︙ SŁOWO OD REDAKCJI ︙

TROPEM CZACKIEGO DUCHA

S

pójrzmy wstecz. W 1967 roku szkoła zostaje przeniesiona do dobrze znanego nam gmachu przy ulicy Polnej 5. Po latach tajnych kompletów i przeprowadzek „Czacki” wreszcie
zajmuje stałą siedzibę. Jednak ani wielokrotna zmiana lokalizacji, ani czasy teoretycznego
niebytu nie powodują zastoju czackiego życia.
Szkolny duch trwa – rocznik za rocznikiem kultywuje sięgające przedwojennych czasów
tradycje, jednocześnie wprowadzając zmiany. Powstaje fundacja, w czackim kalendarzu
pojawiają się pierwsze wydarzenia kulturalne, a także zimowe wyjazdy na Stożek.
Tak powstaje liceum znane dziś nam wszystkim – uczniom, absolwentom, nauczycielom,
pracownikom szkoły – razem od 140 lat nieprzerwanie tworzymy czacką społeczność. I do niej
właśnie kierowany jest jubileuszowy numer naszego „Czadka”.
Maria Łomiak, redaktorka naczelna
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PROGRAM OBCHODÓW 140-LECIA SZKOŁY
PIĄTEK, 14 PAŹDZIERNIKA
9.00
10.00
12.00
12.30

Msza św. w kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela w Warszawie
ul. Marszałkowska 37
Uroczystość jubileuszowa, połączona ze ślubowaniem pierwszoklasistów
ul. Polna 5, na sali gimnastycznej
Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci prezesa Stowarzyszenia Wychowanków
Bronisława Chodorowskiego
Część artystyczna w sali nr 20

Po uroczystościach zapraszamy serdecznie na poczęstunek do kawiarenki w sali nr 6!

SOBOTA, 15 PAŹDZIERNIKA
10.00-18.00
10:00-11.00
11:15-12:15
12:30-13:30
13:45-14:45
15:00-16:00:
16:30-18:00

Dzień otwarty dla absolwentów, występy dzisiejszych i byłych uczniów szkoły:
Bolek Twardziak & Jakub Włoszczuk, Marysia Turowska & Jakub Włoszczuk,
Jakub Włoszczuk
Damian Kułakowski, Emma Pilch, Kajetan Cygański-Bolski, Grzegorz Prokopczuk
Bolek Twardziak & Grzegorz Maciąg, Łukasz Furman, Dariusz Geller, Ania Nguyen Viet
Kuba Wydrzyński & Adam Świderski, Jacek Niemaszyk,
Kasia Kawałek & Zofia Kiniorska
„Grupa białośpiewna”, Diana Kuls & Przyjaciele (Ula Borkowska , Zosia Kiniorska,
Michał Bartmiński, Piotr Pruszkowski), Diana Kuls
Kasia Przybysz, Ania Hynowska. Kabaret Niplodram, M. Miękus & Przyjaciele

WYSTAWY TOWARZYSZĄCE
PRZEDWOJENNY KRZEMIENIEC
Sala nr 2
STEFAN KISIELEWSKI: 105. ROCZNICA URODZIN, 25. ROCZNICA ŚMIERCI
Biblioteka
OD „PROMIENIA” DO „CZADKA”
Biblioteka
Z ARCHIWUM SZKOŁY I STOWARZYSZENIA: FRAGMENTY NAJSTARSZEJ KRONIKI
Wnęka na I piętrze
KALENDARIUM
I piętro
WYBITNI ABSOLWENCI
Tablice na korytarzach
POZNALIŚMY SIĘ W CZACKIM, WYSTAWA ZDJĘĆ
Wnęka na II piętrze
I KTO TO MÓWIŁ? FOTOMONTAŻE Z NAJSŁYNNIEJSZYMI TEKSTAMI NAUCZYCIELI
Wnęka na II piętrze
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NAUKA, ZABAWA I PIENIĄDZE
Wywiad z Panią Dyrektor Anną Koszycką
Mateusz Mielczarek: Minęło 140 lat od powstania Czackiego. Jaką ma Pani wizję na przyszłość, tę bliższą i tę dalszą?
Anna Koszycka: Mówienie o przyszłości jest
trudne, ponieważ nie wiemy, jak będzie wyglądał system edukacji w Polsce. Chciałabym, aby
Czacki zachował swoją unikatową formułę –
łączenie praktycznych umiejętności z nauką.
Mam nadzieję, że do tradycji naszej szkoły dołączy Czacki Second Hand*, czyli porządki w szatni w trochę innej formie.
MM: A Czacki kiedyś i dzisiaj?
AK: 30 lat temu było to zwykłe, niczym nie wyróżniające się liceum. Poważna zmiana zaszła,
kiedy dyrektorem Czackiego została Teresa Elmerych-Kuran. Podczas jej kadencji szkoła zaczęła organizować wydarzenia takie, jak
Festiwal Teatralny, czy Czacki Second Stage.
Czacki dzisiaj? Uważam, że jesteśmy liceum, które w podejściu do ucznia jest liberalne – traktujemy licealistę jako partnera. Kolejna zaleta to
różnorodność profili, każdy uczeń wnosi coś
innego w życie szkoły. Uważam to za wielkie
zalety i chciałabym, żeby tak pozostało.
MM: Główne zalety Pani wymieniła, a są jakieś
wady?
AK: Zdecydowanie budynek, chociaż ma to swoje plusy – ciasne, ale własne. Jest ciasno,
zwłaszcza na przerwach, gdy pierwszoklasiści
robią tłum pod tablicą z ogłoszeniami ...
[śmiech]
MM: Muszę stanąć w obronie moich rówieśników! Tłoku robimy coraz mniej.
AK: Mówiąc poważnie, to miejsca trochę brakuje. Doskwiera nam zwłaszcza brak hali sportowej – stąd WF na „zerówkach” – i ciasnota
w szatniach. Kiedyś była u nas delegacja ze
Stanów Zjednoczonych, byli zachwyceni naszymi wnętrzami, zwłaszcza tym, że każda klasa

