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Czacki Festiwal Teatralny jest najstarszym 
szkolnym festiwalem teatralnym 
w Warszawie - odbywa się co roku, 
nieprzerwanie od niemal 30 lat. Jego 
obecny kształt jest wynikiem szeregu zmian, 
dokonywanych przez nauczycieli i uczniów. 
Z inicjatywą stworzenia Festiwalu wyszli 
uczniowie naszej Szkoły w 1988 r.
Rok wcześniej młodzież wystawiła dla 
szkolnej publiczności dwa przedstawienia. 
Zachęcona pozytywnym odbiorem sztuk, 
wpadła na pomysł zorganizowania 
w kolejnym roku imprezy teatralnej na 
większą skalę. Wówczas nikt nawet nie 
przypuszczał, że za kilka lat impreza stanie się 
najważniejszym punktem w roku szkolnym 
każdego Czackiewicza.
Dziś Festiwal Teatralny w Czackim to wielkie 
przedsięwzięcie angażujące całą Szkołę i nie 
tylko - oprócz uczniów, nauczycieli, rodziców 
i absolwentów uczestniczą w nim także 
partnerzy i sponsorzy, tacy jak: Fundacja 
Liceum Czackiego, Rada Rodziców, Teatr 
Roma, Teatr Polski czy firmy prywatne. 
Pod względem przygotowania technicznego 
i poziomu sztuk wystawianych przez 
poszczególne klasy bardziej przypomina 
profesjonalne imprezy niż szkolną zabawę 
w teatr.

FestiwalTeatralny

Przygotowania do do czterech grudniowych dni 
Festiwalu trwają każdego roku od września. 
Od początku do końca jest to dzieło uczniów. 
Odbywa się konkurs na logo
i jingiel, młodzież kręci zwiastun i prowadzi 
stronę internetową Festiwalu. Do życia 
powoływanych jest dziewięć sekcji, które 
zajmują się techniczną stroną wydarzenia. 
Uczniowie układają program, organizują próby, 
przygotowują nagrody, wybierają jury, budują 
scenę, zajmują się oświetleniem, akustyką, 
utrzymują porządek, sprzątają, prowadzą 
kawiarenki, redagują i drukują „Gazetę 
Festiwalową” i wykonują wiele innych prac.
Festiwal to także zwiastun i Telewizja 
Festiwalowa na YouTubie. Nad ogólnym kształ-
tem i przebiegiem całego wydarzenia czuwa 
szefostwo – dwoje uczniów z najstarszych klas. 
A nauczyciele? Nauczyciele służą pomocą 
i dobrą radą, obserwując z ogromną 
życzliwością i nie mniej ogromną dumą 
poczynania swoich podopiecznych.



 Festiwal Teatralny to ważne wydarzenie w życiu 
Czackiewiczów. Na tych kilka dni życie szkolne 
zamiera, a w powietrzu unosi się magiczna 
atmosfera teatru. Uczestnictwo w Festiwalu to 
nie tylko świetna zabawa, ale i niepowtarzalne 
przeżycie, ciężka praca, prawdziwa szkoła 
dorosłego życia. Uczy odpowiedzialności, 
pracy w grupie i współdziałania. Uczniowie 
zyskują również niezapomniane wspomnienia 
i prawdziwe przyjaźnie na wiele lat. Nie sposób 
przecenić edukacyjnych, wychowawczych 
i integracyjnych wartości Festiwalu. Znikają 
granice między rocznikami i profilami, uczniami
i nauczycielami, wszyscy dążą do wspólnego celu 
– aby Festiwal wypadł dobrze i aby świetnie się 
bawić.

