutta 

uplasowało się na IV miejscu w Polsce. Za kryterium przyjęto odsetek 

absolwentów przyjętych na studia wyższe w ciągu ostatnich trzech lat. 1542 

7 kwietnia 1988 – klasa pierwsza uczestniczyła w posiedzeniu Sejmu Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej; następnie spotkała się z wiceministrem w 

Ministerstwie Handlu Wewnętrznego Markiem Wieczorkiem, absolwentem LO 

Traugutta z 1948. 1543 

16 kwietnia 1988 – Szkolne Koło TPD przy II LO im. R. Traugutta 

przeprowadziło akcję serce za serce, z której dochód przeznaczono dla dzieci 

chorych na choroby nowotworowe. Na dyskotece szkolne zebrano w sumie 

9650 zł, ponadto rozprowadzono cegiełki, z których dochód wyniósł 47 340 zł. 

                                                           
1537 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 – 1989; Kronika Szkolna. 
1538 „ Życie Częstochowy ” 1988 ( 2 III ), nr 51; tamże, 1988 ( 25 III ), nr 71; XIII Olimpiada Wiedzy Społeczno – 
Politycznej, „ Gazeta Częstochowska ” 1988 ( 13 IV ), nr 15 
1539 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1540 Do LO im. R. Traugutta zgłosiło się 120 kandydatów, „ Życie Częstochowy ” 1988 ( 31 III ), nr 76 
1541 Strzelectwo, „ Gazeta Częstochowska ” ( 22 I ), nr 3 
1542 To zasługa młodzieży i pedagogów. „ Traugutt ” – czwartym w kraju „ liceum na piątkę ”. „ Życie 
Częstochowy ” 1988 ( 11 IV ), nr 83 
1543 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 



Akcję przeprowadzili Janusz Kołodziejski, Małgorzata Kulawiak ( obecnie  

Jackowska ), Andrzej Muszyński i przedstawiciel Rady Rodziców A. 

Lipowska.1544  

20 kwietnia 1988 – Agata Przygódzka została jedną z laureatek eliminacji 17 – 

stu województw z Polski Południowej, w nagrodę wystąpiła  na festiwalu 

piosenkarskim w Zielonej Górze. 1545 

29 kwietnia 1988 –przez kilka godzin Magdalena Malicka pełniła funkcję  

dyrektora szkoły, a Ewa Sokołowska  została jej zastępcą w Dniu Republiki 

Uczniowskiej. W czasie akademii szkolnej uczniowie klas trzecich i czwartych 

wystąpili w inscenizacji Lekcji polskiego W. Gombrowicza, S. Mrożka i J. 

Słowackiego.1546  

kwiecień 1988 – to był wyjątkowy rok dla laureatów  olimpiad centralnych. 

Rafał Księżyk i Maria Piskorska zostali finalistami Olimpiady Literatury i 

Języka Polskiego ( opiekun – Leokadia Kołodziejczyk );  w finale XIII 

Olimpiadzie Wiedzy Społeczno – Politycznej wystąpili Artur Kowalczyk i 

Marek Sosnowski;  w finale centralnym Olimpiady Języka Francuskiego 

wystąpili Monika Staśkiewicz , Magdalena Malicka i Elżbieta Wontor ; a 

Daniel Stoiński wystąpił w finale Olimpiady Języka Niemieckiego. 1547 

kwiecień 1988 – Aleksandra Paliga brała udział w XIX Ogólnopolskim 

Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Rosyjskiej i zajęła w województwie 

drugie  miejsce i w eliminacjach w Kołobrzegu wyróżnienie . 1548 

kwiecień 1988 – w konkursie ogólnopolskim  Paderewski znany i nieznany 

wystąpiła Ewa Masłoń.1549 

kwiecień 1988 – pierwsze miejsce w mieście i województwie zajęła drużyna 

chłopców w rozgrywkach ligi koszykarskiej, natomiast piłkarze ręczni wygrali 

rozgrywki w Częstochowie i byli drudzy w województwie. 1550 

                                                           
1544 Tamże. 
1545 „ Życie Częstochowy ” 1988 ( 20 IV ), nr 93 
1546 Kronika Szkolna. 
1547 II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie. 90 lat tradycji. 
1548 Recytowali utwory pisarzy rosyjskich, „ Życie Częstochowy ” 1988 ( 13 VII ), nr 162 
1549 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1550 Tamże. 



