
Maj 1959 

 

Natyraliśmy się wszyscy, nie dojedli, nie dospali, 

Prezes sterczał nam nad głową niby średniowieczny kat. 

Z pewną siebie ważną miną nic nie robił Znamierowski, 

udzielając wszystkim wokół niesłychanie mądrych rad. 

 

Latourowi dziesięć kilo spadło w ciągu pół tygodnia, 

Z Rybińskiego jedna nitka, Bojankiewicz leci z nóg, 

Dangel wysechł na sucharek, a Nowicki zachrypnięty 

na koncercie w Dniu Hutnika ledwo szeptem mówić mógł. 

 

Wreszcie nadszedł dzień radosny, już od dawna wyglądany. 

Poszła o nim wieść stugębna do osiedli, wsi i miast. 

Dwustu miłych starszych panów i kobieta na okrasę 

urządzają – straszne rzeczy! – koleżeński – Boże! – zjazd! 

 

Co się na tym zjeździe działo, kronikarze raczej milczą. 

Co zaś gminne wieści głoszą, nie przytaczać lepiej tu. 

Jutro w „Hodowcy Poziomek” będzie o tym reportażyk, 

więc możemy się wyłączyć. Do widzenia! Cześć! Adju! 

 

Zanim z następnego zjazdu wypełzniemy na czworakach, 

pamiętajmy historyczny dziewiątego maja dzień. 

Zresztą, co tu dużo mówić – za głęboko w sercu utkwił, 

by się zatarł we wspomnieniach, bez wrażenia odszedł w cień. 

 

A na samo zakończenie są życzenia dla prezesa. 

Żyj nam długo i prezesuj chociażby i dwieście lat! 

Jak 100 kwiatów rozkwitało, tak niech teraz nam rozkwita 

najmilsze Stowarzyszenie, nasz kochany drogi kwiat! 

 

P.S. Po sześćdziesięciu latach – w 2019 roku – dla pamięci – krótkie informacje o osobach 

wymienionych w wierszyku.  

Prezes. Prezesem reaktywowanego Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły im. Tadeusza 

Czackiego został Andrzej Rafalski – absolwent z 1934 r. – pomysłodawca po 1956 roku 

nadania jakiejś szkole w Warszawie imienia Tadeusza Czackiego i przekazania jej Sztandaru 

Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Czackiego oraz tradycji tej Szkoły. Padło na naszą szkołę 

– Liceum nr 27 – mieszczące się wtedy przy ul. Karowej 18. Był mózgiem i motorem grupy 

przygotowującej zjazd wychowanków oraz współpracującej z dyrekcją szkoły (dyr. Irena 

Porębska i z-ca Felicja Cieślukowa) przy przygotowywaniu uroczystości 9 maja 1959 roku. 

Niestety, nie spełniły się życzenia długiego prezesowania. Andrzej Rafalski zmarł nagle już w 

1962 roku. 

Początkowo przyjęto nazwę Stowarzyszenie b. Wychowanków, po kilku latach zmieniono ją, 

uznając, że wychowankiem jest się też po ukończeniu Szkoły. 

Znamierowski. Juliusz Znamierowski – absolwent z 1932 r. Członek Komisji Rewizyjnej 1. 

kadencji. 

Latour. Zbigniew de Latour – absolwent z 1934 r. Sekretarz Zarządu 1. kadencji.  



Rybiński. Było trzech braci Rybińskich: Jerzy – absolwent z 1938 r., Czesław – absolwent z 

1940 r., Tadeusz – absolwent z 1944 r. Tu chodzi o Jerzego Rybińskiego. Członek Zarządu 1. 

kadencji, przewodniczący sekcji klubowo-towarzyskiej. 

Bojankiewicz. Kazimierz Bojankiewicz – absolwent z 1934 r. Członek Zarządu 1. kadencji, 

przewodniczący sekcji historycznej. 

Dangel. Jan Dangel – absolwent z 1938 r. Członek Zarządu 1. kadencji, przewodniczący 

sekcji patronatu. 

Nowicki. Tadeusz Nowicki – absolwent 1937 r. Oprócz pracy w Polskim Radiu (m.in. w 

„Muzyce i Aktualności”) pracował też jako konferansjer i prowadził wiele koncertów. 

Kobieta na okrasę. Krystyna Rafalska – żona Andrzeja Rafalskiego. Prowadziła 

korespondencję ze zgłaszającymi się na zjazd, założyła kartotekę zgłaszających chęć 

wstąpienia do Stowarzyszenia. Całe biuro zjazdu mieściło się w mieszkaniu państwa 

Rafalskich, także wszystkie spotkania organizacyjne odbywały się u nich. Po zjeździe do 

wszystkich, którzy z przyczyn losowych nie mogli wziąć w nim udziału, wysyłała materiały 

zjazdowe. Chociaż nie była wychowanką „Czackiego”, do końca brała czynny udział w życiu 

Stowarzyszenia. 


