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Wstęp

W powszechnej świadomości Łódź jest mia-
stem o bardzo krótkiej historii zdominowanej 
przez rozwój przemysłu i dlatego prawie pozba-
wionym życia kulturalnego. Krótkiej, ponie-
waż dynamiczny rozwój miasta nastąpił dopiero 
od drugiej połowy XIX stulecia. Był to czas 
budowy fabryk i wielkiego exodusu ludności 
wiejskiej do „ziemi obiecanej”, która często nie 
spełniała ich nadziei. Pozbawionej życia kultural-
nego, ponieważ fabrykantów interesowała pro-
dukcja przynosząca zyski, a robotnicy byli nadal 
zakorzenieni w kulturze ludowej regionu pocho-
dzenia. Do tego „dymy kominów” czyniące 
ówczesne miasto szarym, a nawet ponurym. W tej 
sytuacji wiele osób uważa, że nie ma specjalnych 
powodów do dumy z Łodzi, która niejednokrot-
nie była w przeszłości i nadal jest określana mia-
nem „złego miasta”. A przecież nie tylko możemy 
ale wręcz powinniśmy być dumni z naszego mia-
sta i jego mieszkańców, którzy już na przełomie 
wieków XIX i XX stworzyli tutaj wielki ośrodek 
przemysłowy, coraz bardziej nowoczesne miasto 
oraz wykazali się patriotyzmem, buntując się 
przeciwko władzy zaborczej i walcząc o polskość. 

Szczególny wymiar pamięci i dumy może być 
w umysłach wszystkich ludzi związanych już sto 
dziesięć lat z łódzką „Dwójką”, czyli II Liceum 
Ogólnokształcącym im. Gabriela Narutowicza 
w Łodzi. Szkołą, która kontynuuje tradycje 
Progimnazjum Polskiego Józefa Radwańskiego, 
Męskiego Gimnazjum Klasycznego Kazimierza 
Tomaszewskiego i przedwojennego Państwowego 
Gimnazjum i Liceum im. Pierwszego Prezydenta 
Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza w Łodzi.

Nasza szkoła jest nie tylko łódzką placówką 
edukacyjną, ale również ważnym elementem 
historii miasta współtworzonej już ponad wiek 
przez absolwentów, uczniów i nauczycieli. 
Niestety, na ogół nie są zauważane jej już prze-
szło stuletnie dzieje. Wynika to zapewne z loka-
lizacji placówki, która w połowie lat sześćdzie-
siątych ubiegłego wieku została przeniesiona 
z przedwojennej siedziby przy ul. Targowej 63 
do nowego budynku „tysiąclatki” przy 
ul. Nowej 11/13. Ukazujące się w różnych 
lokalnych periodykach artykuły o najstar-
szych łódzkich szkołach średnich wymieniały 
tylko: „jedynkę”, „trójkę” i „czwórkę”. Szkoły, 
które na ogół od początki swego istnienia,  
często od czasów sprzed pierwszej wojny świa-
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towej, mieszczą się w tych samych budynkach. 
Interwencje w tej sprawie zawsze wywoływały 
zdziwienie, że „Narutowicz” jest średnią szkołą 
ogólnokształcącą o najstarszych tradycjach histo-
rycznych w naszym mieście. Naszą odpowiedzią 
było kilka artykułów zamieszczonych w łódz-
kich pismach zajmujących się historią mia-
sta1. Jesteśmy przekonani, że uporczywa akcja 
informacyjna zmieniła tą sytuację i coraz wię-
cej łodzian ma świadomość, iż jesteśmy szkołą 
z długą, ponad wiek liczącą historią. 

Przedstawione opracowanie zostało okre-
ślone jako zarys dziejów szkoły, a więc jeszcze 
nie monografia. Wynika to z faktu, że jest ono 
kolejną, chociaż bardziej rozbudowaną wersją, 
przedstawionych wcześniej, etapów z historii 
szkoły. I tak rozpoczynamy od początków, czyli 
prywatnej dwuklasowej szkoły „przygotowaw-
czej” założonej pod zaborem rosyjskim przez 
Józefa Radwańskiego. Następny okres w roz-
woju placówki to jej działalność jako prywat-
nego progimnazjum, w którym realizowano 
program nauczania niższych klas gimnazjalnych 
w okresie poprzedzającym wybuch pierwszej 
wojny światowej i podczas wojny. Kończy go 
uzyskanie przez właściciela zgody na przekształ-
cenie szkoły w pełne ośmioletnie gimnazjum 

1 A. Łynka, „Dwójka” ma już 95 lat. II Liceum 
Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi 
(1904 – 1999), [w:] „Kurier Szkolny” 1999, 
Nr 2, s. 4 – 6; Tenże, To już 95 lat… II Liceum 
Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi 
(1904 – 1999), [w:] „Łódzki Puls Edukacyjny” 
2000, Nr 1, s. 5 – 6; Tenże, „Dwójka” ma już 95 lat, 
[w:] „Wędrownik” 2000, Nr III, s. 17 – 19.

i odstąpienie jej bliskiemu współpracownikowi 
– Kazimierzowi Tomaszewskiemu. Gimnazjum 
Tomaszewskiego, po dekadzie funkcjonowa-
nia jako szkoła prywatna, zostało odkupione 
przez władze niepodległej Rzeczypospolitej 
Polskiej i upaństwowione. Okres rozkwitu 
szkoły w dwudziestoleciu międzywojennym 
został przerwany przez wybuch drugiej wojny 
światowej i okupację hitlerowską. Odbudowa 
szkoły po zakończeniu wojny i przywrócenie 
jej liczącej się pozycji w łódzkiej oświacie jest 
kolejnym etapem jej dziejów, związanym rów-
nież ze zmianą lokalizacji i podtrzymywaniem 
tradycji szkolnych. Przedostatnią część stanowią 
dzieje szkoły po odzyskaniu suwerenności przez 
Polskę i walka na przełomie tysiącleci o utrzy-
manie jej pozycji na łódzkiej mapie edukacyj-
nej. Ostatnią część opracowania stanowi próba 
przypomnienia i utrwalenia pamięci o waż-
nych osobach związanych z dziejami „Dwójki” 
– dyrektorach, nauczycielach i absolwentach 
– których nie ma już wśród nas. Poszczególne 
okresy w dziejach szkoły zostały przedstawione 
na tle najważniejszych wydarzeń z historii 
Polski, w tym historii szkolnictwa.

Zakres opracowania wynika ze skromności 
materiałów źródłowych związanych z przeszło-
ścią szkoły. Przyczyna tkwi w naszej ojczystej 
historii ponieważ w trakcie drugiej wojny świa-
towej niemal całkowitemu zniszczeniu uległa 
dokumentacja szkoły z lat 1904 – 1939. W zaso-
bach archiwum w Łodzi są dwa zbiory doku-
mentów z tego zakresu – Akta Stowarzyszenia 
Rodzicielskie Koło Szkolne przy Gimnazjum 
Państwowym im. Pierwszego Prezydenta RP 
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Gabriela Narutowicza2 oraz szczątkowy 
zbiór dokumentów II Państwowego Liceum 
i Gimnazjum im. G. Narutowicza w Łodzi3. 
Kwerenda przeprowadzona w tym drugim 
zbiorze archiwaliów pozwoliła odtworzyć listy 
absolwentów z lat 1923 – 1939. W archiwum 
szkolnym przechowywane są różnorodne 
dokumenty, najczęściej kserokopie, pozyskane 
w przeszłości od absolwentów szkoły i jej byłych 
pracowników. Zbiór ten, chociaż nieuporządko-
wany zgodnie z zasadami archiwistyki, zawiera 
wiele interesujących źródeł. Szczególne zna-
czenie dla okresu z lat 1920 – 29 mają notatki  
dr. Stanisława Kronenberga, który uczył wów-
czas w Gimnazjum Kazimierza Tomaszewskiego4. 
Zostały one spisane przez prof. Stanisława 
Saramę, który opracował również pierwsze 
wykazy nauczycieli i absolwentów szkoły za lata 
1945 – 1984. Wiele innych materiałów znajdu-
jących się w tym archiwum to pojedyncze doku-
menty. Ważnymi źródłami są kroniki szkolne, 
szczególnie ta za lata 1962 – 1984, ponieważ 
zawiera ona informacje dotyczące najdawniej-

2 Gimnazjum Państwowe im. Pierwszego Prezydenta 
RP Gabriela Narutowicza, Archiwum Państwowe 
w Łodzi (APŁ), sygn. 1547.

3 Szkoły średnie m. Łodzi – zbiór szczątków zespo-
łów II Państwowego Liceum i Gimnazjum 
im. G. Narutowicza w Łodzi, APŁ, sygn. 1547.

4 Materiały wynotowane z oryginalnych profesorskich 
notesów prof. dr Stanisława Kronenberga, który 
uczył w Gimnazjum Kazimierza Tomaszewskiego 
języka łacińskiego i historii starożytnej w latach 1920 
do 1929, do upaństwowienia gimnazjum. Powyższe 
notesy przekazał mi syn dra Kronenberga, maszy-
nopis. Archiwum II Liceum Ogólnokształcącego 
w Łodzi (AIILOŁ)

szych dziejów szkoły odtworzone na początku lat 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku z relacji nauczy-
cieli i wychowanków szkoły oraz zachowanych 
dokumentów5. Nie wolno pominąć tutaj pasji 
i chęci zachowania pamięci o szkole przez nie-
których wychowanków. Wspaniałym przykła-
dem jest album opracowany przez Kazimierza 
Lenarta, absolwenta z 1950 roku, po obchodach 
jubileuszu 100-lecia szkoły. Został on przekazany 
przez autora do szkolnego archiwum, a zawiera 
bogatą, szczególnie fotograficzną, dokumentację 
szkoły z lat 1945 – 19506. 

Szkoła nasza doczekała się także kilku 
publikacji dotyczących jej historii. Są to przede 
wszystkim wydawnictwa jubileuszowe opra-
cowane z okazji rocznicowych zjazdów w dru-
giej połowie XX wieku7. Zawierają one 
skromny zestaw informacji dotyczących dzie-
jów, ale poszerzony z upływem lat wykazem 
dyrektorów, nauczycieli i absolwentów szkoły. 
Szerszy zakres ma dopiero opracowanie przygo-
towane z okazji 100-lecia szkoły, w którym część 
dotycząca dziejów została bardziej rozbudo-
wana. Ponadto, umieszczono w nim archiwalne  
materiały zawierające wspomnienia absolwentów 

5 II LO im. G. Narutowicza w Łodzi. Kronika, AIILOŁ.
6 Kazimierz Lenart, 100 lat. Album z materiałem 

ilustracyjnym opracowany z okazji jubileuszu 
II Liceum Ogólnokształcącego im. G. Narutowicza 
w Łodzi, AIILOŁ.

7 75-lecie II LO im. G. Narutowicza w Łodzi, Łódź 
1980; II Liceum Ogólnokształcące im. G. Narutowicza 
w Łodzi. 80-lecie szkoły 1904 – 1984, Łódź 1984; 
A. Łynka, D. Jędrasiak, To już 90 lat. II Liceum 
Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi 
(1904 – 1994), Łódź 1995.
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szkoły z okresu międzywojennego i pierwszych 
lata po drugiej wojnie światowej oraz wspo-
mnienia pracowników szkoły i jej absolwentów 
z okresu późniejszego8. Dodatkowym atutem 
były archiwalne fotografie z epoki. Wspomniano 
już o kilku artykułach dotyczących historii szkoły 
publikowanych w łódzkich periodykach jako 
przypomnienie naszego rodowodu. Z oczywi-
stych względów przedstawiają one dzieje szkoły 
w sposób skrótowy. Jednak spełniły swoją rolę, 
czego potwierdzeniem było zaproszenie piszą-
cego te słowa do przedstawienia historii naszej 
szkoły w opracowaniu zbiorowym dotyczącym 
dziejów łódzkiej oświaty przygotowanym przez 
Łódzkie Towarzystwo Naukowe9. 

Należy mieć nadzieję, że przedstawiony 
zarys dziejów „Dwójki” stanie się inspiracją 
do dalszej pracy badawczej nad dziejami szkoły 
dla jej absolwentów studiujących historię, 
uczniów i pracowników zainteresowanych tą 
dziedziną nauki. Pierwszym polem do przy-
szłego działania powinno być poszerzenie 
słownika biograficznego o dalsze sylwetki osób 
ważnych dla szkoły. Opracowania wymagają 
również inne aspekty naszych dziejów, nawet 
niezbyt odległych – np. dzieje Stowarzyszenia 
Absolwentów jako kontynuacji działającego już 

8 Wieczna szkoła. II LO im. Gabriela Narutowicza 
w Łodzi, Łódź 2004.

9 A. Łynka, II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela 
Narutowicza w Łodzi (1904 – 2002), [w:] Tradycje 
i współczesność łódzkich szkół średnich, red. 
T. Jałmużna, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 
s. 257 – 262.

w dwudziestoleciu międzywojennym lub histo-
ria szkolnego harcerstwa w XX wieku.

Prywatna Męska Szkoła Józefa 
Radwańskiego (1904 – 1906)

Łódź na przełomie XIX i XX wieku znajdo-
wała się w obszarze byłego Królestwa Polskiego, 
w zaborze rosyjskim. Administracyjnie należała 
do guberni piotrkowskiej i była tylko siedzibą 
władz powiatu łódzkiego. Jednak samo mia-
sto zostało wydzielone z powiatu i jego władze 
podlegały bezpośrednio administracji guber-
nialnej w Piotrkowie. Władzę administracyjną 
w mieście sprawował prezydent powoływany 
i odwoływany przez gubernatora piotrkow-
skiego. W hierarchii urzędniczej zajmował on 
drugie miejsce, po prezydencie Warszawy. 

Struktura narodowa mieszkańców Łodzi 
w latach 1820 – 191510

Grupa 1820 1931 1865 1897 1915

Polacy 66% 17% 34% 47% 51%

Żydzi 34% 9% 21% 29% 36%

Niemcy  – 74% 45% 21% 12%

Inni  –  –  – 3% 1%

Razem 767 4 343 32 427 314 000 630 000

10 E. Lewandowski, Charakter narodowy Polaków 
i innych, Warszawa 2011, s. 143.
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Przełom wieków był dla miasta okresem 
szczególnym ponieważ zmieniło ono swoje 
oblicze z niewielkiego prowincjonalnego mia-
steczka na wielkie miasto o charakterze prze-
mysłowym. Przede wszystkim dlatego, że zna-
cząco wzrosła liczba mieszkańców przekraczając 
300 tys. już pod koniec XIX wieku. Z tabeli 
ilustrującej przemiany demograficzne w Łodzi 
wynika, że miasto miało złożoną strukturę 
narodowościową. Jej zmienność łączyła się rów-
nież ze strukturą społeczną mieszkańców mia-
sta. Na przełomie wieków najliczniej byli repre-
zentowani przedstawiciele narodu polskiego, 
ale jednocześnie byli to w swojej masie przede 
wszystkim najbiedniejsi mieszkańcy – głów-
nie robotnicy fabryczni i drobni rzemieślnicy. 
Drugą co do wielkości grupę narodowościową 
stanowili Żydzi o bardzo dużym rozwarstwie-
niu społecznym – od fabrykantów poprzez 
handlowców i rzemieślników do dosyć licznego 
proletariatu. Trzecią narodowością reprezento-
waną na gruncie łódzkim byli Niemcy, głównie 
dobrze sytuowani właściciele fabryk, fabryczny 
personel techniczny i wykwalifikowani robot-
nicy. Nieliczną, ale zauważalną grupę stanowili 
Rosjanie – głównie wojskowi, żandarmi, urzęd-
nicy carscy i ich rodziny.

Wśród ówczesnych łodzian znajdowało się 
pokolenie ludzi już urodzonych w tym mieście, 
związanych z nim nie tylko zawodowo, ale także 
emocjonalnie i dlatego dążące do zmiany jego 
oblicza. Widzieli oni wielki awans gospodar-
czy swojego miasta, ale zapewne chcieli oni 
dla Łodzi i jej mieszkańców również awansu 
cywilizacyjnego. Coraz aktywniejsze lokalne 

społeczności zaczęły działać dla wspólnego 
dobra, organizując się w stowarzyszenia o bar-
dzo różnorodnym charakterze – od religijnych 
i zawodowych po dobroczynne i kulturalne. 
Poziom zamożności, wielu z najbardziej aktyw-
nych, ułatwiał im z jednej strony uzyskanie 
posłuchu u władz miasta, a z drugiej pozwa-
lał również na sfinansowanie wielu wspólnych 
inwestycji. Wytyczono nowe ulice, zbudowano 
wiele reprezentacyjnych gmachów, ale także 
liczne parki. Stworzono sieć linii tramwajo-
wych, przystąpiono do budowy sieci wodo-
ciągowej. Powstawały także liczne instytucje 
dobroczynne, szpitale, teatry i najbardziej nas 
interesujące, czyli szkoły.

W początkach XX wieku sytuacja pol-
skiego szkolnictwa pod zaborem rosyjskim 
przedstawiała się bardzo niekorzystnie. 
Podstawę systemu oświatowego w tym czasie 
stanowiła jednoklasowa lub dwuklasowa szkoła 
elementarna, utrzymywana z podatku miej-
skiego, zwanego składką szkolną. Obok szkół 
miejskich, działały także liczne szkoły pry-
watne również jednoklasowe lub dwuklasowe. 
Natomiast, bardzo źle przedstawiała się sytu-
acja w zakresie szkolnictwa średniego, ponie-
waż istniało niewiele szkół rządowych na tym 
poziomie nauczania. Było to zgodne z anty-
polską polityką władz zaborczych po klęsce 
powstania styczniowego, które oprócz zakrojo-
nej na szeroką skalę akcji rusyfikacyjnej wyraź-
nie ograniczały szerszy dostęp młodzieży pol-
skiej do wyższych etapów kształcenia. Władze 
carskie starały się swoją rusyfikacyjną poli-
tykę oświatową uzasadniać złożoną strukturą 
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narodowością ziem polskich pod zaborami, 
a w oczywisty sposób kamuflując rzeczywisty 
charakter tych antypolskich działań. 

Sytuacja szkolnictwa łódzkiego na początku 
XX wieku była odzwierciedleniem przedstawio-
nej powyżej sytuacji na terenie Kongresówki. 
Prasa łódzka zwracała uwagę na trudną sytuację 
miejscowego szkolnictwa, pisząc w 1901 roku: 
Z prawdziwym żalem zaznaczyć musimy, że prze-
szło 50 procent dzieci nie zostało pomieszczonych 
[w szkołach]11. Informacja ta nie powinna dzi-
wić, ponieważ w dwa lata później na terenie 
Łodzi były zaledwie 32 szkoły elementarne ulo-
kowane w wynajmowanych pomieszczeniach. 
Dużo gorzej przedstawiała się wówczas sytu-
acja w zakresie szkolnictwa średniego, ponie-
waż w naszym mieście znajdowały się wówczas 
zaledwie dwa gimnazja rządowe – męskie i żeń-
skie – utworzone pod koniec lat osiemdziesią-
tych dziewiętnastego wieku. Do szkół średnich 
należy zaliczyć również dwie łódzkie szkoły 
typu zawodowego – szkołę handlową i szkołę 
manufakturowo-przemysłową. Taka uboga 
struktura oświatowa w Łodzi nie była w stanie 
sprostać oczekiwaniom i potrzebom jej miesz-
kańców. W tych okolicznościach, w naszym 
mieście zaczęło się rozwijać szkolnictwo pry-
watne. Było to dosyć powszechne zjawisko, nie 
tylko w Łodzi, pomimo przeszkód stawianych 
przez władze rosyjskie, które bardzo niechęt-
nie udzielały Polakom koncesji na prowadze-
nia takich placówek. Łatwiej było otrzymać 

11 Kronika, [w:] „Rozwój” nr 205 z 23 VIII/ 5 IX  
1910 r., s. 1.

koncesje na prowadzenie szkoły niemieckiej, 
ale tylko dla dziewcząt. Utrudnienia administra-
cyjne nie były jedynym problemem. Uczniowie 
szkół prywatnych byli pozbawieni wszystkich 
praw przysługujących uczniom i absolwen-
tom szkół rządowych. Młodzież uczęszczająca 
do szkół prywatnych, niezależnie od postępów 
w nauce, nie była przyjmowana do równorzęd-
nych klas w szkole rządowej. Na to, żeby dostać 
się do takiej szkoły, jeżeli oczywiście były wolne 
miejsca, musiała ona zdawać specjalny egzamin 
ze wszystkich przedmiotów objętych rządowym 
programem nauczania. Było to koniecznością 
dla uczniów planujących kontynuowanie nauki 
w wyższych uczelniach, ponieważ tylko gimnazja 
rządowe dawały konieczne do tego uprawnienia 
rządowej matury.

Zmiany demograficzne i kulturowe, o któ-
rych wspominano powyżej, spowodowały 
w Łodzi wzrost zapotrzebowania edukacyj-
nego na poziomie średnim. Wobec niechętnej 
postawy rosyjskiej administracji, nie można 
było liczyć na powstanie kolejnych szkół rzą-
dowych tego szczebla. Powstawały więc tzw. 
„szkoły przygotowawcze” prowadzące działal-
ność polegającą na przekazaniu uczniom wiedzy 
niezbędnej do zdawanie egzaminów wymaga-
nych przy podejmowaniu nauki w gimnazjach 
rządowych. Z tych też przyczyn ich program 
nauczania był zbliżony do programu szkół pań-
stwowych, a nauka odbywała się w języku rosyj-
skim. Do tego typu szkół „przygotowawczych” 
należały w tamtym okresie prywatne placówki: 
m.in. A. Tucholskiego, M. Witanowskiego  
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i J. Radwańskiego12. Nas interesuje ta ostatnia 
placówka, ponieważ dała ona początek naszym 
dziejom szkolnym.

Historia „Dwójki” zaczyna się w 1904 roku, 
kiedy na podstawie pozwolenia ówczesnego 
Ministerstwo Oświaty nr 40711 z dnia 25 wrze-
śnia (8 października) 1904 r. powstała Prywatna 
Męska Szkoła Józefa Radwańskiego13. Nowy 
właściciel i dyrektor szkoły, Józef Radwański, 
był absolwentem Seminarium Nauczycielskiego 
i pracował wcześniej jako nauczyciel szkół ele-
mentarnych w powiecie łęczyckim, a od 1900 r. 
w prywatnej szkole Leona Kościanowskiego 
w Łodzi. Po czterech latach nauczycielskiej 
pracy wykupił tę szkołę od jej poprzedniego 
właściciela i rozpoczął własną działalność oświa-
tową14. Należy sądzić, że zdobyte wcześniej 
umiejętności pedagogiczne umożliwiły mu 
stworzenie placówki szkolnej jakże przydatnej 
na trudnym, łódzkim polu oświatowym.

Szkoła Radwańskiego była 2-klasową pla-
cówką przygotowującą młodzież do podjęcia 
nauki w szkołach średnich. Cieszyła się ona 
od początku dużą popularnością i już w pierw-
szym roku szkolnym utworzono 5 oddziałów 
z wykładowym językiem rosyjskim15. Było 
to zgodne z ówczesnym realiami, w których 

12 K. Baranowski, W. Błaszczyk, T. Jałmużna, red. 
E. Podgórska, Z dziejów Liceum im. M. Kopernika 
w Łodzi, [w:] Z dziejów Gimnazjum i Liceum 
im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, Łódź 1973, s. 8.

13 S. Sarama, To już historia, [w:] 75-lecie II LO 
im. G. Narutowicza w Łodzi, s. 5.

14 Józef Radwański, maszynopis, Archiwum II LO w Łodzi.
15 II LO… Kronika…

tylko dobra znajomość języka rosyjskiego umoż-
liwiała zdanie trudnego egzaminu do szkoły 
rządowej. A podstawowym zadaniem szkoły 
Radwańskiego było jak najlepsze przygotowa-
nie swoich uczniów do tego egzaminu.

Budynek szkoły przy ul. Cegielnianej 11  
(widok współczesny)
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Pierwszą siedzibą szkoły była czynszowa 
kamienica przy ul. Cegielnianej 11, obec-
nej ul. Stefana Więckowskiego 24. Budynek 
szkoły sąsiadował wówczas z fabryką wyro-
bów wełnianych i trykotaży Markusa Fuchsa, 
z jednej strony, a tkalnią i apreturą wyro-
bów jedwabniczych Schmitza i van Ebdera 
z drugiej strony. Już to sąsiedztwo świadczy 
o przemysłowym charakterze miasta w począt-
kach ubiegłego wieku. W tamtym czasie była 
to typowa łódzka czynszówka. Można nawet, 
za Arnoldem Mostowiczem zamieszkującym 
w sąsiednim budynku, określić mianem prymi-
tywnej16. Dwupiętrowy fronton budynku został 
ozdobiony sztukaterią, zgodnie z ówczesnymi 
tendencjami w architekturze mieszkalnej. 
Mieszkalnej, ponieważ kamienica miała wów-
czas taki charakter i należy sądzić, że wynaj-
mowane przez szkołę pomieszczenia zostały 
tylko zaadaptowane do jej potrzeb. Z dalszych 
dziejów szkoły wynika, że warunki lokalowe 
do pracy dydaktycznej musiały być niezbyt 
korzystne. Dzisiaj budynek wygląda już nieco 
inaczej ponieważ w okresie późniejszym dobu-
dowano jeszcze jedną kondygnację i obecnie 
jest to kamienica trzypiętrowa. Zmieniło się 
również sąsiedztwo i nie ma także wspomnia-
nych fabryk, lecz budynki mieszkalne17.

Właściciel szkoły, jak wspomniano wcze-
śniej, miał już spore doświadczenie pedago-

16 A. Mostowicz, Łódź moja zakazana miłość, Łódź 
1999, s. 115.

17 Opis na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej 
w 2004 r.

giczne i zapewne nieźle poznał 
specyficzne środowisko łódzkie, 
charakterystyczne dla dużego 
robotniczego miasta. Posiadał 
również ambitną wizję rozwoju 
swojej szkoły ponieważ podej-
mowane przez niego działa-
nia wskazują na to, że Józef 
Radwański od początku plano-
wał stworzenie placówki o cha-
rakterze pełnej szkoły średniej 
typu gimnazjalnego. Ówczesna 
sytuacja w łódzkim szkolnic-
twie średnim potwierdzała duże 
zapotrzebowanie na tego typu placówki oświa-
towe przy jednoczesnej niechęci carskich władz 
do udzielania koncesji na tego typu działalność, 
szczególnie Polakom.

Progimnazjum Polskie  
Józefa Radwańskiego (1906 – 1918)

Otwarcie szkoły przez Radwańskiego nastą-
piło w bardzo dramatycznych okolicznościach 
historycznych. Już w kilka miesięcy po roz-
poczęciu przez placówkę działalności doszło 
w Królestwie Polskim do wydarzeń określanych 
mianem rewolucji 1905 – 1907 roku. Łódź 
w tym okresie była miejscem licznych mani-
festacji, strajków i starć z wojskiem i policją 
rosyjską. Szczególnie krwawy przebieg miały 
wydarzenia czerwcowe 1905 roku, kiedy carska 
żandarmeria brutalnie zaatakowała, a następ-
nie ostrzelała demonstrację przechodzącą 

Józef 
Radwański, 
właściciel 

szkoły w latach 
1904 – 1918
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ul. Piotrkowską i zabiła 25 osób. Łódzcy robot-
nicy przystąpili do budowy barykad i rozpo-
częli walkę zbrojną. Pierwsze barykady wyrosły 
na ulicach Południowej (obecnie ul. Rewolucji 
1905 roku), Wschodniej i Średniej (obecnie 
ul. Pomorska)18. Należy sądzić, że w tragicznych 
wydarzeniach rozgrywających się na ulicach 
naszego miasta nie brali bezpośredniego udziału 
uczniowie szkoły Radwańskiego. Zapewne byli 
świadkami zajść, ponieważ szkoła znajdowała 
się wówczas w pobliżu miejsc szczególnie zacię-
tych walk, a młodzi ludzie są z natury rzeczy 
bardzo zainteresowani takimi sprawami. 

Młodzież polska ogłosiła w 1905 roku strajk 
szkolny, którego celem było przywrócenie pol-
skiej szkoły z narodowym językiem wykładowym. 
Doprowadził on do opuszczenia przez znaczną 
liczbę polskich uczniów znienawidzonych murów 
rosyjskiej szkoły rządowej. Aresztowania i wyda-
lanie ze szkół rządowych, a także ulgi w opłatach 
czesnego nie wpłynęło na zmianę stanowiska 
młodych Polaków. Kontynuowali oni naukę 
na „kompletach”, gdzie przerabiano program 
gimnazjów rządowych z równoczesną nauką 
języka polskiego oraz historii i geografii Polski. 
Na terenie Łodzi spotkali się oni z powszech-
nym poparciem uczniów innych szkół, a więc 
również szkoły Radwańskiego. Uczniowie, któ-
rzy ulegli naciskowi rodziców i zaczęli uczęsz-
czać do szkół rosyjskich spotkali się z bojkotem 
należnym łamistrajkom. Między innymi takie 
postępowanie zmusiło rosyjskie władze do zła-

18 J. Krzywobłocki, Rewolucja 1905 – 1907 w Łodzi, 
Łódź 1985, s. 11. 

godzenia antypolskiej polityki oświatowej. 
Ukaz carski z 14 października 1905 r. zezwalał 
osobom prywatnym i stowarzyszeniom oświa-
towym na zakładanie średnich szkół z polskim 
językiem nauczania. Polscy uczniowie tych szkół 
mogli uczyć się w języku ojczystym, z wyjątkiem 
trzech przedmiotów: języka rosyjskiego, historii 
Rosji i geografii Rosji, które trzeba było wykła-
dać po rosyjsku19.

Było to niewielkie zwycięstwo, ale bardzo 
kosztowne w dosłownym tego słowa znacze-
niu, ponieważ opłaty w szkołach prywatnych 
były dosyć wysokie, wszystkie bowiem wydatki 
szkoła taka musiała pokrywać z czesnego wpła-
canego przez uczniów. Ponadto, szkoły te nadal 
były pozbawione praw przysługujących pla-
cówkom rządowym. Absolwenci polskich szkół 
prywatnych chcący kształcić się dalej byli zmu-
szeni zdawać maturę w szkołach rządowych lub 
wyjeżdżać na studia wyższe za granicę. Mimo 
tych niedogodności liczba młodzieży uczącej się 
w polskich placówkach prywatnych na terenie 
Królestwa Polskiego gwałtownie wzrosła.

Charakterystycznym przykładem walki 
o polską szkołę w Łodzi były działania mieszkań-
ców Bałut, najbardziej zaniedbanej części mia-
sta. Postanowili oni w 1906 roku założyć aż pięć 
nowych szkół elementarnych. Wybrana specjalna 
komisja ustaliła potrzebny budżet oraz sposób 
pozyskania funduszy poprzez składki miej-
skie. Robotnicy podjęli decyzję o dodatkowym  

19 Nasz wiek. Gimnazjum i Liceum imienia Mikołaja 
Kopernika w Łodzi 1906 – 2006. Zarys historyczny. 
Wspomnienia, Łódź 2006, s. 37.
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opodatkowaniu się na ten cel w wysokości 
dwóch kopiejek tygodniowo z tym zastrzeże-
niem, aby wykłady w tych szkołach były w języku 
polskim20. Powstało wówczas w Łodzi także 
kilka prywatnych szkół średnich, w tym pol-
skie gimnazjum męskie zorganizowane przez 
Towarzystwo „Uczelnia”, którego kontynuato-
rem jest łódzkie I Liceum Ogólnokształcące 
im. Mikołaja Kopernika21.

Z tych nowych możliwości prawnych 
skorzystał również założyciel naszej szkoły 
i w 1906 roku przekształcił ją w Prywatne 
Progimnazjum Męskie Filologiczne Józefa 
Radwańskiego z kursem 4 klas niższych realizu-
jących program rządowego gimnazjum. Szkoła 
jako pierwsza placówka oświatowa w Łodzi 
uzyskała zezwolenie na wprowadzenie pol-
skiego języka wykładowego, oprócz nauki języka 
rosyjskiego, historii i geografii, i dlatego była 
powszechnie znana jako Progimnazjum Polskie 
Radwańskiego, które to określenie stało się 
szybko oficjalną nazwą szkoły22.

Polski charakter placówki stał się niewąt-
pliwym atutem, ponieważ uczęszczało do niej 

20 E. Podgórska, Szkolnictwo elementarne w Łodzi 
w latach 1808 – 1914, Łódź 1966, s. 135.

21 H. W. Skorek, Z historii i tradycji Gimnazjum i Liceum 
im. M. Kopernika w Łodzi, [w] Tradycje i współcze-
sność łódzkich szkół średnich, red. T. Jałmużna, Łódzkie 
Towarzystwo Naukowe, s. 339.

22 Dziennik do zapisywania lekcji na rok szkolny 
1913/14 Bolesława Kapuścińskiego, Progimnazjum 
Polskie Józefa Radwańskiego w Łodzi, przy 
ul. Zawadzkiej nr 9, Zakład Marii Strzeleckiej 
w Łodzi, ul. Zielona nr 15.

w tym okresie ponad 300 uczniów23. Wśród 
nich byli zarówno uczestnicy strajku szkol-
nego z poprzedniego roku relegowani karnie  

23 Kronika II Liceum Ogólnokształcącego im. G. Naruto-
wicza w Łodzi, [w:] 80-lecie szkoły…, s. 4.

Szkoła Radwańskiego (poz. 15)  
w spisie szkół z roku 1906
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z gimnazjów rządowych Łodzi i okolic, jak 
i uczniowie wspomnianych wyżej kompletów. 
Mogli oni w tej szkole dalej uczyć się, a następ-
nie kontynuować edukację w wyższych klasach 
rosyjskiego gimnazjum rządowego. W tej szkole 
kształcili się oni w klasach przedwstępnej, 
wstępnej oraz pierwszej, drugiej i trzeciej gim-
nazjalnej. Wywodzili się oni z różnych warstw 
społecznych, od inteligencji po robotników 
fabrycznych. Tak szeroki przekrój społeczny 
wpływał korzystnie na pracę wychowawczą 
i kształtowanie prawidłowych postaw społecz-
nych. Niestety, szkoła jako placówka prywatna 
musiała od uczniów pobierać tzw. „czesne”, 
czyli opłatę za naukę. Roczna wysokość „cze-
snego” w szkole Radwańskiego była uzależniona 
od klasy, do której uczeń uczęszczał. 

Wysokość czesnego w Progimnazjum Polskim 
J. Radwańskiego24

Klasa

Pr
ze

d-
w

stę
pn

a

W
stę

pn
a

K
la

sa
 I

K
la

sa
 II

K
la

sa
 II

I

K
la

sa
 IV

Czesne 60  
rubli

60  
rubli

70 
rubli

90 
rubli

90 
rubli

90 
rubli

Analiza kwot czesnego przedstawionych 
w tabeli wskazuje, że jego wysokość nie odbie-
gała od pobieranego w innych łódzkich szkołach 
niepublicznych. Wysokość czesnego wskazuje, 
że w tym czasie w szkole było zapewne niedużo 
uczniów wywodzących się z rodzin robotników 

24 II LO… Kronika…

fabrycznych. Roczne zarobki łódzkiego robot-
nika w zakładach Ludwika Grohmana wynosiły 
wówczas 308 rubli, a były to w tym okresie naj-
wyższe przeciętne zarobki robotnicze w przemy-
śle włókienniczym na terenie Łodzi25. W pierw-
szych latach XX w. zarobki w tej wysokości nie 
wystarczały na utrzymanie typowej dla naszego 
miasta pięcioosobowej rodziny robotniczej. 
Należy sądzić, że uczeń pochodzący z takiej 
robotniczej rodziny włókniarskiej mógł podjąć 
naukę w prywatnej szkole tylko wtedy, jeżeli 
pozostali jej członkowie pracowali i wspól-
nie opłacali jego naukę. Nie potrafimy dzisiaj 
określić jak licznie w szkole Radwańskiego było 
wówczas reprezentowane typowe środowisko 
robotnicze, ale z powyższych rozważań wydaje 
się uzasadnione stwierdzenie, że stanowili nie-
wielką część ogółu społeczności szkolnej. Działo 
się tak, mimo że wielu uczniów Progimnazjum 
wywodzących się z mało zamożnych rodzin było 
zwalnianych z opłat częściowo, a nawet całko-
wicie26. Potwierdza to, że Radwański nie trakto-
wał swojej szkoły wyłącznie w kategoriach eko-
nomicznych jako przedsięwzięcia nastawionego 
przede wszystkim na zysk. Wszystko wskazuje, 
że świadomie dążył do uczynienia z niej ważnej 
placówki w walce o polskość w mieście Łodzi. 
Wynika z tego, że szkoła nie miała zbyt elitar-
nego charakteru, który jest na ogół przypisywany 

25 W. Puś, S. Pytlas, Dzieje Łódzkich Zakładów Prze- 
mysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju „Uniontex” 
(d. Zjednoczonych Zakładów K. Scheiblera i L. Groh- 
mana) w latach 1827 – 1977, Łódź 1977, s. 150 – 155.