kwiecień 1988 – w corocznym podsumowaniu sportowego roku LO Traugutt 

zajęło drugie miejsce wśród najbardziej usportowionych szkół w 

Częstochowie.1551  

kwiecień 1988 – chór szkolny zajął trzecie miejsce w Wojewódzkim 

Przeglądzie Chórów Szkolnych a ‘capella.1552 

18 maja 1988 – obszerny artykuł o przygotowaniach maturzystów do 

egzaminów dojrzałości i o samym ich przebiegu pisała Gazeta Częstochowska. 
1553 

maj 1988 – w corocznych miejskich zawodach  pożarniczych zespól dziewcząt 

zajął pierwsze miejsce i zdobył okazały puchar.1554 

maj 1988 – w konkursie marynistycznym  Polska leży nad Bałtykiem  drużyna 

LO Traugutta wywalczyła drugie miejsce; indywidualnie Dariusz Nowak był 

drugi, a  Maciej Nowotarski piąty.1555 

maj 1988 – zespól instrumentalno – wokalny zajął drugie miejsce w Hufcowym 

Przeglądzie Piosenki Harcerskiej.1556 

maj 1988 – zespół instrumentalno – wokalny zajął pierwsze miejsce w 

wojewódzkim przeglądzie piosenki turystycznej Chlapa 88.1557 

maj 1988 – 13 DSH Kaganek  zdobyła tytuł  Najlepszej drużyny Chorągwi 

Częstochowa.1558 

4 czerwca 1988 – w Załęczu maturzyści wraz z  nauczycielami bawili się na 

komersie. 1559 

6 czerwca 1988 – obszerny wywiad z dyrektorem szkoły Honoratą Szyller 

przeprowadziło Życie Częstochowy.1560   

                                                           
1551 Tamże. 
1552 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1553 Matura’ 88, „ Gazeta Częstochowska ” 1988 ( 18 V ), nr 20, s. 1 
1554 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1555 Tamże. 
1556 Tamże. 
1557 Kronika Szkolna. 
1558 Tamże. 
1559 Tamże. 
1560 „ Życie Częstochowy ” 1988 ( 6 VI ), nr 130 



13 czerwca 1988 – w strzeleckich zawodach wojewódzkich o Srebrne 

muszkiety, zespół dziewcząt zajął trzecie miejsce. 1561 

16 maja 1988 – w szkole przebywała delegacja Komitetu Obwodowego 

Komsomołu ze Smoleńska. 1562 

18 maja 1988 – w ramach Turnieju Kulturalnego Szkół w konkursie 

recytatorskim zwyciężyła Magdalena Malicka. 1563Cz. Nr 20 

25 maja 1988 – w końcowej klasyfikacji Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej zespół 

chłopców II LO im. R. Traugutta zajął trzecie miejsce na dziewiętnaście 

sklasyfikowanych.  

22 czerwca 1988 – Indeks dla zuchwałych  pod takim tytułem Gazeta 

Częstochowska  pisała o maturach w naszej szkole. 1564 

czerwiec 1988 – w miejskich zawodach  Sprawni jak żołnierze zespół dziewcząt  

zajął pierwsze  miejsce, a chłopców drugie, natomiast na zawodach 

wojewódzkich dziewczęta były trzecie. 1565 

25 lipca – 24 sierpnia 1988 – pod kierunkiem Aleksandra Cieślaka i 

Włodzimierza Kolmana wyruszyła wyprawa po krajach Europy Zachodniej. 

