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Otwock: 100-1ecie Liceum Ogolnokształcącego im. K. l. Gałczyńskiego

Tu mij ary najl epsze lata
część artystycznąwypełniła oczywiścietwórczośćGałczyńskiego. Młodzież spisała się konceńowo

Wzruszenia, śmiech,

zaduma, refleksje, masa

wspomnień -każdy z kilkuset

gości jubileuszu najstarszej

szkoły średniej w Otwocku
przeżywał ten dzień chyba

w podobny sposób. W auli

,,Gałczy na" zasiadali przede

wszystkim jego absolwenci
z dziesiątek roczników,
w tym mistrz sceny aktor
lgnacy Gogolewski

PRZEMEK 5KOCZEK
przemek.skoczekplinia.com.pl

imnazjum koedukacyjne z in-

ternatem w Orwocku przyj-
muje dzieci do klas: wstę-

pnej, 1, 2 i 3. Wiadomość w War-
szawie, Wilcza Nr. 6-7; od 10-11

w Otwocku w Stowarzyszeniu
,,Spójnia", od 11-1. Początek lekcji
15 września" - taki anons został
opublikowany w dzienniku ,,Kur-
jer Warszawski" w numerze 241

z 1 września I9I9 roku. Wtedy
właśnie rozpoczęła działalność pla-

cówka, której bezpośrednim konĘ-

nuatorem jest obecne LO im. K.1.

Gałczyńskiego. Idea utworzenia
gimnazjum w Willach Otwockich
jest jednak dużo starsza, bo już
w 1906 roku pojawiła się w ,,Prze-
wodniku po Otrvocku i jego okoli-
cach". tsyła jednym z przejawów
kształtowania się lokalnej społecz-
ności. W swojej monografii szkoĘ
cytat z tego przewodnika zamiesz-
cza Stanisław Zając, Pisano wów-
czas: ,,}esteśmy przekonani, że

Otwock jest tą miejscowością,
w której powinno stanąć gimnaz-
jum higieniczne, pfzeznaczone
w pierwszyrn rzędzie dla wątłej
i słabowitej młodzieży. Szkoła śred-
nia na świeżym powietrzu wśród
sosnowego lasu, w bliskości War-
szawy byłaby dobrodziejstwem dla
społeczeństwa".

Cei zrealizowano 13 lat pó-
źniej. Pierwszą stedzlbą szkoły był
drewniany budynek przy ul. War-
szawskiej. Kolejna zna|azła się już
bliżej, bo przy ,i. Karczewskiej.
Gmach niedoszłego kasyna, rv któ-
rym liceum znajduje się do dziś,
przeżflaczono do celów edukacyj-
nych dopiero po wojnie, choć taki
pomysł pojawił się już w latach 30.

Ńaukę rozpoczęto tu w roku szkol-
nym 1946l1947.

Troje dyrektorów liceum. W środku Edward Nietubski (1967_1985}

z lewej Wojciech Dziewanowski (1991 -201 1 ), z prawej jego

{



REtAoE 25

Córka patrona szkoły, Kira Gałcryńska, opowiadała o ojcu.
Obok niej Jacek Czarnowski

Wagary i pasje

Gala jubileuszowa. która odbyła się
w piątek, II października, choć
trwała ponad trzy godziny, mijała
w błogiej atmosferze. Wlpełniły ją
przemówienia, rys historyczny,
wspomnienia, opowieści, życzenia
i podziękowania - jak to na urodzi-
naó, 100 lat to wiele pokoleń absol-
wentów. Niejeden jest dla szkoły
powodem do dumy za sprawą swo-
jej kariery osiągnięć, życiowych wy-
borów. Na widowni można było
wpatrzyć m.in. }erzego Baczyn-
skiego, redaktora naczelnego Ęgod-
nika ,,Polityka", związanego od lat
z T elewizjąP olsĘ dziennikarza Piotra
Poleskiego - autora populamego .Sa-
natorium miłości", czy wielkiego ak-
tora Ignacego Gogolewskiego. Wielu
absolwentów jest także wśród lokal-
nych samorądowców oraz dziŃacn1
społecznych i kulturalnych.

|ak na uroczystość tŃ podniosłą
było w niej zadzińająco mało patosu.
To duzy plus. Zamiast tego sięgnięto
po zabawne wspomnienia, choćĘ do-
tyczące Ignacego Gogolewskiego.
I jemu, jak się okazuje, nie obce byĘ
wagary. W otwockim girnazjum za-
szczepiono muteż miłość do poezji,w
czym zasługa ówczesnego dyrektora
Tadeusza Parnowskiego. - To on za-
chęcił mnie do udziału w konkursie
recytatorskim, w lłórym njąłem dru-
gte miejsce, mówiąc .Odę do
młodości". Ten sam wiersz powtó-
rryłem potem na egzaminach do
szkoĘ teatralnej - wspominał aktor.
I zarazpotem wyrecytował fragment
tekstu, a jego słabiu&i dotąd głos (ma

juz 88 lat) zaczĄ na$ebrzmieć ńcrym
davon, jakbymistrz znalazł się na sce-
nie Teatru Narodowego, którego
wciąż (!) jest aktorem.

W dowód uznania mniejszej
auli na parterze liceum nadano imię
Ignacego Gogolewskiego. Patronem
auli głównej został Franciszek
Adamski, zasłużony dla szkoły nau-
czyciel, związany z nią przez liJka
dekad. Odsłonięcie pamiątkowych
tablic było kulminacylnlłn momen-
tem obchodów

Zielona Gęś

W zruszającym momentem byĘ krót-
kie wspomnienia Kiry Gałczyńskiej,
córki patrona szkoĘ, która z radością
prĄ{a nproszenie nd jubileuszowe
spotkanie. Opowiedziała trochę
o ojcu i jego spuściźnie, przekazala
do szkolnej biblioteki kilka jego
książek oraz zadeklarowała chęć spot-
kania z uczniami,,Gałcn,na".

Duch poety, sĘłrącego z wiel-
kiego poczucia humoru, często sur-
realistycznego, unosi się nad szkołą
od lat. Gałczyński jest patronem li-
ceum od 1966 roku. Udało się to
przeforsować mimo niechęci Ko-
nritetu Miejskiego PZPR. |emu też
(Gałczyńskiemu, nie komitetowi)
dedykowany był występ arty-
sty czny przy gotowany pvez ucztiów
pod okiem polonistek Katarryny
Kałuszko i }adwigi Gołaszewskiej.
Tańczono, śpiewano, recyto-
wano, skrzył się humor, grała mu-
zyka, a na to wszystko spoglądała
z ironicznym uśmiechem Zielona
Gęś. W czarnpcylindrze, l

Galę poprowadzili dawni uczniowie: Adriana Jakubowska
iMariusz Kopyt

Pocźy sztandarowe były dwa. Nor^ry, ze sztandarem sprezentowanym
z okazjijubileuszu, oraz ten sprzed pół wieku - nadal w kompleciel
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Wśród gości specjalnych pojawił się lgnacy Gogolewski