26 S. Sarama, To już historia…, s. 6.
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prywatnym szkołom średnim działającym 
w tym okresie na terenie Królestwa.

Progimnazjum Polskie Radwańskiego 
stało się szybko dużą, jak na ówczesne czasy, 
szkołą ze sporym personelem pedagogicz-
nym liczącym już 14 osób – 13 nauczy-
cieli i 1 nauczycielka. Część z nich posiadała 
cenzus nauczycieli gimnazjalnych, a pozo-
stali byli tzw. „nauczycielami domowymi”. 
Radę Pedagogiczną Progimnazjum Polskiego 
w 1908 roku stanowili m.in. Józef Radwański, 
Kazimierz Tomaszewski, Aleksander Jankowski, 
ks. Ryszard Malinowski, Tadeusz Jotejko, 
J. Cichecki, Perzyna, E. Detke, M. Hippel, 
J. Marcinkowski, S. Gebel, Z. Kostro i jedyna 
kobieta – L. Osiecka27. Uczyli oni następują-
cych przedmiotów: religia, język polski, język 
łaciński, język francuski, język niemiecki, aryt-
metyka, algebra, geometria, nauki przyrodnicze 
(zoologia, biologia, mineralogia), fizyka i astro-
nomia, chemia, propedeutyka filozofii, rysunki 
i kreślenie, kaligrafia, muzyka i śpiew, gimna-
styka i roboty ręczne.

W szkole Radwańskiego uczyli również 
Rosjanie, ponieważ rozporządzenie naczelnika 
Łódzkiej Dyrekcji Szkolnej nakazywało, żeby 
nauczycielami języka rosyjskiego, historii i geo-
grafii były osoby narodowości rosyjskiej. Dlatego 
dyrektor Radwański był zmuszony do zaanga-
żowania w polskiej szkole jako nauczycieli rów-

27 Odpis oryginalnego świadectwa. Progimnazjum 
Polskie J. Radwańskiego w Łodzi. Świadectwo doj-
rzałości Stefana Majewskiego wydane 21 czerwca 
1908 r. maszynopis, AIILOŁ.

nież Rosjan. Wpływało to zapewne niekorzyst-
nie na stosunki wewnątrzszkolne. Szczególnie, 
że część nauczycieli narodowości rosyjskiej 
była na usługach władz carskich i informo-
wała je szczegółowo o atmosferze panującej 
w szkole oraz wszystkich działaniach zmie-
rzających do obchodzenia antypolskich prze-
pisów. Być może, rosyjscy nauczyciele szkoły 
Radwańskiego – Artiszewskij, A. F. Bumakow, 
Koleżskij, Twardickij i Zagriwa28 – byli ludźmi 
przychylnie nastawionymi do Polaków, ponie-
waż nie mamy informacji o ich antypolskich 
postawach. Polskie grono pedagogiczne, według 
zgodnej opinii wychowanków placówki, potra-
fiło w niej stworzyć wspaniałą atmosferę wpły-
wającą korzystnie na osiągane przez uczniów 
wyniki dydaktyczne. 

Walki rewolucyjne trwały nadal w ciągu 
1906 roku, chociaż traciły swój rozmach i bojo-
wość. Na terenie Łodzi problemem dla władz 
carskich było prowadzone nadal nielegalne pol-
skie nauczanie na „kompletach”. Potwierdza 
to postanowienie piotrkowskiego generał-gu-
bernatora, który zabronił wszelkiego potajem-
nego nauczania w szkołach lub też w kompletach. 
Osoby prowadzące tego typu naukę były nara-
żone na zamknięcie w twierdzy lub karę pie-
niężną do wysokości aż 3000 rubli29. Młodzież 
naszej szkoły, ze względu na młody wiek, była 

28 Odpis oryginalnego świadectwa. Progimnazjum 
Polskie…

29 Postanowienie obowiązujące wydane przez generał-
gubernatora Piotrkowskiej Guberni generała-lejt-
nanta Szatiłowa z 18 stycznia 1906 roku, odbitka, 
AIILOŁ.
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przede wszystkim obserwatorem wydarzeń, lecz 
w odniesieniu do pracowników szkoły w tym 
okresie nie była to wyłącznie pozycja świad-
ków. Aktywność polityczną tego środowiska 
szkolnego potwierdzały liczne rewizje przepro-
wadzane na terenie szkoły przez carską żandar-
merię. Zapewne już sama nazwa Progimnazjum 
Polskie czyniła ze szkoły placówkę podejrzaną 
politycznie dla przedstawicieli rosyjskich władz. 
Dodatkowo utwierdzał ją w tych podejrze-
niach fakt aresztowania za udział w wystą-
pieniach rewolucyjnych dwóch nauczycieli 
– Cicheckiego i Perzyny30.

Podejrzenia nie były bezpodstawne, ponie-
waż w okresie tym oprócz walki rewolucyjnej 
prowadzonej na barykadach, demonstrowa-
nia na rzecz polskiego nauczania w oświacie 
prowadzono również walkę z analfabetyzmem 
wśród łódzkich robotników. Kierowała nią 
Polska Macierz Szkolna, w której pracach 
dyrektor Radwański brał czynny udział jako 
organizator nauczania dorosłych. W tej sytu-
acji jest dla nas oczywiste, że jego szkoła była 
ważnym ogniwem również w procesie sze-
rzenia oświaty wśród dorosłych. W jej lokalu 
były organizowane tajne, bezpłatne kursy czy-
tania i pisania dla robotników i robotnic łódz-
kich. Akcja była zakrojona na szeroką skalę 
ponieważ obejmowała swoim zasięgiem nawet 
do 300 słuchaczy jednorazowo. Uczestniczyli 
w niej bardzo aktywnie wszyscy nauczyciele 
szkoły Radwańskiego, ale szczególnie zasłu-
żyli się, Aleksander Jankowski i Kazimierz 

30 S. Sarama, To już historia…, s. 6.

Tomaszewski. Kursami kierował osobiście sam 
właściciel i dyrektor szkoły, Józef Radwański. 
Również z jego inicjatywy w pomieszczeniach 
szkoły w latach 1908 – 1914 były systematycz-
nie organizowane tajne kursy nauczycielskie 
umożliwiające nauczycielom Łodzi i okolic 
doskonalenie umiejętności zawodowych i pod-
noszenie świadomości narodowej31. 

Wzrost liczby uczniów, który nastąpił 
w 1906 r. zmusił Radwańskiego do poszu-
kiwań nowego budynku szkolnego. Stała się 
nim kamienica przy ul. Zawadzkiej 9, a więc 
znowu nie budynek szkolny, lecz łódzka czyn-
szówka. I tutaj należą się wyjaśnienia, ponie-
waż w dotychczasowych opracowaniach poda-
wany był adres przy ul. Zachodniej 9. Okazało 
się, że w zapisie kronikarskim, stanowiącym 
podstawę wiedzy dla tego okresu w dziejach 
szkoły, pojawiło się przekłamanie i najprawdo-
podobniej ul. Zawadzka została zapisana jako 
ul. Zachodnia. Jednak w rejestrze łódzkich szkół 
z tamtych lat jest zapisany adres ul. Zawadzka 9. 
Ten sam adres pojawił się na tytułowej stronie 
„Dziennika do zapisywania lekcji” specjalnie 
wydrukowanego na zamówienie szkoły w okre-
sie poprzedzającym wybuch pierwszej wojny 
światowej32.

Nowa siedziba to trzykondygnacyjna 
kamienica zbudowana w połowie XIX wieku, 
która zgodnie z założeniami architekta, nawią-
zywała wystrojem frontonu do architektury 

31 Tamże, s. 6 – 7.
32 K. R. Kowalczyński, Łódź przełomu wieków XIX/XX, 

Łódź 2008, s. 115; Dziennik do zapisywania lekcji…
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antycznej Grecji. Każda kondygnacja była 
powiązana z innym okresem greckiego porządku 
architektonicznego. Parter był zdobiony w naj-
bardziej skromne, wręcz surowe elementy, 
wzorowane na stylu doryckim. Do naszych 
czasów przetrwały tylko dwa takie elementy, 
po obu stronach bramy wjazdowej, wzoro-
wane na kolumnach w tym stylu. Pozostałe 
uległy zniszczeniu podczas licznych przeróbek 
tej kondygnacji, szczególnie witryn pomiesz-
czeń przeznaczonych od początku na placówki 
handlowe. Dużo lepiej przedstawia się wygląd 
pierwszego piętra odwołującego się do bardziej 
już rozbudowanego kapitelu kolumn w stylu 
jońskim i korynckim. Zostały one zachowane 
po obu stronach każdego z sześciu okien, gdzie 
wykonano elementy zdobnicze w stylu kolumn 
korynckich. Okno znajdujące się bezpośrednio 
nad bramą zostało ozdobione podwójnymi wyż-
szymi kolumnami w stylu jońskim, z charakte-
rystycznymi ślimacznicami. Ponadto 6 takich 
elementów kolumnowych rozdziela symetrycz-
nie ściany pomiędzy poszczególnymi oknami 
na tej kondygnacji. Nadoknia są wykończone 
prostymi gzymsami z wyraźnie zarysowanymi 
liniami poziomymi. Najbardziej efektownie 
zostało ozdobione ostatnie piętro, gdzie powtó-
rzono układ z pierwszego piętra, ale wszyst-
kie elementy odwołują się już do najbardziej 
dekoracyjnego stylu porządku greckiego, czyli 
korynckiego. Nadoknia mają wykończenie 
w kształcie trójkątnego tympanonu, charakte-
rystycznego również dla tego stylu. Całość tej 
kondygnacji i kamienicy zakończono gzym-
sem wieńczącym ozdobionym prostymi liniami 

i siedmioma okrągłymi małymi okienkami oraz 
bogatym zdobieniem pod samym dachem. 
W pionie został wyraźnie zaakcentowany 
podział frontonu na trzy symetryczne części: 
lekko wysuniętą jednookienną część środkową 
w linii bramy i dwie, trzyokienne po obu stro-
nach. Ten trzyczęściowy podział został jeszcze 
podkreślony trójkątnym tympanonem zamy-
kającym część dachową na środku oraz trzema 
symetrycznie rozmieszczonymi balkonami. 
Jednym centralnie umieszczonym na trzecim 
piętrze i dwoma po bokach na drugim piętrze. 
Piękne kute balustrady w motywy roślinne cha-
rakterystyczne są dla stylu secesyjnego. Obecnie 
całość jest wyraźnie zaniedbana i wymaga 
remontu, który przywróciłby stary blask tej 
pięknej budowli33.

33 Opis na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej 
w 2013 r.

Budynek szkoły przy ul. Zawadzkiej 9  
(drugi za hotelem „Bristol”)
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Wydaje się, że szkoła bardzo zyskała 
na nowej lokalizacji ponieważ była położona 
w ówczesnym centrum miasta. Potwierdza 
to fakt, że tym razem z jej budynkiem sąsiado-
wały dwa dobrej klasy hotele – „Europejski” 
i „Bristol”. Ponadto, przy ulicy Zawadzkiej 
na stosunkowo niedługim jej odcinku, bo 
zaledwie dwóch przecznic, były w tamtych 
czasach zlokalizowane jeszcze trzy inne szkoły 
prywatne34. Zapewne uczniowie naszej szkoły 
chodzili do kina „Flora” założonego w pobliżu 
przez – nomen omen – Jana Kino35.

Ze wspomnień ówczesnych uczniów 
wiemy, że stan budynku nie był tak dobry jak 
można by wnioskować na podstawie powyż-
szego zapisu. Dom był już dosyć podniszczony 
i pozbawiony kanalizacji. Istotnym manka-
mentem były poczerniałe i zniszczone podłogi 
oraz konieczność przechodzenia z jednej części 
budynku do drugiej przez otwartą klatkę scho-
dową, co było szczególnie uciążliwe jesienią 
i zimą. Na potrzeby szkoły zajęto dwa piętra 
i wydzieloną część podwórka. Zaletą było to, 
że nowe sale lekcyjne były duże i dobrze oświe-
tlone. Kolejną to, że część podwórka została 
ogrodzona i przeznaczona wyłącznie do użytku 
uczniów szkoły – przede wszystkim do prowa-
dzenia lekcji gimnastyki oraz na spacery w cza-
sie przerw między lekcjami36.

34 K. R. Kowalczyński, Łódź przełomu wieków…, s. 115.
35 J. Podolska, J. Wewiórski, Spacerownik. Łódź fil-

mowa, Łódź 2000, s. 162.
36 II LO… Kronika…

Nowe pomieszczenia zdecydowanie polep-
szyły warunki nauki w szkole Radwańskiego. 
Modernizacja pomieszczeń i nowe pomoce 
naukowe umożliwiły stosowanie nowoczesnych 
metod nauczania, a tym samym osiągnięcie wyż-
szego poziomu nauczania. Potwierdza to sprawa 
gimnastyki, która jako przedmiot nauczania była 
wówczas prowadzona w stosunkowo nielicznych 
szkołach. Było to w oczywisty sposób związane 
przede wszystkim z brakiem sal gimnastycznych 
i boisk przy ówczesnych placówkach oświa-
towych. Wygospodarowanie części podwórka 
z przeznaczeniem na prowadzenie lekcji gimna-
styki potwierdza troskę dyrektora Radwańskiego 
nie tylko o stan ducha, ale również i ciała 
podopiecznych. W szkole były zorganizo-
wane również dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, 
od 1908 roku prowadzono orkiestrę mieszaną 
i czterogłosowy chór37. Należy sądzić, że występy 
uczniowskiej orkiestry i chóru były organizo-
wane nie tylko dla społeczności szkolnej.

Troska dyrektora o estetykę i czystość 
klas lekcyjnych znalazła odbicie w pozytyw-
nych raportach i sprawozdaniach wizytato-
rów. Jest to warte podkreślenia, ponieważ 
jedynym źródłem finansowania placówki było 
czesne opłacane przez uczniów. Z przekazów 
wynika, że dominującą pozycją w budżecie 
szkoły były płace dla personelu pochłania-
jące ponad 75% dochodów. A przecież pozo-
stawały jeszcze wydatki związane z opłatami 
za lokal, węgiel, kancelarie, woźnego itp. W tej 
sytuacji budzi podziw urządzenie specjalnie  

37 Tamże.
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wyposażonej pracowni rysunku, gabinetu fizycz-
nego, małego laboratorium chemicznego, a także 
bogate wyposażenie w pomoce naukowe: obrazy 
i tablice do poglądowego nauczania przyrody, 
kolekcje minerałów, zbiory geologiczne i mapy 
oraz bibliotekę nauczycielską i uczniowską. 
W szkole wprowadzono na zajęciach z robót 
ręcznych szwedzki system wychowawczy – slőjd 
– polegający na wyrabianiu zręczności przez 
rzemieślnicze prace ręczne, zwłaszcza wyrzy-
nanie w drewnie modeli przedmiotów według 
wzorców38. Wszystkie powyższe działania wpły-
wały pozytywnie na osiągnięcia uczniów szkoły 
Radwańskiego.

O wysokim poziomie nauczania w szkole 
w tym okresie świadczy fakt, że wielu jej absol-
wentów kontynuowało naukę w wyższych kla-
sach gimnazjalnych, szkołach handlowych, 
seminariach nauczycielskich i duchownych. 
I tak w 1913 roku ukończyło szkołę 112 absol-
wentów, z których 72 podjęło pracę zarobkową, 
a 40 dalej uczyło się w wymienionych wyżej 
typach szkół39. Potwierdzali oni tym samym 
ówczesną dewizę szkoły wypisaną na świadec-
twie jej ukończenia …mamy nadzieję, iż tenże 
w dalszym ciągu życia obyczajami, pracowitością 
i pielęgnowaniem nauk, jakich początki tu ode-
brał, przyniesie korzyści społeczeństwu, do którego 
wchodzi, a chlubę szkole, którą opuszcza40. 

38 http://portalwiedzy.onet.pl/34543,,,,slojd,haslo.
html [dostęp 1 XII 2013]

39 II LO… Kronika…
40 Odpis oryginalnego świadectwa. Progimnazjum 

Polskie… 

Sukcesy dydaktyczne i organizacyjne nie 
oznaczały realizacji wszystkich planów dyrek-
tora Radwańskiego, który miał nadzieję na prze-
kształcenie swojej szkoły w pełne 8-klasowe 
gimnazjum. Jednak władze rosyjskie uzależniały 
udzielenie koncesji na prowadzenie gimnazjum 
z prawami szkoły publicznej od wprowadze-
nia języka rosyjskiego jako języka wykładowego 
na wszystkich przedmiotach. Na to z kolei nie 
chciał się zgodzić właściciel szkoły traktujący 
ją jako aktywną placówkę walki o polskość. 
Potwierdza to fakt używania w nazwie szkoły okre-
ślenia „polskie” jako jednoznacznie wytyczonego 
celu. Pełny zapis nazwy szkoły w języku polskim 
znajdował się również na okładce „Dziennika 
do zapisywania lekcji” specjalnie wydrukowa-
nego dla uczniów Progimnazjum Polskiego 
Józefa Radwańskiego41. W czasach poprze-
dzających wybuch pierwszej wojny światowej  

41 Dziennik do zapisywania lekcji…

Bracia Radwańscy – Jan, Stanisław, Aleksander, 
Józef i Czesław
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było to jednoznaczną manifestacją postaw 
patriotycznych, ale także antyrosyjskich. Było 
więc oczywiste, że właściciel nie otrzyma od car-
skich władz zaborczych upragnionej koncesji. 
Mimo tego niepowodzenia, mamy prawo ocenić 
że szkoła Radwańskiego w krótkim czasie z nie-
wielkiej placówki oświatowej stała się ważnym 
ośrodkiem walki o polskość na terenie Łodzi. 

W szkolnych zasobach archiwalnych jest 
przechowywany dziennik do zapisywania lekcji 
na rok szkolny 1913/14. Należał do Bolesława 
Kapuścińskiego, ucznia klasy IV-tej. Służył on 
do zapisywania treści lekcji, ale przede wszyst-
kim zadanych prac domowych. 

Rozkład lekcji w klasie IV  
w roku szkolnym 1913/1442

Poniedziałek Wtorek Środa
Fizyka

Niemiecki
Polski

Historja*
Łacina

Algiebra

Rosyjski
Gieometrja
Gieografia
Niemiecki
Francuski
Algiebra

Polski
Rosyjski

Gieometrja
Łacina

Niemiecki

Czwartek Piątek Sobota
Fizyka
Łacina

Francuski
Gimnastyka

Religja
Chór

Polski
Rosyjski
Łacina

Gieografja
Historja

Niemiecki

Polski
Francuski
Niemiecki
Rosyjski

Gieometrja
Chór

*zachowano oryginalną pisownię.

42 Tamże.

Na podstawie zapisów w dzienniku wiemy, 
że w roku szkolnym 1913/1914 uczniowie 
klasy IV mieli tygodniowo 35 godzin zajęć 
lekcyjnych. Prym wiodło nauczanie języ-
ków w wymiarze po 4 godziny tygodniowo 
dla języka polskiego, łacińskiego, niemieckiego 
i rosyjskiego Pozostałych przedmiotów uczono 
w niższym wymiarze – 1, 2 lub 3 godziny tygo-
dniowo, w tym również były lekcje chóru. 
Z zapisów wynika potwierdzenie polskiego cha-
rakteru placówki, ponieważ wpisy dotyczące 
prawie wszystkich przedmiotów – oprócz języka 
rosyjskiego, historii i geografii – dokonywane 
były w języku polskim. Z analizy innych wpi-
sów tego dziennika wynika, co prawda margi-
nalna, kwestia dni wolnych od nauki, która sta-
nowi zapewne interesującą ciekawostkę zarówno 
dla uczniów byłych jak i obecnych. Otóż w trak-
cie tego roku szkolnego takich dni wolnych, bez 
niedziel, przy sześciodniowym tygodniu nauki 
było np. we wrześniu aż 5, w październiku 
tylko 2, w listopadzie – 3, ale w grudniu – 4, 
nie licząc dodatkowej trzytygodniowej przerwy 
świątecznej na przełomie roku. Były to przede 
wszystkim dni świąt prawosławnych i świąt 
państwowych, czyli tzw. „galówki”. Chyba 
mniej atrakcyjna, szczególnie dla obecnych 
uczniów, była systematyczna kontrola postępów 
w nauce. Wychowawca wpisywał na koniec 
każdego tygodnia nauki oceny otrzymane 
przez ucznia z poszczególnych przedmiotów 
oraz dotyczące sprawowania, pilności, uwagi, 
porządku, a także frekwencji. Oceny były wpi-
sywane w dwóch kolumnach – ustne i pisemne. 
Obowiązywała następująca pięciostopniowa  
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skala ocen: 5 – celujący, 4 – dobry, 3 – dosta-
teczny, 2 – niedostateczny, 1 – zły. Ponadto, 
co kwartał wypisywano świadectwo o postę-
pach w naukach, sprawowaniu, pilności, uwa-
dze i porządku. Zapoznanie się z powyższymi 
informacjami musiało być potwierdzone 
w dzienniku własnoręcznym 
podpisem rodziców lub opie-
kunów ucznia43.

Wybuch pierwszej wojny 
światowej w 1914 roku utrud-
nił działalność wszystkich 
łódzkich szkół przez bliskość 
frontu i walki toczące się 
jesienią tego roku w okoli-
cach Łodzi. Niestabilna była 
sytuacja militarna i wynika-
jące z niej konsekwencje poli-
tyczne. Wieści napływające 
do miasta z Kalisza, zniszczo-
nego przez wkraczające tam 
wojska niemieckie, powodo-
wały obawę przed powtórze-
niem się sytuacji. Efektem 
była decyzja o przedwczesnej 
ewakuacji zarządzonej przez 
władze miasta w dniu 3 sierpnia. Wywołała 
ona panikę, w której wywożono z miasta rze-
czy potrzebne i niepotrzebne. W tym bałaganie, 
ze szkoły przy ul. Mikołajewskiej (obecnie III LO 
przy ul. Sienkiewicza) wywieziono stosy sta-
rych zeszytów. Dowcipnisie żartowali wówczas, 
że ewakuowano z Łodzi około 2 milionów błę-

43 Tamże.

dów ortograficznych44. Już 20 sierpnia 1914 roku 
do Łodzi wkroczył pierwszy oddział niemiecki, 
ale następnego dnia wojska rosyjskie odbiły mia-
sto. Ponowne przejściowe zajęcie miasta przez 
wojska niemieckie miało miejsce w paździer-
niku tego roku. Ostatecznie Niemcy wkroczyli 

do Łodzi 6 grudnia 1914 roku 
i okupowali miasto do końca 
pierwszej wojny światowej.

Toczące się w okoli-
cach Łodzi walki utrudniały 
powroty do miasta zarówno 
nauczycielom jak i uczniom, 
którzy wyjechali na wypoczy-
nek wakacyjny. Zresztą, rok 
szkolny rozpoczął się z opóź-
nieniem, dopiero w połowie 
września. W późniejszym 
okresie wraz ze zbliżeniem się 
działań wojennych w pobliże 
miasta następowało zawie-
szenie zajęć i przejściowe 
zamknięcie łódzkich szkół. 
Zajęcie na stałe Łodzi przez 
Niemców w niewielkim stop-
niu wpłynęło na sytuację 

szkolnictwa polskiego w mieście. Niepewność 
co do dalszego przebiegu działań wojennych 
i obawa przed powrotem Rosjan nie pozwo-
liła na całkowite odejście od carskiego systemu 
oświatowego. Jednak już wtedy nauczanie takich 
przedmiotów jak język rosyjski, geografia i histo-
ria rosyjska zostało bardzo mocno ograniczone, 

44 W. Pawlak, W cieniu ratuszowej wieży, Łódź 1973.

Bolesław Kapuściński, absolwent 
z 1914 roku
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a w niektórych szkołach nawet przerwane. 
Dopiero po zajęciu przez wojska niemieckie 
Warszawy w 1915 roku pozwoliło w pełni usu-
nąć wszelkie ślady rusyfikacji w treściach naucza-
nia. Przejawy uczuć patriotycznych, które ujaw-
niało wówczas społeczeństwo łódzkie spotkały 
się z wyraźną niechęcią okupacyjnych władz nie-
mieckich. Wynikało to z planów władz niemiec-
kich, które chciały przemysłową Łódź włączyć 
w tryby niemieckiej gospodarki. Dopiero nieko-
rzystny dla państw centralnych przebieg wojny 
zmienił stosunek okupacyjnych władz niemiec-
kich do sprawy polskiej, pozwolił na stworze-
nie namiastki polskich władz państwowych 
w postaci Tymczasowej Rady Stanu oraz Rady 
Regencyjnej. Umożliwiło to przekazanie również 
spraw szkolnictwa w polskie ręce.

Niemcy już od pierwszych dni usadowienia 
się w Łodzi przystąpili do bezlitosnej eksploatacji 
gospodarczej miasta, która szybko spowodowała 
w mieście braki w zakresie artykułów pierwszej 
potrzeby – żywności, opału, nafty do oświetlania  
mieszkań, mydła, obuwia i tkanin. Powszechnym  
widokiem stały się długie kolejki przed skle-
pami, zwane potocznie „ogonkami”, w których 
często całe rodziny wyczekiwały na chleb albo 
parę kilo ziemniaków45. Mimo wprowadze-
nia reglamentacji, ceny na podstawowe środki 
spożycia wzrosły niepomiernie. Wojenna dro-
żyzna stała się przyczyną problemów natury 

45 „Ogonkami” nazywano wówczas długie kolejki 
za trudno dostępnymi artykułami. Pojęcie, jako 
charakterystyczne dla nazewnictwa łódzkiego, prze-
trwało prawie do końca XX wieku.

finansowej w wielu łódzkich rodzinach, szcze-
gólnie niezamożnych rodzinach robotniczych. 
Pochodzący z nich uczniowie bardzo często nie 
byli w stanie uiścić opłat za naukę, co zmu-
szało ich do rezygnowania ze szkoły. Wpłynęło 
to bardzo niekorzystnie na sytuację łódzkiego 
szkolnictwa prywatnego. W pierwszych latach 
wojny szkoła Radwańskiego, podobnie jak inne 
placówki tego typu, miała duże trudności mate-
rialne. Uczniowskie wpłaty czesnego, które jak 
wskazywano wcześniej stanowiły źródło utrzy-
mania w omawianym okresie, uległy wyraź-
nemu zmniejszeniu. Dyrektor Radwański starał 
się utrzymać szkołę, ale także pomóc uboższym 
uczniom stosując liczne zniżki, a nawet zwolnie-
nia z opłat. O skali tych działań świadczy objęcie 
nimi w latach 1914 – 1915 prawie 30% uczniów 
szkoły. Sądzić należy, że podobnie jak w innych 
łódzkich szkołach prywatnych, poważnie obni-
żono pensje nauczycieli. Mimo tych proble-
mów szkoła nie została zamknięta i przetrwała te 
trudne pierwsze wojenne lata. 

Sytuacja placówki polepszyła się dopiero 
po dwóch latach wojny, kiedy Józef Radwański 
uzyskał koncesję na dalsze prowadzenie progim-
nazjum udzieloną przez Kuratorium Warszaw-
skiego Okręgu Naukowego pismem z dnia 
26 lipca 1916 r.46 Wspomniana wyżej zmiana 
w stosunku państw centralnych do sprawy pol-
skiej spowodowała jeszcze w tym samym roku 
objęcie szkoły opieką pedagogiczną przez organi-
zujące się polskie władze oświatowe. 

46 Kronika II Liceum…, [w:] 80-lecie szkoły…, s. 5.
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W okresie tym szkoła prowadziła klasę 
przedwstępną, klasę wstępną, jedną klasę pierw-
szą, jedną klasę drugą, dwie klasy trzecie i jedną 
klasę czwartą. W 7 oddziałach szkolnych pobie-
rało naukę 290 uczniów. Nie znamy struktury 
społecznej szkoły w tym okresie, ale znamy 
jej strukturę wyznaniową. Na 290 uczniów 
aż 283 było wyznania katolickiego, 6 wyzna-
nia mojżeszowego, a 1 był ewangelikiem47. 
Proporcje te odbiegają w sposób zdecydowany 
od występujących w ówczesnej strukturze 
wyznaniowej, a więc i narodowościowej miasta 
Łodzi i po raz kolejny są potwierdzeniem pol-
skiego charakteru szkoły.

Liczba uczniów Gimnazjum Józefa 
Radwańskiego w 1918 r.48
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IV
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em

Uczniowie 17 42 57 58 30 34 52 290

Z analizy liczby uczniów wynika, że najmniej 
liczna była klasa przedwstępna, do której uczęsz-
czało tylko 17 uczniów. Najliczniejsze oddziały 
to klasy pierwsza, druga i czwarta, w których było 
ponad 50 uczniów. Wyrównany stan – po około 
30 uczniów – miały klasy trzecie. Współcześnie 
może budzić zdziwienie liczba uczniów w klasach 
najliczniejszych, ale według ówczesnych norm 

47 II LO… Kronika…
48 Tamże.

klasy były „pełne, ale nie przepełnione”.49 W szkole 
było zatrudnionych 14 nauczycieli, którzy mieli 
następujące wykształcenie: 1 wyższe, 2 niepełne 
wyższe, 11 średnie, 1 niepełne średnie. Cenzury 
informujące o postępach w nauce, sprawowaniu, 
pilności, uwadze i porządku były nadal wysta-
wiane co tercjał, według 5-stopniowej skali ocen. 
W środy i piątki uczniów szkoły przyjmował 
lekarz, który badał ich i przeprowadzał pomiary.

Nauka była prowadzona zgodnie z pla-
nem szkoły, który uwzględniał zwiększoną ilość 
godzin języka polskiego dochodzącą aż do 8-miu 
tygodniowo. Ćwiczenia w zakresie prac pisem-
nych były prowadzone raz w tygodniu, a w ostat-
niej klasie raz na dwa tygodnie. Odbywało się 
to wszystko przy dobrej frekwencji i bez spóź-
nień, ponieważ rodzice amatorów takiego postę-
powania byli natychmiast wzywani do szkoły.

Szkoła była zadowalająco wyposażona 
w podwójne ławki uczniowskie i stoliki lub 
katedry dla nauczycieli (zawsze zwrócone 
bokiem do uczniów). Bardzo dobre wrażenie 
sprawiały sale lekcyjne, w których były zawie-
szone mapy, tablice poglądowe z różnych przed-
miotów, reprodukcje artystyczne i portrety 
wybitnych przedstawicieli naszej kultury oraz 
postaci historycznych. Dobrze działała biblio-
teka szkolna dysponująca księgozbiorem składa-
jącym się już z 606 pozycji. Chętnie korzystali 
z niego uczniowie szkoły, którzy wypożyczyli 
w ciągu roku łącznie 3431 tomów50.

49 Tamże.
50 Tamże.
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Zmiana antypolskiego nastawiania władz 
okupacyjnych umożliwiła założenie w 1917 roku 
szkolnej organizacji harcerskiej. Po krótkim 
okresie gwałtownego napływu członków nastą-
piła stabilizacja i w 1918 roku w szkole działały 
dwie drużyny – harcerska i zuchowa – skupia-
jące około 70 uczniów. Opiekę nad nimi spra-
wowali: Kazimierz Tomaszewski (harcerze), 
Andrzej Walczak (zuchy) i Józef Radwański 
jako członek patronatu51.

Wysokość czesnego w Gimnazjum 
J. Radwańskiego w 1918 roku52
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Z kronikarskich zapisów wiemy również 
jak przedstawiała się wówczas kondycja finan-
sowa placówki. Kapitał założycielski wynosił 
10 800 marek i pochodził z oszczędności wła-
ściciela i jego żony. Wszystkie środki na prowa-
dzenie szkoły były uzyskiwane z opłat za naukę 
wnoszonych przez uczniów. Wysokość czesnego 
w szkole Radwańskiego nie była wygórowana. 
Zresztą, w tym czasie całkowicie zwolnionych 
z czesnego było 32 uczniów szkoły, objętych 

51 Tamże
52 Tamże.

częściowym zwolnieniem z tej opłaty aż 179. 
Zmniejszało to wpływy z czesnego o niebaga-
telną kwotę 16 460 marek. Właściciel szkoły 
nigdy dotychczas nie występował z prośbą 
o zapomogę i nie podjął takich działań nawet 
wobec wzrastającego zalegania uczniów z opła-
tami oraz grożącego mu deficytu. Twierdził, 
że jako właściciel prywatny „nie miał nigdy 
odwagi” tego czynić dawniej i „teraz też nie ma 
tego zamiaru”53. Potwierdza to po raz kolejny, 
że dyrektor Radwański traktował swoją szkołę 
przede wszystkim jako polską instytucję 
potrzebną łódzkiemu środowisku. 

Uczniowie szkoły Radwańskiego i jej nauczy-
ciele przez cały okres pierwszej wojny światowej 
swoim postępowaniem podtrzymywali polskiego 
ducha tej placówki. Część dorosłych wycho-
wanków Progimnazjum Radwańskiego zgło-
siła się do służby w Legionach Polskich – m.in. 
W. Lipiński i J. Pawlicki. Zdarzały się przypadki, 
że nawet nieletni uczniowie klas III i IV uciekali 
z domu, żeby zaciągnąć się do polskich forma-
cji zbrojnych. Nauczycielki szkoły – Ada i Irena 
Sobolewskie – od początku wojny aktywnie pra-
cowały w Lidze Kobiet Pogotowia Wojennego54. 
Pod koniec wojny wielu nauczycieli uczestniczyło 
w działalności Polskiej Organizacji Wojskowej.

Korzystna sytuacja polityczna dla sprawy 
polskiej w końcowym okresie pierwszej wojny 
światowej doprowadziła do powstania Rady 
Regencyjnej, w której sprawami oświatowymi 
zajmował się Departament Wyznań Religijnych 

53 Tamże.
54 Kronika II Liceum…, [w:] 80-lecie szkoły…, s. 5.
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i Oświecenia Publicznego. W tych polskich 
nastrojach środowiska nauczycielskie podej-
mowały dyskusje nad koncepcjami pedagogicz-
nymi i organizacją szkolnictwa w wolnej Polsce. 
Sprzyjająca atmosfera spowodowała, że dyrek-
tor Radwański mógł po wielu latach zrealizo-
wać swoje plany i wreszcie przekształcić szkołę 
w pełne gimnazjum. Dyrektor Departamentu 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 
reskryptem nr 2400 z dnia 27 listopada 
1917 roku, wyraził zgodę na przekształcenie 
progimnazjum w ośmioletnie gimnazjum55. 
Słuszność tej decyzji potwierdziła wizytacja 
szkoły przeprowadzona w następnym roku przez 
wizytatora tego departamentu, który wysoko 
ocenił poziom nauczania i wychowania oraz 
przygotowanie organizacyjne placówki do prze-
kształcenia jej w pełnoprawne gimnazjum. 

Przekształcenie szkoły w gimnazjum zbie-
gło się z awansem zawodowym Józefa Radwań-

skiego, który z dniem 1 marca 
1918 roku został powołany 
na stanowisko podinspektora 
Szkolnego Łódzkiego Okręgu 
Naukowego. Nowe stanowisko 
w państwowej instytucji nad-
zoru szkolnego spowodowało 
konieczność odsprzedania pla-
cówki długoletniemu nauczy-
cielowi szkoły, inspektorowi 
progimnazjum Kazimierzowi 
Tomaszewskiemu56. 