Wyjazd poprzedziły wielomiesięczne przygotowania związane ze 

gromadzeniem sprzętu i żywności. Olbrzymim wyzwaniem było załatwienie wiz 

do krajów Beneluksu, Francji, Niemiec i Szwajcarii. Zaproszenie dla uczniów i 

nauczycieli wystosowało merostwo Plaisir . Uczestnicy zwiedzili Kolonię, 

Brukselę, Paryż, Wersal , zamki nad Loarą, Montlucom ( merostwo miasta 

zaprosiło wszystkich do ratusza miejskiego ), Awinion, Monaco, Monte Carlo, 

Nicea, Chamonix, Jezioro Genewskie, Lozannę, Lichtenstein, Jezioro 

Bodeńskie, St. Gallen, Austrię i ostania noc na campingu w Czechosłowacji. W 

wyprawie wzięli tez udział Jadwiga Biel i Barbara Barańska.1566  

16 sierpnia 1988 – miejscowa gazeta francuska z Montlucon pisała o wizycie 

naszej młodzieży w tym mieście. 1567 

                                                           
1561 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1562 „ Życie Częstochowy ” 1988 ( 10 VI ), nr 134 
1563 Turniej kulturalny, „ Gazeta Częstochowska ” 1988 ( 18 V ), nr 20 
1564 Indeks dla zuchwałych, „ Gazeta Częstochowska ” 1988 ( 22 VI ), nr 25 
1565 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1566 Europa jest mała, „ Gazeta Częstochowska” 1988 ( 24 XI ), nr 40 
1567 Des lyceens polon ais de passage a’ Montlucon, „ Marx – Gormoy” 1988 ( 16 VII ) 



sierpień 1988 – dla harcerzy naszej szkoły zorganizowano dwa biwaki : 

pierwszy w Bieszczadach, drugi nad Balatonem.1568 

wrzesień 1988 – szkolna drużyna medyczno – sanitarna po czerwcowym 

zwycięstwie w Częstochowie, a następnie województwie uczestniczyła w 

zawodach rejonowych Polski Południowej zajmując trzecie miejsce. 1569 

22 października 1988 – zmarł wieloletni Dyrektor Szkoły  Antoni Drzazga.1570 

październik 1988 – w jaskini Pochyła  w Olsztynie odbyło się wyjazdowe 

zebranie szkolnej drużyny harcerskiej.1571 

październik 1988 – Rada Wojskowa i Komitet PZPR Śląskiego Okręgu 

Wojskowego przyznało II LO im. R. Traugutta Medal Pamiątkowy Śląskiego 

Okręgu Wojskowego, za duży wkład w patriotyczno – obronne wychowanie 

młodzieży. 1572 

2listopda 1988 – nauczycielka języka polskiego Jadwiga Wrzaszczyk 

zorganizowała cztero dniową wycieczkę do Pragi, Karlowych War, Mariańskich 

Łaźni i Rudawy. 1573 

18 listopada 1988 – odbyło się posiedzenie Komitetu Rodzicielskiego; nowym 

Przewodniczącym został Wiesław Ciszewski, zastępcami zostali Marian 

Jędrysiak i Ewa Rabenda.1574 

listopad 1988 – Szkolne Koło LOP zajęło pierwsze miejsce w konkursie na 

Najlepiej Pracujące Szkolne Koło LOP w 1988. 1575 

31 grudnia 1988 – stan obrotów w szkolnej Spółdzielni Uczniowskiej wynosił 1 

208 153 zł.1576 

grudzień 1988 – młodzież zorganizowała akcję zbierania pieniędzy i odzieży 

dla ofiar trzęsienia ziemi w Armenii ( zebrano 32 160 zł ).1577 

                                                           
1568 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1569 Tamże. 
1570 Kronika Szkolna 
1571 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1572 Dyplom w zbiorach Muzeum Szkolnego. 
1573 II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie. 90 lat tradycji, s. 149 
1574 II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie. 90 lat tradycji. 
1575 Tamże. 
1576 Tamże. 
1577 Tamże. 