jest unikatowa, czyli tragedii nie ma.
MM: Rozmawialiśmy o kulturze, pora na naukę.
AK: Wyniki mamy fantastyczne. Wszyscy zdają
u nas matury. Najbardziej cieszy mnie, że nasi
uczniowie nie boją się startować w olimpiadach,
w zeszłym roku w szkolnych etapach olimpiad
przedmiotowych i tematycznych udział wzięło
351 Czackiewiczów (dwa lata temu – 224, przed
trzema laty – 180), do drugiego etapu przeszło
151 (w latach ubiegłych odpowiednio: 115 i 73)
licealistów. Zajmujemy drugie miejsce pod
względem liczby laureatów w Warszawie,
a trzecie, jeżeli chodzi o wysokość progów –
średnio ok. 186 pkt.
MM: W Czackim nie ma mundurków, czy kiedyś
było inaczej?
AK: Nie. Kiedyś były czapki, ale mundurków nie
było. Pamiętam uczennicę, która miała idealny
przedziałek na głowie. Jedna połowa była niebieska, a druga czerwona. Uważam, że nieważne, co masz na głowie, a ważne, co masz w głowie.
MM: Na koniec – ma Pani jakieś marzenia?
Oczywiście, jak każdy z nas.
MM: A związane z naszą piękną szkołą?
AK: Tak. Kiedyś powiedziałam, że jeżeli wygram
w totka, to wybuduję ogromną salę widowiskową. Problemy są dwa: muszę wygrać, a jeżeli
wygram, to musi być to spora kwota.
*Nazwę Czacki Second Hand wymyśliła Pani prof.
Dorota Kalenik

