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Praca Zarządu  
 W okresie od 1 stycznia do 20 listopada 2010 r. Zarząd Stowarzyszenia  
pracował w składzie: prezes – Bronisław Chodorowski, wiceprezes – Danuta 
Burlińska, sekretarz – Teresa Dangel, skarbnik – Zdzisław Szolc, członkowie: 
Kazimierz Bronowski (do marca 2010 r.), Mieczysław Brzozowski, Krystyna 
Rafalska, Wincenty Szober (do marca 2009 r.). Zarząd odbył dwanaście 
protokołowanych zebrań pod przewodnictwem prezesa. W zebraniach 
uczestniczyli też inni członkowie Stowarzyszenia: Monika Kacprzak, 
Mieczysław Makowski, Czesław Rybiński, Dariusz Geller. Omawiano sprawy 
dotyczące: zaplanowanego na 2010 r. Walnego Zebrania Stowarzyszenia, 
udziału Stowarzyszenia w życiu Szkoły        i w imprezach pozaszkolnych, 
współpracy z Fundacją Liceum im. Tadeusza Czackiego, Polskim 
Towarzystwem Chemicznym i Kołem Przyjaciół Krzemieńca. Pod koniec roku, 
wspólnie z Fundacją, wysłano życzenia świąteczne i noworoczne do 
emerytowanych nauczycieli Liceum i byłych członków Zarządu 
Stowarzyszenia. W 2010 r. po raz trzeci opublikowano „Informator” 
poświęcony działalności Stowarzyszenia, zredagowany przez       D. Gellera i D. 
Burlińską. W wersji elektronicznej został on umieszczony         na stronie 
internetowej Liceum.  

20 listopada 2010 r. odbyło się Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły im. T. Czackiego. Wybrano nowy 
Zarząd, który ukonstytuował się następująco: prezes – Bronisław Chodorowski, 
wiceprezes – Danuta Burlińska, sekretarz – Teresa Dangel, skarbnik – Zdzisław 
Szolc, członek Zarządu – Dariusz Geller.  Podczas Walnego Zebrania 
przedstawiono i przyjęto: „Sprawozdanie z działalności Zarządu 
Stowarzyszenia” i „Sprawozdanie finansowe” za okres od czerwca 2006 r.       
do listopada 2010 r. Zaprezentowano również „Zamierzenia Stowarzyszenia     
na następną kadencję”. Znalazły się wśród nich: organizowanie „giełdy 
zawodów” na terenie Szkoły, kontynuowanie i rozszerzanie opieki nad 
emerytowanymi nauczycielami i wychowankami Szkoły, a także nad grobami 
zmarłych byłych nauczycieli i uczniów, współudział w wydaniu kolejnej 
monografii Szkoły, wystąpienie do Muzeum Narodowego o przekazanie 
sztandaru Szkoły z 1923 r. oraz podjęcie działań w celu nadania pracowni 
chemicznej imienia prof. Jana Harabaszewskiego, a bibliotece szkolnej imienia 
księdza Jana Twardowskiego. 
 
Udział Stowarzyszenia w życiu Szkoły i w imprezach pozaszkolnych 

W 2010 roku przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia uczestniczyli        
w wydarzeniach szkolnych i pozaszkolnych.  

23 stycznia w sali balowej NOT w Warszawie odbyła się studniówka 
maturzystów rocznika 2009/2010. Byli na niej obecni: prezes Zarządu –           
B. Chodorowski i wiceprezes – D. Burlińska. 



1 czerwca, w 95. rocznicę urodzin ks. Jana Twardowskiego, delegacja 
Szkoły, łącznie z przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia, złożyła kwiaty   
na jego grobie w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Tego samego dnia, 
w kościele Wizytek, odprawiono mszę za księdza.  

1 września rozpoczął się rok szkolny 2010/2011 w miejscu 
przedwojennej siedziby Liceum przy „Kamieniu”, z udziałem kol.                     
B.  Chodorowskiego. 

We wrześniu kol. D. Burlińska reprezentowała Stowarzyszenie podczas 
przekazania zachowanych fragmentów wyposażenia budynku Szkoły przy       
ul. Kapucyńskiej. Są one wyeksponowane w szkolnej Izbie Pamięci. 

14 października w Dniu Edukacji Narodowej odbyło się zaprzysiężenie 
pięciu klas pierwszych. Podczas uroczystości wręczono nagrodę uczennicy roku 
2009/2010 – Magdalenie Milewskiej.  

28 października przedstawiciele Stowarzyszenia brali udział                   
w „Tadenaliach” – uroczystościach na cześć patrona Szkoły. Odbyły się one      
w Szkole, w kościele Wizytek i w „Domu spotkań z historią” przy ul. Karowej. 

29 października, z okazji Święta Zmarłych, członkowie Zarządu 
Stowarzyszenia wraz z uczniami Liceum odwiedzili groby dyrektorów, 
nauczycieli i wychowanków Szkoły na Cmentarzu Powązkowskim.  

W grudniu kolega B. Chodorowski wziął udział w spotkaniu opłatkowym 
w Szkole.  
 

***** 
 
13 czerwca 2010 r. z żalem pożegnaliśmy wychowanka naszej Szkoły       

i członka Zarządu Stowarzyszenia – Kazimierza Bronowskiego. Zmarły był  
autorem tomiku felietonów „Truchtem przez XX wiek”, w których pisał także   
o naszym Stowarzyszeniu („Felietonik na sponsoring i biznesmena”).               
W pogrzebie uczestniczyła delegacja ze Szkoły z dyrektor – Teresą Elmerych-
Kuran i pocztem sztandarowym. Obecni byli także przedstawiciele Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. 

 
***** 

 
Siedziba Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły im. T. Czackiego mieści 

się w budynku XXVII LO im. T. Czackiego w Warszawie, przy ul. Polnej 5. 
Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej LO www.czacki.edu.pl, gdzie 
jest dostępna informacja o Stowarzyszeniu, oraz kontaktowania się z nami –     
e-mail: sekretariat@czacki.edu.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 2011 r.: 15.04, 20.05, 17.06, 16.09, 21.10, 
18.11, 16.12. 

 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły  

im. Tadeusza Czackiego odbyło się 20 listopada 2010 r.  
 

 
 

 