55 II LO… Kronika…
56 S. Sarama, To już historia…, s. 9.

Wydarzenie to kończy pierwszy okres 
rozwoju w dziejach naszej szkoły, w którym 
przeszła ona drogę od skromnej 2-klasowej 
placówki przygotowującej młodzież do podję-
cia nauki w szkołach średnich, poprzez pro-
gimnazjum, do pełnego ośmioletniego gimna-
zjum. Przez cały czas była ona kierowana przez 
założyciela – Józefa Radwańskiego. Nasuwa się 
nieodparta myśl, że wydarzenia z 1918 roku 
nabrały niemal symbolicznego wymiaru. 
Radwański zrealizował w pełni swoje plany 
rozwoju szkoły utrzymując przez cały okres jej 
polski charakter. Władze oświatowe odradzają-
cej się Polski uznały jego misję za zakończoną 
i powierzyły mu wyższe stanowisko i ważniej-
sze zadania związane z organizacją łódzkiego 
szkolnictwa.

Gimnazjum Humanistyczne Męskie 
Kazimierza Tomaszewskiego (1918 – 1929)

Na jesieni 1918 roku było już oczywiste, 
że pierwsza wojna światowa zbliża się do swego 
kresu. Wszystko wskazywało, że losy państw 
centralnych są przesądzone i poniosą one klę-
skę. Z kolei rewolucja w Rosji doprowadziła 
już do upadku caratu. W tej sytuacji stało 
się jasne dla wszystkich Polaków, że wszyscy 
zaborcy Polski ponieśli klęskę w tej wojnie. 
Wyraźnie wpłynęło to na wzrost aktywności 
społeczeństwa polskiego, szczególnie na przeło-
mie października i listopada 1918 roku, kiedy 
sytuacja okazała się sprzyjającą polskim ambi-
cjom i dążeniom do odzyskania niepodległości.  

Kazimierz 
Tomaszewski, 

właściciel 
szkoły w latach 
1918 – 1929



Historię swoją piszcie sami…56

Przystąpiono lokalnie do rozbrajania wojsk nie-
mieckich i tworzenia polskich organów władzy. 
Przybycie do Warszawy Józefa Piłsudskiego 
zlikwidowało stan rozproszenia. W dniu 
11 listopada 1918 roku podporządkowała się 
mu Rada Regencyjna i inne ośrodki władzy. 
Piłsudski utworzył „rząd ludowy” z Jędrzejem 
Moraczewskim jako premierem. Wspólny 
dekret Piłsudskiego z Moraczewskim określał 
Polskę jako republikę i przekazywał najwyższą 
władzę cywilną oraz wojskową Tymczasowemu 
Naczelnikowi Państwa Polskiego. Objęcie tego 
urzędu przez Józefa Piłsudskiego kończyło 
okres kształtowania się centralnego ośrodka 
polskiej władzy państwowej. Po 123 latach nie-
woli nastąpiło odrodzenie niepodległego pań-
stwa polskiego.

Dążenie do utworzenia polskiego ośrodka 
decyzyjnego dotyczyło również Łodzi, w któ-
rej polskie podziemne organizacje niepodle-
głościowe czyniły intensywne przygotowania 
do zbrojnego wystąpienia przeciwko nie-
mieckiemu okupantowi i przejęcia władzy 
w Łodzi. W dniu 11 listopada 1918 roku, 
już wczesnym popołudniem na ulice mia-
sta wyszli mieszkańcy: młodzież, robotnicy, 
strażacy. Rozpoczęło się rozbrajanie patroli 
i posterunków niemieckich, które przera-
dzały się w potyczki zbrojne. Największe walki 
miały miejsce na Nowym Rynku (obecnie 
pl. Wolności), w okolicach łódzkich dworców 
kolejowych – Kaliskiego i Fabrycznego oraz 
podczas szturmu na siedzibę Prezydium nie-
mieckiej policji, budynku po byłym rosyjskim 
Banku Państwowym na ulicy Spacerowej (dzi-

siejszej Kościuszki)57. Przejęcie władzy w mie-
ście nie obyło się bez ofiar i w czasie akcji roz-
brajania zginęło od kul niemieckich sześć osób, 
w tym śmiertelnie ranny został Stefan Linke, 
łódzki gimnazjalista58. Jednak następnego mgli-
stego poranka Łódź była wolna.

Nie wiemy nic bliższego na temat udziału 
uczniów naszej szkoły w tych wydarzeniach. 
Należy sądzić, że nie brali oni bezpośred-
niego udziału w walkach zbrojnych. Wynikało 
to z faktu, że do udziału w organizacjach nie-
podległościowych dopuszczano tylko uczniów 
starszych klas gimnazjalnych, głównie VIII 
i VII. Natomiast uczniami naszej szkoły 
w tym czasie byli przede wszystkim wycho-
wankowie młodszych klas gimnazjalnych, 
do piątej włącznie. Wydaje się jednak oczywi-
ste, że w wielu gorączkowych działaniach tego 
dnia i szale radości z odniesionych sukcesów 
uczestniczyli łodzianie bez względu na wiek. 
Zapewne uczniowie naszego gimnazjum byli 
wśród grup kilkunastoletnich chłopców, które 
rozbiegły się po mieście i gdzie tylko dostrze-
gły niemieckie napisy lub niemieckie godła 
państwowe na budynkach urzędów – zrzucały 
je na bruk. 

Polska odzyskała niepodległość, ale przed 
jej władzami stanęło wiele trudnych zadań, 
które wymagały niezwłocznych działań. Priory-
tetem było zjednoczenie w jeden organizm  

57 T. Bogalecki, 11 listopada 1918 roku w Łodzi. Geneza 
przebieg i rezultaty akcji rozbrajania Niemców, Łódź 
1993, s. 21 – 31.

58 Tamże, s. 31.
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państwowy ziem znajdujących się pod róż-
nymi zaborami – austriackim, pruskim i rosyj-
skim. Takim pierwszoplanowym zadaniem 
dla władz oświatowych było ujednolicenie sys-
temu szkolnego. Dekret Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego „O obo-
wiązku szkolnym” wprowadził bezpłatną, 
obowiązkową 7-letnią szkołę powszechną 
dla wszystkich dzieci od 7 do 14 roku życia. 
Na średnim szczeblu nauczania utrzymano 
8-klasowe gimnazjum, w którym wyodręb-
niono 2 stopnie – pierwsze trzy klasy o cha-
rakterze ogólnokształcącym oraz częściowo 
ukierunkowane klasy wyższe. Egzamin matu-
ralny otwierał absolwentom gimnazjum drogę 
do studiów wyższych. W systemie tym nie 
było powiązania między szkołą powszechną 
a szkołą średnią. Do gimnazjum przyjmowano 
wówczas na podstawie egzaminu po 5 klasach 
szkoły powszechnej, a nawet po ukończe-
niu klasy wstępnej, organizowanej w niektó-
rych gimnazjach59. Poważnym ograniczeniem 
dostępu do szkół średnich była odpłatność 
za naukę. W trosce o utrzymanie odpowiedniej 
liczby szkół na poziomie średnim wyrażono 
zgodę na działalność prywatnych gimnazjów 
z możliwością ich przekształcenia w przyszło-
ści w szkoły państwowe.

59 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/4575098/polska-
oswiata-druga-rzeczpospolita.html, [dostęp 1 XII 2013]

Struktura narodowa mieszkańców Łodzi 
w latach 1915 – 193960

Grupa 1915 1921 1931 1939
Polacy 51% 62% 59% 57%
Żydzi 36% 31% 32% 34%

Niemcy 12% 7% 9% 9%
Inni 1%  –  –  – 

Razem 630 000 452 000 605 000 639 000

W powojennej Łodzi nastąpiły również 
zmiany w strukturze narodowościowej miesz-
kańców miasta. Na początku lat dwudziestych 
nadal najliczniejszą grupę stanowili Polacy, któ-
rych odsetek przekroczył 60%. Drugą, chociaż 
mniej liczną niż przed pierwszą wojną świa-
tową, byli Żydzi. Trzecią grupę mieszkańców 
stanowili nadal Niemcy, chociaż również mniej 
liczni niż przed wojną. Praktycznie zanikowi 
uległa grupa mieszkańców Łodzi narodowości 
rosyjskiej. Struktura ta, z niewielkimi zmia-
nami, przetrwała całe dwudziestolecie między-
wojenne, chociaż liczba mieszkańców Łodzi 
zwiększyła się w tym czasie do prawie 640 tys.

Również w Łodzi zaistniała wówczas sytu-
acja sprzyjająca rozwojowi oświaty prywatnej 
i dlatego już w pierwszych latach po odzyskaniu 
niepodległości szybko wzrastała liczba szkół 
średnich dochodząc do blisko 4061. Jednak  

60 E. Lewandowski, Charakter narodowy…, s. 143.
61 E. Witkowska-Urban, Nauczyciele łódzkich szkół śred-

nich ogólnokształcących jako współtwórcy nauki i kul-
tur polskiej oraz reformatorzy oświaty (1918 – 1939), 
[w:] Rola nauczycieli łódzkich w tworzeniu dzie-
dzictwa kulturowego Łodzi, red. S. Gala, Łódzkie 
Towarzystwo Naukowe 1998, s. 110.
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różniły się one znacznie pod względem orga-
nizacji i poziomu nauczania. Część z nich nie 
przetrwała jako szkoły średnie, co wpłynęło 
na zmniejszenie się liczby tego typu szkół 
w latach dwudziestych ubiegłego wieku.

Nie dotyczyło to naszej szkoły, która wraz 
z odzyskaniem niepodległości przez Polskę zapo-
czątkowała również nowy etap rozwoju jako 
Gimnazjum Humanistyczne Męskie Kazimierza 
Tomaszewskiego. Nowy właściciel 
szkoły był w niej postacią znaną, 
ponieważ od początku istnienia 
szkoły Radwańskiego, z niewielką 
przerwą, uczył w niej matematyki 
i był jej inspektorem. Ceniono go 
również za aktywność pozaszkolną, 
szczególnie w walce z analfabety-
zmem prowadzonej jeszcze przed 
wojną pod kierunkiem Polskiej 
Macierzy Szkolnej oraz zorganizo-
wanie systemu szkół zawodowych 
dla terminatorów pracujących 
w różnych zawodach62.

Z dotychczasowych przekazów wynikało, 
że Kazimierz Tomaszewski nie podjął się oso-
biście kierowania szkołą jako jej dyrektor, lecz 
zatrudnił w tym celu Ignacego Rolińskiego, 
nauczyciela matematyki i fizyki63. Również absol-
went szkoły z 1926 roku, Stefan Kaźmierczak, 
w swoich wspomnieniach podaje datę rozpo-
częcia pracy dyrektorskiej Rolińskiego jako rok 

62 Życiorys Kazimierza Tomaszewskiego, rękopis, AIILOŁ.
63 M.in. S. Sarama, To już historia…, s. 8; A. Łynka, 

Nasze dzieje…, s. 17.

191864. Z zapisów w notesach profesorskich 
dr Kronenberga, pracującego w szkole w latach 
1920 – 29, możemy wnioskować fakt kierowania 
szkołą przez dyrektora Rolińskiego już w roku 
szkolnym 1920/2165. Z kolei w biogramie dyrek-
tora opracowanym przez Mirosława Zbigniewa 
Wojalskiego i zamieszczonym w Wikipedii jest 
inna informacja. Roliński pracował w szkole 
początkowo jako nauczyciel matematyki, 

następnie zastępca dyrektora, 
a od 1922 roku już jako dyrektor66. 
I tutaj pojawia się problem, ponie-
waż sam Roliński w kwestionariu-
szach osobowych z lat 50. ubiegłego 
wieku napisał, że został dyrekto-
rem szkoły od 1923 roku67. Z tych 
samych dokumentów wiemy rów-
nież, że dyrektor Roliński rozpo-
czął prace nauczycielską na terenie 
Łodzi od 1919 roku. W tej sytuacji 
pozostaje do rozstrzygnięcia kwe-
stia czy objęcie funkcji dyrektora 
przez Rolińskiego miało miejsce 

już w 1920 roku jak wskazuje prof. Kronenberg, 
w 1922 roku według Wojalskiego, czy dopiero 
w 1923 roku jak określa sam zainteresowany. Ten 
ostatni, chyba najlepiej znał ważne daty ze swo-
jego życia. Ponadto, na świadectwie dojrzało-
ści Kazimierza Józefa Kowalskiego wydanym 

64 S. Kaźmierczak, Historia mojego Gimnazjum (Liceum), 
[w:] Wieczna szkoła…, s. 44.

65 Materiały wynotowane z oryginalnych…
66 http://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Rolinski, 

[dostęp 1 XII 2013] 
67 Ignacy Roliński życiorys, maszynopis, AIILOŁ.

Znaczek noszony 
na czapkach przez 

uczniów Gimnazjum 
Tomaszewskiego 
(rekonstrukcja)
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26 maja 1922 r. podpis Ignacego Rolińskiego 
znajduje się wśród podpisów nauczycieli gimna-
zjum, członków komisji egzaminacyjnej68. Biorąc 
powyższe pod uwagę należy przyjąć, że nowy 
właściciel początkowo kierował szkołą osobiście, 
ale korzystając ze wsparcia profesora Rolińskiego 
jako swojego zastępcy. Bardzo 
widoczne zaangażowanie tego ostat-
niego wynikało zapewne z faktu, 
że Kazimierz Tomaszewski był już 
w tamtym czasie bardzo aktywny 
w tworzeniu i rozwijaniu szkol-
nictwa zawodowego oraz w pra-
cach łódzkich organizacji społecz-
nych. W tej sytuacji należy również 
uznać, że Ignacy Roliński dopiero 
od 1923 roku kierował szkołą jako 
jej dyrektor i trwało to do jej upań-
stwowienia w 1929 roku.

Nowa struktura organizacyjna 
Gimnazjum Kazimierza Tomaszew-
skiego, związana z poszerzeniem 
cyklu nauczania o cztery oddziały gimnazjalne 
w klasach V – VIII, wskazywała na wzrost liczby 
uczniów w kolejnych latach. W tej sytuacji 
dotychczas zajmowane pomieszczenia w budynku 
przy ul. Zawadzkiej 9 okazały się za ciasne, a tym 
samym niewystarczające na perspektywiczne 
potrzeby szkoły. Poszukiwania nowego lokalu 
doprowadziły jeszcze w 1918 roku do przeniesie-

68 Gimnazjum Humanistyczne Męskie K. Tomaszew-
skiego w Łodzi. Świadectwo dojrzałości Kazimierz 
Józef Kowalski wydane 26 maja 1922 r., kserokopia, 
AIILOŁ.

nia szkoły do pomieszczeń w domu fabrycznym 
przy ul. Ogrodowej 26.

Był to jeden z trzech budynków wybu-
dowanych w latach 1879 – 1896 przez Izraela 
Poznańskiego dla robotników jego fabryki, 
po przeciwnej stronie ulicy. W gwarze łódz-

kiej nazywano je „famułami”. 
Pięciokondygnacyjny dom, w któ-
rym mieściła się szkoła, został 
zbudowany z czerwonej nieotyn-
kowanej cegły. Ostatnią kondy-
gnację stanowi niewysokie podda-
sze z małymi okienkami. Drugie 
i trzecie piętro zostało połączone 
pilastrami i półkolumienkami bar-
dzo charakterystycznymi dla łódz-
kich budowli projektowanych przez 
ówczesnego architekta miejskiego 
Hilarego Majewskiego. Pod oknami 
umieszczono niewielkie gzymsy. Był 
to typowy budynek dla pracowni-
ków fabrycznych, w którym wówczas 

zamieszkiwali z rodzinami pracownicy zakładów 
Poznańskiego. Dzisiaj jest nadal zamieszkiwany 
głównie przez byłych pracowników zakładów 
bawełnianych. Budynek zewnętrznie prawie nie 
zmienił się od tamtych czasów, ale jest bardzo 
zniszczony przez czas i ludzi69. Nic nie przypo-
mina o jego szkolnym charakterze w przeszłości, 
a ludzie zamieszkujący go współcześnie także nic 
nie wiedzą o tym fakcie.

69 Opis na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej 
w 2004 r.

Ignacy Roliński, 
dyrektor szkoły w latach 

1923 – 1929
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Szkoła zajmowała w „famułach” dwa pię-
tra od podwórka. Ze wspomnień uczniowskich 
wynika, że sale lekcyjne były obszerne, ale klatka 
schodowa wąska i ciemna. Właśnie ta klatka scho-
dowa i ciemne korytarze stale zatłoczone rozbie-
ganymi chłopcami najbardziej utkwiły w pamięci 
ówczesnym gimnazjalistów70. Dyżurujący tam 
podczas przerwy nauczyciel musiał włożyć wiele 
wysiłku w poskromienie nadmiaru sztubackich 
temperamentów.

Nadal dużym problemem było prowa-
dzenie lekcji gimnastyki, ponieważ, z oczywi-
stych względów, nie przewidziano tam miejsca 
na salę gimnastyczną, czy też boisko szkolne. 
Zajęcia z tego przedmiotu były prowadzone 
na podwórku z tyłu szkoły, gdzie znajdowało 
się trochę wolnego terenu z trawą. Niestety, 
ku żalowi gimnazjalistów, nie można było tam 
grać w piłkę nożną, ponieważ otaczające teren 

70 A. Rżewski, Wspomnienia sprzed 75 lat, [w:] Wieczna 
szkoła…, s. 48.

z trzech stron budynki mieszkalne z licznymi 
oknami uniemożliwiały ten rodzaj sportu. W tej 
sytuacji wykorzystywano ten niewielki placyk 
do uprawiania tzw. gimnastyki szwedzkiej bez 
przyrządów. Brak sali gimnastycznej szczególnie 
utrudnił prowadzenie zajęć sportowych w okre-
sie zimowym. Wybudowanie w Łodzi krytego 
basenu przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie 
Młodzieży Męskiej zwane YMCA i udostępnie-
nie go młodzieży szkolnej, umożliwiło zorgani-
zowanie w okresie zimowym nauki pływania71.

Skład uczniowski, poziom dydaktyczny 
i warunki domowe uczniów możemy odtworzyć 
na podstawie materiałów wynotowanych z ory-
ginalnych notesów profesorskich prowadzonych 
przez dr. Stanisława Kronenberga, który uczył 
w szkole Tomaszewskiego języka łacińskiego i histo-
rii starożytnej w latach 1920 – 1929. Niestety, 
zapiski prof. Kronenberga dotyczyły tylko klas, 
w których uczył w danym roku szkolnym.

71 Tamże.

Budynek szkoły przy ul. Ogrodowej 26  
(widok współczesny)
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Stan liczbowy klas IV – VII Gimnazjum 
Tomaszewskiego w latach 1920 – 192972

Klasa/
Rok

19
20

/2
1

19
21

/2
2

19
22

/2
3

19
23

/2
4

19
24

/2
5

19
25

/2
6

19
26

/2
7

19
27

/2
8

19
28

/2
9

VIII  – *  – 26 28 30 40 35 39 30

VII 23  – 33  – 51 48 43  – 43

VI 39 42 52  – 46 39  –  – 38

V 45 66 75**  – 39 55  –  – 47

IV 66** 99** 97**  – 65 53  –  – 45

* brak danych.
**po dwie klasy na poziomie.

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, 
że najliczniejszą grupę stanowili uczniowie 
uczęszczający do klas IV-tych. Szczególnie, 
w latach 1921 – 1923, kiedy byli podzieleni 
na dwa zespoły klasowe, a liczba ich zbliżała się 
do stu. W kolejnych latach przenosiło się to na 
poziom klas wyższych. Najmniej liczne były 
klasy maturalne, chociaż i tak współcześnie 
oceniane jako zbyt liczebne. 

Stan liczebny szkoły w roku szkolnym 
1922 – 23 wraz z wyznaniem uczniów został 
przedstawiony w poniższej tabeli.

72 Materiały wynotowane z oryginalnych…

Uczniowie Gimnazjum Tomaszewskiego 
w roku szkolnym 1922 – 192373

Klasa

Uczniowie według wyznania

O
gó

łe
m

R
zy

m
sk

o-
ka

to
lic

ki
e

Ew
an

ge
lic

ki
e

Ży
do

w
sk

ie

In
ne

I 37 33 1 3

II 58 52 2 4

III a 34 33 1

III b 36 33 1 2

IV a 50 47 3

IV b 49 45 1 2 1

V a 35 32 2 1

V b 34 29 4 1

VI 51 48 2 1

VII 29 27 2

VIII 26 22 1 3

Razem 439 401 16 17 5

Z tabeli wynika, że w szkole zdecydowa-
nie dominowali uczniowie wyznania rzymsko-
katolickiego stanowiąc ponad 90% jej stanu.  

73 Tamże.
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Należy sądzić, że byli to prawie wyłącznie 
Polacy, co potwierdzały listy z nazwiskami 
uczniów. Zdecydowanie mniej licznie, pra-
wie tak samo ilościowo – byli reprezentowani 
wyznawcy ewangelicyzmu (3,6%) i religii 
żydowskich (3,9%), a więc należy sądzić, iż byli 
przede wszystkim Niemcy i Żydzi. Taki skład 
uczniowski jest pośrednim potwierdzeniem, 
że w latach dwudziestych XX wieku nastąpił 
w Łodzi rozwój szkół mniejszości narodowych 
– niemieckich i żydowskich.

Ze skrzętnie prowadzonych przez prof. 
Kronenberga notatek jako nauczyciela języka 
łacińskiego i wychowawcę klasy możemy ocenić 
postępy uczniów na przestrzeni lat 1920 – 1924, 
czyli w cyklu nauczania od klasy V do klasy 
VIII. Z zapisów wynika również, że profesor 
był bardzo wymagającym nauczycielem, ponie-
waż ilość ocen niedostatecznych wystawionych 
z języka łacińskiego w klasie VI podczas roku 
szkolnego 1921/22 była zaskakująco wysoka. 
I tak w I okresie tego roku było 55% ocen nie-
dostatecznych, w II okresie – 61%, w III okre-
sie – 60%, a w IV okresie – 47%. Przy tym 
zestawieniu widnieje wielce wymowna uwaga 
nauczyciela: w I okresie nie zdążyłem poznać 
uczniów, stąd oceny były zbyt pobłażliwe.74 

Nie tylko prof. Kronenberg był wyma-
gającym nauczycielem, ponieważ w następ-
nym roku szkolnym po I semestrze skreślono 
1 ucznia klasy VII, po II semestrze – 2 uczniów, 
po 3 semestrze – 1 ucznia, a na koniec tego roku 
 

74 Tamże.

dr Stanisław Kronenberg, 
nauczyciel łaciny  

w latach 1920 – 1929

szkolnego nie uzyskało promocji 7 uczniów tej 
klasy i 7 uczniów otrzymało promocje warun-
kową. Należy pamiętać, że uczeń z ocenami nie-
dostatecznymi na okres, który według nauczy-
cieli nie czynił postępów w nauce, był skreślany 
z listy uczniów po wystawieniu ocen. Wynika 
z tego, że w tamtym czasie szkoła bardzo dbała 
o utrzymanie wysokiego poziomu nauczania, 
chociaż wydalanie uczniów wiązało się z obni-
żeniem przychodów uzyskiwanych z czesnego. 
Kolejnym potwierdzeniem wysokich wymagań 
stawianych uczniom jest fakt, że z analizowa-
nej klasy w terminie do egzaminu maturalnego 
dotarło i zdało go z wynikiem pozytywnym 
zaledwie 10 uczniów, z 45 rozpoczynających 
naukę w roku szkolnym 1920/2175.

Z rozkładu lekcji prowadzonych w kla-
sie VII można zorientować się, że przy 34 godzi-
nach lekcyjnych w tygodniu najwięcej czasu 
poświęcono na nauczanie języka polskiego, 
języka łacińskiego, historii i matematyki, 
a nieco mniej języka niemieckiego i fizyki. Jest 
to oczywiste jeżeli przypomnimy sobie, że było 
to gimnazjum typu klasycznego.

75 Tamże.
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Rozkład lekcji w klasie VII  
w roku szkolnym 1922/2376

Poniedziałek Wtorek Środa

Historia

Polski

Logika

Niemiecki

Gimnastyka

Fizyka

Matematyka

Matematyka

Historia

Niemiecki

Fizyka

Łacina

Historia

Matematyka

Religia

Polski

Polski

Fizyka

Czwartek Piątek Sobota

Matematyka

Historia

Niemiecki

Łacina

Łacina

------------

Łacina

Matematyka

Niemiecki

Polski

Logika

------------

Łacina

Historia

Fizyka

Religia

Gimnastyka

Polski

Z wyciągu kwestionariusza osobowego 
możemy dowiedzieć się o warunkach mieszka-
niowych uczniów uczęszczających do klasy VII 
w tym samym roku szkolnym. Uczniowie 
zamieszkujący w przeludnionych lokalach sta-
nowili 28% stanu klasy i tyle samo uczniowie 
nie mający samodzielnych łóżek. Mieszkania 
uczniów klasy były oświetlane przy pomocy 
energii elektrycznej w 42%, przy pomocy lamp 
naftowych w 55%, a tylko 1 mieszkanie miało 

76 Tamże.

oświetlenie gazowe (3%). Trzy razy dziennie 
jadało tylko 8 uczniów klasy, czyli 28%, a pozo-
stali rzadziej. Nie powinno dziwić, że aż 69% 
uczniów tej klasy poważnie chorowało w prze-
szłości, a 34% zostało zakwalifikowanych jako 
słabowici zdrowotnie77. Wynika z tego, że kon-
dycja finansowa wielu rodzin uczniowskich 
była po prostu zła i zapewne mogli oni uczyć 
się dzięki pomocy krewnych oraz różnorodnym 
ulgom przyznawanym przez szkołę. 

Uczniowie Męskiego Gimnazjum Klasycz-
nego Kazimierza Tomaszewskiego byli jednoli-
cie ubrani w czarne mundurki, zapinane na rząd 
metalowych błyszczących guzików i takiego 
samego koloru spodnie. Na sztywnych wysokich 
kołnierzach z niebieską lamówką były wyha-
ftowane srebrne lub złote faliste kreski ozna-
czające klasę. Uczniowie klasy ósmej – matu-
ralnej – mieli na kołnierzu wyhaftowane złote 
palmy. Na głowach uczniowskich znajdowały 

77 Tamże.

Patka z kołnierza munduru ósmoklasisty 
w Gimnazjum Tomaszewskiego
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się charakterystyczne, wzorowane na francu-
skich czapkach wojskowych, kepi z niebie-
skimi wypustkami i znaczkiem szkoły w postaci 
splecionych liter G i T w wieńcu z liści lauro-
wych. Zimą noszone były granatowe płaszcze 
z dwoma rzędami złotych guzików78. Strój ten, 
szczególnie czapka, wyróżniał gimnazjalistów 
Tomaszewskiego spośród łódzkich uczniów. 

W 1922 roku szkoła otrzymała sztan-
dar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. 
Na jedwabnym prawym płacie sztandaru 
koloru czerwonego został wyhaftowany biały 
orzeł i napis: „1922 – Nauka i praca ojczy-
znę wzbogaca”79. Na lewym płacie sztandaru 
koloru kremowego widnieje patron młodzieży 
św. Stanisław Kostka. Sztandar stał się sym-
bolem uznania dla szkoły i jej dodatkowym 
wyróżnikiem podczas wystąpień młodzieży 
na zewnątrz. Do dzisiaj pozostaje w szkole jako 
jeden z najstarszych i najważniejszych sym-
boli jej tradycji. Wręczenie sztandaru zbiegło 
się z pierwszym w dziejach naszej szkoły egza-
minem maturalnym, czyli przejściem przez 
uczniów całego 8-letniego cyklu kształcenia 
w tej placówce. 

Dyrektor Ignacy Roliński był inicjatorem 
wykorzystywania w pracy szkolnej form samo-
rządowych w celu wykształcenia u uczniów 
samodzielności w myśleniu i działaniu, zarad-
ności organizacyjnej oraz poczucia odpowie-

78 A. Rżewski, Wspomnienia sprzed 75 lat, [w:] Wieczna 
szkoła…, s. 48.

79 K. Łynka, Sztandary – świadkowie naszej historii, 
maszynopis, AIILOŁ.

dzialności. Widział możliwość osiągnięcia 
określonych cech i postaw społecznych przez 
współżycie zespołowe, gdy klasa zaczyna przy-
pominać rodzinę, a szkoła gminę. Realizował 
te założenia w sposób praktyczny w kierowanej 
przez niego szkole. Swoimi doświadczeniami 
w tych działaniach wychowawczych dzielił się 
z dyrektorami innych średnich szkół ogólno-
kształcących wygłaszając w 1925 roku odczyt 
podczas specjalnej konferencji. Był on również 
jednym z założycieli i członków redakcji mie-
sięcznika „Współpraca Wychowawcza Domu 
ze Szkołą” adresowanego głównie do rodziców 
i opiekunów. Artykuł wstępny jego autorstwa 
„O konieczności współdziałania domu i szkoły” 
zamieszczony w pierwszym numerze tego 
pisma ze stycznia 1928 roku dobitnie wskazy-
wał na korzyści płynące ze współpracy rodziców 
i nauczycieli80.

Tradycyjnie już, również pozostali nauczy-
ciele naszego gimnazjum nie ograniczali się 
wyłącznie do pracy na terenie szkoły. Aktywnie 
uczestniczyli, razem z nauczycielami innych 
łódzkich szkół średnich, w tworzeniu podwalin 
pod polską naukę, kulturę i podejmowali dzia-
łania na rzecz reformowania oświaty.

Terenem ich działania było m.in. Towa-
rzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych 
stawiające sobie za cel doskonalenie i rozwija-
nie sił nauczycielskich pod względem obywa-

80 I. Roliński, O konieczności współpracy domu i szkoły, 
[w:] „Współpraca Wychowawcza Domu ze Szkołą” 
1928, nr 1, s. 5; Ewa Witkowska-Urban, Nauczyciele 
łódzkich szkół średnich…, s. 116.
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telskim, pedagogicznym i naukowym, obronę 
interesów i godności stanu nauczycielskiego, 
wzajemną pomoc koleżeńską oraz zapewnie-
nie wpływu na rozwój szkolnictwa średniego 
i wyższego. Członkami zarządu łódzkiego 
koła tego towarzystwa byli m.in. Kazimierz 
Tomaszewski, właściciel szkoły i Ignacy 
Roliński, jej dyrektor 81. Największym sukce-
sem TNSŚW było utworzenie w 1921 roku 
Instytutu Nauczycielskiego, który zajmował się 
systematycznym kształceniem i dokształcaniem 
nauczycieli szkół średnich, seminariów nauczy-
cielskich, szkół powszechnych i innych. Wśród 
miejscowym pracowników Instytutu znalazł się 
 

81 Życiorys Kazimierza Tomaszewskiego… 

także dyrektor Roliński. Marta Gundlachówna, 
nauczycielka języka polskiego popularyzowała 
wiedzę o języku ojczystym w ramach Koła 
Łódzkiego Towarzystwa Miłośników Języka  
Polskiego, od 1929 roku współpracującym 
z Oddziałem Łódzkim Polskiego Towarzystwa 
Historycznego82.

W styczniu 1927 roku odbył się zjazd 
byłych wychowanków Progimnazjum Polskiego 
J. Radwańskiego. Uczestniczyli w nim absol-
wenci z lat 1908 – 1911, którzy spotkali się 
na dwudniowej sesji w salach Handlowców 
Polskich. Podczas obrad podkreślano fakt dużej 
popularności szkoły w środowisku łódzkim  

82 Ewa Witkowska-Urban, Nauczyciele łódzkich szkół 
średnich…, s. 114.

Przedstawienie szkolne 
z początków lat 

trzydziestych XX wieku
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jako placówki, która w okresie zaborów 
wytrwale przeciwstawiała się wszelkim prą-
dom rusyfikatorskim ze strony Rosjan. Obrady 
zjazdu zakończył wspólny obiad wychowanków 
i nauczycieli w restauracji „Tivoli”83.

W pierwszych latach po odzyskaniu nie-
podległości powstało w Łodzi wiele szkół śred-
nich i było ich już ponad 40. W następnych 
latach część z nich została zlikwidowana lub 
została przekształcona w niepełne 4-klasowe 
szkoły średnie, a nawet szkoły powszechne. Pod 
koniec lat dwudziestych obliczono, że w wiel-
kim ośrodku przemysłowym, jakim była Łódź, 
działały 34 szkoły średnie. Jednocześnie okazało 
się, że istnieją tylko dwie państwowe szkoły 
średnie – jedno gimnazjum męskie (obecnie 
I LO im. Mikołaja Kopernika) i jedno gim-
nazjum żeńskie (obecnie IV LO im. Natalii 
Sczanieckiej). Nauka w gimnazjach państwo-
wych była znacznie tańsza niż w prywatnych, 
ale dostać się do takiej szkoły średniej było bar-
dzo trudno. Uczęszczała do nich w tym okresie 
tylko niewielka część młodzieży łódzkich szkół 
średnich. Jednocześnie szkoły te reprezentowały 
najwyższy poziom nauki w całym szkolnic-
twie średnim. W tej sytuacji łódzka młodzież 
z mniej zamożnych rodzin, szczególnie robot-
niczych, napotykała bardzo trudną do prze-
kroczenia, a dla wielu wręcz nieprzekraczalną 
barierę finansową. 

83 „Łódź w ilustracji”. Dodatek niedzielny do „Kuriera 
Łódzkiego” 1927, nr 5, s. 2.

W ówczesnej sytuacji społecznej był 
to problem bardzo ważny dla mieszkańców 
miasta. Na początku 1929 roku zajęła się nim 
Polska Partia Socjalistyczna, która podjęła sta-
rania o upaństwowienie jeszcze jednej szkoły 
średniej w Łodzi. Wybór padł na gimna-
zjum Tomaszewskiego, ponieważ uczęszczała 
do niego w znacznej części młodzież pochodze-
nia robotniczego. Działacze PPS – Płuciennik, 
Graczyk, Janowski – podjęli rozmowy z właści-
cielem placówki i zaproponowali mu jej upań-
stwowienie84. Po uzyskaniu jego zgody, delegaci 
PPS oraz posłowie Smulikowski i Szczypiórski, 
a także właściciel szkoły, Tomaszewski udali 
się do Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego85. Przedstawiono 
resortowi oświaty konkretne propozycje doty-
czące zmiany statusu placówki. Efektem 
tych starań było pismo ministra z dnia 
31 lipca 1929 roku, w którym informował 
on Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego 
o upaństwowieniu Gimnazjum Męskiego 
Kazimierza Tomaszewskiego86.

84 Kronika II Liceum…, s. 5.
85 S. Sarama, To już historia…, s. 9.
86 Odpis pisma Ministra Wyznań Religijnych i Oświe-

cenia Publicznego z 31 lipca 1929 r. do Kuratorium 
Okręgu Szkolnego w Łodzi, Zbiór szczątków zespo-
łów…, sygn. 1547.
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Państwowe Gimnazjum i Liceum 
im. Pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej 

Gabriela Narutowicza (1929 – 1939)

Rok szkolny 1929/1930 szkoła rozpo-
częła jako placówka państwowa, co potwier-
dził dekret Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego: 

Utworzenie gimnazjum państwowego 
im. Pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej, 
Gabriela Narutowicza w Łodzi.

Wobec nabycia przez Skarb Państwa 
gimnazjum męskiego Kazimierza Toma-
szewskiego w Łodzi ul. Ogrodowa 26, Pan 
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego na mocy rozporządzenia 
z dnia 31 lipca 1929 r. Nr II 20858/29 
utworzył z dniem 17 lipca 1929 r. nowe 
gimnazjum państwowe męskie w Łodzi. 
Gimnazjum Temu Minister W.R. i O.P. 
reskryptem z dnia 23 sierpnia 1929 r. 
Nr 22058/29 nadał nazwę: „Państwowe Gim-
nazjum im. Pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej, 
Gabriela Narutowicza w Łodzi87.

Upaństwowienie szkoły nie zmieniło jej 
dotychczasowej organizacji. Gimnazjum miało 
już wówczas strukturę 8-klasową, tak jak 
wszystkie inne szkoły średnie i należało do tzw. 
typu humanistycznego. Przejęcie szkoły przez 
władze spowodowało ogłoszenie przez minister-
stwo konkursu na stanowisko dyrektora nowej 
szkoły państwowej. Konkurs wygrał Rajmund 

87 „Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego 
Łódzkiego” z 20 października 1929, poz. 120.