1989  

styczeń 1989 – szkolna drużyna harcerska zdobyła pierwsze miejsce  w 

hufcowym festiwalu piosenki. 1578 

styczeń 1989 - chór szkolny zdobył drugie miejsce w Wojewódzkim 

Przeglądzie Chórów Szkolnych.1579 

16 lutego 1989 – rozpoczęła się frontalna wizytacja szkoły, która trwała do 3 

marca. 1580 

luty 1989 – w czasie ferii zimowych zorganizowano zimowisko dla 75 osób.1581 

23 marca 1989 – Elżbieta Masłoń została finalistką X edycji Olimpiady 

Wiedzy Prawniczej. 1582 

28 marca 1989 – o popularności II LO im. R. Traugutta wśród ośmioklasistów 

pisała częstochowska prasa. 1583 

10 kwietnia 1989 – Anna Muchalska  zakwalifikowała się do finału Olimpiady 

Literatury i Języka Polskiego  ( opiekun – Gustaw Gracki ), natomiast finalistą 

Olimpiady Matematycznej został Marin Englert ( opiekun – Władysław 

Kosiński ).1584  

20 kwietnia 1989 – Agata Przygodzka wygrała eliminacje do festiwalu Piosenki 

Radzieckiej w Zielonej Górze.1585  Życie Częstochowy ( nr 93 ) sprawdzic  

21 kwietnia 1989 – w szkole wystąpił znany zespół muzyczny Czterej Pancerni 

i Pies. 1586 

kwiecień 1989 – drużyny koszykarska i w piłce ręcznej chłopców zajęły 

pierwsze  miejsca w lidze szkolnej w mieście i w województwie.1587  

                                                           
1578 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1579 Tamże. 
1580 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1581 Tamże. 
1582 Finaliści Olimpiady Wiedzy Prawniczej, „ Życie Częstochowy ” 1989 ( 23 III ), nr 70, s. 8 
1583 Telefoniczna sonda” Życia ”. „ Ogólniaki ” nie tracą popularności, Życie Częstochowy ” 1989 ( 28 III ), nr 73, 
s. 8; Trwają egzaminy do szkól. Liceum im. Romualda Traugutta najpopularniejsze, tamże, 1989 ( 21 VI ), nr 144, 
s. 8 
1584 Uczniowie „ Traugutta ” w finale olimpiad, „ Życie Częstochowy ” 1989 ( 10 IV ), nr 84 
1585  
1586 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1587 Ze sportu szkolnego, „ Gazeta Częstochowska ” 1989 ( 19 IV ), nr 16 