Rozmawiał: Mateusz Mielczarek
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CAŁY CZACKI W „CZADKU”
Wow, to naprawdę się dzieje! Piszę do „Czadka” jako absolwent. Niesamowite uczucie być
pierwszakiem, naczelnym, maturzystą, a w końcu dołączyć do tego grona wyrośniętych licealistów, zawsze gdzieś kręcących się przy szkole. I każdy z nas inaczej wspomina Czackiego, i każdego co innego ściąga na Polną myślami. Sto czterdzieste urodziny szkoły to idealna okazja na odrobinę wspomnień oraz historii. W moim przypadku będzie to historia „Czadka”.
Udana reaktywacja
Wrzesień 2013. Na jakimś zastępstwie z Panią profesor Kalenik spytałem, czy Czacki posiada gazetkę szkolną. Odpowiedź wydawała mi się oczywista, a jednak Pani profesor nie potrafiła
zdecydowanie potwierdzić. Otóż redakcja dopiero się tworzyła. Gdyby ktoś dociekliwy zerknął na
stronę Czackiego, dopatrzyłby się luki po majowym wydaniu roku ... 2007. Postanowiłem się zaangażować w reaktywację „Czadka”. W reaktywację, w którą nikt poza redakcją nie wierzył, a która
mimo to się udała. Pisałem o historii. Wydaliśmy trzy numery. Miał być czwarty, jednak przez brak
dostatecznej ilości tekstów nigdy się nie ukazał. Było to jakiś czas po zajęciu Krymu przez Rosję,
przygotowałem więc wywiad z profesorem Chazbijewiczem (tak oto wieść o „Czadku” dotarła do
Związku Tatarów RP). Musiałem go jednak opublikować na facebooku. Tak, tak. W grudniu 2013
założyłem bowiem fanpage „Czadka”, co miało pomóc w promocji kolejnych wydań, a pomogło
„Czadkowi” przetrwać bez wydań.
RedNacz
Na początku drugiej klasy zostałem naczelnym. Matfiz zdominował redakcję. Byłem naładowany energią, której prawie nikt nie podzielał. Nie wiedziałem też nic o organizowaniu gazetki.
Pomimo początkowych trudności odnieśliśmy sporo sukcesów. Dzięki bezustannemu zanudzaniu
znajomych „Czadek” stał się bardziej znany. Przygotowaliśmy wywiady z kandydatami na konsulów („Czy popieracie pokój, dobrobyt oraz braterską pomoc bliźnim na całym świecie?”). Przez
dłuższy czas redagowaliśmy treść wyświetlaną na szkolnych ekranach (były to niepowalające innowacyjnością prezentacje multimedialne). Piękną, a zarazem denerwującą cechą Czackiego jest
chaos. Nikt nic nie wie, nikt za nic nie odpowiada, a pod koniec wychodzi coś fajnego. Dokładnie
tak było z ekranami, a dalej z całym „Czadkiem”. Nigdy teksty nie przechodziły przez żadną kontrolę spoza redakcji, nigdy nikt nie powstrzymywał naszych pomysłów, by nie powiedzieć, że nikt
się nimi nie interesował, póki się gdzieś w szkole nie pojawiły. Wróć. Miejscem, w którym
„Czadek” zawsze budził zainteresowanie, jest biblioteka. To właśnie tam doładowywałem energię, kiedy mi jej brakowało. Ewentualnie piłem kakao w kubku redaktora naczelnego, który dostałem na Mikołajki (dzięki Mania!).
Jeśli Czacki uczy, to mogę z pewnością stwierdzić, że „Czadek” wychowuje. Tak samo jak
wszystkie rzeczy, które można znaleźć w naszej szkole poza nauką. Zachęcam każdego do odkrywania Czackiego całego budowanego oddolnie, często poza budynkiem. Na imprezach w równym
stopniu jak podczas stukania w klawiaturę przy własnym biurku. Matura się zacznie i się skończy
(trust me). Czacki zapadnie w pamięć z zupełnie innych powodów.
Tymoteusz Ogłaza/tokto, IVd
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1/3 JUŻ ZA MNĄ
Refleksja pierwszoroczna
Bardzo nie lubię powracać myślą do tego faktu, że to już rok. Dwanaście miesięcy w Czackim - 365
dni przygody za mną.
Zazdroszczę świeżo upieczonym Czackiewiczom, którzy parę dni temu przeszli przez bramę Czackiego gotowi na 3-letnią podróż w nieznane. Łapczywie i jednocześnie ze zrozumieniem patrzę na
ich twarze. Niektóre są pełne lęku, inne emanują pewnością siebie, ale każda jest inna i każdej jestem ciekawa, bo kryje się pod nią fascynujący człowiek.
Druga c - w moich uszach brzmi to bardzo poważnie. Z jednej strony duma miesza się w moim sercu z niepokojem, a od czasu do czasu z paniką, że czas płynie. I to z zastraszającą szybkością. Z drugiej strony czuję wdzięczność i radość, że mam przed sobą jeszcze 2 lata. Szmat czasu. Trzecioklasiści oddaliby wiele, żeby być na moim miejscu. Ale oni swoją drugą klasę już przeżyli, nie da się tego cofnąć. Mam nadzieję, że będę zadowolona z tego, co zrobię z tym czasem.
Lubię przychodzić na wf na zerówkę. W szkole nie ma jeszcze większości uczniów, jest cicho i ciemno. Zawsze lubiłam chodzić po pustych szkołach. Czacki jest naładowany wspomnieniami. Moja
sala, korytarz, znienawidzone schody, wnęka, nawet toaleta. Wszystko jest znajome i swojskie.
Czuję się tu dobrze, swobodnie. Jestem u siebie. Jestem pewna, że podpisałaby się pod tym większość uczniów oraz absolwentów, którzy przybędą na jubileusz 140-lecia ze wszystkich stron świata. I o to chodzi - w końcu dom naszym drugim Czackim.
Hania Wojtkowska

CZACKI PUNKT WIDZENIA
Czacki - liceum, które żyje własnym życiem. Festiwal,
KAWA, CSS, flagowe czackie wydarzenia, są tylko początkiem. Bycie Czackiewiczem to także codzienne życie, na korytarzu, z ludźmi i z kawą pod pachą. Życie,
które zmienia spojrzenie na świat. Po drętwym okresie
gimnazjalnym nastaje czas, w którym możesz być sobą.
Zadziwione spojrzenia przechodniów czy współpasażerów komunikacji miejskiej zwyczajnie tracą znaczenie.