Bromirski, dotychczasowy nauczyciel fizyki 
w naszej szkole i został mianowany jej dyrekto-
rem. Prawie nic nie wiemy o tym okresie w dzie-
jach szkoły, ale mamy prawo sądzić, że szkoła nadal 
rozwijała się, a jej dyrektor dobrze wywiązywał 
się z powierzonych obowiązków. Upoważnia 
nas do takiej oceny informacja o przeniesieniu 
w 1931 roku dyrektora Bromirskiego na rów-

norzędne stanowisko do Państwowego 
Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika 
w Łodzi, którym kierował, aż do wybu-
chu drugiej wojny światowej. Obowiązki 
tymczasowego dyrektora naszej szkoły 
pełnił przez kilka miesięcy tego roku 
ks. Józef Orłowski. Po nim kierował 
szkołą również przez kilka miesięcy prze-
niesiony z Pabianic dyrektor Fabrycy. 
W 1932 roku dyrektorem „Narutowicza” 
mianowano Celestyna Dobrzańskiego, 
dotychczasowego nauczyciela geogra-
fii w łódzkim Gimnazjum im. Natalii 

Sczanieckiej88.
Powołanie nowego dyrektora szkoły zbie-

gło się ze zmianami organizacyjnymi w pol-
skiej oświacie, które przyniosła tzw. „reforma 
jędrzejewiczowska” z 1932 roku, unowocze-
śniająca polski system oświatowy i programy 
szkolne. Kontrowersyjna do dziś reforma, 
utrzymała 7-letni obowiązek szkolny w zakresie 
szkoły powszechnej, która dzieliła się na 3 stop-
nie, a jej program na trzy szczeble: 4 lata 
+ 2 lata + 1 rok. Różnicowało to szkolnictwo 
powszechne organizacyjnie i programowo.  

88 S. Sarama, To już historia…, s. 9.

Rajmund 
Bromirski, 
dyrektor 
szkoły 

w latach 
1929 – 1931
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Wstęp do gimnazjum, nadal na podstawie 
egzaminu, dawało ukończenie 6 klas szkoły 
powszechnej. Zmiany dotyczyły również orga-
nizacji gimnazjum, które z 8-klasowego zostało 
przekształcone w całkiem nowy model szkoły 
średniej. Absolwenci szkoły podstawowej mogli 
kontynuować naukę w 4-letnim gimnazjum 
o jednolitym programie ogólnokształcącym. 
Po ukończeniu gimnazjum i zdaniu tzw. „małej 
matury” mogli oni przejść do liceum. Trwająca 
2 lata nauka w liceum była ukierunkowana 
– humanistycznie, klasycznie, matematyczno-
fizycznie lub przyrodniczo – a kończyła się tzw. 
„dużą maturą”, uprawniającą do podjęcia stu-
diów wyższych, bez egzaminów89. Wdrażanie 
reformy następowało stopniowo w ciągu kolej-
nych lat i na poziomie szkół średnich, na ogół, 
polegało na przekształceniu gimnazjów w gim-
nazjum i liceum pod jednym kierownictwem 
i w tym samym budynku. System oświatowy był 
nowoczesny, ale zdominowany przez 4 klasowe 
szkoły wiejskie i dlatego utrudniał znacznej czę-
ści młodzieży dostęp do szkolnictwa średniego 
oraz wyższego. Również w Gimnazjum i Liceum 
im. Pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej 
Gabriela Narutowicza w Łodzi, tak jak niemal 
we wszystkich państwowych szkołach średnich, 
pod kierownictwem jednej dyrekcji znajdowało 
się 4-letnie gimnazjum i 2-letnie liceum. 

Dyrektor Dobrzański planował dalszy roz-
wój szkoły, ale było to niemożliwe w dotychcza-

89 T. Łach, Reforma „jędrzejewiczowska” a nowa pod-
stawa programowa, [w:] „Mazowieckie Studia 
Humanistyczne” 1998, nr 4/2, s. 143 – 144.

sowych warunkach lokalowych. Pomieszczenia 
zajmowane przez szkołę przy ul. Ogrodowej 26 
okazały się wówczas zbyt ciasne i nie pozwala-
jące na perspektywiczne planowanie przyszło-
ści placówki. W tej sytuacji Dobrzański podjął 
działania zmierzające do przeniesienia szkoły 
do pomieszczeń obszerniejszych, a tym samym 
umożliwiających placówce dalszy rozwój. 
Po długich staraniach udało mu się uzyskać 
gmach przy ul. Targowej 6390. 

Okazały i bardzo ładny gmach został wybu-
dowany w 1913 roku jako kontynuacja zespołu 
budynków biurowych wzniesionych rok wcze-
śniej na sąsiedniej, narożnej działce należącej 
do Towarzystwa Akcyjnego Karola Scheiblera. 
Przeznaczono go na szkołę dla dzieci pra-
cowników scheiblerowskich zakładów, które 
rozpoczęły tam naukę w roku następnym. 
Po 1918 roku gmach został udostępniony 
Aleksandrowi Zimowskiemu dla jego gimna-
zjum filologicznego. W 1920 roku budynek 
został przejściowo zajęty na potrzeby szpitala 
wojskowego. Autorem projektu był Alfred 
Frisch, dyrektor wydziału budowlanego w tych 
zakładach. W elewacji można dostrzec cha-
rakterystyczne motywy nawiązujące do późnej 
secesji. Są to tynkowane elementy kontrastu-
jące z czerwoną cegłą, miękkie linie naczółków, 
roślinne kompozycje w głowicach i kolumny 
przy wejściu. Nadal gmach imponuje wielko-
ścią, na co wpływa przede wszystkim spadzisty 
dach powiększony optycznie przez charaktery-
styczne kominy. Duże okna są oddzielone przez 

90 S. Sarama, To już historia…, s. 10.
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ceglane pilastry. Na środku frontowej ściany 
dach jest zakończony wysokimi półokrągło 
wykończonymi elementami dekoracyjnymi. 
W środku umieszczone jest niewielkie okienko 
w kształcie elipsy, otoczone lekką stiukową 
dekoracją. Dwukondygnacyjny, duży budynek 
do dzisiaj wyróżnia się spośród innych stoją-
cych w bezpośrednim sąsiedztwie91. Budynek 
ma nadal charakter szkolny, ponieważ obecnie 
znajduje się w nim Państwowa Wyższa Szkoła 
Filmowa, Telewizyjna i Teatralna. Niestety, 
wnętrze zostało gruntownie przebudowane 
na potrzeby obecnego użytkownika, a sala gim-
nastyczna została zaaranżowana na studio fil-
mowe, w którym studenci mogą kręcić różne 

91 J. Podolska, J. Wewiórski, Spacerownik. Łódź fil-
mowa, Łódź 2010, s. 204 – 242.

sceny. Tak więc, obecny kształt pomieszczeń 
w niczym nie przypomina układu sal szkolnych, 
który pozostał w pamięci absolwentów szkoły. 

Od 1 września 1933 roku rozpoczęto naukę 
w nowym budynku z przestronnymi, jasnymi 
salami i dużym terenem na zaplecze rekreacyjno-
sportowe. Urządzono gabinety fizyczny i che-
miczny, pracownie biologiczną i zajęć praktycz-
nych oraz basen do hodowli ryb. Chlubą szkoły 
i obiektem zazdrości uczniów innych łódzkich 
szkół było boisko sportowe urządzone przez 
uczniów pod kierunkiem nauczyciela wycho-
wania fizycznego – prof. Michała Kwaśniaka. 
Na 2,5 ha działce wybudowano dwa boiska 
do siatkówki, dwa boiska do koszykówki, duże 
boisko do piłki nożnej, bieżnię i skocznię92. 

92 II LO… Kronika…

Budynek 
szkoły przy 

ul. Targowej 63 
w latach 

trzydziestych 
XX wieku
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Całość otaczały drzewa i trawniki. Nic dziw-
nego, że sport w gimnazjum stał na bardzo 
wysokim poziomie, a uczniowie brali udział 
we wszystkich imprezach sportowych w mieście 
organizowanych dla szkół średnich. Drużyna 
„Narutowicza” współzawodniczyła dzielnie 
ze swoimi lokalnym rywalami – „Kopernikiem” 
i „Piłsudskim”. Nastąpił okres znaczących suk-
cesów odnoszonych w zawodach sportowych, 
również na szczeblu krajowym. Zostały one 
zauważone i docenione przez władze miej-
skie i 150 osobowa grupa uczniów szkoły 
pod opieką prof. Kwaśniaka reprezentowała 
Łódź w 1935 roku na zawodach sportowych 
w Spale93. O randze tej imprezy świadczy fakt 
uczestnictwa w niej Prezydenta RP Ignacego 
Mościckiego. 

W 1933 roku Ministerstwo WRiOP usta-
liło numery szkół średnich w całym kraju, które 
młodzież była zobowiązana nosić na lewym 

93 Tamże.

rękawie ubioru szkolnego w formie tarczy 
szkolnej. Państwowe Gimnazjum im. Pierwszego 
Prezydenta RP Gabriela Narutowicza otrzy-
mało numer 3794. W gablocie z historycznymi 
pamiątkami jest przechowywana taka tarcza 
w bordowym kolorze z numerem wyhaftowa-
nym złotym bajorkiem. 

Uczniowie „Narutowicza” jako szkoły pań-
stwowej byli zobowiązani do noszenia mun-
durków szkolnych według obowiązującego 
wzoru. Początkowo „donaszali” stare mundurki 
obowiązujące w gimnazjum Tomaszewskiego, 
ale od połowy lat trzydziestych już wszyscy byli 
jednolicie ubrani w nowe regulaminowe uni-
formy. Były to dwurzędowe granatowe, mun-
durowe marynarki z wykładanym kołnierzem, 
zapinane na dwa rzędy błyszczących guzików. 
Pozwalały one na noszenie koszuli z krawa-
tem, wymaganej podczas uroczystości szkol-
nych i udziału w niedzielnych mszach świętych. 
Uzupełnieniem tego szkolnego ubioru były 
takiego samego koloru czapki typu maciejówka 
z okrągłym znaczkiem przedstawiającym otwartą 
książkę i kaganek oświaty. W zimie noszono 
sukienne, dwurzędowe szynele, najczęściej 
z białym szalikiem. W klasach gimnazjalnych 
wypustki na mankietach mundurka, wzdłuż 
nogawki spodni i na deklu czapki były koloru 
niebieskiego, a w klasach licealnych miały one 
kolor czerwony95. Na zachowanych zdjęciach, 

94 Tamże.
95 H.W. Skorek, Z historii i tradycji gimnazjum i liceum 

im. M. Kopernika w Łodzi, [w:] Tradycje i współcze-
sność…, s. 342.

Uczniowie szkoły w 1937 roku
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jednolicie umundurowani uczniowie naszej 
szkoły, prezentowali się bardzo efektownie pod-
czas uroczystości państwowych i szkolnych.

Więź ze szkołą utrzymywali jej wychowan-
kowie poprzez organizację zjazdów koleżeń-
skich. W 1933 roku spotkali się absolwenci daw-
nego Gimnazjum Kazimierza Tomaszewskiego 
– rocznika 1923, druga matura w dziejach 
naszej szkoły. Razem z nauczycielami, którzy 
ich uczyli, wspominali wspólne lata szkolne. 
Utrwalono to wydarzenie pamiątkowym tableau 
prezentującym uczestników tego spotkania.

W 1935 roku dyrektor Dobrzański został 
przeniesiony na równorzędne stanowisko dyrek-
tora gimnazjum w Zduńskiej Woli. Jeszcze przed 
odejściem wprowadził w szkole naukę języka 
angielskiego i jako nauczyciela tego przedmiotu 
zatrudnił Edwarda Mierzwę, jednego z najbar-
dziej zasłużonych nauczycieli naszej szkoły96.

Nowy dyrektorem szkoły został Hieronim 
Urban, nauczyciel fizyki z Kutna, który dał 
się poznać w tamtejszym liceum jako wybitny 
pedagog i świetny organizator97. Kontynuował 
on dzieło swojego poprzednika i dbał o este-
tyczny wygląd sal lekcyjnych, budynku i otocze-
nia szkoły. Wyposażył pracownie przedmiotowe 
i sprowadził do szkoły dobry sprzęt sportowy. 
Szczególną troską otoczył organizacje młodzie-
żowe działające na terenie szkoły – ZHP, PCK 
i PW – dzięki czemu wyraźnie wzrosła ich 

96 II LO… Kronika…
97 H. Lesiak, Gimnazjum i Liceum im. Gen. J. H. Dąbrow-

skiego w Kutnie. Historia pierwszej polskiej szkoły śred-
niej w Kutnie, Kutno 1998, s. 55 – 88.

aktywność. Szkolne Koło PCK zorganizowało 
gwiazdkę dla biednych dzieci z terenu dziel-
nicy Widzew. Członkowie Koła brali udział 
w Krajowym Zjeździe Młodzieży Czerwonego 
Krzyża w Częstochowie (1935)98. Przy współ-
pracy z rodzicami szkoła urządziła w 1936 roku 
własny ośrodek kolonijny w Jedliczach pod 
Grotnikami99. W czasie wakacji letnich były 
tam organizowane turnusy wypoczynkowe 
dla niezbyt zamożnych uczniów gimnazjum.

Należy w tym miejscu podkreślić rolę rodzi-
ców, którzy aktywnie włączali się we wszyst-
kie działania szkoły. Byli oni zorganizowani 
w Rodzicielskim Kole Szkolnym przy Państwo-
wym Gimnazjum im. Pierwszego Prezydenta 
Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza w Łodzi. 
Powstało ono w 1931 roku jako kontynuacja ist-
niejącego już wcześniej koła zrzeszającego rodzi-
ców przy Gimnazjum K. Tomaszewskiego100. 
Celem statutowym było zorganizowanie współ-
pracy rodziców i opiekunów uczniów gimna-
zjum nad należytym wychowaniem młodzieży 
oraz współdziałanie ze szkołą w tym kierunku. 
Miało to być realizowane poprzez rozwinię-
cie akcji samowychowawczej wśród rodziców, 
krzewienie zdrowych zasad wychowawczych 
i rodzinnych, zbliżenie rodziny i szkoły, rozta-
czanie w porozumieniu z dyrekcją gimnazjum 
opieki materialnej, moralnej i wychowawczej nad 

98 II LO… Kronika…
99 Tamże
100 Pismo do Starosty Grodzkiego w Łodzi z 6 kwietnia 

1931 r., Akta Stowarzyszenia Rodzicielskie…, sygn. 
1547.
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młodzieżą szkoły101. Zakupiono wówczas działki 
rekreacyjne w Sokolnikach w celu organizowania 
wypoczynku letniego uczniów102. Wynika z tego, 
że dyrekcji gimnazjum i jego nauczycielom 
udało się stworzyć warunki do ścisłej współpracy 
z rodzicami. Najważniejsze środowiska wycho-
wujące młodzież – rodzina i szkoła – zjednoczyły 
się w procesie kształtowania ich osobowości. 

Koniec lat trzydziestych to okres świetności 
w dziejach „Narutowicza”, wielu jego nauczy-

101 Statut Rodzicielskiego Koła Szkolnego przy Gimna-
zjum Państwowym im. Pierwszego Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej Polskiej Gabryela Narutowicza w Łodzi, 
Akta Stowarzyszenia Rodzicielskie…, sygn. 1547.

102 II LO… Kronika…

cieli z dyr. Urbanem na czele, było filarami 
łódzkiego szkolnictwa średniego103. Zostało to 
potwierdzone wręczeniem szkole sztandaru. Lewy 
płat sztandaru, w amarantowym kolorze, ma 
pośrodku wyhaftowanego białego orła w koronie 
oraz napis: „PAŃSTWOWE GIMNAZJUM 
Im. Igo Prez. G. NARUTOWICZA W ŁODZI”. 
Całość otacza symetrycznie wyhaftowana bor-
diura na każdym z boków. Prawy płat sztandaru, 
koloru białego, zajmuje centralnie wyhaftowany 

103 K. Baranowski, Inteligencja łódzka w latach II Rzeczy-
pospolitej, Łódź 1996, s. 73; 

 W. Kowalski, Przedwojenni nauczyciele Łodzi. Wspom-
nienia i refleksje, Łódź 2007, s. 12.

Rada Pedagogiczna i absolwenci z 1938 roku
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portret patrona młodzieży św. Stanisława Kostki 
z napisem „NAUKA I PRACA OJCZYZNĘ 
WZBOGACA”. Na każdym z boków ma hafto-
waną bordiurę, a na krawędzi obszyty jest zło-
tymi frędzlami104. Dzieje tego sztandaru są tak 
interesujące, że poświecono im odrębny artykuł 
w naszym jubileuszowym wydawnictwie.

Uczniowie i grono nauczycielskie pre-
zentowali wówczas zdecydowane postawy 
patriotyczne. Wobec zagrożenia wojennego 
wspólnym wysiłkiem ufundowali oni karabin 
maszynowy, który został przekazany 28 Pułkowi 
Strzelców Kaniowskich, stacjonującemu wów-
czas w Łodzi105. Potwierdzali to również swoim 
codziennym zachowaniem i nauką. Jakże 

104 K. Łynka, Sztandary…, s. 3.
105 II LO… Kronika…

wymownie, wobec dalszych wydarzeń, brzmią 
słowa wypracowania z języka polskiego napisa-
nego przez Wiesława Kaczmarka, ucznia klasy 
IV b w roku szkolnym 1937/1938 – […] Nie 
pamiętam już, po trzeciej, czy po czwartej zbiórce 
zrozumiałem, że PW to nie piękny mundur, 
defilady i uroczystości. PW – to przygotowanie, 
to szkoła twardej i ciężkiej, a jakże jednak pięknej 
służby wojskowej. Służby dla narodu, dla pań-
stwa! I wtedy inaczej patrzyłem na mój piękny 
mundur PW. Innymi spoglądałem oczyma106.

Należy stwierdzić, że była to postawa 
normalna w szkole, która od początku swo-
jego istnienia miała zdecydowanie polski cha-
rakter i kładła duży nacisk na patriotyczne  

106 Zeszyt do języka polskiego na rok szkolny 1937/38. 
Wiesław Kaczmarek kl. IVB, AIILOŁ.

Wręczenie sztandaru 
szkoły przez dyr. 

Hieronima Urbana 
w 1939 roku
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wychowanie swoich uczniów. Szkoły, która 
powstała w początkach XX wieku jako swo-
ista forma sprzeciwu i oporu wobec rusyfika-
cyjnej działalności carskich władz zaborczych. 
Rozwinęła się w niepodległej Polsce i zajęła 
czołową pozycję wśród łódzkich szkół średnich. 
Stała się istotnym ogniwem w procesie kształto-
wania obywatelskich postaw młodzieży dorasta-
jącej już w niepodległej Polsce. Historia zorga-
nizowała absolwentom i wychowankom szkoły 
dodatkowy, jakże trudny, egzamin dojrzałości 
w postaci kolejnej wojny światowej.

Szkoła, nauczyciele i wychowankowie 
w czasie drugiej wojny światowej  

(1939 – 1945)

Druga wojna światowa rozpoczęła się 
1 września 1939 roku wkroczeniem niemieckich 
wojsk lądowych wspieranych atakiem okrętów 
wojennych na polskie wybrzeże oraz niemiec-
kiego lotnictwa na wojskowe lotniska, linie kole-
jowe i miasta polskie. W tej sytuacji już bilans 
pierwszych dni był niekorzystny dla strony pol-
skiej. Uderzenie niemieckie na styku pozycji 
armii „Łódź”, „Kraków” i „Karpaty” zmusiło pol-
skie oddziały do wycofania się i zajęcia nowych 
pozycji obronnych. W nocy z 9 na 10 września 
rozpoczęła się największa bitwa wojny obron-
nej, znana jako bitwa nad Bzurą. Oddziały pol-
skie, posuwając się naprzód, odebrały Niemcom 
Łęczycę, Piątek, Łowicz i zostały powstrzymane 
przez Niemców pod Strykowem. O zaciekłym 
przebiegu walk świadczy bój o Piątek, który 

w ciągu jednego popołudnia przechodził pięcio-
krotnie z rąk do rąk. Niestety, wojska niemieckie 
zamknęły pierścień okrążenia nad Bzurą i prze-
szły do kontrnatarcia. Polska znalazła się w kry-
tycznej sytuacji 17 września 1939 roku, kiedy 
realizując postanowienia paktu Ribbentrop-
Mołotow wojska sowieckie przekroczyły wschod-
nią granicę II RP. Agresja sowiecka postawiła 
Polskę w beznadziejnej sytuacji i zmusiła władze 
państwa – prezydenta, rząd, Naczelnego Wodza 
– do przekroczenia granicy z Rumunią.

Wybuch wojny uniemożliwił rozpoczęcie 
nauki uczniom naszej szkoły i tysiącom ich 
rówieśników w całej Polsce. Większość miesz-
kańców naszego miasta, podobnie jak pozostali 
rodacy, była zaskoczona niekorzystnym przebie-
giem wojny i szybkością zachodzących wyda-
rzeń. Już w pierwszych dniach wojny niemiecka 
Luftwaffe dokonała nalotów na Łódź i zbom-
bardowała m.in. dworce – Kaliski i Widzew, 
elektrownię, fabrykę „Niciarnię” i szereg domów 
mieszkalnych. Jednak społeczeństwo naszego 
miasta nie poddawało się na ogół panice i spon-
tanicznie uczestniczyło we wszystkich formach 
wspierania toczącego walkę wojska polskiego. 
W łódzkich szkołach zorganizowano stałe dyżury 
nauczycieli umożliwiające utrzymanie kontaktu 
między władzami oświatowymi, nauczycielami 
i rodzicami. Nauczyciele szkół łódzkich i ich 
uczniowie ochotniczo zgłaszali się do służby 
w formacjach sanitarnych PCK i obrony prze-
ciwlotniczej w ramach Ligi Obrony Powietrznej 
i Przeciwgazowej. 

Do obrony niedawno odrodzonej Polski 
stanęli z bronią w ręku również nauczyciele 
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i uczniowie naszej szkoły. Profesorowie: Jan 
Cepuch, Orest Czabak, Antoni Czapliński, 
Edward Mierzwa i Jan Stańczak, lekarz szkolny 
– jako oficerowie rezerwy zostali powołani 
do służby wojskowej w swoich jednostkach. 
Absolwenci – Stefan Kaźmierczak (rocznik 
1926) Mieczysław Tkacz (1930), Eugeniusz 
Kaszyński (1931), Krzysztof Hofman (1935), 
Włodzimierz Miksa (1935), Tadeusz Błachuta 
(1935), Aleksy Rżewski (1936) 
Edward Pokorski (1938) – rów-
nież uczestniczyli w wojnie obron-
nej narodu polskiego, często jako 
oficerowie wojska polskiego107. 

Niekorzystny przebieg dzia-
łań wojennych na kierunku Łodzi 
oraz ewakuacja z miasta władz woj-
skowych i cywilnych zdecydowały 
o powołaniu 6 września 1939 roku 
Komitetu Obywatelskiego Miasta 
Łodzi, wzorowanego na podob-
nym organie z czasów poprzed-
niej wojny światowej. Podjął on 
kroki zmierzające do utrzymania 
porządku w mieście i zapewnienia 
jego mieszkańcom bezpieczeń-
stwa. Utworzona przez Komitet, 
Sekcja Oświaty i Kultury miała za zadanie jak 
najszybsze uruchomienie szkół w Łodzi i zor-
ganizowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą108. 
Miało to istotne znaczenie wobec triumfal-

107 Kronika II Liceum…, s. 6.
108 M. Cygański, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w Łodzi, 

Łódź 1965, s. 19 – 20.

nego wkroczenia do Łodzi jednostek niemiec-
kich, które nastąpiło już 9 września. Uznanie 
przez Niemców Komitetu za reprezentanta 
społeczności polskiej umożliwiło mu reakty-
wowanie polskiego szkolnictwa i rozpoczęcie 
nauki. Powołano także ośrodek kierowniczy 
szkolnictwa tzw. „piątkę”, w skład którego 
weszli przedstawiciele łódzkiej oświaty. Siedzibą 
tego gremium stał się gmach naszej szkoły 

przy ul. Targowej 63, a jednym 
z jego członków został Rajmund 
Bromirski, były dyrektor naszej 
szkoły109.

Początkowo przywrócono 
szkolnictwo polskie, ale mocno 
ograniczono jego możliwości, pod-
dając nauczycieli ścisłej kontroli 
władz okupacyjnych, a z progra-
mów nauczania usunięto geogra-
fię i historię Polski oraz wprowa-
dzono obowiązkową naukę języka 
niemieckiego. Dawało to jednak 
pewną nadzieję na utrzymanie 
polskiego charakteru szkół, ponie-
waż zagrożeni surowymi repre-
sjami nauczyciele nie ugięli się 
i prowadzili w tym okresie naukę 

zgodnie z polskimi programami. Nasza szkoła 
również zorganizowała naukę, a obowiązki 
dyrektora szkoły pełnił prof. Edward Mierzwa, 
nauczyciel języka angielskiego110.

109 Tamże, s. 45.
110 II LO… Kronika…

por. Orest Czabak, 
nauczyciel języka 

łacińskiego w latach 
trzydziestych XX wieku
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Dekretem z 8 października 1939 roku część 
terenów państwa polskiego zajętych przez Niemcy 
została bezpośrednio wcielona do Rzeszy (woje-
wództwa: pomorskie, poznańskie, śląskie, część 
łódzkiego, część warszawskiego, część kielec-
kiego, część krakowskiego oraz Suwalszczyzna). 
Okupant planował pełne zgermanizowanie tych 
terenów w ciągu 10 lat i dlatego zasadniczym 
celem hitlerowskiej polityki wobec narodu pol-
skiego było jego wyniszczenie. Potwierdzały 
to już pierwsze zarządzenia mające na celu poni-
żenie i złamanie psychiczne ludności polskiej. 
Zabraniały one Polakom: m.in. publicznego uży-
wania języka polskiego, brania udziału w życiu 
publicznym, uczenia się w szkołach publicznych, 
uczęszczania do teatrów, muzeów i bibliotek, 
posiadania radioodbiorników i aparatów foto-
graficznych, a nawet uczęszczania do parków 
miejskich i siadania na ławkach ulicznych oraz 
używania polskich nazw ulic i miejscowości111. 
Realizując ten ostatni zakaz na terenach włączo-
nych do Rzeszy, zniemczono nazwy wielu pol-
skich miejscowości np. Bydgoszcz na Bromberg, 
Toruń na Thorn, Poznań na Posen, a naszą Łódź 
na Litzmannstadt. Polacy zostali pozbawieni 
całkowicie praw, a nawet za najmniejsze prze-
winienie groziła im kara śmierci. Z pozostałej 
części ziem polskich pod okupacją niemiecką 
utworzono Generalne Gubernatorstwo, w któ-
rym również prowadzono fizyczną eliminację 
Polaków, szczególnie inteligencji w celu przy-
gotowania tego obszaru do kolonizacji germań-
skiej w przyszłości. Jednak pozostawiono tam 

111 M. Cygański, Z dziejów okupacji…, s. 44 – 46.

niewielką liczbę polskich instytucji lokalnego 
szczebla i możliwość posługiwania się językiem 
polskim.

Dla mieszkańców Łodzi zaczął się pięcioletni 
koszmar hitlerowskiej okupacji. Nastąpiła likwi-
dacja Komitetu Obywatelskiego, a władze oku-
pacyjne nakazały usunięcie wszystkich polskich 
oznaczeń od godła państwowego RP poprzez 
szyldy różnych placówek, do napisów i oznaczeń 
towarów. Zabroniły również noszenia rogatywek, 
mundurków szkolnych i uniformów polskich 
związków młodzieżowych. Bezwzględne egze-
kwowanie tych zakazów powodowało niespodzie-
wane najścia Niemców na „Narutowicza” i rewi-
zje połączone z niszczeniem pomocy naukowych 
i podręczników szkolnych. W trakcie tych „wizyt” 
pod pozorem rekwizycji dokonywano kradzieży 
różnych cennych przedmiotów znajdujących się 
w szkole – pucharów i innych trofeów sporto-
wych oraz instrumentów muzycznych. Uczniom 
brutalnie wyrzucano książki i zeszyty z teczek, 
zrywano tarcze szkolne z rękawów i emble-
maty z czapek. Dzięki patriotycznej postawie 
nauczycieli szkoła przetrwała do połowy grudnia 
1939 roku, kiedy w Łodzi zamknięto wszyst-
kie polskie szkoły i zabroniono Polakom nawet 
prywatnej nauki112. Rozpoczęła się polityka ger-
manizacji i bezwzględnego tępienia polskości 
przy stosowaniu aktów terroru na skalę nieznaną 
w dotychczasowych dziejach miasta i Narodu. 

Dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły 
nastąpiło najdłuższe i najtragiczniejsze, w dotych-
czasowych dziejach, przerwanie działalności  

112 II LO… Kronika…OL A TŁOCZEK
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edukacyjnej. „Narutowicz” został zamknięty, 
a budynek szkoły zajęty przez Niemców. 
Początkowo przeznaczono go dla potrzeb 
Hitlerjugend i zorganizowano niemiecką szkołę 
dla chłopców113. Później, przekazano „Deutsche 
Volksliste”, czyli instytucji zajmującego się przy-
znawaniem niemieckiej kategorii narodowo-
ściowej obywatelom II RP. Był to przejaw rasi-
stowskiej polityki III Rzeszy, która miała na celu 
podział ludności na zajętych terenach Polski 
i powiększenie niemieckiego potencjału ludno-
ściowego. W końcowym okresie okupacji został 
zajęty przez wojsko na koszary. 

Udało się jednak uprzedzić działania Niemców 
i dużo wcześniej wynieść z pomieszczeń szkoły jej 
sztandary oraz najważniejsze dokumenty, a także 
pieczęcie z godłem państwowym. Dokumenty 
i pieczęcie ukryła w swoim mieszkaniu przed-
wojenna sekretarka szkoły Janina Bojanowska. 
Sztandar szkoły z narażeniem życia przechował 
przez okres okupacji na terenie swojego kościoła 
ks. Józef Orłowski, przedwojenny nauczyciel reli-
gii114. Powraca tutaj pytanie czy był to tylko sztan-
dar z 1922 roku, czy także ten z lat trzydziestych? 

Losy ludzi związanych z Narutowiczem 
były odbiciem tragicznych losów, które stały się 
udziałem całego narodu polskiego. Wskażemy 
kilka, ale jakże charakterystycznych przykła-
dów doświadczeń i losów wojennych naszych 
nauczycieli i wychowanków. Niektóre życio-
rysy wojenne naszych absolwentów są gotowym 
materiałem na scenariusz filmowy.

113 M. Cygański, Z dziejów okupacji…, s. 50.
114 II LO… Kronika…

Eugeniusz Gedymin Kaszyński „Nurt” 
(1931) brał udział jako porucznik w wojnie 
obronnej 1939 roku na kresach wschodnich. 
Po wkroczeniu wojsk sowieckich przedarł się 
na Węgry, skąd już jesienią 1939 roku przedostał 
się do Francji. Po jej kapitulacji ewakuował się 
do Wielkiej Brytanii i wstąpił do 1. Samodzielnej 
Brygady Spadochronowej. W 1942 roku 
został zrzucony do Polski i otrzymał przydział 
do Świętokrzyskich Zgrupowań AK, gdzie został 
zastępcą Jana Piwnika ps. „Ponury”. Później objął 
dowództwo nad całością sił partyzanckich w tym 
rejonie. Za swoje zasługi Eugeniusz Kaszyński 
został awansowany do stopnia majora oraz 
odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy 
i dwukrotnie Krzyżem Walecznych115. 

Stefan Kazimierczak (1926) jako kapitan 
walczył podczas kampanii wrześniowej 1939 roku 

115 K. Śledziński, Cichociemni. Elita polskiej dywersji, 
Kraków 2012, s. 13, 415; http://pl.wikipedia.org/
wiki/Eugeniusz_Kaszyński, [dostęp 1 XII 2013]

por. Eugeniusz Kaszyński, 
absolwent z 1931 roku
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w obronie Przełęczy Dukielskiej. Po klęsce został 
internowany na Węgrzech. Z obozu interno-
wania uciekł, przez Włochy do Francji. Wziął 
udział w obronie Francji w 1940 roku, walcząc 
w 1. Dywizji Grenadierów na linii Maginota. 
Ranny, dostał się do niemieckiej niewoli. Uciekł 
z oflagu i przez Francję i Hiszpanię przedostał 
się do Anglii. Za udział w kampanii francuskiej 
został przez Naczelnego Wodza, gen. Władysława 
Sikorskiego odznaczony Krzyżem Srebrnym 
Orderu Virtuti Militari, a przez władze francu-
skie Krzyżem Wojennym. Służył w 1. Dywizji 
Pancernej dowodzonej przez gen. Stanisława 
Maczka. Prowadził Kompanię Sztandarową 
Polskich Sił Zbrojnych podczas pogrzebu gen. 
Sikorskiego w 1943 roku. Jako major wziął 
ze swoimi pancerniakami udział w lądowa-
niu wojsk alianckich w 1944 roku na terenie 
Normandii. Powtórnie ranny, po wyleczeniu 
powrócił do swojej jednostki. Przeszedł z nią 
cały szlak bojowy zakończony w 1945 roku 
w Wilhelmshafen. Wspomnienia wojenne zawarł 
w książce „Żołnierz losu nie wybierał”116.

Krzysztof Hofman (1935) uczestniczył jako 
oficer rezerwy w kampanii wrześniowej. Później 
podjął walkę zbrojną z okupantem w ramach 
ruchu oporu. Dowodził oddziałami partyzanc-
kimi do 1944 roku117.

Włodzimierz Miksa (1935), po klęsce wrze-
śniowej, przedostał się na zachód. Jako pilot 

116 Stefan Kazimierczak, Żołnierz losu nie wybierał, 
Warszawa 1982.

117 Wykaz absolwentów II Gimn. i Lic. im. Gabr. Naruto-
wicza w Łodzi, zasłużonych uczestników II wojny 
światowej, rękopis, AIILOŁ.

myśliwski uczestniczył w Bitwie o Anglię. Pod 
koniec wojny dowodził dywizjonem myśliw-
skim. Podpułkownik-pilot, odznaczony najwyż-
szymi odznaczeniami polskimi i angielskimi118.

Aleksy Rżewski (1936), podporucznik 
– dowódca plutonu w 31 Pułku Piechoty bronił 
Sieradza. Odznaczony Krzyżem Walecznych, 
dostał się do niemieckiej niewoli. Jako jeniec 
wojenny przebywał w oflagu IIC w Wolden-
bergu-Dobiegniewie do 1945 roku119.

Klęska wrześniowa nie przerwała walki 
z hitlerowskim najeźdźcą. Polacy, jak wska-
zano powyżej, nadal walczyli w Polskich 
Siłach Zbrojnych na Zachodzie i formacjach  
partyzanckich na terenie okupowanego 
kraju. Walka z okupantem to nie tylko walka 

118 Tamże.
119 Tamże.

ppor. Aleksy Rżewski, 
absolwent z 1936 roku
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zbrojna, ale także zorganizowana walka cywilna 
np. w postaci szybko rozwijającego się tajnego 
nauczania. Kierowała nim od 1939 roku Tajna 
Organizacja Nauczycielska skupiająca przed-
wojennych nauczycieli szkół powszechnych 
i średnich, co ułatwiało współpracę tych dwóch 
szczebli. Oczywiście, polskie nauczanie było 
przez okupanta zabronione i jego uczestnicy 
– nauczyciele i uczniowie – mogli spodziewać się 
surowych kar. Mimo stałej groźby aresztowania 
i wywiezienia do obozu, większość nauczycieli już 
w 1940 roku rozpoczęło tajne nauczanie. Lekcje 
były prowadzone na tzw. „kompletach”, czyli 
w małych liczących tylko kilka osób grupach. 
Spotykały się one w mieszkaniu nauczyciela lub 
któregoś z uczniów. Wszystko odbywało się przy 
ścisłym zachowaniu zasad konspiracji. Uczono 
na podstawie przedwojennych programów 
i wykorzystywano przedwojenne podręczniki120. 
Taki tryb sprawiał wiele trudności nauczycielom, 
którzy zostali pozbawieni możliwości wykony-
wania swojego zawodu. Zmuszało to ich do zdo-
bywania środków finansowych na utrzymanie 
poprzez zatrudnienie się w różnych miejscach, 
najczęściej jako niewykwalifikowani robotnicy 
fabryczni. 

