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Praca Zarządu 
W 2014 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.                    
W zebraniach uczestniczyli też członkowie Stowarzyszenia nie należący do 
Zarządu oraz zaproszeni goście. Omawiano sprawy udziału w życiu Szkoły         
i w imprezach pozaszkolnych, współpracy z Radą Rodziców, Fundacją Liceum 
im. T. Czackiego, stowarzyszeniami wychowanków innych szkół warszawskich: 
im. J. Zamoyskiego, A. Mickiewicza, Władysława IV oraz Towarzystwem 
Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Pod koniec roku, wspólnie z Fundacją 
wysłano życzenia świąteczne i noworoczne do emerytowanych nauczycieli LO i 
byłych członków Zarządu Stowarzyszenia. W 2014 r. po raz siódmy 
opublikowano „Informator” poświęcony działalności Stowarzyszenia, 
zredagowany przez D. Gellera, którego wersja elektroniczna została 
umieszczona na stronie internetowej Szkoły. W styczniu przyjęto ostateczną 
formę „Protokołu z Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia”, 
które odbyło się  16 listopada 2013 r. i „Sprawozdania finansowego za 2013 r.”, 
a w grudniu podsumowano realizację planów przyjętych na 2014 r.   
 
Udział Stowarzyszenia w życiu Szkoły i w imprezach pozaszkolnych 

W 2014 roku przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia uczestniczyli          
w wydarzeniach szkolnych i pozaszkolnych.  

11 stycznia w sali balowej NOT przy ul. Czackiego w Warszawie odbyła 
się studniówka maturzystów rocznika 2013/14. Był na niej obecny D. Geller, 
który po raz pierwszy jako prezes Zarządu Stowarzyszenia życzył maturzystom 
dobrych wyników na egzaminach i realizacji planów związanych z przyszłymi 
studiami. 

19 marca D. Geller uczestniczył w warsztatach szkolnych prezentując 
temat: „Norwegia dla początkujących – kraj i język”. 

24 kwietnia Stowarzyszenie gościło przedstawicieli trzech podobnych 
organizacji, reprezentujących wychowanków szkół im. Jana Zamoyskiego, 
Adama Mickiewicza, Władysława IV. Dokonano wymiany informacji                  
i potwierdzono potrzebę dalszych kontaktów.  

15 maja M. Boguszewski wraz z kilkoma innymi absolutami XXVII LO 
spotkali się z młodzieżą kilku klas pierwszych  

15 maja w Laskach k. Warszawy, w święcie Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im. Róży Czackiej brał udział D. Geller.  

W maju D. Burlińska wystosowała list otwarty do absolwentów Szkoły, 
w związku z przypadającą w 2014 r. – 55 rocznicą nadania XXVII Liceum 
Ogólnokształcącemu, mieszczącemu się przy ul. Karowej 18, imienia Tadeusza 
Czackiego. 



2 czerwca osoby reprezentujące Stowarzyszenia wraz z nauczycielami      
i młodzieżą złożyły kwiaty na grobie ks. Jana Twardowskiego – absolwenta 
Szkoły, w związku z przypadającą 1 czerwca rocznicą jego urodzin. 

13 i 14 czerwca D. Geller był słuchaczem koncertów zorganizowanych 
przez uczniów, w ramach imprezy muzycznej pt. „Czacki Second Stage”. 

26 czerwca Zarząd uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego 2013/14, 
w czasie którego przyjęto uroczyście w poczet Członków Honorowych: Barbarę 
Mrozowską (córkę b. dyr. E. Sopoćki) i byłą dyr. Teresę Elmerych-Kuran. 

W czerwcu opracowano treść i szatę graficzną kart przeznaczonych do 
umieszczenia na grobach zmarłych dyrektorów, nauczycieli i zasłużonych 
wychowanków Szkoły. 

Od września, z inicjatywy D. Gellera  rozpoczęto nauczenie języka 
norweskiego, w ramach zajęć pozalekcyjnych. D. Geller prowadził je w roku 
szkolnym 2014/15 dla ok. 20 uczniów. 

Przedstawiciele Stowarzyszenia 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.  

W jury „Tadealiów” (28 października) – różnych form uczniowskich 
prezentacji poświęconych T. Czackiemu, zasiadał D. Geller i troje uczniów 
Liceum Krzemienieckiego. Jury nagrodziło dwie prezentacje poświęcone Szkole 
i patronowi. 

D. Burlińska i Z. Szolc wraz z jedną z klas pierwszych i jej wychowawcą, 
odwiedzili, 30 października, groby byłych dyrektorów i nauczycieli Szkoły 
oraz zasłużonych działaczy Stowarzyszenia, m. in. I  Porębskiej i L. Kalińskiej.   

Widzami Festiwalu Teatralnego w dniach: 3 – 6 grudnia byli: D. 
Burlinska, E. Szafarska, A. Tułowiecki, K. Konecki, M. Boguszewski, D. Geller 

11 grudnia, D. Geller i M. Boguszewski w imieniu Stowarzyszenia 
złożyli życzenia dyrekcji i nauczycielom Szkoły, na szkolnej „wigilii”. 

 
***** 

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 2015 r.: 16.01, 20.02, 20.03, 17.04, 157.05, 
19.06, 18.09, 16.10, 20.11, 18.12. 



***** 
 
Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły im. Tadeusza Czackiego 

w Warszawie, z głębokim żalem zawiadamia, że 14 stycznia 2014 r. zmarł 
Bronisław Chodorowski, długoletni prezes Stowarzyszenia. Zmarłego uczczono 
minutą ciszy na zebraniu Zarządu, 17 stycznia. Uroczystości pożegnalne 
rozpoczęły się w Domu Pogrzebowym „Służew” w Warszawie. Nabożeństwo 
pogrzebowe i pogrzeb byłego prezesa miały miejsce na Cmentarzu 
Powązkowskim w Warszawie, 20 stycznia. Po pogrzebie, na życzenie rodziny, 
odbyło się spotkanie wspomnieniowe poświęcone zmarłemu. Stowarzyszenie 
reprezentowane było przez: D. Burlińską, T. Dangel, T. Elmerych-Kuran, D. 
Gellera, który wygłosił słowa ostatniego pożegnania nad trumną Bronisława 
Chodorowskiego, w asyście pocztu sztandarowego i chóru szkolnego. Zarząd 
ufundował wieniec nagrobny z biało-zieloną szarfą z napisem: „Drogiemu 
Prezesowi – Koleżanki i Koledzy ze Stowarzyszenia „Czackiego” oraz 
opublikował w „Gazecie Wyborczej” nekrolog następującej treści: 

 
 
 
 
 

Z żalem żegnamy 
 
śp. 

Bronisława Chodorowskiego 
 

członka honorowego i prezesa Stowarzyszenia Wychowanków „Czackiego”     
w latach 1966-2013. Jako uczeń był harcerzem 27 WDH im. Szymona 

Konarskiego, najstarszej drużyny Rzeczypospolitej oraz pracował w redakcji 
„Promienia Szkolnego”.  

Zawsze propagował tradycję Szkoły i utrzymywanie więzi między pokoleniami.  
Nigdy nie odmawiał pomocy nauczycielom i kolegom.  

 
Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły im. Tadeusza Czackiego 

 
 
 
 
 
 
 
 