„Cztery dni Festiwalu i przygotowania do niego to najmilej spędzony czas. 
To naprawdę trzeba przeżyć i zobaczyć” 

Absolwent

Pomysłów na spektakle nie brakuje. Na scenie 
prezentowane są zarówno adaptacje, jak i sztuki 
na podstawie scenariuszy autorskich uczniów. 
Każda klasa przygotowuje jedno przedstawienie 
(w ciągu trzech dni prezentowanych jest 15 
sztuk biorących udział w konkursie), oprócz 
tego wystawiane są również spektakle 
międzyklasowe. Na deskach Festiwalu 
Teatralnego pojawiają się sztuki wystawiane 
przez nauczycieli, a w grudniu 2013, 2014 i 2015 
roku oklaskiwaliśmy spektakle brawurowo 
zaprezentowane przez rodziców naszych 
uczniów. W przerwach pomiędzy sztukami 
widzowie mogą spędzić czas w kawiarenkach 
prowadzonych przez uczniów. Można tam 
również obejrzeć transmisję z przedstawień. Na 
zakończenie Festiwalu organizowana jest Gala, 
na której ogłoszeni zostają nominowani oraz 
nagrodzeni aktorzy i sztuki. Nagrody tworzą 
własnoręcznie członkowie sekcji plastycznej, 
a laureaci Małego i Wielkiego Grand Prix 
otrzymują możliwość wystawienia spektaklu na 
deskach jednego z teatrów warszawskich.
Festiwal gościł takie znakomitości, jak 
Aleksander Bardini, Gustaw Holoubek, Andrzej 
Seweryn, Olgierd Łukaszewicz, Agata Kulesza i 
inni.
W grudniu 2014 r. miał miejsce pokaz (Grand 
Prix 27 FT) „Wesela” w wykonaniu IIIb na 
uroczystości wręczenia stypendiów Ministra 
Edukacji Narodowej w siedzibie naszej Szkoły.
 



„..Gratuluję WASZEGO BZIKA TEATRALNEGO!!! To fantastyczna robota-zabawa WASZ FESTIWAL, to coś ważnego. Wasze 
zaangażowanie najważniejsze.”
Olgierd Łukaszewicz, 2012

„…Gratuluję z całego serca rezultatów. Życzę pięknego ciągu w przyszłych latach.
Z wyrazami szacunku i podziwu”

Andrzej Seweryn, 2013

„Jestem pierwszy raz i jestem zupełnie olśniony i zdumiony waszym zainteresowaniem teatrem w ogóle. Więc gdyby ode mnie 
zależało, zrobiłbym wszystko, żeby rozpowszechniać tę wiadomość, że w Liceum Czackiego uczniowie zajmują się teatrem w taki 

sposób spontaniczny, przez nikogo nienakazany, tylko z własnej inicjatywy.”
Gustaw Holoubek, 1991

KOCHANI! WASZA PASJA JEST DLA MNIE PRAWDZIWĄ INSPIRACJĄ. Dziękuję
Agata Kulesza, 2015

„W 1987 roku moja klasa humanistyczna, zainspirowana przez polonistkę, prof. 
Barbarę Witkowską-Mazur – entuzjastkę teatru, wystawiła fragmenty Ferdydur-
ke a na 8 Marca fragmenty Potopu. W tymże roku, w Zamoyskim, miał się odbyć 
Przegląd teatralny dla szkół licealnych. Klasa pomyślała o wystawieniu tych „swo-
ich” sztuk, ale że był czerwiec (i za chwilę wakacje) z lenistwa odpuszczono sobie 
występ w Zamoyskim… Padła propozycja Witka Załęskiego - A dlaczego by nie 
Przegląd teatralny w Czackim? 
Na I Festiwalu wystawiono niewiele sztuk. Było siermiężnie ale ciekawie. 
Przedstawienie „Hart ducha” wg. Vonneguta ( reż. Kuba Duszyński), tak się 
spodobało, że cała widownia „wpadła na scenę”. Wygrali. 
Pierwsza scena zbudowana została na ławkach z desek „wypożyczonych na 
chwilę” od Państwa Sawów, którzy „po festiwalu” użyli ich do budowy domku na 
działce… A okna zaciemniano kalkowym „czarnym” perforowanym papierem 
(stosowanym w igłowych drukarkach). Udało się nawet stworzyć z niego „halkę” 
(baldachim) nad i tło za scenę (ilość zużytej taśmy klejącej była ogromna). Papier 
chyba pochodził z Ministerstwa Leśnictwa, jakieś niepotrzebne już wydruki…
Była też klasa informatyczna, która w pełnym składzie wzięła udział w sztuce 
klasowej. Improwizowali i wyszło wspaniale. Wszyscy dobrze się bawili.
I tak stał się FESTIWAL”
Wspominali prof. Joanna Maślankiwicz-Kuran i prof. Witold Kuran