Tajne nauczanie zostało również zorgani-
zowane na terenie okupowanej Łodzi. Niestety, 
tutaj szczególnie trudno było prowadzić taką 
działalność oświatową. Akcja wysiedleńcza pro-
wadzona przez okupanta wobec przedstawicieli 
polskiej inteligencji dotknęła wielu łódzkich 
nauczycieli. Zmniejszyło to możliwości kadry 

120 M. Cygański, Z dziejów okupacji…, s. 223 – 224.

nauczającej. Innym problemem było przymu-
sowe wysiedlenie Polaków z mieszkań zajmo-
wanych w centrum miasta lub na terenie wybu-
dowanych w okresie międzywojennym osiedli 
mieszkaniowych. W nowych lokalach musiały, 
na niewielkim metrażu, pomieścić się całe 
rodziny. To ograniczało możliwości zdobywa-
nia lokali odpowiednich do tajnie prowadzonej 
nauki. Sam proces konspiracyjnego nauczania 
było bardzo trudno zorganizować w mieście włą-
czonym do Rzeszy, w którym było wiele instytu-
cji niemieckich nastawionych na ciągłą kontrolę 
i obserwację Polaków. Mimo tych trudności, 
organizatorami i uczestnikami tajnego nauczania 
podczas okupacji byli również nauczyciele naszej 
szkoły, chociaż nie zawsze w naszym mieście.

Ignacy Roliński, po trzykrotnej rewizji, 
został w grudniu 1939 roku aresztowany przez 
okupantów, a następnie wysiedlony do Krosna. 
Skonfiskowano mu całe mienie, w tym bardzo 
cenny księgozbiór. Na terenie Krosna prowadził 
tajne nauczanie młodzieży. Był również wice-
przewodniczącym i członkiem komisji egza-
minacyjnej powołanej przez Tajną Organizację 
Nauczycielską121.

Norbert Filutowicz został zatrudniony 
w naszej szkole od 1 września 1939 roku jako 
nauczyciel języka łacińskiego. Okres okupacji 
spędził na terenie Łodzi. W 1940 roku zaj-
mował się wyłącznie tajnym nauczaniem mło-
dzieży. W następnych latach został zmuszony 
do podjęcia pracy zarobkowej, ale nadal był 
uczestnikiem tajnego nauczania. Przez cały  

121 Ignacy Roliński życiorys…
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czas okupacji prowadził tajne komplety lub 
udzielał pomocy uczniom kształcącym się 
indywidualnie122. 

Marta Gundlachówna w latach 1940 – 1944 
prowadziła tajne nauczanie na kompletach 
gimnazjalnych i licealnych zorganizowanych 
w Warszawie. Po upadku Powstania Warszaw- 
skiego przeniosła się do Głowna i tam rów-
nież uczyła młodzież polską na tajnych 
kompletach123.

Dyrektora Hieronima Urbana wojenna 
zawierucha zapędziła aż na Węgry. Spędził tam 
cały okres wojny, pracując w Komitecie Pomocy 
Repatriantom Polskim na Węgrzech. Z ramie-
nia Komitetu był organizatorem i dyrektorem 
Polskiego Gimnazjum i Liceum dla uchodźców 
wojennych na Węgrzech124. 

Walka zbrojna podczas kampanii wrze-
śniowej 1939 roku, póź-
niej udział w działaniach 
wojennych na Zachodzie, 
czy też zbrojny opór prze-
ciwko Niemcom w oku-
powanej Polsce niosły 
ze sobą śmierć dla wielu 
uczestników tych działań. 
Śmierć nie oszczędziła rów-
nież naszych nauczycieli 
i absolwentów, którzy brali 

122 Życiorys, rękopis, AIILOŁ; Norbert Filutowicz, 
maszynopis, AIILOŁ;

123 Przebieg pracy Marty Gundlachówny nauczycielki 
Państw. II Gimn. I Liceum w Łodzi, rękopis, AIILOŁ;

124 Hieronim Kazimierz Urban odpisy i wyciągi z doku-
mentów, maszynopis, AIILOŁ.

aktywny udział w walkach na wszystkich fron-
tach II wojny światowej. Jesteśmy przekonani, 
że poniższa lista ofiar nie jest pełna i być może, 
mimo upływu lat, dopiszemy do niej dalsze 
nazwiska. 

Prof. Jan Cepuch, nauczyciel chemii 
jako oficer rezerwy poległ nad Bzurą, pod-
czas największej bitwy kampanii wrześniowej 
1939 roku. Również w tej bitwie zginął absol-
went Edward Pokorski (1938) jako artylerzysta 
walcząc, w obronie Łowicza125.

Ks. prał. Dominik Kaczyński, nauczy-
ciel religii został aresztowany przez Niemców 
i wywieziony do obozu koncentracyjnego 
w Dachau, gdzie wycieńczony ciężką pracą 
zmarł w 1942 roku126.

Witold Trąbski (1937) i Tadeusz Walicki 
(1938) aresztowani przez okupanta za działalność 
konspiracyjną zostali wysłani do obozu kon-
centracyjnego. Zamordowano ich w 1944 roku 
w Gross Rosen127.

Jerzy Wnukowski (1933) został zamor-
dowany w 1942 roku przez okupanta hitle-
rowskiego w czasie masowej egzekucji „Stu 
Straconych” na terenie Zgierza128. 

Tadeusz Błachuta (1935) brał czynny 
udział w ruchu oporu na terenie okupowanego 
kraju. Był lekarzem oddziału partyzanckiego 
na Zamojszczyźnie, gdzie poległ w 1943 roku. 

125 Wykaz absolwentów II Gimn. i Lic…
126 http://pl.wikipedia.org/wiki/Dominik_Kaczyński, 

[dostęp 1 XII 2013]
127 II LO… Kronika…
128 Tamże.

por. Mieczysław 
Tkacz, absolwent 

z 1930 roku
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(Inne informacje mówią o jego śmierci podczas 
Powstania Warszawskiego w 1944 roku)129.

Zbigniew Gruszczyński (1935) zmuszony 
był przenieść się do Warszawy, gdzie brał udział 
w ruchu oporu. Zginął w 1944 roku walcząc 
na powstańczych barykadach stolicy130.

Edmund Rygiel (1938) pod koniec 
1939 roku przedostał się na zachód. Po prze-
szkoleniu lotniczym w Kanadzie jako porucznik-
pilot podjął służbę w polskich formacjach lotni-
czych na terenie Anglii. Po wybuchu Powstania 
Warszawskiego jako ochotnik brał udział 
w lotach Dywizjonu 301 na pomoc walczącej sto-
licy. Zginął we wrześniu 1944 roku podczas lotu 
bojowego nad powstańczą Warszawą. Pochowany 
został na cmentarzu pod Budapesztem, a jego 
nazwisko widnieje na pomniku polskich lotni-
ków w Northolk w Londynie. Był odznaczony 

129 Wykaz absolwentów II Gimn. i Lic….,
130 Tamże.

wojennym Orderem Virtuti Militari i cztero-
krotnie Krzyżem Walecznych131.

Szczególnie niełaskawy okazał się los dla żoł-
nierzy polskich zatrzymanych przez Sowietów 
na wschodnich kresach Polski i osadzonych 
w obozach jenieckich. Los ten stał się również 
udziałem naszych nauczycieli i absolwentów, ofi-
cerów wojska polskiego, którzy znaleźli się wśród 
tysięcy polskich ofiar „imperium zła”.

Prof. Orest Czabak, nauczyciel języka 
łacińskiego, porucznik rezerwy w 10 pal (pułku 
artylerii lekkiej), prof. Antoni Czapliński, 
nauczyciel języka polskiego, podporucznik 
rezerwy w 74 pp i absolwent (1930) Mieczysław 
Tkacz, porucznik w 7 pal – zostali zamordowani 
w Katyniu132. Taki sam los spotkał szkolnego leka-
rza dr. med. Stanisława Stańczaka, porucznika  

131 Tamże.
132 Listy Katyńskie. Księga Cmentarna Polskiego Cmen-

tarza Wojennego: Katyń, http://www.radaopwim.
gov.pl, [dostęp 1 XII 2013]

por. Edmund Rygiel, 
absolwent z 1938 roku

por. Stanisław Stańczak, 
lekarz szkolny w latach 
trzydziestych XX wieku
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rezerwy służby zdrowia w 32 pal, który został 
zamordowany w Charkowie133.

Nauczyciele i uczniowie II Państwowego 
Gimnazjum i Liceum im. Pierwszego Prezydenta 
Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza w Łodzi 
znaleźli się wśród tych, którzy w trudnych latach 
drugiej wojny światowej potwierdzili swój 
patriotyzm. Wymienione tutaj zostało zaledwie 
kilkadziesiąt nazwisk osób związanych ze szkołą, 
którym dane było walczyć i ginąć za Polskę. 
Należy pamiętać, że tragiczne doświadczenia 
tego okresu naszej historii były udziałem również 
innych wychowanków szkoły i jej pracowników. 
Jakże często równie ważnych jak przedstawione 
powyżej, ale nieznanych nam.

Odbudowa II Liceum Ogólnokształcącego 
im. Gabriela Narutowicza

po drugiej wojnie światowej (1945 – 1965)

Zimowa ofensywa rozpoczęła się 12 stycz-
nia 1945 roku na froncie rozciągającym się 
od Morza Bałtyckiego do Karpat. W ramach 
ofensywy w kierunku Łodzi posuwały się woj-
ska I Frontu Ukraińskiego. Nalot bombowy 
na miasto przeprowadzony w dniu 15 stycz-
nia, mimo niewielkich strat, bardzo wystraszył 
Niemców okupujących Łódź. Jednocześnie, 
ucieszył Polaków, ponieważ był zapowiedzią 
bliskości bezpośrednich działań. Kolejne dni 

133 Listy Katyńskie. Księga Cmentarna Polskiego 
Cmentarza Wojennego: Charków, http://www.rada-
opwim.gov.pl, [dostęp 1 XII 2013]

i informacje z frontu spotęgowały panikę wśród 
Niemców, którzy rozpoczęli masową ucieczkę 
z miasta. Niestety, zdążyli jeszcze dokonać 
zbiorowego mordu na prawie 2 tysiącach 
więźniów obozu na Radogoszczu. Rosjanie 
zbliżali się od strony Radomia, nie napotyka-
jąc po drodze spodziewanego oporu. Potężna 
kanonada artyleryjska – rozpoczęta wczesnym 
rankiem 19 stycznia 1945 roku – pozba-
wiła żołnierzy niemieckich chęci do obrony. 
Około południa, pancerne jednostki radziec-
kie wkroczyły prawie bez przeszkód do Łodzi. 
Rosjanie wkroczyli do miasta z kilku stron: 
ulicami Rzgowską i Narutowicza, a także 
od strony Łagiewnik i Szosy Rokicińskiej. 
Sowiecka doktryna zakładała, że należy uni-
kać walk w gęsto zabudowanym centrum mia-
sta, gdzie obrońcy mają zwykle przewagę nad 
atakującymi. Pozwoliło to uniknąć dodatko-
wych strat w łódzkiej substancji komunalnej. 
Mieszkańcy witali „wyzwolicieli” z radością, 
bo dla Polaków i ocalałych Żydów, kończył się 
czas niemieckiego terroru. Nie zastanawiano 
się nad konsekwencjami, jakie niosło ze sobą 
radzieckie wyzwolenie. Dla mieszkańców 
Łodzi był to wreszcie kres ponurej pięciolet-
niej nocy okupacyjnej, najgorszego okresu 
w dotychczasowych dziejach miasta. Jednak 
zachowanie „wyzwolicieli” szybko przekształ-
ciło radość w strach i nienawiść do sowieckich 
żołnierzy134. 

134 A. Gronczewska, Łodzianie z radością witali rosyjskich 
wyzwolicieli, [w:] „Dziennik Łódzki” z 18 stycznia 
2012 r.
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Struktura narodowa mieszkańców Łodzi 
w latach 1939 – 1947135

Grupa 1939 1944 1945 1947
Polacy 57% 71% 91% 92%
Żydzi 34% 0,2% 1,4% 4%

Niemcy 9% 29% 7% 4%
Inni  –  –  –  – 

Razem 639 000 480 000 439 000 553 000

Łódź należy do miast, które w dosyć 
wówczas powszechnym przekonaniu wyszły 
z drugiej wojny światowej bez strat i znisz-
czeń. Mieszkańcy innych miast, szczególnie 
zburzonej Warszawy, mieli prawo nie zauwa-
żyć ran zadanych miastu przez okupanta. 
Widzieli tylko w niewielkim stopniu znisz-
czoną zabudowę miasta. Nie mogli stwier-
dzić, że zdewastowano znaczną ilość obiektów 
przemysłowych i użyteczności publicznej oraz 
zniszczono sporą część budynków mieszkal-
nych. Okupacyjny reżim na terenie Łodzi był 
ostrzejszy niż w Generalnym Gubernatorstwie, 
a tym samym warunki życia ludności pol-
skiej były znacznie trudniejsze. Podczas gdy 
we wrześniu 1939 roku w mieście mieszkało 
prawie 650 tys. osób, to w 1945 roku liczba 
mieszkańców stopniała do niespełna 440 tys., 
a więc wymordowano prawie jedną trzecią 
część mieszkańców Łodzi. To uproszczone spoj-
rzenie na sytuację naszego miasta spowodo-
wało szybki napływ ludności polskiej i wkrótce 
Łódź stała się już miastem półmilionowym. 

135 E. Lewandowski, Charakter narodowy…, s. 143.

Przez kilka miesięcy pełniła nawet rolę tymcza-
sowej stolicy Polski. Ba, ze względu na ogrom 
zniszczeń w Warszawie zastanawiano się nawet 
nad uczynieniem z Łodzi na stałe powojennej 
stolicy Polski. Jednak szybko podjęto słuszną 
decyzję o odbudowie Warszawy, stolicy naszej 
Ojczyzny.

Druga wojna światowa przyniosła Polsce 
i narodowi polskiemu ogrom zniszczeń 
we wszystkich sferach życia państwowego, 
w tym również w systemie oświatowym. Jednak 
społeczeństwo polskie przystąpiło prawie 
od razu do odbudowy kraju. W bardzo wielu 
miejscowościach jednym z pierwszych dzia-
łań było przywrócenie polskiego szkolnictwa 
poprzez prawie natychmiastowe wznowienie 
działalności szkół. Jedną z pierwszych łódzkich 
szkół średnich, która wznowiła swoją działal-
ność jeszcze przed zakończeniem drugiej wojny 
światowej było II Państwowe Gimnazjum 
i Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela 
Narutowicza. Kuratorium Okręgu Szkolnego 
Łódzkiego powierzyło misję zorganizowania 
placówki przedwojennemu nauczycielowi, 
Norbertowi Filutowiczowi, którego następnie 
powołano na stanowisko dyrektora szkoły136. 
Budynek szkolny przy ul. Targowej 63 został 
przekazany placówce na własność.

Zadanie zlecone dyrektorowi Filutowiczowi 
było bardzo trudne wobec dużej skali dewa-
stacji gmachu szkoły dokonanej w ostatnim 
okresie wojny przez skoszarowanych w nim 
niemieckich żołnierzy. Miara zniszczeń została 

136 II LO… Kronika…
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powiększona przez fakt nieogrzewania budynku 
w styczniowe mrozy, a tym samym popękanie 
całej instalacji centralnego ogrzewania z dal-
szymi tego konsekwencjami. Znaczna część 
okien była pozbawiona szyb, a w salach lekcyj-
nych znajdowały się wojskowe łóżka i pozosta-
wione przez uciekających w panice żołnierzy 
elementy wyposażenia wojskowego.

Jako pierwsza wsparła dyrektora w dziele 
odbudowy przedwojenna sekretarka szkoły, 
Janina Bojanowska-Jungowa. Wykazała się 
ona nieocenionymi w tych warunkach umie-
jętnościami zdobywania sprzętów potrzeb-
nych szkole oraz organizowaniem toku prac 
porządkowych i naprawczych. Do pomocy 
zgłosili się również przedwojenni nauczyciele 
szkoły: Hieronim Flakiewicz, Maria Gundlach, 
Rudolf Günther, Jan Kulak, Michał Kwaśniak, 
Zygmunt Ławrynowicz, Edward Mierzwa, 
ks. Józef Orłowski i Zygmunt Sobolewski137. 
Ta niewielka grupka ludzi została wzmocniona 
przez uczniów szkoły i ich rodziców. W sto-
sunkowo szybkim czasie budynek szkoły został 
uporządkowany i wyposażony w podstawowy, 
chociaż bardzo różnorodny sprzęt. Szczęśliwie, 
trochę ławek i innych przedwojennych sprzę-
tów szkolnych przetrwało przechowane na stry-
chu. O szybkości podejmowanych wówczas 
decyzji i tempie pracy świadczyć może spo-
sób zatrudnienia w szkole prof. Hieronima 
Królikowskiego. Powrócił on do Łodzi w dwa 
dni po wypędzeniu Niemców, czyli 21 stycznia  
 

137 Tamże.

1945 roku, a już dwa dni później – 23 stycz-
nia – został skierowany do pracy w szkole przy 
ul. Targowej 63138. 

Okres przygotowawczy zakończył się 
pomyślnie i można było rozpocząć naukę. 
1 lutego 1945 roku na Placu Wolności, przy licz-
nej obecności łodzian, nastąpiła miejska inaugu-
racja pierwszego powojennego roku szkolnego. 
Później uczniowie wrócili do szkoły i zaczęły 
się zajęcia lekcyjne. Szkoła stała się znowu 
II Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym 
im. Pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej 
Gabriela Narutowicza w Łodzi. Potwierdziła 
to masowym udziałem w manifestacji zorganizo-
wanej 3 maja 1945 roku z okazji święta państwo-
wego, kiedy maszerowała ul. Piotrkowską zwartą 
grupą z dyrektorem Filutowiczem na czele.

W pierwszych powojennych latach nie 
dokonywano radykalnych zmian w zakresie 
organizacji szkolnictwa i treściach nauczania, 
koncentrując wysiłki na odbudowie i rozbu-
dowie sieci szkolnej. Jednak już w 1945 roku 
wprowadzono jednakowy program nauczania 
do wszystkich szkół podstawowych, znosząc tym 
samym dotychczasowy podział szkół powszech-
nych na 3 szczeble programowe i 3 stopnie 
organizacyjne. Kolejnym krokiem ku realizacji 
zasady szkoły jednolitej było zrównanie pro-
gramu nauczania VII klasy szkoły powszech-
nej z I-szą klasą gimnazjum. Umożliwiało 
to absolwentom 7-klasowej szkoły powszechnej 
podejmowanie nauki w II klasie gimnazjum. 

138 H. Królikowski, Moje pierwsze 10-lecie pracy nauczy-
cielskiej w II LO, [w:] Wieczna szkoła…, s. 52.
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Rezultatem tych zmian było skrócenie nauki 
w gimnazjach do 3 lat. Od 1948 roku podstawą 
organizacyjną i programową systemu szkolnego 
stała się obowiązkowa szkoła 7-klasowa, na któ-
rej opierał się stopień licealny (klasy VIII – XI) 
szkół ogólnokształcących i zawodowych. 
W wyniku tych przemian nastąpiło upowszech-
nienie szkoły 7-letniej, obejmującej 99% dzieci 
w wieku 7 – 14 lat oraz ułatwienie dostępu 
do szkół średnich139.

Warunki nauki w drugiej połowie lat 
czterdziestych ubiegłego wieku były bardzo 
trudne. Brakowało wiele z podstawowego 
sprzętu i pomocy naukowych. Szczególnie 

139 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/4575102/polska-
oswiata-polska-rzeczpospolita-ludowa.html, [dostęp 
1 XII 2013].

dotkliwy był brak kadry pedagogicznej, cho-
ciaż do pracy zgłosili się nowi nauczyciele: 
Benedykt Halicz, Alfred Tylman, Janina 
Kremky, Wanda Damsz, Tadeusz Greyber, 
Rozalia Jarząbek, Włodzimierz Kędzierowski, 
Andrzej Misztal, Wiktor Orłowski i Lucjan 
Staszewski140. Niedostatek nauczycieli był jed-
nak problemem całego łódzkiego szkolnic-
twa. Był jednak zapał, dyscyplina i ofiarność, 
zarówno ze strony pedagogów, jak i młodzieży 
garnącej się do nauki po okupacyjnej przerwie. 
Tym ostatnim utrudniał naukę brak podręczni-
ków, zeszytów i innych przyborów szkolnych. 
Z pozostawionych w archiwum szkolnym 
zeszytów Kazimierza Lenarta, w 1945 roku 
ucznia klasy Ia, widać pomysłowość uczniowską  

140 II LO… Kronika…

Dyr. Norbert 
Filutowicz 

na czele szkoły 
w pochodzie 

3 maja 1945 roku
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w tworzeniu tych niezbędnych w szkole przed-
miotów. Oprócz wykorzystywania starych 
zasobów, tworzono również „nowe” przez zszy-
wanie czystych kartek ze starych przedwojen-
nych zeszytów. Obłożono je na biało papierem, 
na którym były wydrukowane jednostronnie 
niemieckie wojskowe mapy pozostawione przez 
uciekających w panice okupantów. 

W zeszycie do języka polskiego pierwszą 
notatkę pod datą 28 lutego 1945 roku stanowiła 
„Modlitwa przed lekcjami”. Duchu Święty, który 
oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty 
i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem 

doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana 
naszego. Amen141.

Zajęcie lekcyjne, wobec dużej liczby chęt-
nych, odbywały się przez cały dzień – przed 
południem i po południu. Na te ostatnie 
uczęszczała przede wszystkim młodzież star-
sza, już dorosła, której wojna uniemożliwiła 
naukę. Byli to zarówno chłopcy jak i dziew-
częta, często z bolesnym bagażem doświad-
czeń wojennych. Od 1 kwietnia 1945 roku 
Kuratorium przekształciło tę popołudniową 
zmianę w samodzielną jednostkę organizacyjną: 
XVIII Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum 

141 Zeszyt do Polskiego. Kazimierz Lenart ucz. kl. IA, 
AIILOŁ.

Dyr. Norbert 
Filutowicz 
z uczniami szkoły 
w 1948 roku
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dla Dorosłych z pozostawieniem jej w gmachu 
szkoły. Dyrektorem tej szkoły w roku szkol-
nym 1945/46 został Tadeusz Greyber142. Nauka 
w niej był prowadzona w systemie semestral-
nym i co pół roku nowa grupa maturzystów 
opuszczała szkołę przy Targowej.

W dniach 10 i 11 maja 1948 roku odbyła 
się pierwsza po drugiej wojnie światowej 
matura w „Narutowiczu”. Abiturienci skła-
dali egzamin przed komisją w składzie: dyrek-
tor Filutowicz – przewodniczący, członko-
wie – Kulak, Królikowski, Borowska, Halicz 
i ks. Kowalski143. O wysokim poziomie dydak-
tycznym szkoły w tym okresie może świadczyć 
fakt, że prawie wszyscy ówcześni maturzyści 
w późniejszym czasie ukończyli studia wyższe.

142 II LO… Kronika…
143 Tamże.

Wielki wysiłek włożony w organizację 
i rozwój szkoły w połączeniu z powszechnymi 
trudnościami dnia codziennego źle wpłynęły 
na stan zdrowia dyrektora Filutowicza. W cza-
sie wakacji 1948 roku poważnie zachorował 
i musiał podjąć długotrwałe leczenie. Jak wspo-
minał Andrzej Zawadzki (1951) na apel o odda-
nie krwi niezbędnej do transfuzji dla chorego 
dyrektora szkoły „chętnych nie brakowało i krwi 
też”144. Chorego, z polecenia Kuratorium, zastę-
pował Edward Mierzwa, nauczyciel języka 
angielskiego. Dyrektor Filutowicz powrócił 
do szkoły w roku szkolnym 1949/1950. W tym 
czasie powiększyło się grono pedagogiczne, 
do którego dołączyli młodzi nauczyciele: m.in. 
Stanisław Sarama, Kazimierz Arkusz, Antoni 

144 A. Zawadzki, Tantum scimus, quantum memoria 
tenemus, [w:] Wieczna szkoła…, s.54

Prof. Edward Mierzwa 
z absolwentami z 1949 roku
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Busiłło, Anna Kaczan, Zyta Stępień, Maria 
Kalinowska145.

Zgodnie z przedwojenną tradycją szkoły 
ważnym elementem w procesie kształcenia 
i wychowania były dodatkowe zajęcia pozasz-
kolne, szczególnie krajoznawstwo i tury-
styka. Już w latach 1945 – 1948 organizowano 
formy aktywnego wypoczynku wakacyjnego 
dla uczniów szkoły w podłódzkich Grotnikach, 
w willi przekazanej szkole przez ówczesne wła-
dze jako ośrodek kolonijny II LO. Pierwsze 
kolonie, zorganizowane jeszcze w 1945 roku, 
prowadził prof. Królikowski, który dobrze 
wspominał te „beztroskie wakacje po koszmar-
nych latach okupacji” naszych licealistów146.

Lata 1949 – 1954 to okres wakacyjnych 
obozów pracy prowadzonych w różnych miej-
scach w ramach zmilitaryzowanej Powszechnej 
Organizacji „Służba Polsce”. Organizatorem 
i opiekunem tych wakacyjnych wyjazdów był 
również prof. Królikowski. We wspomnieniach 
uczniowskich dotyczących tych wyjazdów poja-
wiają się uczucia mieszane. Z jednej strony 
wspominają to jako fajną młodzieńczą przy-
godę połączoną z pracą nad odbudową znisz-
czonego kraju i czas nawiązywania przyjaźni, 
często na całe życie. Z drugiej strony pamiętają 
bardzo kiepskie wyżywienie i podobnej jakości 
szkolenia ideologiczne. Prof. Sarama zapocząt-
kował w 1956 roku organizowanie pieszych 
obozów wędrownych i „przeszedł” z młodzieżą 
Karpaty i Góry Świętokrzyskie.

145 II LO… Kronika…
146 H. Królikowski, Moje pierwsze 10-lecie…, s. 52.

Kontynuowano również tradycyjne wycho-
wanie przez sport, który był niewątpliwie bar-
dzo popularny w męskiej szkole jaką wówczas 
był „Narutowicz”. Nacisk na rozwój sportu 
przyczynił się do wielu sukcesów odnoszo-
nych przez wychowanków „dwójki”, których 
nazwiska były znane w łódzkim środowisku 
szkolnym i sportowym. Chłopcy w czarnych 
koszulkach z napisem „II PGiL” byli gwaran-
tem wysokiego poziomu widowiska sportowego 
i rywalizacji prowadzonej zgodnie z zasadami 
fair play. Takie właśnie postawy kształtował 
u swoich wychowanków nauczyciel wycho-
wania fizycznego prof. Kwaśniak. Odnosili 
w tamtych latach wiele sukcesów sportowych. 
Drużyna piłki ręcznej reprezentowała region 
łódzki w Mistrzostwach Polski Szkół Średnich. 
Wiesław Szulc był mistrzem Łodzi i wicemi-
strzem Polski w rzucie oszczepem. Tadeusz 
Antonowicz wicemistrz Polski w biegach 
na 100 i 200 metrów. Grzegorz Janas pływacki 
wicemistrz Polski. Bogdan Kamiński i Józef 

Sportowa reprezentacja szkoły w 1947 roku
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Pacholski to czołowi tenisiści stołowi w turnie-
jach wojewódzkich i krajowych147.

Z zachowanych dokumentów wynika, 
że w latach 1946 – 1949 oprócz Związku 
Harcerstwa Polskiego, w szkole działały jeszcze 
m.in. Liga Morska, Polski Czerwony Krzyż, 
Polski Związek Zachodni i Związek Walki 
Młodych148. Po unifikacji ruchu młodzieżo-
wego w 1949 roku powstał Związek Młodzieży 
Polskiej, który grupował w swoich szeregach 
również znaczną liczbę uczniów szkoły. 

Interesującym wydarzeniem było założenie 
w 1950 roku Koła Przyjaźni Polsko-Chińskiej, 
jedynej takiej struktury w Polsce i chyba 
w całym bloku wschodnim. Zaczęło się od żar-
tobliwej propozycji jednego z uczniów, że jeżeli 
chcą odwiedzić „Państwo Środka”, to należy 
założyć takie koło i „po roku działalności mamy 
wyjazd pewny jak w banku”. Poinformowano 
o jego powstaniu ambasadę Chińskiej Republiki 
Ludowej, która systematycznie przysyłała mate-
riały propagujące państwo, jego ustrój i sukcesy 
w różnych dziedzinach. Sprawa nabrała wymiaru-
„prawie międzynarodowego” w 1951 roku, kiedy 
do Polski przyjechał premier CHRL, Czou-En-
Lai i został zaproszony także do Łodzi. Premier 
poinformowany przez pracowników ambasady 
o istnieniu w tym mieście jedynego w Polsce 
Koła Przyjaźni Polsko-Chińskiej wyraził chęć 
spotkania się z jego członkami. Efektem było 
spotkanie delegacji uczniowskiej, w składzie 

147 L. Czerkawski, Pół wieku do tyłu, [w:] Wieczna 
szkoła…, s. 58.

148 Kazimierz Lenart, 100 lat…

Stefan Warzecha, Zdzisław Kurowski, Lubomir 
Czerkawski, Andrzej Szkudlarek, Tadeusz 
Karasek i Andrzej Bożym-Manikowski, z chiń-
skim premierem. Przygotowani w trybie ekspre-
sowym przez prof. Królikowskiego uczniowie 
wykazali się podczas spotkania wszechstronną 
wiedzą dotyczącą Chin. Finałem tego wydarze-
nia były gratulacje od władz miasta dla dyrek-
tora Filutowicza za wysoki poziom wiedzy 
jego wychowanków i prawidłowe działania 
wychowawcze149.

Wspomniana wcześniej zmiana systemu 
kształcenia na poziomie średnim spowodowała 
kolejną reorganizację struktury szkoły. Stała 
się ona liceum ogólnokształcącym, do którego 
przyjmowano absolwentów powszechnej sied-
mioletniej szkoły podstawowej. Kontynuowali 
oni naukę licealną przez 4 lata, w klasach 
VIII – XI, a w ostatniej klasie zdawali egzamin 
dojrzałości, który umożliwiał dalszą naukę 
w wybranej szkole wyższej. Pierwszy egzamin 

149 L. Czerkawski, Pół wieku…, s. 59 – 60.

Maturzyści z 1952 roku
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maturalny dla uczniów klas XI-tych odbył się 
w naszej szkole w maju 1954 roku150.

Uczniowie szkoły z przełomu lat czterdzie-
stych i pięćdziesiątych byli dumni ze swojej 
szkoły i z jej wspaniałych tradycji. W 1951 roku 
powstała „Pieśń Liceum im. Gabriela Naruto-
wicza”. Słowa napisali wspólnie Jacek Stobiecki 
i Wiesław Dąbrowski. Muzykę skomponował 
Rajmund Ambroziak uczęszczający jednocześnie 
do Średniej Szkoły Muzycznej151. Nie wiemy, 
jakie były dalsze losy utworu, ale przypomnijmy 
słowa utworu sprzed pięćdziesięciu lat.

Wesoło jest u Narutowicza,
Młodzieńcze lata spędzasz tu.

Zdobywasz wiedzę, hartujesz wolę,
W nauce i w sporcie wyżywasz się.

Opaszmy więc te mury szkolne,
Zestrzelmy myśli w jeden wielki cel.

A gdy opuścisz te szkolne ławy
Pomnij o chwilach spędzonych w nich.

W 1957 roku, na fali przemian politycz-
nych, podjęto decyzję o nadaniu nowych nazw 
i numerów liceum ogólnokształcącym. Nasza 
szkoła była jedyną, spośród najstarszych łódz-
kich szkół średnich, której nazwa i numer pozo-
stały bez zmian – II Liceum Ogólnokształcące 
im. Gabriela Narutowicza w Łodzi. W roku 
następnym została ona zatwierdzona przez 

150 II LO… Kronika…
151 Rajmund Ambroziak, Pieśń Liceum im. Gabriela 

Narutowicza. Słowa: Jacek Stobiecki i Wiesław 
Dąbrowski. Na głos z fortepianem, rękopis, AIILOŁ.

Ministerstwo Oświaty152. W trudnych latach, 
pierwszej powojennej dekady, udało się dyrek-
cji szkoły oraz jej uczniom obronić i utrzymać 
część przedwojennej tradycji. Wyrażała się 
ona przywiązaniem do Gabriela Narutowicza, 
pierwszego prezydenta RP, który od 1929 roku 
był Patronem Szkoły. Jej potwierdzeniem był 
również strajk uczniowski w dniu 11 listopada 
1946 roku, kiedy oprotestowano zniesienie 
Święta Niepodległości przez komunistyczne 
władze Polski153.

Szkoła stała się bardzo popularna wśród 
męskiej młodzieży naszego miasta i wielu 
młodych wyrażało chęć zostania jej uczniem. 
Niestety, miała ograniczone możliwości loka-
lowe. Problem ten wymagał szybkiego roz-
wiązania wobec zgody Ministerstwa Oświaty 
na projekt Rady Pedagogicznej, przekształcający 
liceum z męskiego w koedukacyjne. W szkole 
przy ul. Targowej pojawiły się dziewczęta, 
a pierwszy egzamin maturalny z ich udziałem 
miał miejsce w 1959 roku154. Wobec braku 
pomieszczeń lekcyjnych, dla zwiększającej się 
liczby uczniów i uczennic, podjęto działania 
zmierzające do rozbudowy szkoły.

W dniu 9 maja 1961 roku uroczyście 
wbudowano kamień węgielny i akt erekcyjny 
pod fundamenty nowego skrzydła budynku 
szkolnego. Dodatkowe środki zebrano w dro-
dze dobrowolnych składek wnoszonych przez 
nauczycieli i rodziców uczniów. Budowa była 

152 II LO… Kronika…
153 List L. Posiły z 3 VI 1998 r., AIILOŁ.
154 II LO… Kronika…
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prowadzona pod „codziennym nadzorem” zain-
teresowanych efektami pracowników szkoły 
i jej uczniów. Nic dziwnego, że prace były 
prowadzone sprawnie i szybko. Już 1 września 
1962 roku oddano do użytku szkolnego całość 
inwestycji: dużą salę gimnastyczną, 4 sale lek-
cyjne, 3 pracownie (fizyczna, chemiczna i zajęć 
technicznych) oraz pomieszczenia dodatkowe 
(magazyn przysposobienia wojskowego, gabi-
net lekarski i dentystyczny, kuchnię, jadalnię 
i pomieszczenia sanitarne)155. Był to sukces 
społeczności szkolnej, drogowskaz jej dalszego 
rozwoju. 

Na radość z nowych perspektyw szkoły 
nałożył się cień smutku spowodowany zmianą 
na stanowisku dyrektora szkoły. Wielu absol-

155 Tamże. 

wentów szkoły z tamtych lat do dzisiaj nie 
może pogodzić się z decyzją ówczesnych władz 
oświatowych. Odszedł człowiek, który najdłu-
żej w całej historii szkoły, bo aż 17 lat, był jej 
dyrektorem156. Zorganizował ją po wojennej 
przerwie, rozbudował i przywrócił jej czołowe 
miejsce wśród łódzkich szkół średnich. Dyrektor 
Norbert Filutowicz pozostawił po sobie piękne 
wspomnienia. Swoją pracą i zaangażowa-
niem pozyskał sobie przyjaźń kolegów, miłość 
uczniów i szacunek rodziców. 

Nowym dyrektorem została Genowefa 
Adamczewska, która wspólnie z gronem 
pedagogicznym określiła kierunki działań  
dydaktyczno-wychowawczych szkoły. Prioryte-
tem stało się zagospodarowanie nowej części 

156 Życiorys, rękopis, AIILOŁ.

