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Praca Zarządu 

W 2016 r. Zarząd Stowarzyszenia pracował w składzie wybranym na 

Walnym Zebraniu, w listopadzie 2013 r., a więc: prezes – Dariusz Geller, 

wiceprezes – Danuta Burlińska, skarbnik – Zdzisław Szolc, sekretarz – Monika 

Kacprzak, członkowie Teresa Dangel, Marek Boguszewski.  Zarząd odbył 10 

protokołowanych zebrań pod przewodnictwem prezesa D. Gellera lub 

wiceprezes D. Burlińskiej. W zebraniach uczestniczyli też członkowie 

Stowarzyszenia nie należący do Zarządu m. in. Stanisław Sowiński – absolwent 

z 1938 r. oraz zaproszeni goście. Omawiano sprawy udziału w życiu Szkoły i w 

imprezach pozaszkolnych, współpracy z Radą Rodziców i Fundacją Liceum im. 

T. Czackiego oraz udziału w przygotowaniu książek poświęconych byłym 

nauczycielom i absolwentom. Pod koniec roku, wspólnie z Fundacją wysłano 

życzenia świąteczne i noworoczne do emerytowanych nauczycieli LO i byłych 

członków Zarządu Stowarzyszenia. W 2016 r. po raz dziewiąty opublikowano 

„Informator” poświęcony działalności Stowarzyszenia, zredagowany przez D. 

Gellera, którego wersja elektroniczna została umieszczona na stronie 

internetowej Szkoły, w zakładce: Absolwenci/Stowarzyszenie Wychowanków. 

W grudniu, na zebraniu Zarządu podsumowano realizację planów przyjętych na 

2016 r. 

 

 

Udział Stowarzyszenia w życiu Szkoły i w imprezach pozaszkolnych 

W 2016 roku Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków uczestniczył w 

wielu wydarzeniach szkolnych i pozaszkolnych. 

Najistotniejsze z nich to obchody 140-lecia Szkoły, w dniach 14 – 15 

października, w których wzięło udział większość członków Zarządu. Dzień 

pierwszy połączony był z uroczystością Dnia Edukacji Narodowej, a więc 

tradycyjnym ślubowaniem pierwszoklasistów. Tego dnia odbyło się też m. in. 

odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Bronisława Chodorowskiego, na 

parterze Szkoły, obok Sali Historii i Tradycji (wcześniej Zarząd przedstawił 

propozycję treści napisu umieszczonego na tablicy). Dzień drugi był Dniem 

Otwartym dla Absolwentów, zorganizowanym przez Liceum wspólnie z 

Zarządem Stowarzyszenia. Odbyło się wiele spotkań klasowych, dla 

poszczególnych roczników maturalnych, zarówno ze Szkoły mieszczącej się 

przy ul. Polnej (obecnie), jak i przy ul. Dobrej (właściwie Drewnianej 8) i 

Karowej. Pokazano kilka wystaw m. in. „Wybitni absolwenci”, „Spotkaliśmy 

się w Czackim”, „Z archiwum Szkoły i Stowarzyszenia”, przygotowanych 

wspólnie z biblioteka szkolną. Udostępniono kroniki Stowarzyszenia. Tego dnia 

odbył się też koncert absolwentów, w którym, obok innych byłych uczniów, 

piosenki Stanisława Grzesiuka śpiewał prezes – D. Geller (matura 1976). 

Dokumentację fotograficzną, przekazaną Szkole, wykonał K. Konecki. 

 



Oprócz jubileuszu Szkoły członkowie Zarządu Stowarzyszenia wzięli 

udział w innych imprezach odbywających się tradycyjnie każdego roku. 

16 stycznia w sali balowej NOT przy ul. Czackiego w Warszawie odbyła 

się studniówka maturzystów rocznika 2015/16. Był na niej obecny Dariusz 

Geller, który w imieniu Stowarzyszenia życzył maturzystom dobrych wyników 

na egzaminach i realizacji planów związanych z przyszłymi studiami. 

Następnego dnia D. Geller wziął udział w nabożeństwie żałobnym oraz 

spotkaniu rodziny i przyjaciół w drugą rocznicę śmierci B. Chodorowskiego 

17 – 18 marca D. Geller został zaproszony do Kawiarni Amatorów 

Wydarzeń Artystycznych (KAWA)  

28 kwietnia D. Geller pożegnał maturzystów rocznika 2015/16 w Sali 

konferencyjnej OSiR, przy ul Polnej 7a.  