Na zdjęciu: jedna ze ścian w czackiej szatni
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W ciągu ponad 2 lat w Czackim spotkałam się między innymi z poniższymi sytuacjami:
kilkukrotna konieczność przejazdu komunikacją z dziecięcym rowerkiem pod pachą
(zdecydowanie za małym na osobę mojego wzrostu) – dla dobra festiwalowej sztuki
różni Czackiewicze, w tym szef 27. Festiwalu, jeżdżący na powyższym rowerku po całej
szkole
sanki na szafce? przechowywanie wielkiego podróżnego plecaka w szatni cały dzień, bo od
razu po lekcjach wyjeżdżasz? jasne!
bieganie po szkole w przebraniu Dzwoneczka (nie dało się nie zostawić po sobie śladu
z brokatu!)
sprzątanie lodówki w bunkrze ostatniego dnia przed feriami świątecznymi
zimowy Czacki, czyli uczniowie w ciepłych papuciach, owinięci w koce
odsypianie we wnęce.
Charakterystyczne czackie elementy (z perspektywy tegorocznego maturzysty):
ściany poobklejane plakatami
personalizowane szafki
BROKAT, WSZĘDZIE BROKAT
piżamy - zwierzęta
legendarny już napis “Papież jest cierpliwy” w sali nr 21
wszelkiego rodzaju dekoracje robione przez uczniów, w tym na przykład choinka z rajstop
i przedmiotów znalezionych w szatni.
Jeśli żadna z tych sytuacji nie wydaje Ci się obiektywnie nietypowa, Twój wewnętrzny Czackiewicz
już się rozwinął. Pielęgnuj go i pamiętaj – to Ty tworzysz ten klimat i wspomnienia!
Julia Pilecka

Napis w sali nr 21
autorstwa Marysi
Nasierowskiej z klasy humanistycznej
brzmiał : „Papier
jest cierpliwy”, co
było cytatem z Pani
prof. Bogny Braś.
Pod koniec zeszłego
roku szkolnego został żartobliwie zamieniony.
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PROMIEŃ SZKOLNY - JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?
Przed wojną pierwszy numer „Promienia Szkolnego” ukazał się 20 stycznia 1932 r., ostatni
- 15 czerwca 1939 r. Ogółem wydano 72 numery, w łącznym nakładzie około 8000
egzemplarzy w ciągu ośmiu lat. Było 8 redaktorów, współpracowników 20. Opiekunem
z ramienia szkoły był znakomity polonista profesor Hiacynt Ratyński.
„Promień Szkolny” od pierwszego numeru w roku 1932 do numeru z 1 lutego 1936 r.
był odbijany przez uczniów na hektografie, tj. powielaczu spirytusowym. Tekst był pisany
na maszynie lub rysowany przez specjalną kalkę hektograficzną na papierze kredowym
(matryca) i następnie rotacyjnie przenoszony na papier drukarski w liczbie około 10-20
egzemplarzy. Odbitki były niewyraźne i zamazane. W tej postaci pismo ukazywało się przez
cztery lata. Czasem uzyskiwano tytuł pisma w dwóch kolorach.
W roku 1934 (numery 3 i 4) redaktorzy pisma (koledzy Z. Daszkowski, W. Szober,
J. Borczowski i J. Nowaczek) mogli napisać: „Cóż za radość! Oddaliśmy <Promień Szkolny>
do drukarni!”
Od numeru z 18 lutego 1936 r. „Promień Szkolny” był już stale drukowany.
We wspomnianym 3 numerze z 5 listopada 1934 r. został zamieszczony wiersz „Powrót”
Jana Twardowskiego - wtedy ucznia klasy VIII gimnazjum, chyba po raz pierwszy drukiem.