Prof. Hieronim 
Królikowski 

podczas lekcji 
geografii w szkole 

na ul. Targowej
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budynku, szczególnie wyposażenie powstałych 
tam pracowni przedmiotowych w nowocze-
sne pomoce naukowe. Istotną sprawą stała się 
wymiana starych, często przedwojennych i już 
zniszczonych mebli oraz sprzętów szkolnych, 
na nowe funkcjonalne i estetyczne. W zakre-
sie dydaktycznym dążono do podniesienia 
poziomu nauczania przez otoczenie troskliwą 
opieką uczniów słabych, mających trudności 
w nauce. Przywiązywano dużą wagę do współ-
pracy z rodzicami takich uczniów. Ważnym 
elementem w procesie wychowania było wdro-
żenie młodzieży do współodpowiedzialności 
za szkołę. Uczniowie mieli być współgospoda-
rzami placówki świadomymi tego, że odpowia-
dają za wyniki w nauce i sprawowanie swoje 
i kolegów z zespołów klasowych. Aktywizacja 

organizacji szkolnych – ZMS, PCK, TPŁ, 
TPPR, SKO – miała również kształtować 
samorządność uczniowską. W dwa lata później 
utworzono Radę Uczniowską, która współ-
działa z Radą Pedagogiczną w realizacji zadań 
stojących przed liceum. Zaczęto także realizo-
wać program na rzecz umocnienia wizerunku 
i pozycji szkoły w środowisku. Podjęto również 
przygotowania do pierwszego po drugiej woj-
nie zjazdu absolwentów szkoły157.

W lutym 1964 roku utworzono komitet 
organizacyjny obchodów 60. rocznicy powsta-
nia szkoły i zjazdu jej absolwentów i wychowan-
ków. Radę Pedagogiczną reprezentowali: dyrek-

157 G. Adamczewska, Wyjęte z pamięci…, [w:] Wieczna 
szkoła…, s. 66 – 67.

Prof. Hieronim 
Flakiewicz i jego 
uczniowie z lat 
1961 – 1964
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tor Adamczewska oraz nauczyciele – Kwaśniak, 
Radwańska i Busiłło, a grono byłych wycho-
wanków szkoły: Henryk Bednarek, Henryk 
Hofman, Lucjan Szwajcer i Bogusław 
Witkowski158. Komitet sprawnie przeprowa-
dził wszystkie prace związane z przygotowa-
niem zjazdu: ogłosił w prasie, radio, telewizji 
informacje o święcie szkoły i terminie zjazdu, 
rozesłał zaproszenia do dawnych nauczycieli 
i wychowanków szkoły oraz opracował przebieg 
spotkania absolwentów. 

Zjazd odbył się 11 kwietnia 1964 roku 
w pomieszczeniach szkoły przy ul. Targowej 63. 
Wzięło w nim udział 400 wychowanków szkoły 
z lat 1904 – 1963, którzy przekazali swoim 

158 II LO… Kronika…

młodszym kolegom wiedzę o jej przeszłości 
i tradycjach. Ufundowali oni nowy sztandar 
i przekazali go licealistom jako symbol więzi 
i przyjaźni łączącej wszystkich absolwentów 
Narutowicza, niezależnie od wieku. Podjęli 
również uchwałę o utworzeniu Stowarzyszenia 
Wychowanków Państwowego Gimnazjum 
i Liceum im. G. Narutowicza w Łodzi, do któ-
rego władz wybrano: Bogusława Witkowskiego 
(przewodniczący), Jana Wiśniewskiego (sekre-
tarz) oraz Henryka Hofmana, Wiesława 
Kaczmarka, Jerzego Kowalczyka i Aleksego 
Rżewskiego159. Na zakończenie uroczysto-
ści odsłonięto portret Patrona Szkoły i tablicę 
pamiątkową z napisem „Pamięci Profesorów 

159 S. Sarama, To już historia…, s. 15.

Uczestnicy 
zjazdu 

absolwentów 
w 1964 roku
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i Wychowanków poległych, pomordowanych 
i zmarłych poświęca I-szy Zjazd Wychowanków 
11 kwietnia 1964 roku”. Aktu odsłonięcia por-
tretu i tablicy dokonał najstarszy nauczyciel 
szkoły prof. Michał Kwaśniak160. Spotkanie 
po latach z nauczycielami, koleżankami i kole-
gami, wspomnienia związane niemal z każdym 
kątem szkolnych pomieszczeń, czy też zajęcie 
„swojego” miejsca w dawnej ławce szkolnej 
wywoływały fale wzruszeń. Zjazd ten miał rów-
nież swój symboliczny wymiar wobec planowa-
nego przeniesienia szkoły do innego budynku. 

Zadecydowało o tym sąsiedztwo z łódzką 
Państwową Wyższą Szkołą Teatralną i Filmową. 
„Filmówka” miała wówczas trudne warunki 
lokalowe, niewątpliwie ograniczające jej dzia-
łalność i możliwości dalszego rozwoju. Było 
to koronnym argumentem władz centralnych 
i wszystkich osób dążących do przeniesienia jej 
do Warszawy. Władze naszego miasta nie chciały 
dopuścić do tego, żeby uczelnia znana i ceniona 
na całym świecie opuściła Łódź. Szukając roz-
wiązania tego problemu podjęły administra-
cyjną decyzję o przekazaniu uczelni całego 
kompleksu licealnego, sąsiadującego z nią zale-
dwie przez płot. W szkolnym archiwum zacho-
wał się odpis pisma Kuratora Okręgu Szkolnego 
m. Łodzi z dnia 29 kwietnia 1964 roku: uprzej-
mie informujemy, że Prezydium Rady Narodowej 
m. Łodzi doceniając rolę i znaczenie PWSTiF 
im. L. Schillera dla rozwoju życia kulturalnego 
Łodzi postanowiło w celu poprawy warunków 
lokalowych i umiejscowienia uczelni w jednym 

160 II LO… Kronika…

punkcie miasta – przekazać do Waszej dyspozy-
cji znajdujący się obok Szkoły Filmowej budynek 
przy ul. Targowej 63, w którym obecnie mieści 
się Państwowe Liceum im. G. Narutowicza161. 
Z dokumentów zdawczo-odbiorczych wiemy, 
że wartość budynku szkoły została wyceniona 
na 2 154 232,74 zł, stacji trafo na 141 288,25 zł 
i ogrodzenia na 35 183,00 zł, a więc ponad 
2 miliony 300 tysięcy złotych162. W celu przy-
bliżenia młodszym absolwentom i obecnym 
uczniom szkoły realnej wartości tej kwoty przy-
pominamy, że można było za nią w tamtych 
czasach kupić po cenach urzędowych 32 samo-
chody marki „Syrena” i tylko 13 Fiatów 125p, 
chyba nadal lepiej wszystkim znanych. Takie 
„przeliczanki” dla absolwentów naszej szkoły 
z tamtych lat to trochę śmiech przez łzy, ponie-
waż zostały przerwane nici tradycji szkolnej, 
łączącej się z tym budynkiem. Był to bolesny 
cios zadany szkole, nauczycielom, uczniom, 
a szczególnie jej absolwentom. Tym ostatnim 
pozostały tylko wspomnienia związane z nauką 
w gmachu przy ul Targowej 63 i coraz bardziej 
pożółkłe fotografie.

161 Odpis pisma Kuratora Okręgu Szkolnego m. Łodzi 
do prof. dr Jerzego Toeplitza Rektora Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej im. Leona 
Schillera w Łodzi, maszynopis, AIILOŁ.

162 Odpis protokołu zdawczo-odbiorczego z dn. 
5.11.1963 r., AIILOŁ; Odpis protokołu zdawczo-
odbiorczego nr 31/S/66, maszynopis, AIILOŁ.



Moja Szkoła  |  II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi (1904-2014) 95

Zmiana lokalizacji II Liceum 
Ogólnokształcącego im. G. Narutowicza 

i jego dalszy rozwój (1965 – 1989)

1 września 1965 roku przekazano spo-
łeczności II Liceum Ogólnokształcącego 
im. Gabriela Narutowicza nowy budynek 
szkolny przy ul. Nowej 11/13. Zostało to połą-
czone z ogólnołódzką uroczystością rozpo-
częcia roku szkolnego 1965/1966. Ówczesne 
władze łącząc oddanie budynku z uroczysto-
ścią w skali miasta oraz przeznaczając znaczne 
środki finansowe na wyposażenie placówki, 
chciały zapewnić o swoim uznaniu dla szkoły 
jej nauczycieli i uczniów. W rzeczywistości cho-
dziło chyba o definitywne zakończenie sprawy 
przeniesienia placówki i zerwania ze wspomnie-
niami „o dobrej szkole z ulicy Targowej”. 

Nowy budynek, „tysiąclatki”, został wybu-
dowanym ze składek spółdzielczości pracy dziel-
nicy Widzew, co potwierdzało ugruntowaną 
już pozycję placówki w tej dzielnicy. Miał on 
ładny, nowoczesny kształt, co podkreślały duże 
powierzchnie okienne. Pomieszczenia lekcyjne 
były dzięki temu bardzo dobrze oświetlone. 
W nowej szkole znajdowały się pracownie: bio-
logii, chemii, fizyki, geografii oraz klasopracow-
nie: języka polskiego, języka rosyjskiego, języka 
angielskiego, historii, matematyki, wychowania 
muzycznego, wychowania plastycznego i tech-
nicznego oraz przysposobienia wojskowego. 
Duża sala gimnastyczna z zapleczem, szatniami 
i natryskami. Gabinet lekarski i dentystyczny. 
Sale lekcyjne zostały wyposażone w nowoczesne 
ławki szkolne, biurka, szafy biblioteczne i regały 
na pomoce naukowe. Szkoła otrzymała również 

Budynek szkoły przy 
ul. Nowej 11/13 w latach 
sześćdziesiątych XX wieku



Historię swoją piszcie sami…96

dużą ilość nowoczesnego sprzętu audiowizu-
alnego: telewizory, radioodbiorniki, adaptery 
i magnetofony163. 

Niestety, były również minusy, przede 
wszystkim w postaci licznych usterek wykonaw-
czych z zakresu robót budowlanych, a ich wykaz 
zawierał 59 pozycji164. Trudno dzisiaj ocenić czy 
było to „aż 59”, czy „tylko 59”. Szczególnie nie-
bezpieczne były tynki odpadające w pomiesz-
czeniach lekcyjnych i na korytarzach szkolnych. 
Okazało się także, że ten nowoczesny budynek 
szkolny ma niezbyt fortunnie zaplanowane 
ciągi komunikacyjne. Szatnie uczniowskie, 
umieszczone na wszystkich kondygnacjach, 
stały się zmorą uczniów i woźnych, szczegól-

163 II LO… Kronika…
164 Tamże.

nie w okresie jesienno-zimowym. Zmniejszały 
one korytarze szkolne i ograniczały możliwo-
ści wypoczynku uczniów w czasie przerw mię-
dzylekcyjnych. Klasopracownie były zbyt małe 
dla klas liczących powyżej 30 uczniów, a poza 
tym pozbawione były pomieszczeń typu zaple-
cze, co dodatkowo zmniejszało powierzchnię 
dydaktyczną. Liczba pomieszczeń dydaktycz-
nych narzucała szkole strukturę organizacyjną 
ograniczoną do 16 oddziałów. Przy większej 
ich ilości zmuszało to placówkę do znaczącego 
wydłużenia czasu pracy i nauki.

Dyrektor Genowefa Adamczewska wspo-
mina, że zarówno ona jak i nauczyciele często 
zadawali sobie wówczas pytanie: w jaki sposób 
połączyć dotychczasową sześćdziesięcioletnią 

Akademia szkolna 
w latach sześćdziesiątych 
XX wieku
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tradycję z nową lokalizacją szkoły165. Po dys-
kusjach, pracę ukierunkowano na podtrzymy-
wanie więzi z najbliższym środowiskiem, sys-
tematyczne podnoszenie poziomu szkoły i jej 
miejsca na listach rankingowych oraz wzrost 
znaczenia i współodpowiedzialności młodzieży 
za wszystko, co się w szkole dzieje. Postawiono 
więc na tradycję, dydaktykę i wychowanie. 

Dyrektor Adamczewska odeszła ze szkoły 
w 1966 roku. Została awansowana na stano-
wisko Naczelnika Działu Szkolnictwa Ogólno-
kształcącego i Oświaty Dorosłych Kuratorium 
Okręgu Szkolnego w Łodzi166. Jej następcą 
został Marian Strobin, który pozostał na tym 
stanowisku tylko przez jeden rok. Kolejnym 
dyrektorem szkoły została Bożena Burawska 
i kierowała placówką w latach 1967 – 1978167.

W nowej siedzibie szkoła przeszła kolejną 
reorganizację szkolnictwa średniego. Została 
ona zapoczątkowana w 1961 roku, kiedy 
wprowadzono 8-klasową szkołę podstawową. 
Przedłużenie o jeden rok nauki w szkole pod-
stawowej miało umożliwić rozłożenie materiału 
nauczania na dłuższy okres, a tym samym wpły-
nąć pozytywnie na poziom dydaktyczny tego 
typu szkół. Absolwenci podstawówek mogli 
kontynuować naukę w 4-letnim liceum ogólno-
kształcącym, w którym zmieniono oznaczenie 
klas: I, II, III i IV, na miejsce dotychczas obo-
wiązującego: VIII, IX, X, i XI. Reorganizacja 
szkolnictwa licealnego związana była również 

165 G. Adamczewska, Wyjęte z pamięci…, s. 67.
166 Tamże, s. 48.
167 II LO… Kronika…

z uwspółcześnieniem treści nauczania, unowo-
cześnieniem metod nauczania i wychowania 
oraz ściślejszego powiązania szkoły z życiem 
społecznym. Wprowadzono nowe programy 
nauczania i nowe podręczniki do wszystkich 
przedmiotów168. Reforma oświaty dotarła 
do szkół średnich dopiero w roku szkolnym 
1967/68, kiedy przyjęto po raz pierwszy absol-
wentów 8-klasowych podstawówek. W roku 
poprzednim nie było naboru i dlatego po ostat-
niej maturze w 1969 roku nastąpiła roczna 
przerwa w egzaminach dojrzałości. Kolejny 
egzamin maturalny, dla pierwszego rocznika 
licealistów uczących się już w klasach I – IV, 
odbył się w 1971 roku. 

W tym czasie, czyli latach 1966 – 1969, 
w szkole nastąpił przejściowy spadek liczby 
uczniów i zmniejszenie liczby oddziałów. 
Złożyło się na to kilka przyczyn: zmiany demo-
graficzne w strukturze społeczeństwa polskiego, 
roczna przerwa w szkolnym naborze i zapewne 
również przeniesienie szkoły do nowego 
budynku. Tej ostatniej przyczyny nie należy 
bagatelizować, ponieważ szkoła, funkcjonując 
w nowym miejscu, musiała zdobyć na nowo 
zaufanie wśród potencjalnych kandydatów.

168 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/4575102/polska-
oswiata-polska-rzeczpospolita-ludowa.html, [dostęp 
1 XII 2013]
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Liczba uczniów II LO  
w Łodzi (1965 – 1975)169
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Szkoła rozwijała się i utrwalała swoją 
czołową pozycję na mapie edukacyjnej mia-
sta. Prężnie działały szkolne organizacje mło-
dzieżowe. Uczniowie szkoły zajmowali czo-
łowe miejsca w olimpiadach przedmiotowych 
i zawodach sportowych. Przypomnijmy te 
największe sukcesy, odnoszone na ogólnopol-
skiej arenie współzawodnictwa naukowego. 
Roman Łukaszewicz zajął drugie miejsce 
na szczeblu centralnym olimpiady chemicznej 
i był reprezentantem Polski na międzynarodo-
wej olimpiadzie chemicznej (1969). Laureatką 
centralnego szczebla olimpiady polonistycz-
nej została Eleonora Bielawska z klasy III i na 
rok przed maturą zapewniła sobie wstęp bez 
egzaminów na wydział filologiczny dowolnej 
uczelni wyższej (1972). W olimpiadzie histo-
rycznej czołowe miejsca na szczeblu ogólnopol-
skim zajęli Witold Malicki (1975) i Zbigniew 
Anusik (1976). Zenon Zalewski był finalistą 
ogólnopolskim Olimpiady Wiedzy o Polsce 
i Świecie Współczesnym (1977). Sukcesy te, 
to również wynik pracy nauczycieli szkoły, 

169 Opracowano na podstawie protokołów posiedzeń 
Rady Pedagogicznej w latach 1965 – 1975, AIILOŁ.

opiekunów olimpijczyków – Anny Kaczan, 
Bożeny Zaorskiej, Antoniego Busiłło i Lesława 
Gruszczyńskiego170. 

Wysoki poziom nauczania i wychowania 
w naszej szkole potwierdzały wizytacje szkoły 
przeprowadzone w latach sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych przez Inspektorat Oświaty 
Łódź-Widzew. W 1974 roku Minister Oświaty 
i Wychowania, doceniając dotychczasową 
działalność placówki, odznaczył ją Medalem 
Pamiątkowym Komisji Edukacji Narodowej171.

Z innych ważnych wydarzeń należy odno-
tować kultywowanie tradycji szkoły i jej przy-
wiązanie do osoby Patrona. W 1972 roku, 
w 50. rocznicę śmierci Gabriela Narutowicza, 
w holu szkoły wmurowano tablicę pamiąt-
kową ufundowaną przez grono nauczycielskie 
i młodzież172. W 1978 roku oddano do użytku 
nowoczesną pracownię językową umożliwiającą 
wykorzystanie najnowszych zdobyczy techniki 
w procesie dydaktycznym. Połączono to z otwar-
ciem Izby Pamięci Narodowej i Tradycji Szkoły. 
Do symbolicznego połączenia nowoczesności 
z tradycją przyczyniła się współpraca z przed-
siębiorstwem opiekuńczym – Zakładami 
Aparatury Elektrycznej „Ema-Elester” – które 
urządziło i wyposażyło pomieszczenia laborato-
rium językowego173. 

Był to ostatni rok pracy dyrektor 
Burawskiej, która kierowała szkołą przez 11 lat. 

170 II LO… Kronika…
171 Tamże.
172 Tamże.
173 A. Waldek, Zakład opiekuńczy – przyjacielem szkoły, 

[w:] 75-lecie II LO…, s. 25 – 27.
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Odeszła na zasłużoną emeryturę, ale pozostała 
w pamięci współpracowników oraz uczniów 
jako osoba serdeczna wobec innych, zawsze 
znajdująca słowa wsparcia i pocieszenia. 
Pedagog z pasją, o dużym doświadczeniu zawo-
dowym, kochający młodzież i rozumiejący jej 
problemy. 

Nowym dyrektorem placówki została 
Wiesława Małkiewicz, która już w pierwszym roku 
pracy wzbogaciła bazę materialną szkoły i udo-
skonaliła jej wygląd estetyczny. Placówka zyskała 
nowe meble i pomoce naukowe. Budynek został 
wymalowany, wymieniono stolarkę okienną i pod-
łączono instalację CO do sieci elektrociepłowni, 
co położyło kres kłopotom z ogrzewaniem. 

W połowie lat siedemdziesiątych poja-
wiły się nowe stroje uczniowskie w postaci 
szarych kamizelek i spódniczek dla dziewcząt 
oraz w tym samym kolorze kamizelek i spodni 
dla chłopców. Jak wspomina Małgorzata 
Stawiszyńska-Janas, absolwentka z 1976 roku 
i od 1985 roku nauczycielka biologii w naszej 
szkole, uczniowie chętnie chodzili w tym stroju 
„nikt się nie bronił, bo ujednolicały wszystkich 
i nikt się nie wyróżniał” 174. Mniej już odpowia-
dały uczniom codzienne kontrole tarcz szkol-
nych dokonywane przez członków Samorządu 
Uczniowskiego i dyżurujących nauczycieli. 

174 M. Stawiszyńska-Janas, Wspomnienia Małgosi…, s. 71.

Uroczyste otwarcie 
nowoczesnej 

pracowni językowej 
w 1978 roku 
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Te poranne kontrole były przeprowadzane bar-
dzo rygorystycznie i nie prześlizgnęli się przez 
nie uczennica lub uczeń z tarczą szkoły umoco-
waną przy pomocy agrafki. 

W grudniu 1978 roku, podczas Święta Szkoły, 
była dyrektorka Genowefa Adamczewska, 
wystąpiła z propozycją zorganizowania zjazdu 
absolwentów i wychowanków Narutowicza 
w 75. rocznicę jej powstania. Inicjatywa została 
podjęta i na początku następnego roku szkol-
nego powołano Komitet Organizacyjny w skła-
dzie: Winicjusz Lambrecht, Jan Krzeczkowski, 
Aleksy Rżewski, Andrzej Pietrzak, Zygmunt 
Wierzbicki, Wojsław Rodacki, Jan Buchner, 
Piotr Holwek, Jakub Wujek, Wojciech Franc 
i Witold Staszewski175. Podjęli oni działania 
przygotowawcze wspierane przez grono peda-
gogiczne i uczniów szkoły.

Ogłoszono wśród uczniów liceum konkurs 
na tekst hymnu szkolnego. Wśród różnych pro-
pozycji złożonych przez uczniów zwyciężył tekst 
napisany przez członków Koła Polonistycznego. 
Słowa te zostały przekazane znanemu kompozy-
torowi, Piotrowi Hertlowi, absolwentowi naszej 
szkoły. Kompozytor przerobił nieco tekst, żeby 
słowa zgadzały się z melodią w częściach syme-
trycznych i posiadały wymaganą liczbę rymów 
męskich. Zmiany te były konieczne w przy-
padku takiego utworu muzycznego, ale nie 
naruszyły one sensu podstawowego. Powstała 
pieśń naszej szkoły, „Hymn II LO”, która jest 
wykonywana na zakończenie oficjalnej czę-
ści wszystkich uroczystości szkolnych. Poniżej 

175 II LO… Kronika…

przypominamy pierwotną wersję utworu 
dla porównania z obecnie śpiewaną podczas 
uroczystości szkolnych.

Idziemy niecierpliwi,
Przez trud codziennych dni,
Wierzymy w piękną przyszłość,
W barwne wspaniałe sny.

Ref.
Drugie Liceum – to nasza szkoła,
Naszego życia treść.
I nikt przekonać nas nie zdoła,
Że w Łodzi lepsza szkoła jest.

Dni nauki nam normalnie biegną
Każdy tutaj miejsce swoje zna.
Tak się stało, sam nie wiem dlaczego,
Że tę szkołę zawsze w sercu mam.

Ref. 
Nikt z nas nie wie, dokąd losy wiodą,
Tu jesteśmy, gdzie potrzeba być.
Wiedzę tutaj zdobywamy po to, 
Aby jutro dobrze, mądrze żyć 176.

W dniach 18 – 19 kwietnia 1980 roku 
odbyły się uroczystości z okazji 75. rocznicy 
powstania szkoły. W pierwszym dniu miała 
miejsce część oficjalna tych uroczystości z udzia-
łem władz miasta Łodzi. Szkoła została wówczas 
wyróżniona Honorową Odznaką Miasta Łodzi. 
W drugim dniu odbył się zjazd absolwentów 
i wychowanków szkół, których kontynuatorem 
jest II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela 

176 Hymn II Liceum, maszynopis, AIILOŁ.
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Narutowicza w Łodzi. W drugim po wojnie, 
a czwartym w historii szkoły spotkaniu pokoleń 
wzięło udział ponad 300 absolwentów. Podjęli 
oni inicjatywę uczczenia pamięci Patrona 
Szkoły pomnikiem, który postanowiono wysta-
wić przed budynkiem szkoły177.

Należy przypomnieć, że rok ten był okre-
sem ważnych przemian politycznych i spo-
łecznych w dziejach Polski. Zapoczątkowane 
zostały one strajkami na Wybrzeżu w sierp-
niu 1980 roku i zahamowane wprowadze-
niem stanu wojennego w grudniu 1981 roku. 
Dyrekcja szkoły i grono pedagogiczne starało 
się zapewnić uczniom optymalne warunki pracy 
i poczucie bezpieczeństwa. Było to trudne zada-
nie, ponieważ szkoła jest zbiorowością, w której 
w makro skali występują problemy nurtujące 
społeczeństwo. Młodzież w tych latach i następ-
nych była zaangażowana w historię tworzoną 
na jej oczach. Ujawniała swój krytyczny stosu-

177 II LO… Kronika…

nek do rzeczywistości, szczególnie na lekcjach 
historii i propedeutyki nauki o społeczeństwie. 
Ba, demonstrowała swoje poglądy również 
w inny sposób. Piszący te słowa pamięta pla-
katy ośmieszające ówczesne władze polityczne 
i nawołujące do bojkotu wyborów pojawia-
jące się w szkolnych gablotach informacyj-
nych w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych. 
Do dzisiaj posiada wśród szkolnych pamiątek 
list gończy za gen. Wojciechem Jaruzelskim. 
Nauczyciele przyjmowali to spokojnie i nie 
starali się szukać sprawców czynów „godzą-
cych w socjalistyczny ustrój”. I taka refleksja 
na koniec. Czy „sprawcy” pamiętają jeszcze te 
swoje „wykroczenia przeciwko rygorom stanu 
wojennego”?

Wspomniane wydarzenia polityczne w pew-
nym stopniu wpłynęły na opóźnienie budowy 
pomnika Patrona Szkoły. Dopiero w 60. rocznicę 
śmierci pierwszego prezydenta RP – 16 grudnia 
1982 roku – wmurowano akt erekcyjny w fun-
dament pomnika, który wzniesiony dla uczcze-
nia pamięci Gabriela Narutowicza, niech przy-
pomina następnym pokoleniom wychowanków 
szkoły postać wielkiego Polaka” 178. Uroczystość 
ta została uświetniona przez szkolny zespół 
teatralny, który przedstawił inscenizację „Śmierć 
prezydenta”. Oryginalna formuła przedstawie-
nia toczącego się na korytarzach szkolnych była 
zasługą Marcela Szytenchelma, który był reży-
serem tego spektaklu179. Jest on dzisiaj znanym  

178 Akt erekcyjny, [w:] II Liceum… 80-lecie szkoły…, 
s. 15 – 16.

179 II LO… Kronika…

Zjazd absolwentów w 1980 roku
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i cenionym w Łodzi animatorem wielu wyda-
rzeń artystycznych. Najbardziej znana jest 
galeria łódzkich pomników umiejscowionych 
na ul. Piotrkowskiej, z kultową już Ławeczką 
Tuwima i Kufrem Reymonta, na czele.

Ukończenie budowy pomnika nie było 
sprawą prostą ze względu na ograniczone moż-
liwości finansowe, a koszt wykonania popier-
sia G. Narutowicza wyniósł 271 556,00 zł 180. 
Potrzebne środki finansowe pozyskiwano 
poprzez sprzedaż cegiełek wśród nauczycieli, 
uczniów, absolwentów i przyjaciół szkoły. 
Wystąpiono także z apelem o czynne wsparcie 

180 Odpis umowy z dnia 22 lutego 1982 r. zawartej 
przez Wydział Oświaty i Wychowania ze Związkiem 
Polskich artystów Plastyków, maszynopis, AIILOŁ.

do zakładów pracy i innych instytucji miasta 
Łodzi, którym na sercu leży pozycja i splendor 
naszego miasta i które rozumieją potrzebę oparcia 
edukacji młodego pokolenia o wspaniałe wzory 
obywatelskich postaw – takim ideałem był bez-
sprzecznie Pierwszy Prezydent Rzeczypospolitej 181. 
Pomocy udzieliły ówczesne władze dzielnicy 
oraz wiele widzewskich zakładów pracy. Dzięki 
temu udało się zebrać potrzebna kwotę i 700 kg 
złomu kolorowego na wykonanie odlewu 
głowy Patrona Szkoły182. Umożliwiło to uro-
czyste odsłonięcie pomnika Pierwszego Prezy-
denta Rzeczypospolitej, Gabriela Narutowicza 

181 Apel o wsparcie budowy pomnika G. Narutowicza, 
maszynopis, AIILOŁ.

182 Pismo dyrektora II LO, AIILOŁ.

Inscenizacja 
„Śmierć Prezydenta” 
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w dniu 5 maja 1984 roku. Pomnik zaprojek-
towany przez rzeźbiarza Wacława Wołosewicza, 
a po jego śmierci ukończony przez rzeźbia-
rza Kazimierza Karpińskiego, został usytu-
owany na tle obecnego budynku II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Gabriela Narutowicza 
w Łodzi183.

183 II LO… Kronika…

Odsłonięcie pomnika Patrona Szkoły zostało 
połączone z kolejnym, trzecim po wojnie, zjaz-
dem jej absolwentów. W zjeździe wzięło udział 
ponad 600 absolwentów i wychowanków szkoły, 
dużo więcej niż się spodziewano184. Było ciasno, 
ale bardzo ciepło i serdecznie. Spotkania z kole-
gami klasowymi i nauczycielami z dawnych lat 
dostarczyły wszystkim uczestnikom wielu nieza-
pomnianych wrażeń. Po raz kolejny okazało się, 
że hasła „Narutowicz” lub „Dwójka” mają nie-
samowitą moc łączenia ludzi w bardzo różnym 
wieku. Po raz kolejny podjęto próbę utworzenia 
stowarzyszenia absolwentów naszej szkoły.

Wraz z zakończeniem tego roku szkol-
nego odeszła na emeryturę dyrektor Wiesława 
Małkiewicz. W tym roku zakończył również 
swoją pracę zawodową prof. Stanisław Sarama, 
długoletni nauczyciel języka polskiego, który 
od 1962 roku prowadził kronikę szkoły185. 
Systematyczne zapiski prowadzone przez kro-
nikarza ocaliły od zapomnienia wiele faktów 
i postaci związanych z długimi dziejami szkoły. 

Od 1 września 1984 roku dyrektorem 
szkoły została Jadwiga Sadłocha. Placówka dalej 
zmieniała swoje oblicze, stając się coraz bar-
dziej nowoczesną. Potwierdza to wprowadzenie 
informatyki jako przedmiotu nauczania oraz 
zmiany w zakresie nauczania języków obcych, 
polegające na poszerzeniu oferty o język nie-
miecki, hiszpański i francuski. W ramach 
szerokiego „otwarcia na świat” nawiązaliśmy 

184 Tamże.
185 Jeszcze pracował przez jeden rok w celu doprowa-

dzenia swojej klasy wychowawczej do matury.

Pomnik Gabriela Narutowicza odsłonięty  
w 1984 roku
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kontakty z placówkami szkolnymi w Anglii, 
Niemczech, Stanach Zjednoczonych, a nawet 
dalekiej Japonii. Wolontariusze odwiedzali 
naszą szkołę i prowadzili zajęcia umożliwiające 
bliższe poznanie historii i kultury tych krajów. 
Nasi uczniowie mogli dzięki tym spotkaniom 
sprawdzić praktycznie swoją znajomość języ-
ków obcych. Kontakty te umożliwiły wprowa-
dzenie na stałe nauczania języka japońskiego, 
jako nadobowiązkowego. Wsparcie tych działań 
przez Ambasadę Japonii pozwoliło na utrzyma-
nie ciągłości nauczania i egzotyczni wolontariu-
sze z „Kraju Kwitnącej Wiśni” stali się w naszej 
szkole stałym elementem186.

186 II LO… Kronika…

II Liceum Ogólnokształcące 
im. G. Narutowicza w Rzeczypospolitej 

Polskiej (1989 – 2014)

Obrady „okrągłego stołu” i wyniki wybo-
rów z 1989 roku rozpoczęły w Polsce trans-
formację systemową, która prowadziła Polskę 
do ustroju demokratycznego i gospodarki ryn-
kowej. Ich istotą było przejście od jednolitości 
władzy państwowej do trójpodziału władzy, 
od monopolu partii komunistycznej do plu-
ralistycznego systemu partyjnego, od autory-
tarnego państwa socjalistycznego do państwa 
prawa i suwerenności narodu. Przywrócenie 
nazwy Rzeczpospolita Polska i godła w postaci 
orła w koronie zapoczątkowało istnienie 
III Rzeczypospolitej.

Rada 
Pedagogiczna 
z początku lat 
osiemdziesiątych 
XX wieku
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Przeobrażenia polityczne, społeczne i gospo-
darcze zachodzące w naszym kraju w pierwszej 
połowie lat dziewięćdziesiątych wymusiły nowe 
podejście do wielu spraw związanych z oświatą. 
Nastąpiły zmiany w sferze zarządzania oświatą 
i szkoły otrzymały dość szeroki zakres autono-
mii, a dyrektorzy i nauczyciele uzyskali upraw-
nienia do bardziej elastycznej realizacji progra-
mów nauczania oraz tworzenia klas autorskich. 
Rok szkolny 1990/91 to dwa ważne wydarzenia: 
do szkół powróciło nauczanie religii i wprowa-
dzono poszerzoną sześciostopniową skalę ocen.

Zmiany w systemie oświaty dawały rów-
nież prawo zakładania szkół niepublicznych, 

w tym prywatnych, na różnych poziomach 
nauczania. W tamtym czasie istniało w Łodzi 
ponad 40 publicznych liceów ogólnokształcą-
cych oraz kilkanaście średnich szkół niepublicz-
nych. Przeobrażenia łódzkiej struktury oświato-
wej w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych 
wymusiły nowe podejście do wielu spraw zwią-
zanych z funkcjonowaniem placówki. Szkoła 
musiała stać się konkurencyjna i nowatorska, 
wyjść naprzeciw oczekiwaniom kandydatów. 

W naszej szkole podjęto działania zmie-
rzające do zwiększenia nowoczesności procesu 
nauczania m.in. poprzez realizacje programów 
autorskich i tworzenie nowych opracowań 

Szkolna sala 
katechetyczna
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dydaktycznych. Dariusz Jędrasiak, nauczyciel 
biologii, stał się inicjatorem edukacji ekolo-
gicznej w łódzkim środowisku oświatowym. 
Opracował autorski program nauczania z tego 
przedmiotu i realizował go w klasie ekologicz-
no-turystycznej187. Pracę dydaktyczną tej klasy 
wspierały między innymi Wydział Biologii 
Uniwersytetu Łódzkiego i Biuro Podróży 
„Grand Tour”. Kontynuowano tę koncepcję 
kształcenia w dwóch kolejnych klasach z autor-
skimi programami nauczania – ekologiczno-
chemicznym oraz ekologii i higieny człowieka. 
Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie 
wspólnie napisali i opublikowali w latach 
1992 – 1993 dwuczęściowy zeszyt ćwiczeniowy 
do wiedzy o społeczeństwie. Również ich autor-
stwa był wydany w 1995 roku podręcznik 
z zadaniami i ćwiczeniami do nauczania tego 
przedmiotu188.

„Dwójka” sprostała wymaganiom stawia-
nym w nowych czasach. Była nadal szkołą, 
do której chętnie zgłaszali się absolwenci 
podstawówek w celu kontynuowania nauki 
na poziomie średnim. Potwierdzeniem tej ten-
dencji jest wykres ilustrujący stan liczebny 
szkoły po 1989 roku.

187 D. Jędrasiak, Autorski program nauczania w klasie 
ekologiczno-turystycznej, Łódź 1990.

188 S. Binkowski, A. Łynka, G. Mrówczyńska-Wadecka, 
Wiedza o społeczeństwie. Zeszyt ćwiczeniowy, cz. 1 
i 2, Łódź 1992; Tychże, Wiedza o społeczeństwie. 
Podręcznik z zadaniami i ćwiczeniami, Cz. 1 i 2, 
Łódź 1995.

Liczba uczniów w II LO w Łodzi 
(1988 – 1994)189
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W 1995 roku miał miejsce kolejny, już 
czwarty po wojnie, zjazd absolwentów „Dwójki”. 
Uczestniczyło w nim prawie 500 osób, które 
w różnym czasie opuściły mury tej szkoły. 
Szczególnych wrażeń dostarczyła absolwentom 
sprzed 1965 roku wizyta w starym budynku 
przy ul. Targowej. Niestety, wnętrza tego gma-
chu, jak przedstawiono wcześniej, zostały prze-
budowane i prawie nie można było odnaleźć 
śladów związanych z naszą historią. 

W 1996 roku dyrektor Jadwiga Sadłocha 
odeszła na emeryturę i nowym dyrektorem 
szkoły został Dariusz Jędrasiak, nauczyciel bio-
logii w naszej szkole. Kiedy został dyrektorem, 
powiedział członkom Rady Pedagogicznej: „Nie 
zajmujcie mojego miejsca w pokoju nauczyciel-
skim” 190. Kierował szkołą, nie tylko spoza biurka 
w gabinecie, ale także jako inicjator i rzecz-
nik nowych pomysłów, twórczo przekształca-
jących szkołę. Te nowe projekty były bardzo 
często konsultowane z gronem pedagogicz-
nym „na żywo” już w pokoju nauczycielskim. 
Opracowana wówczas koncepcja organizacji 

189 Opracowano na podstawie protokołów posiedzeń 
Rady Pedagogicznej w latach 1988 – 1993, AIILOŁ.

190 M. Stawiszyńska-Janas, Wspomnienia Małgosi…, s. 73.
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działań edukacyjnych, wychowawczych i opie-
kuńczych wyraźnie określała priorytety w pracy 
szkoły do końca XX wieku – Szkoła średnia jest 
miejscem, w którym młody człowiek, po ukończe-
niu szkoły podstawowej, powinien określić swoje 
zainteresowania i ukierunkować własne dalsze 
plany edukacyjne. Cała działalność dydaktyczna 
powinna uzupełnić u niego zasób umiejętności 
i wiadomości z zakresu szkoły podstawowej oraz 
wprowadzić nowe, ważne elementy dydaktyczne. 
Realizacja ramowych programów nauczania 
przedmiotów ogólnokształcących wymagana przez 
założenia ustawy o systemie oświaty stanowić 
powinna jednak podstawę dla dalszych poszuki-
wań edukacyjnych młodzieży191.

