
Graliśmy w „Gwoździa” w kanciapie festiwalowej. 

mieliśmy przeprowadzkę z Karowej na Polną.... 

Jadłam w bufecie najlepszą na świecie kanapkę z kurczakiem 

wysypałam korytarz brokatem. I nikt mnie za to nie zganił! 

chodziło się na przerwie do Latawca po kawę, a potem się ją piło we wnęce ♥ 

trwało zakończenie roku, ale ponieważ nie dostawałem żadnej nagrody, nie poszedłem na 

uroczystości, tylko wraz ze znajomymi siedzieliśmy w sali nr 6, graliśmy w karty i oglądaliśmy 

mundial 

Wygraliśmy klasą Tadealia, wszyscy byli w szoku. W nagrodę poszliśmy na kręgle! 

Robiliśmy eksperymenty na chemii i trzeba było ewakuować klasę :) 

.. sza! 

Państwo Kuran tańczyli na scenie do muzyki z La La Landu, żeby umilić czekanie na kolejną sztukę. 

Przyjechałem za wcześnie do szkoły, położyłem się spać na sofie na korytarzu, a po obudzeniu 

znalazłem wśród krzeseł porzucony scenariusz Shreka 2 

Usprawiedliwialiśmy się z nieobecności na chemii wyjściami na pączki i graliśmy w ludzkie kręgle 

na korytarzu (z użyciem krzeseł i fotela na kółkach) 

prof. Alicja Zięba prowadziła najlepsze lekcje j. polskiego na świecie. Dyskusje, które mieliśmy 

podczas lekcji to niezapomniane wspomnienie. 

...przygotowywaliśmy festiwale teatralne! To była cała masa śmiechu i zabawy, ale nie tylko - to też 

nauka odpowiedzialności i współpracy w grupie, oraz więzi, które przetrwały wiele lat po 

zakończeniu liceum! 

Prof. Kuran opowiadał o babci na rolkach, z siatkami w autobusie. 

Spędzaliśmy każdą wolną chwilę na przygotowaniu do festiwalu i organizowaliśmy imprezy na 100 

osób 

dużym wydarzeniem był (i pewnie jest nadal!) festiwal teatralny:) 

Siedziałem w kawiarence podczas pierwszego swojego festiwalu i rozmawiałem z ludźmi z klasy o 

swoich marzeniach i pasjach. 

był festiwal 

...spędzałam długie nocne godziny przygotowując spektakle i świetnie się bawiąc! 

What heppened in Czacki stays in Czacki. Tym bardziej, że kamer wtedy nie było. 

Śpiewaliśmy z chórem ! 



słuchałem śpiewu ptaków 

Byłem pierwszaczkiem i jeszcze nie wiedziałem jak pokocham to miejsce 

Pani z bufetu zawsze wiedziała co się chce kupić... 

Trenowaliśmy łaciński różaniec 

Ściany na ostatnim piętrze nie były zielone 

Jeździliśmy na Stożek. Śmiałyśmy się na przerwach z Alą i Misią jak nigdy dotąd - nawet na 

studiach nie było tyle śmiechu co w Czackim. 

Nie było studniówek poza szkołą (mój rocznik był pierwszy - studniówka Czackiego na Czackiego 

😉) 

trudno coś wybrać :) 

na lekcji WOS pojawił się jamnik. 

Wystawiliśmy sztukę muzyczną jako matinfy. Przygotowanie jej i wystąpienie z zespołem to jeden z 

najlepszych momentów, jakie pamiętam. 

cieszyłem się z tego, jaki jestem 

nie było odpowiednich boisk ani basenu obok ;) 

Był festiwal 

Na to pytanie można książkę napisać! A telegraficznym skrócie: był Festiwal Teatralny... była prof. 

Braś i był prof. Olech były ławeczki była pierwsza miłość były wspólne wyjazdy była paczka było...i 

to brzmi okrutnie... 

zamknęli szkołę z powodu lockdownu bo w sumie nie jestem tu tak długo aby za wiele pamiętać 

Całą szkołą tańczyliśmy belgijkę na przerwie obiadowej, było nas tylu, że wężyk tańczących ciągnął 

się od wnęki przez korytarze aż na samo podwórko 

Suszyliśmy na parkingu kolorowe proszki do zwiastuna CSS 2013 

Wnęka na drugim piętrze nie była odgrodzona ścianą i ćwiczyliśmy tam układy taneczne na 

studniówkę. 

zapomniałam w której jestem grupie językowej i spóźniłam się chyba 20 min bo chodziłam po 

klasach, to jedyne co mi do głowy przychodzi teraz 

robiłam kawę w bibliotece 

...nieświadomie na chwilę zostałem gwiazdą :) 

Najważniejszy był festiwal, i można było zżyć się robiąc coś wspólnie dla wszystkich. 