Czym był „Promień Szkolny” dla uczniów od Czackiego?
Według Bronisława Chodorowskiego
(wieloletniego późniejszego prezesa Stowarzyszenia Wychowanków), jednego z ówczesnych redaktorów: „Był przede wszystkim próbą sił, początkiem
dalszej działalności pisarskiej. „Promień” był obrazem zainteresowań i problemów nurtujących
uczniów, jak też odzwierciedlał życie szkoły i społeczeństwa. Pismo stanowiło niewątpliwie przyjemne
zajęcie dla jego twórców, a miłą rozrywkę dla czytających. Każdy nowy numer był zawsze oczekiwany
z wielkim zainteresowaniem. W pracy całego zespołu redakcyjnego „Promienia” dominowała wielka
pasja twórcza i stałe dążenie do wykonywania swej
pracy możliwie jak najlepiej…”
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O „PROMIENIU”
Wywiad z Krystyną Brodą i Jerzym Langerem
Maria Dowbor-Baczyńska: Czy próbowali Państwo przemycić do „Promienia Szkolnego” treści,
które nie spodobałyby się cenzurze?
Krystyna Broda: Teksty do „Promienia” pisali redaktorzy lub były dostarczane przez uczniów,
mieliśmy też stałych współpracowników, oceny i wyboru tekstów dokonywała redakcja.
Nie pamiętam, żeby była jakaś cenzura, żeby ktoś „zewnętrznie” oceniał teksty, które miały się
znaleźć w poszczególnych numerach i żeby jakieś nie zostały opublikowane. Jeśli tak było,
to załatwiali to nasi opiekunowie z ramienia szkoły.
Jerzy Langer: Nasza szkoła była „normalna”, tzn. dzieci ówczesnych elit politycznych nie trafiały
do nas (taką szkołą był np. Gottwald, a bliżej nas - Dąbrowski), więc nie było de facto żadnego
wielkiego politykowania. Za to było kilkoro nauczycieli starej daty, którzy czasami przemycali
tematy historyczne do poważniejszej refleksji. Z racji lokalizacji szkoła była zanurzona w życiu
kulturalnym (kina, kluby filmowe, obowiązkowe chodzenie do teatrów i potem rozmowy)
i „Promień” odzwierciedlał te preferencje.
A jedyna cenzura, której istnienia byliśmy świadomi, to koledzy, wychowawcy i kilka mam aktywnie nam pomagających.
MDB: W jaki sposób werbowano redaktorów do gazetki?
KB: To było dla nas oczywiste, że nasza klasa IX b przejmie wydawanie „Promienia” od starszych
kolegów, którzy zbliżali się do matury.
Nas nie werbowano, to była działalność spontaniczna, po prostu bardzo chcieliśmy to robić.
„Nasz” pierwszy numer „Promienia Szkolnego” ukazał się 1 października 1962 r. Redaktorem
naczelnym został Jerzy Langer, w Komitecie Redakcyjnym byli Tomek Miłkowski i Krzysiek Matusik. Od numeru 2/88 redakcja powiększyła się o redaktora technicznego – Bohdana Szuszkiewicza, i redaktora administracyjnego – Krystynę Brodę.
JL: W szkole działał radiowęzeł (muzyka) na dużej przerwie (15 minut) i każda klasa i koła zainteresowań tapetowały ściany swoimi gazetkami. Ponieważ lekcje odbywały się w różnych salach,
wiadomo było, co ciekawego się w szkole dzieje.
Pojawienie się ogólnoszkolnej gazetki początkowo było przyjmowane jako kolejny wyskok naszej klasy (jako jedyna miała przez 11 lat tego samego wychowawcę – Stefana Pieńkowskiego,
co było absolutnym ewenementem). Przede wszystkim byliśmy od małego razem. Dzięki temu
nam po prostu chciało się chcieć i inni te nasze aktywne szaleństwa przyjmowali jako normalność, choć nie zawsze to lubili.
A co do personaliów, tak wyszło. Żadnej wielkiej polityki w tym nie było. Było za to fajnie.
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MDB: A jak pokrywano koszty druku „Promienia”?
KB: Wiele prac związanych z wydawaniem, np. przepisywanie tekstów na specjalnych płytach,
wykonywały nasze mamy. „Promień Szkolny” był sprzedawany, ale chyba sprzedaż nie pokrywała kosztów druku, sądzę, ale pewności nie mam, że częściowo druk był opłacany z funduszu Komitetu Rodzicielskiego.
JL: To nie był jeszcze czas biznesowy, więc jakoś nikt z nas tym nie zawracał sobie głowy. To, co
dzisiaj nazywa się pracami społecznymi, było oczywistością i tyle. Każdy robił, co mógł.
Najtrudniej było z rysunkami.
Ale jednak udawało się trzymać w miarę przyzwoity poziom edytorski, jak na owe czasy
i nasze możliwości.
MDB: Jakie relacje panowały w redakcji? Czy zdarzały się kłótnie albo wręcz przeciwnie,
np. „romanse”?
KB: Relacje były niemal rodzinne, znaliśmy się od pierwszej klasy szkoły podstawowej i bardzo lubiliśmy, o żadnych kłótniach nie było mowy, choć prawdopodobnie zdarzały się spory merytoryczne.
A romanse? Chyba nie, ekipa była w większości męska i tyle było do zrobienia…
JL: Romanse były poza gazetkami, a relacje były takie same, jak w klasie. Jak w rodzinie, bo wszy-

Grafika z „Promienia Szkolnego”