kwiecień 1989 – drużyna dziewcząt w tenisie stołowym zajęła trzecie 

miejsce.1588 

7 maja 1989 – grono pedagogiczne zwiedzało w Krakowie wystawę 

Grottgera.1589 

maj 1989 – w klasyfikacji generalnej drużyna lekkoatletyczna dziewcząt zajęła 

trzecie miejsce w województwie, natomiast chłopców drugie.1590 

31 maj 1989 – w podsumowaniu najbardziej usportowionych szkół w 

Częstochowie drużyna chłopców zajęła drugie miejsce, a dziewcząt siódme.1591 

21 czerwca 1989 – o egzaminach maturalnych i wstępnych pisała prasa 

częstochowska , a także ogólnopolski dziennik Rzeczypospolita. 1592  

22 czerwca 1989 – laureatką zielonogórskiego festiwalu piosenki radzieckiej 

została Agata Przygodzka. Jako jedna z czterech najlepszych w kraju zdobyła 

Srebrny Samowar. Śpiewała piosenkę literacką o miłości i ukraiński romans. Do 

tego drugiego ubrano ja w przygotowany w szkole stylizowany ludowy strój 

ukraiński. Tym sposobem wyśpiewała Srebrny Samowar, zdobyła także 

Nagrodę Dziennikarzy. W nagrodę otrzymała propozycje miesięcznego turne 

piosenkarskiego po ZSRR. 1593 

29 czerwca 1989 – w VIII Zawodach Sportowo – Pożarniczych 

bezkonkurencyjne okazały się uczennice LO Traugutta.1594  

1 lipca 1989 – w ramach obozów OHP dziewczęta z LO im. R. Traugutta  

pracowały w ośrodku FWP w Ustce, w sumie w dwóch miesięcznych turnusach 

zatrudnionych było 30 uczennic. 1595 

3 – 17 lipca 1989 – nauczyciele LO Traugutta : Jacek Wiekiera i Aleksander 

Cieślak poprowadzili obóz PTSM po województwie słupskim.1596 

                                                           
1588 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1589 Tamże. 
1590 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1591 Tamże.  
1592 Trwają egzaminy do szkól. Liceum im. Romualda Traugutta najpopularniejsze, tamże, 1989 ( 21 VI ), nr 144, 
s. 8; Matury dobiegają końca, „ Rzeczypospolita ” 1989 ( 2 VI ) 
1593 Laureatka nagrody dziennikarzy wyśpiewała „ Srebrny Samowar ”, „ Życie Częstochowy ” 1989 ( 22 VI ), nr 
145 
1594 Zawody sportowo – pożarnicze, „ Życie Częstochowy ” 1989 ( 29 VI ), nr 151 
1595 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1596 Kronika szkolna.  



1 sierpnia 1989 – na miesięczny obóz OHP do Pragi wyruszyło 40 uczniów z 

LO Traugutta. 1597 

28 sierpnia 1989 – Jadwiga Wrzaszczyk była organizatorem dwutygodniowego 

wyjazdu turystycznego do Włoch ( Wenecja, Fiuggi, Rzym, Neapol, Capri, 

Asyż, Monte Casino ).1598 

6 września 1989 – wielki sukces odniosła Anna Popielarz zdobywając 

młodzieżowego mistrza Polski w skoku wzwyż uzyskując 179 cm.1599 

10 września 1989 – pod opieką  Andrzeja Mleczki 10 osobowa grupa młodzieży 

uczestniczyła w Biegu Pokoju na trasie Mokra – Częstochowa.1600 

wrzesień  1989 – w rejonowych zawodach drużyn medyczno sanitarnych 

drużyna naszej szkoły zajęła II miejsce.1601 

październik 1989 – z młodzieżą szkoły spotkał się znakomity polski tenisista 

stołowy , mistrz Polski - Andrzej Grubba.1602 

14 października 1989 – uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej; 

tytuł najpopularniejszego nauczyciela uzyskał Gustaw Gracki; Złoty Krzyż 

Zasługi otrzymali : Włodzimierz Kolman, Regina Pajączek, Urszula Ludwin i 

Andrzej Muszyński.1603 

październik 1989 – częstochowska Komenda Hufca ZHP przekazała 

wyróżnienie dla drużyny Kaganek za występ na Festiwalu Piosenki Harcerskiej i 

Turystycznej. 1604 

18 listopada 1989 – szkolne koło LOP uznano za najlepsze w Częstochowie.1605 

21 grudnia 1989 – odbył się uroczysty Koncert Kolęd.1606 

 

 

                                                           
1597 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1598 II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie. 90 lat tradycji, s. 129 
1599 Złoto Anny Popielarz, „ Gazeta Częstochowska ” 1989 ( 6 IX ), nr 36 
1600 Kronika szkolna.  
1601 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1602 Tamże. 
1603 Kronika szkolna. 
1604 „ Traugutt ” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920 – 2000, s. 133 
1605 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej II LO im. R. Traugutta z lat 1974 - 1989 
1606 Tamże.  



 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 