Zajadałam się zupa krem z bufetu 



Miała przyjechać z wizyta angielska księżniczka Anna (chyba). I chłopcy wywiesili za okno plakat 

„Ciao principessa”. Ale nie pamiętam czy przyjechała w końcu 

Zrobiliśmy Rudemu na urodziny niespodziankę - wszyscy pofarbowali się na rudo. 

ciężko wybrać jedno wspomnienie 

jadłam bajgle 

Za dużo wapomnień. 

(…) wspaniały klimat css'a i festiwalu teatralnego. Pamiętam, jak kiedyś była noc filmowa i 

pamiętam, jak kiedyś Szymon zrobił fajne przedstawienie na KAWIE. 

Siadaliśmy we wnęce 

Była fajna drużyna harcerska 

suszyliśmy kolorowe proszki na parkingu szkolnym, by potem nagrać zwiastun css 

Tańczyliśmy Belgijkę na css-ie Wystawialiśmy naszą sztuke na festiwalu Poznałam mnóstwo 

wspaniałych ludzi 

Po prostu chodziłam po korytarzach, rozmawiałam ze znajomymi i jadłam kisiel albo piłam herbatę 

Wszystkie festiwale mogły się odbywać na miejscu 

Publicznie? NIE 😂 

Przesiadywaliśmy na wszystkich przerwach we wnęce na fotelach, śmiechom i rozmowom nie było 

końca, uwielbiałam ten czas! 

Wychodziłam z przyjaciółmi na kawę do Latawca w czasie przerw 

Pani od bufetu zawsze wiedziała co chcą kupić stali klienci ehhh 

Były najlepsze zajęcia z PO. 

Musiałam napisać esej o przewadze misiologii nad misizmem 

Była jeszcze stara wnęka ! Najcudowniejsze miejsce w całej szkole! 

Dyr wzywal mnie na dywanik 

można było na festiwalu puścić dymka i pójść na budyn nie mówiąc o powielaczu do gazetki 

festiwalowej. 

Zakochałam się w teatrze. 

wystawialiśmy sztukę teatralną. Była taka nagroda im. prof. Alicji Zięby (świętej pamięci) za 

najlepszą rolę zwierzęcą. Wystawialiśmy Hamleta (a w nim nie ma zwierząt). Więc, żeby zdobyć 

chociaż jedną nagrodę kolega (chyba najwyższy w klasie) odegrał rolę psa, chodząc na 

czworakach. Nagrodę otrzymaliśmy (oraz 13 innych, w tym Grand Prix festiwalu). W tym samym 



przedstawieniu zapomnieliśmy też o czaszce (można powiedzieć "na śmierć"). Pięć minut przed 

startem jeden z kolegów zadał kluczowe pytanie - "Czy czaszka musi być ludzka?". I w roli głowy 

Yorika wystąpił eksponat z pracowni biologicznej (czaszka konia). 

Siedzieliśmy cały dzień do ciemnej nocy nad czymś związanym z festiwalem, bo po prostu nam się 

chciało. 

zapaliła się klepka pod Tadziem na pierwszym piętrze 🤭🤭 

Robiliśmy próbę przed festiwalem teatralnym... 

zrobiliśmy film o czyszczeniu kibli w Krzemieńcu, nikt z nauczycieli tego nie sprawdził i był spory 

wstyd 😂 Do dziś pamiętam tę załamkę na twarzy Dyrektor Koszyckiej podczas projekcji 

(podejrzewam, że podszytą poczuciem winy, że tego sama nie sprawdziła wcześniej). A tak na 

poważnie, to pamiętam sporo, ale to mi teraz przyszło jako najśmieszniejsze. 

Międzyklasowo i międzyrocznkowo przygotowaliśmy KAWĘ 

 

działo się wiele na raz i ten ciągły twórczy ferment 

 


