Prezydium Rady Narodowej

Warszawa, dnia 31 marca 1959 r.

w m.st. Warszawie
Kuratorium Okręgu Szkolnego
Al. Jerozolimskie Nr 22
Znak O II S.L. 14-2/3/59

Ministerstwo Oświaty
Departament Szkolnictwa Ogólnokształcącego
Warszawa

Kuratorium Okręgu Szkolnego w m.st. Warszawie prosi o nadanie imienia Tadeusza Czackiego
Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącemu nr 27 w Warszawie przy ul. Karowej 18.
Szkoła ta wyrosła ze szkoły podstawowej, która rozpoczęła swoją działalność bezpośrednio po
zaprzestaniu działań wojennych na terenie Starego Miasta (luty 1945 r.), uruchamiając nauczanie
w gmachu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Po przeniesieniu się od dnia 1 IX 1948 r. do budynku przy
ul. Drewnianej 8 do warunków bardzo niesprzyjających została Szkoła przeorganizowana na 11-letnią
rozwojową. Mimo niekorzystnych warunków lokalowych dzięki wysiłkowi dyrekcji, nauczycieli, młodzieży
i rodziców powstały pracownie, biblioteka i własnym kosztem rodziców wybudowana sala gimnastyczna.
W r. szk. 1957/58 szkoła została przeniesiona do budynku przy ul. Karowej, gdzie uzyskała
znacznie lepsze warunki do pracy, jak pięć pracowni z odpowiednim zapleczem, dużą bibliotekę
z czytelnią, 2 sale gimnastyczne i świetlicę. W związku z tym wzrósł poziom pracy dydaktycznowychowawczej, zwłaszcza w zakresie przedmiotów ścisłych.
W bieżącym roku szkolnym nawiązany został kontakt między Szkołą a Kołem Absolwentów byłego
Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego, które pragnie przekazać młodzieży sztandar
i roztoczyć trwałą opiekę nad szkołą.
Ta inicjatywa pobudziła grono i młodzież do pogłębienia znajomości okresu historycznego,
w którym żył i działał Tadeusz Czacki. Został nawiązany kontakt z Biblioteką Narodową, Biblioteką
Uniwersytecką i PAN, która to instytucja jest Komitetem Opiekuńczym szkoły, z zamiarem udostępnienia
nauczycielom i młodzieży odpowiednich dzieł i opracowań.
Szkoła postanowiła starać się o przyznanie jej imienia Tadeusza Czackiego. W związku z tym
podjęty został przez nią plan dydaktyczno-wychowawczy – który realizowany w b.r. szkolnym rzutować
będzie także na pracę wychowawczą lat najbliższych i przyczyni się do pogłębienia wśród młodzieży
znajomości postępowych tradycji oświaty polskiej oraz działalności pedagogicznej Tadeusza Czackiego.
Uroczystość nadania imienia Szkole zaplanowana jest w dn. 9 maja b.r. w ramach
organizowanego Zjazdu Absolwentów b. Liceum im. T. Czackiego.
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