13 maja, podobnie jak w poprzednich latach, w Laskach k. Warszawy, w 

święcie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Róży Czackiej brał udział D. 

Geller.  

1 czerwca osoby reprezentujące Stowarzyszenie wraz z nauczycielami      

i młodzieżą złożyły kwiaty na grobie ks. Jana Twardowskiego – absolwenta 

Szkoły, w związku z rocznicą jego urodzin. 

17 i 18 czerwca D. Geller był słuchaczem koncertów zorganizowanych 

przez uczniów, w ramach imprezy muzycznej pt. „Czacki Second Stage”, a 

także wziął udział, w towarzystwie Teresy Dangel, w aukcji charytatywnej, 

przed jednym z koncertów. 

23 czerwca prezes Zarządu uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego 

2015/16, które odbyło się w sali gimnastycznej Liceum.  

W czerwcu opracowano treść i szatę graficzną kart przeznaczonych do 

umieszczenia na grobach zmarłych dyrektorów, nauczycieli i zasłużonych 

wychowanków Szkoły. 

Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego - 1 września obecna była D. 

Burlińska. Spotkała się ona również z jedną z klas pierwszych przed 

ślubowaniem w październiku. Podobne spotkania prowadzili: Andrzej Zubka 

(absolwent z 1990 r.) i D. Geller. 

Od września, z inicjatywy D. Gellera  kontynuowano (trzeci rok) 

nauczenie języka norweskiego, w ramach zajęć pozalekcyjnych. D. Geller 

prowadził je w roku szkolnym 2016/17 dla ok. 16 uczniów z kilku klas 

pierwszych i 6 uczniów z klas drugich i trzecich. 

Przedstawiciele Stowarzyszenia: D. Berlińska, A. Zubka, D. Geller 

spotkali się z uczniami pięciu klas pierwszych, przed uroczystym ślubowaniem, 

które odbyło się 14 października. Zwieńczeniem aktu ślubowania było 

wręczenie (m. in. przez D. Gellera) tarcz szkolnych, nowym uczniom Szkoły. 

Dokumentację fotograficzną, przekazaną Szkole, wykonał K. Konecki.  

D. Burlińska i Z. Szolc wraz z jedną z klas pierwszych i jej wychowawcą, 

odwiedzili 27 października, groby byłych dyrektorów i nauczycieli Szkoły oraz 

zasłużonych działaczy Stowarzyszenia m. in. I  Porębskiej i L. Kalińskiej.   



Spektakle Festiwalu Teatralnego w dniach: 30 listopada – 3 grudnia 

oglądali i oklaskiwali D. Burlinska, i D. Geller 

15 grudnia, uczestniczący w „szkolnej wigilii” D. Geller złożył życzenia 

dyrekcji, byłym i obecnym nauczycielom Szkoły, w imieniu Zarządu 

Stowarzyszenia.  

 

***** 

 

Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły im. Tadeusza Czackiego 

w Warszawie, z głębokim żalem zawiadamia, że w grudniu 2016 r. zmarli 

koledzy: Zdzisław Wojsa – były członek Zarządu Stowarzyszenia (rocznik 

maturalny 1939), Tomasz Zieliński i Wacław Zalewski (obaj matura 1935). 

Nekrologi pożegnalne zostały opublikowane w „Gazecie Wyborczej”.  

 

 

 

***** 

 

 

Informujemy, że siedziba Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły im. T. 

Czackiego mieści się w budynku XXVII LO w Warszawie, przy ul. Polnej 5. 

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej LO im. T. Czackiego 

www.czacki.edu.pl, gdzie dostępna jest informacja o Stowarzyszeniu oraz 

kontaktowania się z nami pocztą elektroniczną: sekretariat@czacki.edu.pl, lub 

d.burlinska@op.pl  

Składki członkowskie w zadeklarowanej wysokości (minimum 20 zł 

rocznie) prosimy wpłacać bezpośrednio do kasy Stowarzyszenia, w dniach 

zebrań Zarządu, w godz. 1730 - 1830.  

Terminy zebrań Zarządu w 2017 r.: 20.01, 17.02, 17.03, 21.04, 19.05, 

16.06, 15.09, 20.10, 17.11, 15.12. 
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