Wybrane okładki „Czadka” z lat 2006-2015
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MDB: Jak grono pedagogiczne i uczniowie przyjmowali „Promień Szkolny”?
KB: O ile pamiętam, dobrze, grono pedagogiczne, a szczególnie Pani profesor M. Mazurowa, bardzo nas wspierało, a uczniowie chętnie pisali teksty do „Promienia”, więc wielu było takich, co
chcieli przeczytać teksty swoje lub o sobie.
JL: Szybko uznano, że to był dobry pomysł i najlepszym dowodem był długi okres wydawania
„Promienia” oraz naturalne przychodzenie coraz to nowych kolegów i opiekunów.
MDB: Jaka anegdotka z życia redakcji lub szkoły najbardziej zapadła Państwu w pamięć?
KB: To było pewno w V lub VI klasie - jako dyżurna, a może gospodyni klasy, zapomniałam wziąć
od Pana profesora klucz od szafy. Szafa, to było niezwykle ważne miejsce w naszej klasie.
Przechowywane tam były między innymi kałamarze z atramentem, które należało przed lekcją
umieścić w otworach ławek. Nie było klucza, nie było atramentu, nie było jak prowadzić lekcji.
Problem był duży, a ja zaczęłam się głupio tłumaczyć: „gdyby Pan miał klucz, to by siedział
w szafie”, co wywołało burzliwą wesołość moich, niepozbawionych wyobraźni kolegów.
KB: Uroczyste zakończenie roku szkolnego 1963/1964 odbywało się w kinie Kultura na Krakowskim
Przedmieściu, do którego parami maszerowaliśmy ze szkoły na Karowej.
Jako przewodnicząca samorządu szkolnego miałam wygłosić podziękowanie dla nauczycieli.
Bardzo byłam stremowana, ale obowiązek, to obowiązek. Mowę ułożyłam sobie oczywiście
wcześniej, weszłam na scenę i podziękowałam „za minimum wysiłku włożonego przez nauczycieli w naszą naukę i wychowanie”. Przeszłoby to prawdopodobnie niezauważone (może
po prostu nikt mnie nie słuchał), gdyby nie to, że po chwili uświadomiłam sobie, co powiedziałam i przepraszając, poprawiłam na „maksimum wysiłku”. Wybuch śmiechu był porażający…
a wielu kolegów stwierdziło, że po prostu byłam szczera.
JL: Szkoła była generalnie bardzo fajna, ale pojawiali się nauczyciele z przypadku o, delikatnie
mówiąc, wątłej wiedzy przedmiotu, za to bezpiecznie (dla nich) umocowani. No i czasem trzeba było za nich prowadzić lekcje, albo bronić merytorycznie kolegów lub koleżanki, co wymagało przebiegłości i nieco tupetu. Za to ci starej daty, z zacięciem prawdziwie pedagogicznym
oraz wiedzą, byli i lubiani, i bardzo szanowani. I oni czasem ryzykowali, by nam się nie stała
krzywda.
Gdy uruchomiliśmy radiowęzeł, to po pierwszych sesjach płytowych wpadliśmy na pomysł
z Andrzejem Olechowskim (muzyka), by dodać nieco wiadomości, które wydawały nam się
ważne. Wszystko było dobrze, do momentu, gdy jako wiadomość dnia (wszystko było oczywiście na żywo przez mikrofon podłączony do „radioli” w sekretariacie) zacytowaliśmy wieczorną wiadomość z Wolnej Europy, że miłujący pokój ZSRR odpalił na Syberii bombę termojądrową. Chwilę później wpadła Pani wicedyrektor Olszewska i wyłączyła nam mikrofon. Muzyka
leciała do końca. Cała sprawa skończyła się dla nas tylko zmyciem głowy, ale mało brakowało,
by było dla nas z Andrzejem bombowo. Na szczęście mądrość nauczycieli starej daty zwyciężyła i sprawę wyciszono. Tyle, że już więcej wiadomości nie było.
Wywiad przeprowadziła: Maria Dowbor-Baczyńska
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ECHO ŚMIECHÓW Z CZACKICH KORYTARZY
Późnym latem 2016 roku wpadły nam w ręce intrygujące materiały archiwalne z biblioteki Czackiego,
w tym również zbiór różnej maści ogłoszeń i ciekawych historyi. Nie ręczymy za ich prawdziwość, aczkolwiek mamy podstawy twierdzić, że są autentyczne. Pozwoliliśmy sobie opublikować najciekawsze
z nich.