Efektem było między innymi wzbogace-
nie standardowej oferty dydaktycznej szkoły 
w zakresie realizowanych profili kształcenia klas 
o dodatkowe zajęcia uzupełniające. W latach 
1996 – 2001 proponowano uczniom klasy 
o profilu ogólnym z poszerzonymi zagadnie-
niami: z języka angielskiego i języka francu-
skiego, ekologii, ekologiczno-przyrodniczymi, 
ekologiczno-prozdrowotnymi, biologiczno-che-
micznymi, matematyczno-fizycznymi, humani-
stycznymi, humanistyczno-społecznymi, ekono- 
miczno-społecznymi, społeczno-kulturowymi 
oraz ze specjalizacją sportową192.

191 Dariusz Jędrasiak, Koncepcja organizacji działań edu-
kacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych w II Liceum 
Ogólnokształcącym im. G. Narutowicza w Łodzi, Łódź 
1996.

192 Tamże.

Nabór do klas pierwszych 
w latach 1996 – 2000193

Rok szkolny
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Zmiany w strukturze nauczania stały się 
ważnym elementem oferty skierowanej do absol-
wentów szkół podstawowych, a później gimna-
zjalnych. Nastąpił wyraźny wzrost zaintereso-
wania kontynuacją nauki na poziomie średnim 
w Dwójce, szczególnie wśród uczniów bardzo 
dobrych, posiadających świadectwo ukończenia 
szkoły podstawowej z wyróżnieniem. Potwierdzają 
to przedstawione zestawienia naboru do klas 
pierwszych i liczba uczniów szkoły w drugiej 
połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Liczba uczniów w II LO w Łodzi  
(1995 – 2000)194
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193 D. Jędrasiak, Realizacja działań edukacyjnych, wycho-
wawczych i opiekuńczych w II Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Gabriela Narutowicza w Łodzi w latach 
1996 – 2000, Łódź 2000.

194 Opracowano na podstawie protokołów posie-
dzeń Rady Pedagogicznej w latach 1995 – 2000, 
AIILOŁ.
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W kolejnych latach, począwszy do roku 
1997/98, realizowano także dodatkowy pro-
gram edukacyjno-wychowawczy w ramach 
utworzonej tzw. „świetlicy środowiskowej”. 
Pozwoliło to na prowadzenie z chętnymi 
uczniami zajęć szczególnie ich interesują-
cych. Już w drugim roku realizacji tego pro-
gramu prowadzono następujące zajęcia: Koła 
Języka Polskiego, Koła Języka Łacińskiego, 
Koła Języka Niemieckiego, Koła Biologiczno-
Prozdrowotnego, Koła Ekologicznego, Koła 
Chemicznego, Koła Edukacji Demokratycznej 
i Europejskiej, Koła Fotograficznego oraz Koła 
Sportowego. Zrealizowano wówczas 386 godzin 
zajęć pozalekcyjnych, w których uczestni-
czyło około 170 uczniów. W następnym roku 
szkolnym liczba przeprowadzonych zajęć 
pozalekcyjnych wzrosła do 557, przy udziale 
234 uczniów195. 

Wyrazem zainteresowania uczniów zakre- 
sem działań edukacyjnych realizowanych 
w „Narutowiczu” jest też liczny i aktywny 
udział uczniów w różnorodnych konkursach, 
olimpiadach realizowanych na terenie szkoły, 
jak i po za nią. Udział w tych formach wery-
fikowania wiedzy i umiejętności uczniow-
skich w analizowanym okresie przedstawia się 
następująco: 1996/97 – 96 uczniów, 1997/98 
– 219 uczniów, 1998/99 – 217 uczniów, 
1999/2000 – 233 uczniów196. Wiele z nich 
zakończyło się sukcesem: m.in. 1. miejsce 
w Konkursie Ortograficznym (1996), wyróżnie-

195 D. Jędrasiak, Realizacja działań edukacyjnych….
196 Tamże.

nie w Konkursie na Recenzję Teatralną (1997), 
2. miejsce w Międzyszkolnym Konkursie 
Wiedzy Demokratycznej, Samorządowej i Euro-
pejskiej (1997), wyróżnienie na Konkursie 
Poetyckim im. Joanny Kulmowej Ozorków’98, 
wyróżnienie w Konkursie Poetyckim 
im. K. K. Baczyńskiego (1999), 2. miejsce 
w Konkursie Wiedzy o Francji (1999), 2. miej-
sce w Łódzkim Konkursie Ekologicznym (1999), 
wyróżnienie w Konkursie Poezji Śpiewanej 
Ozorkow’2000, 2. miejsce w ogólnopolskim 
konkursie Wiedzy o Korei (2000)197. Nie 
uwzględniono tutaj bardzo licznych sukcesów 
uczniowskich odnoszonych na polu rywalizacji 
sportowej, ponieważ zostały one przedstawione 
w odrębnym opracowaniu.

Do realizacji zadań dydaktycznych w spo-
sób zaproponowany uczniom niezbędne było 
właściwe przygotowanie się do tego Rady 
Pedagogicznej. W analizowanym okresie pra-
cownicy dydaktyczni szkoły uczestniczyli 
w szeregu różnorodnych zajęć doskonalących 
warsztat pracy – 1996/97 – 30, 1997/98 – 13, 
1998/99 – 34, 1999/2000 – 37198. Dzięki temu 
możliwe było realizowanie działań edukacyjnych 
na wysokim poziomie i zgodnie z założeniami 
reformy systemu edukacji. Potwierdzeniem 
poziomu naukowego szkoły są wyniki osią-
gane przez uczniów na koniec roku szkol-
nego, a szczególnie na egzaminie dojrzałości. 
Utrzymywanie się średniej tych ocen na pozio-
mie dobrym świadczy o ukształtowanym  

197 Tamże.
198 Tamże.
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poziomie realizowanych zajęć edukacyj-
nych w odniesieniu zarówno do uczniów jak 
i nauczycieli.

Kolejnym potwierdzeniem wysokiego 
poziomu nauczania w „Narutowiczu” była 
współpraca z Politechniką Łódzką, pole-
gająca na połączeniu egzaminu dojrzało-
ści z egzaminem wstępnym na tę uczelnię. 
Taki egzamin „łączony” przeprowadzany był 
w obecności pracowników naukowych PŁ, 
którzy również oceniali odpowiedzi matu-
rzysty. Dobre wyniki osiągane przez naszych 
absolwentów podczas kolejnych lat studiów 
umożliwiły podjęcie w 1999 roku uchwały 
przez Senat Politechniki Łódzkiej o honoro-
waniu wyników egzaminu przeprowadzanego 
w II LO w Łodzi już bez udziału uczelnia-
nych obserwatorów199. 

Od połowy lat dziewiędziesiątych 
XX wieku prowadzone były prace zmierza-
jące do ukształtowania nowej formuły szkoły. 
W roku 1997 utworzono Radę Szkoły jako 
organ nadzorujący działania dydaktyczno-wy-
chowawcze realizowane na terenie placówki. 
W skład Rady Szkoły, zgodnie z Ustawą 
o Systemie Oświaty, weszli przedstawiciele 
Rodzicielskiego Koła Szkolnego, Samorządu 
Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej. Do prac 
w Radzie zaproszono również przedstawiciela 
Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków 
Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Gabriela 
Narutowicza w Łodzi, działającego przy szkole 
  

199 Tamże.

od roku 1994200. Rada Szkoły podczas spotkań 
przypadających średnio jeden raz w kwartale, 
omawiała bieżące sprawy szkoły, ustalała prio-
rytety do realizacji podczas zajęć dydaktyczno-
wychowawczych, uchwalała i opiniowała akty 
prawne funkcjonujące na terenie placówki201. 
Działania te w zdecydowany sposób wpły-
wały na demokratyzację życia szkoły i zacie-
śnienie współpracy pomiędzy Rodzicielskim 
Kołem Szkolnym, Samorządem Uczniowskim 
i Radą Pedagogiczną. Rozpoczęło także proces 
kształtowania nowej formuły szkoły – otwartej 
na świat, przygotowującej do studiów na wyż-
szych uczelniach i do życia w demokratycznej 
rzeczywistości.

W 1999 roku została wdrożona kolejna 
reforma systemu oświatowego. Powstał nowy 
ustrój szkolny obejmujący 6-letnią szkołę 
podstawową – kończącą się sprawdzianem 
nabytych przez uczniów kompetencji, 3-let-
nie gimnazjum – kończące się egzaminem 
reorientującym, oraz szkoły ponadgimna-
zjalne. Do tych ostatnich, zgodnie z założe-
niem reformy, należą 3-letnie licea, realizujące 
wspólny dla wszystkich uczniów kanon kształ-
cenia ogólnego lub kształcenia w danym pro-
filu oraz technika prowadzące naukę w zakre-
sie kształcenia zawodowego. Nauka w szkołach  
ponadgimnazjalnych kończy się zewnętrznym  

200 Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Łodzi z dn. 
20 września 1994 r., AIILOŁ.

201 D. Jędrasiak, Realizacja działań edukacyjnych…
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państwowym egzaminem dojrzałości ocenia-
nym przez niezależnych egzaminatorów202. 

Nabór do klas pierwszych 
w latach 2000 – 2005203

Rok szkolny
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Ilość kandydatów 161 ----------* 196 191

*Nie było naboru w związku z reformą systemu edukacji.

W XXI wiek szkoła wkroczyła z posze-
rzoną ofertą edukacyjną, w której, oprócz dzia-
łań realizowanych zgodnie z podstawa progra-
mową w ramach planu pracy szkoły, oferowano 
uczniom szereg zajęć dodatkowych prowadzo-
nych na terenie szkoły. Tematyka zajęć oparta 
była na zapotrzebowaniu uczniów wyrażonym 
w ankietach przeprowadzanych na początku 
każdego roku szkolnego. Potwierdzeniem słusz-
ności przyjętego kierunku działań była liczba 
kandydatów do kontynuowania nauki w naszej 
szkole na początku XXI wieku. Potwierdza 
to także wzrost liczby uczniów szkoły w tym 
samym okresie. 

202 Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowa-
dzające reformę ustroju szkolnego, Dz. U. z 1999 r., 
Nr 12, poz. 96, z późn. zm.

203 D. Jędrasiak, Realizacja działań edukacyjnych, wycho-
wawczych i opiekuńczych w II Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Gabriela Narutowicza w Łodzi w latach 
2001 – 2005, Łódź 2005.

Liczba uczniów II LO w Łodzi 
(2000 – 2004)204
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Autorskie programy nauczania opraco-
wane przez nauczycieli szkoły wzbogacały 
program dydaktyczny i pozwalały uczniom 
na samorealizację. Nauczyciele języka pol-
skiego, geografii, historii i wiedzy o społeczeń-
stwie opracowali w 2002 roku autorski pro-
gram nauczania „Z Europą na Ty” dla klasy 
o profilu ogólnym205. Była to nowa propozycja 
wyjścia poza ramy dotychczasowych progra-
mów szkolnych na rzecz nauczania zintegro-
wanego. Dzięki temu nastąpiła korelacja tre-
ści nauczania z zakresu edukacji europejskiej 
i odejście od powtarzania tych samych zagad-
nień w ramach powyższych dyscyplin wiedzy. 
Zdobytą wiedzą i umiejętnościami podzielili się 
z innymi nauczycielami publikując w wydaw-
nictwie Instytutu Europejskiego konspekt lekcji 
„Nasza klasa cząstką zjednoczonej Europy”206.

204 Opracowano na podstawie protokołów posie-
dzeń Rady Pedagogicznej w latach 2000 – 2004, 
AIILOŁ.

205 D. Drążczyk, A. Łynka, Z. Wiatrowska, Z Europą 
na Ty. Program autorski dla klasy o profilu ogólnym 
liceum ogólnokształcącego, Łódź 2002.

206 Wybrane problemy integracji europejskiej. Red. M. C. 
Błaszczyk, J. Świerkocki, Instytut Europejski, Łódź 
2001, s. 236 – 238.
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W 2001 roku młodzież naszej szkoły przystą-
piła do współpracy z Młodzieżowym Modelem 
Parlamentu Europejskiego (MEP), przedsięwzię-
ciem pozwalającym młodzieży ćwiczyć metody 
pracy parlamentarnej podczas posiedzeń plenar-
nych i w komisjach tematycznych. MEP to struk-
tura międzynarodowa i obrady toczą się w języku 
angielskim, a więc są praktycznym sprawdzianem 
wiedzy i umiejętności językowych zdobytych 
w szkole. I Narodową Sesję MEP w Krakowie 
objął patronatem ówczesny Marszałek Senatu RP, 
Longin Pastusiak. Po jej zakończeniu wytypo-
wano 5 najlepszych uczestników do reprezen-
towania Polski w międzynarodowych obradach 
MEP w Dublinie, a wśród nich był Maciej 

Ochocki, uczeń naszej szkoły. W II Narodowej 
Sesji MEP zorganizowanej w 2003 roku 
w Warszawie uczestniczyła 10-osobowa delegacja 
„Dwójki”. Obrady plenarne odbywały się w Sali 
głównej Senatu. Nasi uczniowie zaprezentowali 
podczas prac MEP bardzo wysoki poziom wiedzy 
i umiejętności. Potwierdzeniem było zaproszenie 
Kamili Giełzak i Michała Rybickiego do udziału 
w Międzynarodowej Sesji MEP zorganizowanej 
w Atenach i dalszej współpracy. Całością prac 
związanych z uczestnictwem naszej szkoły w pra-
cach MEP kierowała prof. Zofia Wiatrowska207.

207 Z. Wiatrowska, Nowoczesna szkoła z wiekową trady-
cją, [w:] Wieczna szkoła…, 77.

Ostatni „stary” 
egzamin maturalny 

w 2004 roku
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Poza tym na terenie szkoły nadal realizo-
wano różne programy autorskie, sesje naukowe 
i liczne projekty. Do najciekawszych należy 
zaliczyć te, które miały zasięg ogólnoszkolny 
– „Księży Młyn – królestwo Scheiblera”, „List 
do przyjaciół o ulicy Piotrkowskiej”, „Pochodzę 
z Łodzi” i „Basen Morza Śródziemnego”. 
Pozaszkolny zasięg miała sesja naukowa poświę-
cona wybitnym Europejczykom „Bez nich 
Europa nie rozwinęłaby się” skierowana rów-
nież do uczniów okolicznych gimnazjów208. 
Wielu z nich, po tym spotkaniu, wybrało naszą 
szkołę do kontynuowania nauki na poziomie 
ponadgimnazjalnym.

Dzięki takim inicjatywom grona pedago-
gicznego szkoła osiągała wysoki poziom naucza-
nia potwierdzony sukcesami odnoszonymi 
przez uczniów w olimpiadach i konkursach 
– m.in. 3. miejsce w ogólnopolskim konkursie 
„Szukamy nowego Szekspira” (2000), 3. miejsce 
w Konkursie Szkolnych Recenzji Teatralnych 
(2001), wyróżnienie na V Festiwalu „Dni Ziemi 
2002”. Ponadto, w roku szkolnym 2001/2002 
dwójka absolwentów uzyskała indeksy wyższych 
uczelni – Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu i Politechniki Łódzkiej – jeszcze 
przed zdaniem egzaminu dojrzałości209. 

W roku szkolnym 2002/03, po raz pierw-
szy w murach szkoły, znaleźli się uczniowie 
trzyletniego liceum ogólnokształcącego, absol-
wenci gimnazjum. W maju 2004 roku ukoń-

208 Tamże, s. 78.
209 D. Jędrasiak, Realizacja działań… w latach 

2001 – 2005.

czyli naukę uczniowie z ostatniego rocznika 
„starego”, czteroletniego liceum ogólnokształ-
cącego. W naszych dziejach wydarzenie to sta-
nowiło swoistą klamrę łączącą przeszłość z przy-
szłością, ponieważ zbiegło się z 100. rocznicą 
powstania naszej szkoły. 

Połowa pierwszej dekady nowego wieku 
to okres istotnych zmian w funkcjonowaniu 
szkoły. Uczęszczali do niej już tylko ucznio-
wie kształcący się w 3-letnim cyklu nauczania 
ogólnokształcącego, którzy w 2005 roku po raz 
pierwszy zdawali maturę w nowej formule jako 
egzamin zewnętrzny. Kolejna zmiana to powo-
łanie w 2006 roku na dyrektora szkoły Jadwigi 
Bieleckiej, wieloletniej wicedyrektor szkoły 
i jednocześnie nauczycielki matematyki. Kiedy 
odeszła na emeryturę, przez pół roku obowiązki  
dyrektora pełnił Dariusz Jędrasiak. We wrześniu 
2007 roku nowym dyrektorem szkoły została 
Jadwiga Ochocka, dotychczasowa nauczycielka 
języka niemieckiego, która pełni te obowiązki 
nadal.

Nowa dyrekcja położyła nacisk na uno-
wocześnienie bazy dydaktycznej środkami, 
które pozwalają na optymalne realizowanie 
aktualnie obowiązującej podstawy progra-
mowej. Stopniowo, w miarę uzyskiwanych 
zasobów finansowych, we wszystkich salach 
lekcyjnych pojawiły się komputery z dostę-
pem do Internetu. Znacznie ułatwia to pro-
ces tworzenia prezentacji i umożliwia wyko-
rzystywanie informacji z sieci na bieżąco 
podczas zajęć dydaktycznych. W kilku salach 
zamontowano systemy prezentacji audiowi-
zualnej oraz tablice multimedialne. W szkole 
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funkcjonuje sieć bezprzewodowego dostępu 
do Internetu. Komputeryzacja szkoły objęła 
swoim zasięgiem również bibliotekę i sekre-
tariat. W 2010 roku wprowadzono do szkoły 
dziennik elektroniczny jako odpowiadające 
potrzebom XXI wieku narzędzie umożliwia-
jące kontakt i wymianę informacji na linii 
szkoła – rodzice. Jest on szczególnie przydatny 
dla rodziców mogących na bieżąco sprawdzać 
postępy w nauce i frekwencję swoich dzieci, 
uzyskiwać dodatkowe informacje od nauczy-
cieli i przekazywać im własne uwagi. Wiele 
informacji o sprawach bieżących, ale także 
o historii placówki znajduje się na interneto-
wej stronie szkoły. Powyższe zmiany pomo-

gły uczynić nauczanie bardziej atrakcyjnym 
i sprzyjającym uczniom, a rodzicom zbliżyć się 
do szkoły.

Kolejnym obszarem działań stała się współ-
praca z organizacjami społecznymi i innymi 
szkołami, w tym wyższymi. Uczniowie biorą 
udział w programie zajęć terenowych w Załęczu 
Wielkim – „Harcerska Natura” – o tematyce 
środowiskowej w aspekcie międzynarodowym. 
„Region i My” w ramach współpracy z łódz-
kim PTTK prowadzone są wędrówki wirtualne 
po Łodzi oraz zajęcia terenowe. Przy współpracy 
z Fundacją Rozwoju „HELISA” realizowany 
jest projekt promujący ekoturystykę „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie”, obejmujący m.in. 

Pracownia informatyczna 
z nowym wyposażeniem
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promocję Spalskiego Parku Krajobrazowego 
i ekoturystyki w szkole. 

Tradycją już stał się udział w projek-
cie – „Europa i my” Młodzieżowy Parlament 
Europejski – promujący zagadnienia związane 
z funkcjonowaniem Polski w strukturach Unii 
Europejskiej oraz Prezydencji Polski. Cieszy się 
on dużą popularnością wśród uczniów, ponie-
waż nauczycielki uczące wiedzy o społeczeń-
stwie – Zofia Wiatrowska i Dorota Śledziewska 
– potrafiły przekonać uczniów do aktywności 
na europejskim „polu”. Efektem były czołowe 
miejsca zajmowane przez uczniów naszej szkoły 
oraz nagrody i wyróżnienia.

W ramach programu „Czytamy razem” 
prowadzonego przez Łódzki Oddział Polskiego 
Towarzystwa Dysleksji wolontariusze pra-
cują z uczniami dyslektycznymi w Szkole 
Podstawowej nr 170 w Łodzi w celu terapeu-
tycznej pomocy dziecku z dysleksją w poko-
nywaniu trudności w czytaniu oraz przeła-
mywaniu niechęci do literatury. Od kilku lat 
uczniowie i nauczyciele uczestniczą w akcji 
honorowego krwiodawstwa. W ciągu roku krew 
oddaje średnio około 80 osób, co daje szacun-
kową ilość 33 litrów krwi. Stanowi to zabezpie-
czenie kilkunastu skomplikowanych operacji 
chirurgicznych przeprowadzanych w szpitalach. 
Propagujemy również ideę oddawania szpiku. 
Szkolne Koło PCK organizuje co roku zbiórkę 
odzieży i zabawek, wolontariusze pracują w świe-
tlicy integracyjnej, biorą udział w kwestach 
i pokazach pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Zajęcia terapeutyczno-integrujące „Obok nas” 
uczą młodzież naszej szkoły społecznego kon-

taktu z dziećmi upośledzonymi z Publicznego 
Gimnazjum nr 58 w Łodzi. Organizatorem, 
propagatorem i dobrym duchem tych działań 
była prof. Krystyna Łynka.

Projekt „Wiadukt” skierowany do szkolnego 
środowiska lokalnego – Szkoły Podstawowej 
nr 170 i Gimnazjum nr 28 – integruje dyrekto-
rów, nauczycieli i uczniów szkół sąsiadujących 
z „Dwójką”. Do tego samego środowiska skiero-
wany jest międzyszkolny program profilaktyki 
wychowawczej „Odnaleźć siebie”. Oprócz róż-
norodnych zajęć w grupach organizowane było 
również wspólne grillowanie. Taki model środo-
wiskowej współpracy czyni z II LO szkołę znaną 
i przyjazną. Nic więc dziwnego, że uczniowie 
z tych placówek, decydując o wyborze przyszłej 
szkoły ponadgimnazjalnej, często decydują się 
na kontynuację nauki w „Narutowiczu”. 

Ostatnie dwa lata to również aktywna dzia-
łalność szkoły na rzecz środowiska nauczyciel-
skiego. Zorganizowaliśmy szereg ogólnołódzkich 
konferencji dla dyrektorów, nauczycieli, peda-
gogów – np. „Schody do góry, schody w dół…” 
i „Dwa światy nowych mediów w wychowaniu”.

Klasy pod patronatem Wydziału Fizyki 
i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódz-
kiego uczestniczą w cyklicznych zajęciach reali-
zowanych w pracowniach Wydziału Fizyki Uni-
wersytetu Łódzkiego (wykłady i lekcje pokazowe). 
„Rozszerzony program biologii” – to współpraca 
z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Łódzkiego, 
w ramach której uczniowie biorą udział w zaję-
ciach realizowanych we współpracy z Katedrą 
Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Katedrą 
Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Bio-
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technologii Roślin, co pozwala im w sposób 
nowoczesny i praktyczny rozwijać swoje zainte-
resowania. „Poszerzamy horyzonty” to umowa 
patronacka z Instytutem Historii Uniwersytetu 
Łódzkiego polegająca na popularyzacji nauk 
humanistycznych wśród młodzieży, nadzorze 
nad praktykami przedmiotowymi i pedago-
gicznymi odbywanymi w szkole przez stu-
dentów IH UŁ. W lutym bieżącego roku 
podpisana została kolejna umowa patronacka 
– z Wydziałem Studiów Międzynarodowych 
i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. 
Dzięki temu uczniowie II LO mogą uczest-
niczyć w wykładach, seminariach i warszta-
tach organizowanych przez instytuty i katedry 
WSMiP UŁ oraz korzystać z zasobów material-
nych i intelektualnych biblioteki wydziałowej. 
Zajęcia edukacyjne „Dreptak” to współpraca 
z Allians Francaises dla uczniów klas realizują-
cych rozszerzony program języka francuskiego 
DELF210.

Ważniejsze projekty edukacyjne, w których 
bierze aktywny udział szkoła od początku dru-
giej dekady XXI wieku: Festiwal Polskiej Pieśni 
Patriotycznej, Dziedzictwo Patriotyczne Armii 
Krajowej, „Otwórzmy granice naszych serc” 
i polsko-izraelski „Zachować pamięć. Historia 
i kultura dwóch narodów”. Mają one na celu 
kształtowanie patriotyzmu, poszanowania 
dla narodowego dziedzictwa kulturowego oraz 

210  J. Ochocka, Realizacja działań edukacyjnych, wycho-
wawczych i opiekuńczych w II Liceum Ogólno-
kształcącym im. Gabriela Narutowicza w Łodzi 
w latach 2007 – 2013, Łódź 2013.

szacunku dla różnorodności kulturowej, naro-
dowościowej i religijnej. Ponadto, przezwycięża-
nie uprzedzeń, stereotypów, mylnych wyobrażeń 
o innych narodach, wyzwolenie aktywności, kre-
atywności uczniów i nauczycieli, a także ćwicze-
nie kompetencji językowych211. Odwołujemy się 
przy realizacji tych projektów także do szkolnej 
historii, ponieważ nasi nauczyciele i absolwenci 
ją współtworzyli w różnych okresach dziejo-
wych. W listopadzie 2013 roku odsłonięto 
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Gabriela 
Narutowicza w Łodzi tablicę – Kamień Pamięci 
– upamiętniającą mjr. Eugeniusza Gedymina 
Kaszyńskiego „Nurta”, absolwenta z 1931 roku, 
cichociemnego i bohaterskiego partyzanta Gór 
Świętokrzyskich. 

Uczniowie „Dwójki” w ten sposób nie 
tylko zdobywają wiedzę, ale także kształtują 
swój patriotyzm i wrażliwość, wzmacniają 
wiarę we własne siły, rozwijają empatię, umie-
jętność mówienia o innych, rozwijają kreatyw-
ność. Chcą pomagać innym i oddają swój czas 
do dyspozycji ludzi potrzebujących.

Nasze motto:
„…Ale spójrz, ale patrz, ile zmian wokół nas
Dzieje się tyle spraw, życie ma wiele barw.
Więc chodź póki czas z życia pić każdy haust,
Czerpać je, wdychać je, poznać trud, poznać gniew.
Szczęścia smak, walki smak, bo żaden cień, żaden 
blask
Nie może przejść obok nas, obok nas.” 

(Janusz Odrowąż)

211  Tamże.
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Szkoła sprostała wymaganiom stawianym 
przez społeczeństwo i jest nadal uznaną w śro-
dowisku, akceptowaną i cenioną. I to pomimo 
wielu zmian, które zaszły w polskiej oświa-
cie w ciągu ostatnich lat. Najważniejszą jest 
narastający niż demograficzny, który w połą-
czeniu ze zmianą koncepcji kształcenia mło-
dzieży ogłoszoną przez lokalne władze dopro-
wadził do znaczącego zmniejszenia się liczby 
klas w łódzkich szkołach ponadgimnazjalnych. 
Z danych przedstawionych w poniższej tabeli 
wynika, że „Dwójka” wychodzi z tych potyczek 
obronną ręką. Nowych uczniów przyciąga tutaj 
nie tylko dobra atmosfera sprzyjająca nauce, 
ale także kolorowy wystrój budynku z charak-
terystycznymi elementami kojarzonymi tylko 
z II LO – np. „drzewko szczęścia”, nazywane 
przez uczniów również „drzewkiem nadziei”.

Nabór do klas pierwszych 
w latach 2007 – 2013212

Rok szkolny
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Ilość klas 
I-szych

5 5 5 6 4 4 4

Ilość uczniów 
w kl. I-szych 151 141 146 171 111 108 128

212  Tamże.

Szkoła, która istnieje już 110 lat nie 
może zapominać o swojej historii i „Dwójka” 
pamięta o swojej chlubnej przeszłości oraz kul-
tywuje tradycję. Święto Szkoły, obchodzone 
16 grudnia w rocznicę śmierci Patrona Szkoły, 
rozpoczyna się już tradycyjnie od Mszy Świętej 
odprawianej w intencji profesorów i wycho-
wanków szkoły w kościele pw. Świętych Piotra 
i Pawła. Później w budynku szkoły, po uro-
czystym ślubowaniu, zostają przyjęci do spo-
łeczności szkolnej uczniowie klas pierwszych. 
Tradycją stało się uroczyste pożegnanie absol-
wentów szkoły i wręczanie im pamiątkowych 
obwolut na świadectwa zawierających kalen-
darium dziejów szkoły, tekst hymnu szkoły, 
wykaz nauczycieli oraz wykaz uczniów danego 
rocznika. Podczas tej uroczystości absolwenci 
składają ślubowanie i mocują na drzewcu 
sztandaru pamiątkową plakietkę z wygrawero-
waną datą roczną ukończenia szkoły. Kolejną 
już tradycją stały się spotkania absolwentów 
szkoły z aktualnymi uczniami organizowane 
w 50. rocznicę matury. Spotkania połączone 
z wręczeniem tzw. „złotej matury” są organi-
zowane cyklicznie i dotychczas odbyły się już 
takie spotkania pokoleń dla roczników naszych 
absolwentów z lat 1948 – 1963. W szkolnym 
archiwum pieczołowicie są przechowywane 
stare kroniki, dyplomy i fotografie. Wielkim 
świętem całej społeczności szkolnej i kolej-
nym spotkaniem pokoleń stał się jubile-
uszowy Zjazd Absolwentów i Wychowanków 
Szkoły zorganizowany w 2004 roku z oka-
zji 100. rocznicy powstania „Narutowicza”. 
Obchody były godne takiego jubileuszu i roz-
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poczęły się wielką galą w Teatrze Muzycznym, 
podczas której szkoła otrzymała nowy sztan-
dar ufundowany przez jej absolwentów. 
Później wychowankowie spotkali się w budyn-
kach „swoich” szkół – przy ul. Targowej 63 
i ul. Nowej 11/13. Uczestniczyło w tym wyda-
rzeniu ponad 500 osób. Podobnie, chociaż 
mniej hucznie, było w pięć lat później podczas 
kolejnego zjazdu absolwentów zorganizowa-
nego w 2009 roku.

Szkoła, zgodnie z przyjętymi założeniami 
edukacyjnymi, jest otwarta na potrzeby współ-
czesnego świata. Nowe profile kształcenia 
i metody pracy dydaktycznej, a także autor-
skie programy nauczania opracowywane przez 
nauczycieli szkoły wzbogacają ofertę dydak-
tyczną i pozwalają uczniom na samorealizację. 
Udział w projektach edukacyjnych pozwolił 
na prezentację naszej placówki na terenie mia-
sta, a nawet poza granicami Polski. Aktywność 
młodzieży szkolnej w Młodzieżowym Modelu 
Parlamentu Europejskiego zaowocowała udzia-
łem w jego sesjach w Warszawie, Dublinie 
i Atenach. Szkołę odwiedzali uczniowie 
z innych państw, nawet pozaeuropejskich.

Szkoła XXI wieku – można śmiało powie-
dzieć o współczesnej „Dwójce”, ale jednocześnie 
nie zapominająca o swojej przeszłości i kulty-
wująca tradycję. Nadal uczy i wychowuje zgod-
nie z dewizą II Liceum Ogólnokształcącego 
im. Gabriela Narutowicza w Łodzi, która 
brzmi: „Dobro Rzeczypospolitej – najwyższym 
celem”.

Pro Memoria – słownik biograficzny 
„Narutowicza” 

Rajmund Ambroziak
Absolwent z 1951 roku. Pianista, kamera-

lista, profesor zwyczajny Akademii Muzycznej 
w Łodzi. Naukę gry na fortepianie rozpoczął 
jeszcze w czasie okupacji, początkowo u prof. 
Heleny Kijeńskiej-Dobkiewiczowej, później 
u prof. Antoniego Dobkiewicza. Po wyzwo-
leniu uczył się w Państwowym Gimnazjum 
i Liceum im. Gabriela Narutowicza i jed-
nocześnie w Średniej Szkole Muzycznej 
w Łodzi. Kontynuował naukę w łódzkiej 
Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, którą 
ukończył w 1958 roku w klasie fortepianu 
M. Wiłkomirskiej. W latach siedemdziesią-
tych kierował jako twórca i dziekan Wydziałem 
Wokalno-Aktorskim tej uczelni kształcącym 
aktorów scen operowych. W następnej dekadzie 
został dyrektorem i kierownikiem artystycznym 
Teatru Muzycznego w Łodzi i kierował nim 
do 1990 roku. Był to okres najwyższych osiągnięć 
artystycznych tej instytucji ponieważ w repertu-
arze pojawiły się wtedy tytuły broadwayowskie 
– „Skrzypek na dachu”, „My Fair Lady”, „Kiss 
me Kate”, „Me and my Girl”, „Człowiek z La 
Manchy” – a z teatrem współpracowało dobo-
rowe grono artystów. Zasługi na polu łódzkiej 
kultury zostały uhonorowane w 1983 roku 
Nagrodą Miasta Łodzi. Zmarł w 1996 roku213.

213  Pożegnania, [w:] „Gazeta Wyborcza Łódź” nr 148, 
z dnia 27. 06. 2000 r., str. 8; L. Cieślak, Akademia 
Muzyczna w Łodzi w tworzeniu dziedzictwa  
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Antoni Czapliński
Absolwent Wydziału Filozoficznego Uni-

wersytetu Warszawskiego. Nauczyciel języka 
polskiego i opiekun Koła Językoznawców 
w naszej szkole. Organizator części artystycz-
nych podczas akademii szkolnych. Sam układał 
interesujące programy okolicznościowe oraz 
wybierał odpowiednich uczniów i przygotowy-
wał efektowane wykonanie z oprawą muzyczną, 
a nie było to zadanie łatwe w męskiej szkole, 
jaką był wówczas „Narutowicz”. Przez wiele 
lat działał w Towarzystwie Polonistów w Łodzi 
m.in. jako skarbnik. Był autorem wielu cen-
nych publikacji z zakresu dydaktyki języka pol-
skiego w szkołach średnich. W wojnie obron-
nej 1939 roku brał udział jako podporucznik 
w 74 Pułku Piechoty. Zamordowany przez 
Rosjan w Katyniu214.

Norbert Filutowicz
Urodził się 3 czerwca 1910 roku 

w Trzemesznie (woj. poznańskie). Po ukoń-
czeniu w 1928 roku gimnazjum podjął pracę 
zarobkową. Od 1933 roku studiował równocze-
śnie filologię klasyczną i pedagogikę na uniwer-
sytecie w Poznaniu. Po uzyskaniu w 1936 roku 
magisterium z filologii klasycznej podjął pracę 
jako gimnazjalny nauczyciel języka łacińskiego 

kulturowego miasta, [w:] Rola nauczycieli łódzkich 
w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Łodzi, red. 
S. Gala, Łódzkie Towarzystwo Naukowe 1998,  
s. 464 – 458.

214  W. Kowalski, Przedwojenni nauczyciele Łodzi. Wspom-
nienia i refleksje, Łódź 2007, s. 12; Lista katyńska, 
http://www.radaopwim.gov.pl, [dostęp 1 XII 2013]

w Równem Wołyńskim, a w następnym roku 
w Grodzisku Wielkopolskim. Od września 
1938 roku został zatrudniony w II Państwowym 
Gimnazjum i Liceum im. G. Narutowicza 
w Łodzi, gdzie pracował do grudnia 1939 roku. 
Podczas okupacji prowadził konspiracyjne 
nauczania dla polskich dzieci i młodzieży na taj-
nych kompletach. Zaraz po wyzwoleniu Łodzi 
zgłosił się do dawnej szkoły, a ówczesne władze 
oświatowe powierzyły odbudowę i zorganizo-
wanie placówki. W latach 1945 – 1962 pełnił 
obowiązki dyrektora, najdłużej w dotychczaso-
wej historii szkoły. W trudnym powojennym 
okresie dał się poznać jako dobry organizator 
pozyskując sprzęt i pomoce naukowe niezbędne 
do pracy dydaktycznej. Przykładał również 
dużą uwagę do spraw wychowawczych, działal-
ności organizacji młodzieżowych i współpracy 
z rodzicami uczniów. W latach 1960 – 1962 
przeprowadził rozbudowę budynku szkolnego 
przy ul. Targowej 63. Przez uczniów szkoły 
nazywany „Szalonym”. Cieszył się ich wielką 
sympatią, o czym świadczy masowy udział 
w akcji oddawania krwi podczas jego nagłej 
choroby w latach czterdziestych ubiegłego 
wieku. W 1962 roku przeszedł do XIX Liceum 
Ogólnokształcącego w Łodzi, gdzie przepraco-
wał kolejne dziesięć lat i skąd odszedł na eme-
ryturę. Zmarł w lipcu 1982 roku w Łodzi215.

