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Praca Zarządu 

W 2011 r. Zarząd Stowarzyszenia pracował w składzie wybranym na 

Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, w listopadzie 2010 r.: prezes – Bronisław 

Chodorowski, wiceprezes – Danuta Burlińska, sekretarz – Teresa Dangel, 

skarbnik – Zdzisław Szolc, członek Zarządu – Dariusz Geller.  Zarząd odbył 10 

protokołowanych zebrań pod przewodnictwem prezesa – B. Chodorowskiego. 

W zebraniach uczestniczyli też członkowie Stowarzyszenia nie należący do 

Zarządu. Omawiano sprawy 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 LO i byłych członków 

Zarządu Stowarzyszenia. W 2011 r. po raz czwarty opublikowano „Informator” 

poświęcony działalności Stowarzyszenia, zredagowany przez D. Gellera i D. 

Burlińską, którego wersja elektroniczna została umieszczona na stronie 

internetowej Szkoły.  

W lutym 2011 r. rozdzielono zadania między poszczególnych członków 

Zarządu, które zostały przyjęte na Walnym Zebraniu. Do dbania o trwałość 

tradycji Szkoły i jej dobrego imienia zobowiązali się wszyscy członkowie. 

Szczegółowy podział zadań jest następujący: 

 prowadzenie kroniki  -  K. Rafalska,  

 opieka nad grobami zmarłych profesorów i wychowanków – D. 

Burlińska, B. Chodorowski, M. Makowski, Z. Szolc,  

 prowadzenie spraw finansowych – Z. Szolc,  

 współpraca z Radą Rodziców i Fundacją Szkoły – B. Chodorowski,       

D. Geller,  

 redagowanie i wydawanie rocznego informatora – D. Geller,  

 kontakt z innymi stowarzyszeniami i pomoc Szkole – B. Chodorowski,  

 gromadzenie i udostępnianie materiałów archiwalnych oraz 

zorganizowanie nowoczesnego archiwum Stowarzyszenia – T. Dangel,  

D. Burlińska,  

 wydanie nowej edycji monografii Szkoły – D. Burlińska,                        

B. Chodorowski, D. Geller,  

 wystąpienie do Muzeum Narodowego o przekazanie historycznego 

sztandaru Szkoły – D. Burlińska i B. Chodorowski,  

 ustanowienie patronów pracowni chemicznej i biblioteki –                     

B. Chodorowski.  

 

Udział Stowarzyszenia w życiu Szkoły i w imprezach pozaszkolnych 

W 2011 roku przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia uczestniczyli w 

wielu wydarzeniach  w XXVII LO i poza Szkołą.  



18 stycznia w kościele Wizytek obchodzona była 5 rocznica śmierci ks. 

Jana Twardowskiego. W obchodach uczestniczył prezes B. Chodorowski, który 

wspominał swoje spotkania z ks. Twardowskim.   

29 stycznia w sali balowej NOT w Warszawie odbyła się studniówka 

maturzystów rocznika 2011/12. Byli na niej obecni: B. Chodorowski i D. Geller. 

26 marca D. Burlińska i D. Geller oglądali w Teatrze Studio nagrodzony 

na ubiegłorocznym Szkolnym Festiwalu Teatralnym spektakl pt.: Między nami 

dobrze jest”. 

17 maja, w dniu święta narodowego Norwegii D. Geller spotkał się          

z dwiema klasami Liceum i przedstawił uczniom informacje o tym kraju oraz 

przeprowadził krótki kurs języka norweskiego.  

2 czerwca z okazji 96. rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego, prezes 

B Chodorowski wraz z delegacją Szkoły wziął udział w uroczystości nadania 

imienia księdza skwerowi u zbiegu Krakowskiego Przedmieścia i Karowej. 

Tego samego dnia, w kościele Wizytek, we mszy za księdza wzięli udział 

przedstawiciele 52 szkół polskich, noszących imię J. Twardowskiego.  

1 września rozpoczął się rok szkolny 2011/2012 przy „Kamieniu” - na 

miejscu przedwojennej siedziby Liceum, z udziałem m.in. B.  Chodorowskiego, 

który w imieniu Stowarzyszenia pożegnał odchodzącą dyrektor – Teresę Kuran i 

powitał nową – Annę Koszycką. 

14 października Zarząd Stowarzyszenia, zorganizował uroczystość 

nadania imienia prof. Jana Harabaszewskiego pracowni chemicznej i imienia ks. 

Jana Twardowskiego bibliotece szkolnej. 

W październiku B Chodorowski i D. Geller spotkali się z pierwszymi 

klasami, przedstawiając uczniom historię Szkoły.  

28 października Stowarzyszenie było reprezentowane na uroczystościach 

na cześć patrona Szkoły. Odbyły się one w Szkole jako „Tadealia”, a także w 

kościele Wizytek i w „Domu spotkań z historią”, przy ul. Karowej.  

W ostatnich dniach października, z okazji Święta Zmarłych, członkowie 

Zarządu Stowarzyszenia wraz z uczniami Liceum odwiedzili groby nauczycieli  

i wychowanków Szkoły na Cmentarzu Powązkowskim.  

 

***** 

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 -  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. 17
30

 - 18
30

.  

Terminy zebrań Zarządu w 2012 r.: 20.01, 17.02, 30.03, 20.04, 18.05, 

15.06, 21.09, 19.10, 16.11, 21.12. 

http://www.zgtpn.org.pl/
mailto:sekretariat@czacki.edu.pl


 
 

Danuta Burlińska uzupełniała archiwum Stowarzyszenia 

 

 

 

 
 

Bronisław Chodorowski oglądał uczniowskie spektakle na Szkolnym Festiwalu 

Teatralnym 


