Historia szkoły w pigułce
1945 - 2020

Zebrali:
Tomasz Otręba i Beata Kossakowska-Szwałek

1945 – 4 września
Narodziny szkoły - inauguracja pracy polskiego Państwowego Gimnazjum i Liceum
Żeńskiego. W 8 oddziałach czteroklasowej szkoły naukę rozpoczyna 212 uczennic;
siedziba szkoły mieści się w neogotyckim czerwonym gmachu u zbiegu dzisiejszych
ulic Wyzwolenia i Marii Skłodowskiej –Curie ( obecnie siedziba Rady Miasta; w
czasie wojny w budynku tym mieścił się szpital). Dyrektorem szkoły zostaje dr Irena
Pietrzak-Pawłowska.

1946
Utworzono pierwszy Samorząd Szkolny ( 2 maja)
Otworzono pierwszy sklepik szkolny z materiałami piśmienniczymi, oparty na
zasadach spółdzielczości.

1948
Szkole nadano Sztandar i imię Wojciecha Kętrzyńskiego; na Sztandarze umieszczono
postać Matki Boskiej Częstochowskiej na tle znaku Rodła i wezwanie „ Co dzień
Polak narodowi służy”.
Szkole nadano nazwę - Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Żeńska
Szkołę opuściły -pierwsze w jej historii - maturzystki.

Lata 50-te
Rodzi się tradycja Balu Maturalnego zwanego Studniówką. Dotychczas tylko raz – w
1982 roku, ze względu na trwający wówczas stan wojenny – studniówka nie odbyła
się.

1951
Szkole nadano nazwę II Liceum Ogólnokształcące oraz wprowadzono

zasadę

koedukacyjności nauczania. Placówce odebrano imię Wojciecha Kętrzyńskiego;
Sztandar szkoły został ukryty przez ówczesnego katechetę, ks. Małachowskiego na
terenie Parafii Św. Józefa. Po śmierci księdza ślad po Sztandarze zaginął.

1966 ( 17 stycznia)
Obchody 20-lecia liceum - szkole nadano imię Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
i przekazano drugi w historii sztandar; na uroczystości obecna była żona poety Natalia
Gałczyńska i pierwsza dyrektor szkoły prof. dr Irena Pietrzak-Pawłowska.

1969 - 1974
Redagowane jest pismo młodzieży szkolnej "Monitor" , powstałe m.in. z inicjatywy
Wojciecha Reszczyńskiego - dziennikarza, pierwszego prezentera Teleexpresu.

Lata 70-te
Jesteśmy pierwszą szkołą w województwie, która pozwoliła na dowolność strojów i
fryzur.

Młodzież

wyróżniała

się

wówczas

barwnością,

nonkonformizmem,

akceptowaną przez nauczycieli swobodą zainteresowań i inicjatyw.

1970
Szkoła przenosi swoją siedzibę na ul. K.R. Małłków 3. Roztacza się stąd piękny
widok na najstarszą część miasta. Obecna siedziba szkoły mieści się na byłym
„Katowskim Wzgórzu”. W średniowieczu

znajdowała się tutaj podobno miejska

szubienica.

1976 - 77
Wybudowano dużą salę gimnastyczną i pomieszczenia dla biblioteki.

1984
Utworzony zostaje Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, w skład którego wchodzi
II liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. K.I. Gałczyńskiego
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ( założone w 1945 r. pod nazwą I Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych)

1985
Obchody 40-lecia szkoły.

1989
Powstają klasy autorskie –inicjatywa nauczycielek II LO – Alicji Jagosz, Janiny
Kiszkurno, Elżbiety Matczuk i Krystyny Szymańskiej. Uczniowie pracują wg
niekonwencjonalnych programów, organizowane są też letnie i zimowe obozy
naukowe. Idea klas autorskich zamiera od 1993 r. wraz z pojawianiem się
niepaństwowych szkół średnich.

1995
Z inicjatywy pani Barbary Święcickiej ( Juszkiewicz)

powstaje

szkolny teatr

Nieskromny.
Uroczystości z okazji 50-lecia szkoły.

1997
Tradycyjne

boksy

szatniowe

zaczęto

zastępować

indywidualnym

szafkami

uczniowskimi.

1999
W wyniku reformy systemu edukacji w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
zostają powołane dwie nowe szkoły:
Gimnazjum Nr 2
Gimnazjum dla Dorosłych

Od 2000
Wprowadza się całodobowy monitoring budynku i terenu szkoły.

2001
Powstaje MCI - Mulimedialne Centrum Informacji - w skład którego weszły :
biblioteka, czytelnia i strefa ucznia.

2002
Szkoła zostaje przekształcona z 4-letniej szkoły średniej w 3-letnią szkołę
ponadgimnazjalną.
Powstaje szkolny chór Collegium Juvenum pod dyrekcją pani Joanny Muśko.

2003

Szkoła zostaje przyjęta do ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szkół Aktywnych. Ideę
tego ekskluzywnego klubu stworzyła dr Danuta Nakoneczna.
Powstaje pierwszy oddział klasy dwujęzycznej z niemieckim językiem nauczania.

2004
Uczeń szkoły Maciej Hermanowicz zostaje złotym medalistą V Międzynarodowej
Olimpiady

Geograficznej.(

nauczyciel

W październiku 2005 został studentem

geografii

–

Andrzej

Ciesielski).

Natural Sciences w Trinity College na

angielskim Cambridge University (specjalność astrofizyka ); w 2005 roku WarmińskoMazurski Kurator Oświaty przyznał mu tytuł Primus Inter Pares.

2005
Pierwsi absolwenci 3-letniego LO przystępują do egzaminu maturalnego wg
zreformowanej formuły.
Uroczystości z okazji 60-lecia szkoły.

2007
Po raz pierwszy uczniowie II LO przystępują do DSD II - egzaminu potwierdzającego
umiejętności językowe z zakresu języka niemieckiego.

2009
10 - lecie Gimnazjum Nr 2, szkoła otrzymuje imię i nową nazwę: Gimnazjum Nr 2 z
Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie. Gościem
honorowym uroczystości jest córka patrona szkoły - pani Kira Gałczyńska.

2010
Powstaje pierwszy oddział klasy dwujęzycznej z angielskim językiem nauczania.

2015
Uroczystości z okazji 70-lecia szkoły.
Powstaje nowy chór szkolny Juvenis Cantat pod dyrekcją pani Anny Przegrockiej,
która wcześniej była chórzystką Collegium Juvenum.

2016

II Liceum otrzymuje nową nazwę:

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami

Dwujęzycznymi im. K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie.

2018
Po raz pierwszy uczniowie II LO przystępują do IELTS - egzaminu potwierdzającego
umiejętności językowe z zakresu języka angielskiego.

2019
Historia zatoczyła krąg ( kolejna reforma systemu edukacji).
Przestaje istnieć Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. I.
Gałczyńskiego. Informacje o Gimnazjum znajdziesz TUTAJ.
Ostatni rocznik absolwentów gimnazjum oraz pierwszy rocznik absolwentów nowej
8- klasowej podstawówki rozpoczyna naukę w szkole.
Trzyletnie II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. I.
Gałczyńskiego w Olsztynie zostaje przekształcone w czteroletnie II Liceum
Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie, które do zakończenia
cyklu prowadzi oddziały trzyletniego liceum.
Budynek szkoły przechodzi termomodernizację,
częściowy remont wnętrza budynku.
Powstaje nowy teatr szkolny Małe Dionizje

2020
Przestaje istnieć Gimnazjum dla Dorosłych.

Życie toczy się dalej...

remont sektora sanitarnego oraz