1 maja 1933 – Historyczny wynik! Czacki miażdży przeciwnika!
Mecz koszykówki, rozegrany dnia 26 kwietnia między klasą III Gim. im T. Czackiego a III Gim. im.
St. Kostki, przyniósł wygraną „Czackiemu” w stosunku 28:2. Sędziował słabo kol. Turczyński.
O tym, jak przed wojną dochodziło się do Czackiego
(…) Trzecie przejście było wąskimi korytarzami przez trzy oficyny komisariatu policji. To było
główne przejście po lekcjach oraz dla spóźnialskich rano. Denerwowało to szefów komisariatu.
Często zakazywali tej drogi. Raz, a było to w 1937 roku, gdy grupa około dziesięciu uczniów przechodziła przez kolejne podwórko komisariatu, wyskoczył jakiś policyjny porucznik (…) i zaczął
zawracać przechodzących. Mało skutecznie. Zdenerwowany wyciągnął szablę i płazował niesfornych. Cofnęli się (…) a gdy porucznik uniósł szablę do góry, kolega z mojej klasy szarpnął ją i wyrwał z rąk. Porucznik zbaraniał i ledwie dał sobie szablę wetknąć do ręki. Uczniowie uciekli. (…)
Porucznik trafił na winnego i zaczął Władka wzywać na przesłuchania i grozić konsekwencjami.
Wreszcie dowiedział się o tym ojciec Władka, major Wojska Polskiego. Odbył w komisariacie z porucznikiem osobistą rozmowę na temat tego, że dał się rozbroić. Zakończyło to sprawę.
Ze wspomnień z lat 1931-1939 Kazimierza Bronowskiego
Uwaga, uwaga!
Profesor Stefan Pieńkowski uprzejmie prosi, aby klasa b, z którą męczy się już jedenasty rok (tak,
tak, drodzy uczniowie, jesteście tu już od 1954), poskromiła swoje nastoletnie wybryki. Oto jego
słowa, które radzi zapamiętać wszystkim maturzystom: „Za wcześnie, kwiatku, za wcześnie...”
Tenże sam Profesor, jak przyznają uczniowie, ma wielki talent w wykopywaniu kartofli.
Podczas zielonej szkoły uzbierał cały koszyk, donoszą.
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Z racji posiadania również innych rozlicznych zalet, oto kawałek pochwalnego wiersza od jego
wychowanków, którego redakcja „Promienia Szkolnego” nie śmiała nie wydrukować :
„Przez 11 długich lat szliśmy przy Tobie ramię w ramię,
Jak dawno sięga nasza pamięć, uczyłeś nas poznawać świat.
Od pierwszych liter alfabetu, kiedy zagadką było <A>,
TY ulepiłeś kształt kobiety i to dzisiejsze męskie <JA>”
Pan profesor podejrzewany o bycie najbardziej przewidującym nauczycielem w historii liceum.
Pani Broda zeznaje, że gdy powiedział jej pod koniec szkoły, że powinna zostać nauczycielem,
odparła, cytuję, że: „wolałaby kamienie na drodze tłuc”. Dziś ma za sobą ponad dwudziestoletnią karierę akademicką.
Powyższe teksty zaczerpnięto z historii klasy 1954-1965

Psie figle
Nasza szkoła na Kapucyńskiej sąsiadowała z jednej strony z gmachem hipoteki, z drugiej zaś z komisariatem policji. Od czasu do czasu pod komisariat zajeżdżał samochodem hycel, zostawiał swój
wóz i szedł załatwiać jakieś sprawy. W budzie wyło i skamlało zwykle kilka nieszczęsnych kundli.
Jeśli to było podczas przerwy, myliliśmy czujność woźnego Frania, wyskakiwaliśmy na ulicę. Błyskawicznie otwieraliśmy klapę budy, a sami szybko uciekaliśmy z powrotem do gmachu. Oswobodzone Burki i Ciapki, jeden przez drugiego, wyskakiwały na ulicę, uradowane niespodziewanym
wyswobodzeniem. Był to naprawdę wspaniały widok, kiedy ta psia hałastra rwała z podwiniętymi
ogonami środkiem Kapucyńskiej w kierunku Miodowej, siejąc popłoch wśród stałych interesantów
hipoteki, stojących grupkami na ulicy.
J.R. 1959
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Pańska skórka
Kiedy pędem po lekcjach opuszczałeś gmach szkoły przy Kapucyńskiej – wpadałeś z reguły na
chudego sprzedawcę … pańskiej skórki. Stał zazwyczaj w bramie lub w pobliżu wejścia do hipoteki. Na prowizorycznym stoliku trzymał swój towar – równy rząd małych zawiniątek i sporą
bryłkę szarobiałej masy, którą rozbijał lśniącym młotkiem.
Sprzedawca stał i cierpliwie czekał. (…) Tak jak my – i on oczekiwał ostatniego lekcyjnego
dzwonka, licząc na nas – klientów. Specjał jednak nie cieszył się dużym wzięciem. Nieraz wprawdzie wysupłał jeden, drugi z nas cenną „dziesiątkę”, kupił porcję, lecz smak pańskiej skórki nie
dorównywał babkom śmietankowym czy czekoladowym bombom, sprzedawanym w sklepie na
zakręcie Kapucyńskiej. Sprzedawca jednak nigdy nie zachęcał do kupna. Patrzał zawsze z powagą, gdzieś ponad głowy otaczających go uczniów, głuchy i obojętny na hałaśliwie kwestionujących jakość i cenę tego specjału. (…) Rozchodziliśmy się do domów, sprzedawca trwał na posterunku sam ze swoim prowizorycznym stolikiem, czekając na inne klasy. Pozostał na zawsze
w mej pamięci, jako żywy rekwizyt naszej szkoły.
E.M. 1959