215  Życiorys, rękopis, AIILOŁ; Norbert Filutowicz, 
maszynopis, AIILOŁ.
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Marta Gundlachówna
Nauczycielka języka polskiego. Pochodziła 

z ewangelickiej rodziny propolsko nasta-
wionego i wielce zasłużonego dla społeczno-
ści Łodzi pastora Rudolfa Gundlacha. Przed 
i podczas pierwszej wojny światowej prowa-
dziła nauczanie języka polskiego dla łódzkich 
robotników. W latach dwudziestych i trzy-
dziestych XX wieku popularyzowała wiedzę 
o języku ojczystym w ramach Koła Łódzkiego 
Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, 
które współpracowało z Oddziałem Łódzkim 
Polskiego Towarzystwa Historycznego. W cza-
sie drugiej wojny światowej prowadziła kon-
spiracyjne nauczanie na „kompletach” języka 
polskiego. Wysoko oceniana przez uczniów 
za wykazywany patriotyzm i wielkie przywią-
zanie do polskości. Cierpliwie rugowała z ich 
słownictwa germanizmy i rusycyzmy. Nazywana 
przez uczniów ciepło i serdecznie – „ciocią”. 
Zmarła w 1969 roku w Łodzi216.

Maria Gundlachówna
Siostra Marty, a więc również pochodząca 

z zasłużonej dla polskości i Łodzi rodziny 
Gundlachów. Nauczycielka języka niemieckiego 
i rosyjskiego. Przez wiele lat pracowała w łódz-
kim gimnazjum dla dziewcząt A. Rothert, 
gdzie w latach pierwszej wojny światowej zało-
żyła koło samopomocowe walczące z wojenną 
biedą panującą w rodzinach uczennic. Pracując 

216  Przebieg pracy Marty Gundlachówny nauczycielki 
Państw. II Gimn. I Liceum w Łodzi, rękopis, AIILOŁ; 
www.mittelpolen.de, [dostęp 1 XII 2013]

w „Dwójce” potrafiła na swoich lekcjach akcen-
tować znaczenie naszej historii odwołując się 
do przeszłości. Była Polką, nie tylko z posia-
danego obywatelstwa, ale także z patriotycz-
nej postawy. Podobnie jak siostra nazywana 
przez uczniów „ciocią” – obie panie profesorki 
były dla powojennych uczniów naszej szkoły 
po prostu „ciociami”. Zmarła w 1966 roku 
w Łodzi217.

Piotr Hertel 
Absolwent z 1953 roku. Łodzianin z uro-

dzenia i wyboru. Po ukończeniu „Narutowicza”, 
studiował w łódzkiej PWSM fortepian i kom-
pozycję. Już na przełomie lat 50. i 60. zajął się 
komponowaniem. Był jednym ze współzałoży-
cieli łódzkiego Studenckiego Teatru Satyryków 
„Pstrąg”, w którym działał do roku 1967 jako 
kompozytor, pianista i reżyser. W latach 1992 – 97 
wykładał w łódzkiej Filmówce, gdzie prowa-
dził zajęcia z interpretacji piosenki. Przez ponad 
trzydzieści lat do 1997 roku sprawował funkcję 
kierownika muzycznego w Teatrze im. S. Jaracza 
w Łodzi. Współpracował także z innymi teatrami 
w Polsce i byłej Jugosławii, a także z łódzkim 
i warszawskim Teatrem Telewizji. W dorobku 
Piotra Hertla znajduje się kilkanaście komedii 
muzycznych i musicali, wiele skomponowanej 
muzyki filmowej, teatralnej i piosenek. Z jego 
bardzo bogatej twórczości najbardziej znane 
są: muzyka filmowa do serialu dla dzieci „Miś 
Uszatek”, czy serialu „Dom”, a także muzyka 
do piosenek „Parasolki” i „Moja bezsenność”  

217  http://www.mittelpolen.de, [dostęp 1 XII 2013]
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skomponowanych dla Marii Koterbskiej. 
Odszedł od nas w 2010 roku, a dwa lata później 
do łódzkiej Alei Sławy na ul. Piotrkowskiej dołą-
czyła gwiazda upamiętniająca Piotra Hertla. Dla 
wszystkich ludzi związanych z „Dwójką” będzie 
zawsze kompozytorem wspaniałego hymnu 
naszej szkoły218.

Eugeniusz Gedymin Kaszyński „Nurt”
Absolwent z 1931 roku. Po ukończeniu 

Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty otrzymał 
przydział do 31 Pułku Strzelców Kaniowskich 
w rodzinnym mieście. W wojnie obronnej 
1939 roku brał udział w ramach Batalionu 
Obrony Narodowej „Stryj”. Po przejściu granicy 
polsko-węgierskiej 19 września 1939 r., został 
internowany w obozie na Węgrzech, skąd już 
jesienią przedostał się do Francji, gdzie przy-
dzielono go do 8 Pułku Piechoty w 3 Dywizji 
Piechoty. W jej składzie walczył w czerwcu 
1940 r. w kampanii francuskiej, a następnie 
po kapitulacji Francji ewakuował się do Wielkiej 
Brytanii. Tam wstąpił do 1 Samodzielnej Brygady 
Spadochronowej. Po przejściu kursu spadochro-
nowego został instruktorem w ośrodku, gdzie 
szkolono cichociemnych. W końcu sam się 
zgłosił na cichociemnego i przeszedł wszystkie 
wymagane kursy przygotowawcze do zrzuce-
nia na teren okupowanej Polski. W 1942 roku 
został zrzucony do okupowanej Polski i otrzy-
mał przydział do Komendy Okręgu Radomsko-
Kieleckiego AK, gdzie został zastępcą Jana 
Piwnika ps. „Ponury” oraz komendantem 

218  http://www.pl.wikipedia.org, [dostęp 1 XII 2013]

Zgrupowania nr 1 w ramach Świętokrzyskich 
Zgrupowań AK. W 1944 roku objął dowództwo 
nad całością Zgrupowań i został awansowany 
do stopnia kapitana. Po reorganizacji dowodził 
na Kielecczyźnie różnymi oddziałami partyzanc-
kimo na szczeblu batalionu i pułku, aż do roz-
wiązania AK. Za zasługi bojowe w styczniu 
1945 roku został awansowany do stopnia 
majora. Po wkroczeniu na ziemie polskie oddzia-
łów Armii Czerwonej, opuścił Polskę i dostał 
się do Niemiec Zachodnich, gdzie stacjonowała 
jego macierzysta jednostka 1SBS. Od 1946 roku 
zamieszkał w Londynie, gdzie pracował fizycznie 
lub przebywał w szpitalach. Zmarł w 1976 roku, 
a jego prochy zostały sprowadzone do Polski 
w 1993 roku i złożone przy kapliczce na Wykusie. 
Został odznaczony Orderem Virtuti Militari 
V klasy, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, 
Medalem Wojska po raz 1, 2 i 3 oraz Srebrnym 
Krzyżem Zasługi z Mieczami. W rodzinnej 
Łodzi jest ul. Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”, 
a w 2013 roku na terenie naszej szkoły została 
odsłonięta tablica – Kamień Pamięci – poświę-
cona bohaterowi Gór Świętokrzyskich219.

Jerzy Kosiński
Absolwent z 1948 roku. Polsko-amery-

kański pisarz pochodzenia żydowskiego piszący 
w języku angielskim. Pochodził z żydowskiej 
rodziny, która w czasie drugiej wojny światowej 
na podstawie fikcyjnych dokumentów zmieniła 
nazwisko. Studiował historię i nauki polityczne 

219  K. Śledziński, Cichociemni…, s. 13; http://www.
pl.wikipedia.org [dostęp 1 XII 2013]
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na Uniwersytecie Łódzkim. W 1957 roku wyje-
chał na stypendium do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie pozostał na stałe. Napisał tam i opubli-
kował kilka książek. Największy, bo światowy, 
rozgłos przyniosła mu powieść „Malowany 
ptak” przedstawiająca dramatyczne losy sze-
ścioletniego, żydowskiego chłopca w czasie 
okupacji hitlerowskiej. Kolejną powieścią, która 
przyniosła mu uznanie była „Wystarczy być”, 
na której podstawie nakręcono film pod tym 
samym tytułem. Wykładał na kilku amerykań-
skich uczelniach. W latach 1973 – 1975 był 
prezesem amerykańskiego PEN Clubu oraz 
laureatem wielu prestiżowych nagród. Zmarł 
w 1991 roku220. 

ks. Józef Orłowski 
Urodził się w 1878 roku w Warszawie, 

gdzie uczył się w gimnazjum. Po jego ukoń-
czeniu wstąpił do Seminarium Duchownego 
w Żytomierzu. Za dobre postępy w nauce 
został w 1901 roku delegowany do Akademii 
Duchownej w Petersburgu, którą ukończył 
w 1905 roku ze stopniem magistra teologii. Rok 
wcześniej przyjął święcenia kapłańskie z rąk 
arcybiskupa mohylowskiego Jerzego Szembeka. 
Naukę kontynuował na szwajcarskim uniwer-
sytecie we Fryburgu, studiując filozofię, lite-
raturę francuską i polską. Po jej ukończeniu 
został profesorem Seminarium Duchownego 
w Żytomierzu, gdzie w latach 1906 – 1910 
wykładał Pismo Święte, język polski i literaturę 
polską. Jednocześnie był prefektem w żeńskim 

220  http://www.pl.wikipedia.org [dostęp 1 XII 2013]

gimnazjum w tym mieście. Początkowy okres 
pierwszej wojny światowej spędził w Kamieńcu 
Podolskim, a od 1916 roku był prefektem 
polskiej szkoły w Humaniu. Później praco-
wał w Polskiej Macierzy Szkolnej w Kijowie, 
a po wojnie w Seminarium Nauczycielskim 
w Krzemieńcu. W 1921 roku poprosił o prze-
niesienie do diecezji łódzkiej. Jednak okazało 
się, że łódzkie powietrze mu nie służy i został 
kapelanem kaplicy przy cukrowni w Leśmierzu. 
Posługę duszpasterską pełnił tam do 1926 roku. 
W czerwcu tego roku powierzono mu obowiązki 
prefekta w Męskim Gimnazjum Klasycznym 
Kazimierza Tomaszewskiego i Państwowej 
Żeńskiej Szkole Handlowej w Łodzi. W naszej 
szkole pracował aż do 1929 roku, kiedy 
dyrektor Roliński zwrócił się do biskupa 
Tymienieckiego o wyrażenie zgody na pozo-
stawienie ks. Orłowskiego na stanowisku pre-
fekta szkoły również po jej upaństwowieniu. 
W swojej prośbie wskazywał, że ksiądz prefekt 
w ten sposób łączyłby tradycję szkoły i scalał 
z nią działalność przyszłej rady pedagogicznej. 
Łódzkie władze oświatowe, z dniem 17 paź-
dziernika 1929 roku, wręczyły mu nomi-
nację na nauczyciela religii w Państwowym 
Gimnazjum im. Pierwszego Prezydenta RP 
w Łodzi. W 1931 roku, na prośbę tychże łódz-
kich władz oświatowych, objął czasowo stano-
wisko dyrektora tej szkoły i wówczas zwrócił się 
do biskupa Tymienieckiego z prośbą o wyjed-
nanie błogosławieństwa papieża dla kierowa-
nego przez siebie gimnazjum. Związany był 
ze szkołą aż do wybuchu drugiej wojny świa-
towej. W czasie tej wojny został wikariuszem 
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parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Łodzi. Być 
może, tam ukrył i przechował przez okres oku-
pacji hitlerowskiej pierwszy sztandar szkoły. 
Był jednym z tych przedwojennych nauczy-
cieli „Narutowicza”, którzy zgłosili się do pracy 
w szkole już w początkach 1945 roku. Po dru-
giej wojnie został mianowany proboszczem 
parafii Przemienienia Pańskiego w Łodzi i człon-
kiem Kapituły Katedralnej w Łodzi. Niestety, 
od 1949 roku zaczął podupadać na zdrowiu, 
ale nadal czynnie pracował. Ks. Józef Orłowski 
zmarł 18 stycznia 1952 roku221.

Józef Radwański
Urodził się w 1876 roku w Ostrowcach 

koło Kutna. W 1896 roku ukończył naukę 
w Seminarium Nauczycielskim w Łęczycy i roz-
począł pracę jako nauczyciel szkoły elementar-
nej w Kramsku i Strzyżkach, gdzie pracował 
do 1900 roku. Następnie przeniósł się do Łodzi 
i został zatrudniony jako nauczyciel matematyki 
w prywatnej szkole Leona Kościanowskiego. 
W 1904 roku odkupił szkołę od jej poprzed-
niego właściciela stając się właścicielem 
Prywatnej Męskiej Szkoły Józefa Radwańskiego 
mieszczącej się przy ul. Cegielnianej 11. Jako 
jej właściciel i dyrektor, a także nauczyciel 
matematyki przykładał od początku dużą wagę 
do polskiego charakteru placówki. Skorzystał 
z ukazu carskiego, który zezwalał osobom pry-
watnym oraz stowarzyszeniom oświatowym 
na zakładanie średnich szkół z polskim językiem 
nauczania i w 1906 roku przekształcił szkołę 

221  Ks. Kanonik Józef Orłowski, maszynopis, AIILOŁ.

w Prywatne Progimnazjum Męskie Filologiczne 
Józefa Radwańskiego z kursem 4 klas niższych 
realizujących program rządowego gimnazjum. 
Szkoła jako pierwsza placówka oświatowa 
w Łodzi uzyskała zezwolenie na wprowadzenie 
polskiego języka wykładowego, oprócz nauki 
języka rosyjskiego, historii, geografii i dlatego 
była powszechnie znana jako Progimnazjum 
Polskie Radwańskiego, które to określenie stało 
się szybko oficjalną nazwą szkoły.

Radwański był również bardzo aktywny 
na innych polach działalności oświatowej. 
Od 1905 roku, w ramach walki z analfabety-
zmem, organizował w swojej szkole tajne, bez-
płatne nauczanie dla łódzkich robotnic i robot-
ników. W 1906 roku został współzałożycielem 
Towarzystwa Macierz Szkolna w Łodzi i kie-
rownikiem jego Sekcji Nauczania. W latach 
1908 – 1914 organizował w swojej szkole tajne 
kursy dokształcające dla nauczycieli z terenu 
miasta Łodzi i jego okolic. W tym samym 
czasie był przewodniczącym Sekcji Muzealnej 
Towarzystwa Krajoznawczego w Łodzi i inicjato-
rem powstania Muzeum Zbiorów Starożytnych 
i Wykopalisk, które było pierwszym etapem 
działalności dzisiejszego Muzeum Archeologii 
i Etnografii w Łodzi. W 1911 roku był rów-
nież współzałożycielem łódzkiego Towarzystwa 
Muzycznego im. Fryderyka Chopina i przez 
trzy lata jego prezesem. Po wybuchu pierwszej 
wojny światowej włączył się aktywnie w dzia-
łalność Komitetu Obywatelskiego miasta Łodzi 
będąc w latach 1914 – 1915 członkiem jego 
Sekcji Szkolnej. Mimo trudności natury finan-
sowej udało mu się utrzymać ciągłość nauczania 
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Progimnazjum Polskiego Józefa Radwańskiego, 
które w 1917 roku przekształcił wreszcie w pełne 
8-letnie gimnazjum. W roku następnym został 
mianowany zastępcą inspektora Łódzkiego 
Okręgu Naukowego i jako urzędnik nadzoru 
pedagogicznego musiał zrezygnować z posia-
dania własnej szkoły. Około 1920 roku został 
przeniesiony na stanowisko inspektora szkol-
nego do Pabianic, a w 1927 roku na to samo 
stanowisko dla powiatu łaskiego. Pod koniec 
lat dwudziestych, ze względu na dalszą eduka-
cję własnych dzieci, przeniósł się do Warszawy. 
Został tam szkolnym inspektorem obwodowym 
na województwo warszawskie. Józef Radwański 
zmarł w początkach okupacji w jednym ze szpi-
tali warszawskich222.

Ignacy Roliński 
Urodził się 18 lipca 1885 roku w Pruszkach 

koło Łęczycy w rodzinie inteligenckiej. 
W 1903 roku ukończył Wyższą Szkołę 
Rzemieślniczą w Łodzi. Podejrzany o niepra-
womyślność nie mógł kontynuować nauki 
na terenie carskiej Rosji i zmuszony był pod-
jąć studia za granicą. W latach 1903 – 1914, 
studiował matematykę, fizykę i logikę na uni-
wersytetach w Getyndze, Berlinie, Wiedniu, 
Paryżu i Krakowie. Tak długi okres nauki 
wynikał z konieczności podejmowania pracy 
w celu uzyskania środków na pokrycie kosz-
tów studiów. Po powrocie w rodzinne strony 
rozpoczął od 1915 roku pracę zawodową 
jako nauczyciel i kierownik szkoły powszech-

222  Józef Radwański, maszynopis, AIILOŁ.

nej w Piątku pow. łęczycki. Po czterech latach 
przeniósł się do Łodzi i podjął pracę nauczy-
ciela matematyki, fizyki i propedeutyki filozofii 
w szkołach średnich. Od początku lat dwudzie-
stych pracował w prywatnej szkole Kazimierza 
Tomaszewskiego w Łodzi i w tym czasie 
otrzymał dyplom nauczyciela szkół średnich. 
Od 1923 roku, jako dyrektor szkoły, kierował 
Męskim Gimnazjum Klasycznym Kazimierza 
Tomaszewskiego w Łodzi, aż do upaństwo-
wienia tej placówki w 1929 roku. W kolej-
nych latach, do 1939 roku, był dyrektorem 
w prywatnym męskim gimnazjum i liceum 
Aleksego Zimowskiego, które zreorganizo-
wał i podniósł w nim poziom nauczania. 
Równocześnie, w latach 1923 – 27, uczył 
matematyki w Instytucie Nauczycielskim 
Łódzkiego Koła Towarzystwa Nauczycieli Szkół 
Średnich i Wyższych, gdzie był także człon-
kiem zarządu. Ponadto, w latach 1926 – 39 
prowadził seminarium z logiki i dydaktyki 
ogólnej dla początkujących nauczycieli, także 
kierował ośrodkiem naukowo-dydaktycznym 
przy Bibliotece Pedagogicznej oraz wykładał 
matematykę w Pedagogium. Był współorgani-
zatorem i pierwszym wiceprezesem Łódzkiego 
Towarzystwa Naukowego.

Po zajęciu Łodzi przez Niemców podczas dru-
giej wojny światowej i włączeniu jej do III Rzeszy, 
został po trzykrotnej rewizji mieszkania areszto-
wany. Po zwolnieniu, w grudniu 1939 roku, został 
wraz z rodziną wysiedlony do Krosna na tere-
nie utworzonego przez okupanta Generalnego 
Gubernatorstwa. Pracował tam w latach 1940 – 42 
jako nauczyciel na dwuletnich zawodowych  
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kursach przygotowawczych, a w latach 1942 – 44 
w Publicznej Szkole Zawodowej. Równocześnie 
prowadził tajne nauczanie w zakresie szkoły śred-
niej oraz był członkiem tajnej powiatowej komisji 
egzaminacyjnej.

W 1945 roku, po powrocie do Łodzi, 
uczył matematyki na kursie przygotowawczym 
do wyższych uczelni przy Politechnice Łódzkiej, 
gdzie prowadził zajęcia do 1949 r. Od 1947 roku 
był zastępcą profesora w Państwowej Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Łodzi, a następnie 
także dziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Chemii tej uczelni do 1956 roku. W roku 
akademickim 1951 – 52 prowadził równo-
cześnie na Uniwersytecie Łódzkim wykłady 
zlecone z historii odkryć matematycznych. 
Od 1956 roku, po włączeniu Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej do Uniwersytetu Łódzkiego, 
był zastępcą profesora w Katedrze Matematyki 
UŁ. Ignacy Roliński zmarł 15 kwietnia 
1957 roku i został pochowany na cmentarzu 
na Radogoszczu223.

Kazimierz Tomaszewski 
Urodził się 5 marca 1876 roku w Sannikach 

pow. gostyniński. Po ukończeniu szkoły ludowej 
w Piątku wstąpił do Seminarium Nauczycielskiego 
w Łowiczu, które ukończył w 1886 roku z odzna-
czeniem. Podjął pracę nauczycielską w szkole 
ludowej we wsi Łęka niedaleko Topoli w pow. 

223  Życiorys, rękopis, AAIILOŁ; Ignacy Roliński. Dane 
zaczerpnięte z arkusza personalnego podpisanego przez 
Prorektora PWSP w Łodzi prof. H. Urbana oraz 
z ankiety personalnej z dnia 4. XII. 1954 podpisanej 
przez Ignacego Rolińskiego, maszynopis, AIILOŁ.

łęczyckim. Oprócz pracy dydaktycznej w szkole 
zaangażował się w działalność oświatową propagu-
jąc rozwój czytelnictwa wśród ludności wiejskiej. 
Taka aktywność była źle widziana przez zabor-
cze władze rosyjskie i dlatego już w 1898 roku 
musiał przenieść się do szkolnictwa prywatnego 
w Łodzi. Najpierw jako nauczyciel matematyki 
do prywatnej szkoły H. Thomasa, a po dwóch 
latach do prywatnej szkoły Kościanowskiego. 
Po przejęciu tej szkoły w 1904 roku przez Józefa 
Radwańskiego został najbliższym współpracowni-
kiem nowego właściciela najpierw w dwuklasowej 
Prywatnej Męskiej Szkole Józefa Radwańskiego, 
a później w czteroletnim Progimnazjum Polskim 
Józefa Radwańskiego.

Tomaszewski brał również udział jako czło-
nek w pracach tajnego, pierwszego Zarządu 
Macierzy Szkolnej utworzonego w 1906 roku 
na terenie Łodzi. Jako jego reprezentant był 
instruktorem i wizytatorem tajnych komple-
tów nauczania organizowanych dla analfabe-
tów w wielu łódzkich szkołach, w tym także 
w Progimnazjum Polskim Józefa Radwańskiego. 
W tym czasie uzupełniał swoje wykształcenie 
uzyskując uprawnienia do nauczania matematyki 
w prywatnych szkołach średnich. W 1906 roku 
przeniósł się do Słupcy, gdzie został kierowni-
kiem czteroklasowej szkoły społecznej. Pracował 
tam przez kolejne cztery lata, po których powró-
cił do łódzkiego Progimnazjum Polskiego, w któ-
rym został inspektorem.

Kolejnym polem aktywności Tomaszew-
skiego była praca podczas pierwszej wojny świa-
towej w Stowarzyszeniu Nauczycieli Chrześcijan 
i Komitecie Obywatelskim miasta Łodzi. W tym 
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pierwszym był sekretarzem zarządu i organiza-
torem różnych sekcji. W tym drugim sekreta-
rzem Sekcji Szkolnej i autorem zleconego przez 
nią opracowania programu organizacyjnego 
dla utworzonej w 1916 roku, na wniosek Resursy 
Rzemieślniczej, szkoły dla terminatorów. Po prze-
kształceniu jej w system szkół dokształcających 
zawodowo młodzież pracującą w rzemiośle, prze-
myśle i handlu stanął na jego czele. W 1918 roku 
odkupił od Józefa Radwańskiego szkołę, która 
właśnie uzyskała prawa pełnej ośmioletniej 
szkoły średniej i został właścicielem Gimnazjum 
Klasycznego Kazimierza Tomaszewskiego oraz 
nauczycielem matematyki. W odrodzonej Polsce 
również wiele czasu poświęcał na działalność 
pozaszkolną pracując przez wiele lat w Zarządzie 
Głównym Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół 
Zawodowych, Zarządzie Łódzkiego Oddziału 
Związku Harcerstwa Polskiego, Zarządzie 
Towarzystwa Kursów Technicznych i Łódzkim 
Kole Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich 
i Wyższych. Jednocześnie uzupełniał wykształce-
nie uzyskując w 1925 roku dyplom nauczyciela 
szkół średnich. Gimnazjum Tomaszewskiego 
zostało w 1929 roku przejęte przez Ministerstwo 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
stając się Państwowym Gimnazjum im. Pierw-
szego Prezydenta Rzeczypospolitej Gabriela 
Narutowicza. Kazimierz Tomaszewski zmarł 
w pierwszych latach okupacji hitlerowskiej 
w Justynowie pod Łodzią224.

224  Życiorys Kazimierza Tomaszewskiego, rękopis, 
AIILOŁ; Kazimierz Tomaszewski, maszynopis, 
AIILOŁ.

Hieronim Kazimierz Urban 
Urodził się w 1897 roku w Wilnie 

w rodzinie inteligenckiej. Po ukończeniu 
w 1915 roku wileńskiego gimnazjum ogól-
nokształcącego rozpoczął w następnym roku 
pracę jako nauczyciel gimnazjum w Łudze. 
W latach 1918 – 1920 uczył fizyki w wileń-
skim Seminarium Nauczycielskim, a następ-
nie przeniesiono go do Kutna, gdzie w latach 
1920 – 1934 pracował jako nauczyciel fizyki 
w miejscowym gimnazjum. Wykazał się tam 
dużą aktywnością organizując zajęcia dodat-
kowe dla uczniów tej szkoły i szybko został 
awansowany na zastępcę dyrektora. Przez cały 
czas uzupełniał wykształcenie studiując fizykę 
na wydziale matematyczno-przyrodniczym 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, gdzie 
w 1926 roku uzyskał dyplom ukończenia stu-
diów. Na terenie Kutna był aktywnym działa-
czem Chrześcijańskiej Demokracji, Związku 
Nauczycielstwa Polskiego oraz w związkach 
zawodowych skupiających cieśli, murarzy, 
dozorców domowych i służbę folwarczną. 

W latach 1935 – 1939 był dyrekto-
rem II Gimnazjum i Liceum im. Pierwszego 
Prezydenta Rzeczypospolitej Gabriela Naruto-
wicza, gdzie dał się poznać jako świetny 
organizator. Wyposażył pracownie i gabinety 
naukowe w nowoczesny sprzęt. Dbał o estetykę 
sal lekcyjnych i budynku szkolnego. Zwracał 
szczególną uwagę na organizacje młodzieżowe: 
Przysposobienie Wojskowe, Związek Harcerstwa 
Polskiego i Polski Czerwony Krzyż. W 1936 roku 
zorganizował w Sokolnikach pod Łodzią szkolny 
ośrodek kolonijny, w którym mogli spędzać 
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wakacje uczniowie „Narutowicza”, zwłaszcza 
pochodzący z mniej zamożnych rodzin. Pod jego 
kierownictwem społeczność uczniowska otrzy-
mała nowy sztandar szkoły.

Lata drugiej wojny światowej spędził 
na Węgrzech, gdzie pracował w Komitecie 
Pomocy Repatriantom Polskim. Z jego ramie-
nia został w latach 1939 – 1941 dyrektorem 
Polskiego Gimnazjum i Liceum prowadzącego 
naukę dla internowanej w tym kraju młodzieży 
polskiej, a przez cały okres wojny kierownikiem 
Wydziału Szkolnego Komitetu Obywatelskiego 
dla Spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami 
na Węgrzech. Po zakończeniu wojny jako 
członek Komisji Likwidacyjnej KPRP prze-
wiózł do Polski dwa wagony pomocy nauko-
wych, które zostały przekazane władzom 
w Warszawie. Po powrocie do Łodzi rozpoczął 
już w 1945 roku pracę jako dyrektor Studium 
Wstępnego w Wyższej Szkole Gospodarstwa 
Wiejskiego w Łodzi, a następnie do czasów 
jej likwidacji jako prorektor. Później został 
rektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Łodzi, a po jej włączeniu w 1956 roku 
do Uniwersytetu Łódzkiego był zastępcą profe-
sora oraz do 1959 roku prorektorem. W kolej-
nych latach był starszym wykładowcą fizyki 
i kierownikiem Zakładu Metodyki Fizyki UŁ. 
Hieronim Kazimierz Urban zmarł w 1965 roku 
w Łodzi225.

225  Hieronim Kazimierz Urban odpisy i wyciągi z doku-
mentów, maszynopis, AIILOŁ; Hieronim Kazimierz 
Urban, maszynopis, AIILOŁ; H. Lesiak, Gimnazjum 
i Liceum im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie, 
s. 55 – 88.

Zakończenie

Jubileuszowe spotkania stwarzają szczególną 
okazję do zadumy i refleksji nad przeszłością 
szkoły, dokonaniami i sylwetkami ludzi kształtu-
jącymi jej oblicze w różnych okresach działalno-
ści. To również odpowiedni czas do zastanowienia 
się nad jej miejscem we współczesności. Pamięć 
ludzka jest bardzo często ograniczona, a przy tym 
wybiórcza i obciążona subiektywizmem. Dlatego 
przygotowano to okolicznościowe wydawnic-
two zawierające zarys ponad stuletnich dziejów 
II Liceum Ogólnokształcącego im. Gabriela 
Narutowicza w Łodzi, wspomnienia pedagogów 
i absolwentów, ale także artykuły przedstawiające 
współczesność.

Lata 1904 – 1918 to okres utworzenia 
szkoły przez Józefa Radwańskiego i jej rozwoju 
od skromnej 2-klasowej placówki przygotowu-
jącej młodzież do podjęcia nauki w szkołach 
średnich, poprzez progimnazjum, do pełnego 
ośmioletniego gimnazjum. Kolejny etap to lata 
1918 – 1929, kiedy szkoła rozwija się jako pry-
watne gimnazjum kierowane przez Kazimierza 
Tomaszewskiego i Ignacego Rolińskiego. O zna-
czącej pozycji placówki w łódzkim środowisku 
oświatowym świadczy fakt, że właśnie ta szkoła 
została upaństwowiona przez Ministerstwo 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 
Słuszność tej decyzji potwierdzono w latach 
1929 – 1939, kiedy szkoła nadal rozwijała się 
i, zmieniając swoją siedzibę, polepszała bazę 
materialną. Dokonano tego pod kierownictwem 
kolejnych dyrektorów, szczególnie Rajmunda 
Bromirskiego i Hieronim Urbana. Przerwa oku-
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pacyjna w latach 1939 – 1945 jest szczególnym 
okresem dla nauczycieli, uczniów i absolwentów, 
którzy zostali poddani najtrudniejszemu egza-
minowi zorganizowanemu przez Historię. Lata 
1945 – 1965 to kolejny okres odbudowy i utrwa-
lania wiodącej pozycji szkoły na terenie Łodzi. 
Szczególne zasługi w tym dziele należą do dyrek-
tora Norberta Filutowicza, kierującego szkołą 
przez 17 lat. Sukcesy, ale przeniesienie placówki 
do nowego budynku „tysiąclatki” wiele osób zwią-
zanych ze szkołą uznało za porażkę. W nowym 
miejscu szkoła nadal utrzymywała znaczącą pozy-
cję wśród łódzkiej oświaty. Udoskonalano przecież 
metody pracy dydaktycznej i wychowawczej coraz 
liczniejszego, bardziej doświadczonego zespołu 
pedagogów. To również zasługi kolejnych dyrek-
torów – Genowefy Adamczewskiej, Bożenny 
Burawskiej, Wiesławy Małkiewicz i Jadwigi 
Sadłochy. Zmiany ustrojowe po 1989 roku wymu-
siły również zmianę podejścia do sposobu funk-
cjonowania placówki, która musiała absolwentom 
szkół gimnazjalnych zaproponować nowoczesną, 
ale także interesującą ofertę dydaktyczną. Udało 
się to zrealizować kolejnym kierującym szkołą 
– Dariuszowi Jędrasiakowi, Jadwidze Bieleckiej 
i Jadwidze Ochockiej.

Trzeba jednak mieć świadomość, że uka-
zanie pełnego obrazu rzeczywistości szkolnej 
na przestrzeni tak długiego okresu jest rze-
czą bardzo trudną, a może nawet niemożliwą. 
W procesie nauczania i kształtowania osobowo-
ści ucznia występują elementy nie poddające się 
ocenie w znanej nam wszystkim skali szkolnej. 
Należą do nich: wiedza i talent pedagogiczny 
nauczycieli, ich zaangażowanie w pracę szkoły, 

ale także zaangażowanie w naukę uczniów i ich 
wytrwałość w osiąganiu wytyczonych celów. 
Produkt finalny, jak się dzisiaj zwykło mówić, 
to ilość uczniów kończących szkołę egzaminem 
dojrzałości i uzyskane przez nich oceny na świa-
dectwie maturalnym. A przecież o efektywności 
pracy szkoły świadczą nie tylko oceny uzyskane 
przez uczniów, ale przede wszystkim ich rzeczy-
wista wiedza oraz postawa moralna wyniesiona 
ze szkoły i weryfikowana codziennie przez życie. 
To właśnie te wartości, których nie da się ująć 
w systematycznym zapisie szkolnym decydują 
o zobiektywizowanej ocenie szkoły, jej nauczy-
cieli, uczniów i absolwentów. W publikacji tej 
można znaleźć dużo faktów utwierdzających 
nas w przekonaniu, że mamy prawo być dumni 
zarówno z pedagogów jak i wychowanków 
„Dwójki”. Jedni i drudzy bardzo dobrze zdali 
wiele egzaminów z życia, szczególnie podczas 
dwóch wojen światowych.

110 lat to dla człowieka często niewyobra-
żalnie długi okres, ponad wiek według jednego 
z poznanych w szkole historycznego systemu 
liczenia czasu. Jest to także bardzo długi okres 
w działalności szkoły jako placówki zajmującej się 
nauczaniem i wychowaniem kolejnych pokoleń 
uczniowskich. Dawno już odeszli od nas nauczy-
ciele i absolwenci, którzy uczęszczali do szkoły 
przed pierwszą wojną światową, i niewielu pozo-
stało z tych związanych z nią przed drugą wojną 
światową, a także ubywa tych związanych z nią już 
w pierwszych latach po tej wojnie. Nic dziwnego, 
przecież od pionierskiego okresu odbudowy szkoły 
ze zniszczeń po drugiej wojnie światowej dzieli nas 
już prawie siedemdziesiąt lat. Okazuje się także, 
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że dla największej liczby absolwentów i pracowni-
ków „Dwójki” określenie „Nasza Szkoła” kojarzy 
się z lokalizacją przy ul. Nowej 11/13 ponieważ 
znajduje się na tym miejscu już pół wieku. Tak 
więc nowe stało się stare, a niedługo być może, 
będzie zabytkowe. 

Konstatacja dotycząca upływu czasu ma 
szczególne znaczenie w kontekście słów Józefa 
Piłsudskiego użytych jako motto tego opraco-
wania. Należy je rozumieć w dwóch wymiarach 
– mówi nam o tworzeniu historii, w którym 
bierzemy codzienny udział, ale nie należy zapo-

minać o jej utrwalaniu, czyli zapisie. Dlatego 
starajmy się tworzyć historię „Naszej Szkoły” jak 
najlepiej, ale także zapisywać ją jak najwierniej. 
Dopisywanie nowych, interesujących rozdzia-
łów w historii II Liceum Ogólnokształcącego 
im. Gabriela Narutowicza w Łodzi traktujmy jako 
obowiązek wobec tych, którzy robili to w prze-
szłości. Musimy mieć świadomość, że „Dwójka” 
to jest depozyt pozostawiony nam w celu prze-
kazania go kolejnym pokoleniom jako tradycji 
obligującej je do tworzenia dalszej części dziejów 
szkoły.

Dyr. Wiesława Malkiewicz  
podczas odwiedzin szkoły

Absolwenci z 1952 roku  
przed pomnikiem Patrona Szkoły
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