
Wspominając i cytując Pana profesora 
uśmiechamy się do własnych wspomnień sprzed lat

(zebrano z postów na grupie Czacki Network)

Przykro :( Jedyne zajęcia, przed którymi była musztra. Zdecydowanie "barwna" postać. 
Nie zapomnijcie wspomnieć o tym, jak mówił, że jeździł czołgiem po autostradzie w PRL :) 

Parę lat minęło, a ja jak dziś pamiętam lekcję, na której pół plutonu złapało po 5 luf z 
"dmuchania Ani" i było zagrożonych z PO. Czołem, Panie Profesorze! 

Ja do dziś pamiętam „Wyprostuj głowę! Patrz prosto!” A ja ciagle tę głowę w prawo i nie 
szło inaczej... 

a pamiętasz postawę do strzelania leżąc z kbks? I meldowanie klasy? 

Moje wspomnienie jest właśnie z meldowania klasy 😁

Oczywiście! Jak mogłabym zapomnieć kbks... 

Mnóstwo wspomnień:
1. Pierwsza klasa. "Żołnierz musi mieć tak spięte pośladki, żeby nie można było szpilki 
wsadzić." Jeden kolega się zaczął śmiać i Pan Profesor wyciągnął szpilkę gazetki 
ściennej...
2. Tuż przed maturą (nie mieliśmy już w IV klasie PO) przechodziłem z kolegą korytarzem 
na drugim piętrze a Profesor musztruje pierwszą klasę. Odwraca się do nas i mówi "cześć 
chłopaki" i przybija piątkę. Podziw pierwszoklasistów bezcenny. No i przez chwilę się 
czułem jak dorosły.
3. MIeliśmy z nim wyjazd integracyjny (Mszana Dolna). Wpada do pokoju. Czterech gości 
gra w brydża. Wysyła jednego do "jego pokoju", siada i mówi: gramy chłopaki.
4. Braliśmy udział w zawodach Ligi Obrony Kraju (pierwsza pomoc, bieg z noszami). 
Chyba trzecia klasa.
5. No i strzelanie kbks (wyjazdy na strzelnicę w Konstancinie)...

Ech.

Mega gość :).

Zdałem sobie sprawę, że minęło 30 lat :(. 

O tych waszych zawodach legendy chodziły...😁 

tak, ta szpilka... w zasadzie o to mi chodziło, gdy pisałam o pozycji do kbks, ale nie 
śmiałam dosłownie.... Oj, dużo mi się przypomniało, gdy już studiowałam na AONie i 
jeździliśmy na poligon.... 

Z zawodów to dużo jest opowieści.

Jedna to taka, jak trzeba było przenieść przez rów nosze z rannym podczas skażenia 
chemicznego. Pada komenda "maski włóż". Wkładamy, zakładamy też rannemu - taką 
maskę "dla konia" (większa niż nasze, bo pod spód musi się zmieścić opatrunek). Koleś 



(jakiś dzieciak z podstawówki, który robił za statystę) zaczyna się rzucać. To go 
przypięliśmy. Widocznie skażenie chemiczne tak działa. Psychotropy. Wiadomo…
Podczas przypinania patrzę w okulary maski. Kolo zapłakany. 
Nie odetkaliśmy pochłaniacza. 

Właśnie, właśnie! Słyszałam tę historię parę razy, od kilku z was - zawsze mnie 
doprowadzała do łez 😂 

"Pilnujcie się, bo licho nie śpi..." 

„Kwiatki poszły się kwitnąć do innej sali”... Czołem Panie Pułkowniku! 

Ależ to była barwna postać! Jedne z najsympatyczniejszych szkolnych wspomnień. 
Dobranoc i czołem! Niech 2020 się wreszcie skończy. 

Oj, od razu zajęcia z pierwszej pomocy na myśl przychodzą! I dwuszereg przed lekcją... 
nigdzie w takim porządku się na lekcję nie wchodziło jak z prof. Olechem. 

Tyle wspomnień 😞 

"Jak nie będziecie mnie słuchać, to bieda z wami'

„No i nadal tam brzęczy, jakby w ulu była… Ja tu jestem królowa matka!”

"M. stań w pozycji zasadniczej. Rozkraczyłeś się tak, jakby miał Ci samolot między nogami
przelecieć. Ręce do kopyta!"

I ten regulamin i te słynne krzyżówki

Cześć Jego pamięci

a jak ja przychodziłem do szkoły to odchodzący właśnie rocznik opowiadał sobie historyjki 
z jego lekcji jako dowcipy. Człowiek legenda. 

a naszych lekcji nie pamiętasz? Dmuchanie Ani, dziewczynki proszę wyjść, mumifikowanie
popiersia patrona po lekcjach praktycznych z opatrywania ran, latania po boisku w 
maskach pgaz, opowieści na przeróżne tematy ... te lekcje na pewno nie były nudne .. 
przykro że kolejni profesorzy odchodzą 

"Metro nie służy do komunikacji, metro jest schronem przeciwlotniczym".
To był właściwy człowiek na właściwym miejscu. Ja te lekcje uwielbiałem. 

Półpluton w dwuszeregu zbiórka, baczność, w prawo zwrot, do klasy marsz. 

Krzyżówki z hasłami,  oraz 'Panny z wilka' jako lektura karna . Nie zapomnę. 

„Jak jest baczność to drgnąć nie możesz choćby cie mucha w nosie rąbała!”, albo „co się 
śmiejesz?! Jakbyś stal 150m z jednej a ja z drugiej z tym ak-47 to by Ci do śmiechu nie 
było!”. Jest co wspominać... 

Nigdy nie zapomnę cotygodniowych zbiórek w dwuszeregu i marszów dwójkami do klasy. 
Żegnaj Pułkowniku. Do zobaczenia w Valhalli 