Z kronik szkolnych wybrały: Olga Mazurek i Lila Waszkiewicz

Z zeszytów szkolnych,
czyli bardzo indywidualne podejście czackiewiczów do literatury
Wypływanie mózgu uszami pomaga bohaterowi zostać wzorem rycerza.
Na końcu ballady okazało się, że szukanie kochanki w wodzie jeziora może być bardzo szkodliwe.
Liryk Staffa przedstawia opis deszczu, dżdżącego bezmyślnie w rynnę.
Wiedza, którą zdobywamy, może przesiąknąć na innych i wtedy jest to pożyteczne, chociaż czasami
nieprzyjemne.
Praca organiczna to praca zbudowana ze związków węgla.
Z wypracowań uczniowskich wybrała polonistka Alicja Zięba
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WOJCIECHA MANNA CZACKIE
PRZYPADKI
Fragmenty „Fotografomanni”
„Przyznam się do pewnej fobii, która towarzyszyła mi przez wszystkie
szkolne lata. Otóż nienawidziłem granatowych garniturków. A właściwie
jakichkolwiek garniturków. To uczucie niechęci było tak silne, że nawet
na maturze się nie złamałem. Mogę z dumą powiedzieć, że byłem
JEDYNYM w całej szkole maturzystą, który na egzaminie dojrzałości
wystąpił w sweterku.”
„Jednym z bardziej uciążliwych obowiązków było noszenie na ubraniu szkolnej tarczy. Tarczę należało nie tylko mieć na rękawie, ale jeszcze do tego trzeba ją było mieć przyszytą. Oznaczało to,
że nawet przy wykonywaniu czynności w najwyższym stopniu pozaszkolnych do człowieka przyczepiony był znak stygmujący go jako ucznia, a nie na przykład studenta. Powstało wiele szkół
przyczepiania tarczy w sposób umożliwiający jej odczepienie. Najgłupsi nosili tarczę na gumce.
To było beznadziejnie łatwe do wykrycia i w sumie kompromitujące. Tym bardziej, że zdarzało się,
iż rano przed lekcjami przy wejściu stała jedna lub więcej osób, tworzących poranną komisję
kontrolną. Nie tylko sprawdzali obecność tarczy na rękawie, ale organoleptycznie, czyli pazurami,
szarpali, aby sprawdzić trwałość mocowania. Gumka więc nie miała szans. Lepiej się sprawdzały
specjalnie pozaginane w U szpilki. Ciekawym rozwiązaniem stosowanym przez niektórych było
przypinanie tarczy zatrzaskami. Ciasne zatrzaski trzymały doskonale, ale po odpięciu na rękawie
nie było już, co prawda, tarczy, lecz zostawały te kawałki zatrzasków, do których się inne kawałki
wpychało, i powstawała sytuacja jednak obciachowa.”
„Władze szkolne nie poprzestawały jedynie na kontroli tarcz. Praktycznie nauczyciele mogli się
czepiać wszystkiego. Doświadczyłem tego na własnej skórze. Otóż w związku z moją garniturkową niechęcią upodobałem sobie styl zwany casual, czyli prościej każual. Jednym z jego archetypicznych elementów były dżinsy. Moi rodzice nie mieli nic przeciwko dżinsom i wybrali się ze mną
w jedyne w Warszawie miejsce, gdzie można było się zaopatrzyć w ten typ spodni, czyli tak zwane ciuchy. Kilka dni po ich zakupie moja Mama została wezwana do szkoły na rozmowę z wychowawcą. Ten bez ogródek powiedział, że wolałby, żebym się na lekcjach pojawiał w garniturku,
gdyż takie ekstrawaganckie ubranie powoduje ferment w klasie. Byłem bardzo dumny z mojej
mamy, która powiedziała troskliwemu nauczycielowi, że to ona decyduje, co mam na sobie, a nie
szkoła. No to do tych dżinsów dokupiłem sobie ekstrawagancką i zupełnie niegranatową marynarkę i tak wyszykowany pojechałem z klasą na wycieczkę krajoznawczą.”
Zebrała: Hania Zonik
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︙Koszt egzemplarza

Dziękujemy wszystkim, bez których jubileuszowy numer by nie powstał.
W szczególności pani Annie Gierlak oraz
pani Danucie Burlińskiej.
Redakcja „Czadka”
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