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Praca Zarządu
W 2009 r. Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły im. T. Czackiego pracował w następującym składzie osobowym: prezes – Bronisław Chodorowski, wiceprezes – Danuta Burlińska, sekretarz – Teresa Dangel, skarbnik –
Zdzisław Szolc, członkowie: Kazimierz Bronowski, Mieczysław Brzozowski,
Krystyna Rafalska i Wincenty Szober, który ze względu na zły stan zdrowia nie
brał udziału w zebraniach.
Zarząd odbył dziesięć protokołowanych zebrań pod przewodnictwem prezesa – B. Chodorowskiego. W zebraniach uczestniczyli też członkowie Stowarzyszenia nie należący do Zarządu: Monika Kacprzak, Mieczysław Makowski,
Czesław Rybiński, Dariusz Geller. Zebrania odbyły się w dniach: 16 stycznia,
20 lutego, 20 marca, 17 kwietnia, 15 maja, 19 czerwca, 18 września, 16 października, 20 listopada, 18 grudnia. Omawiano zagadnienia dotyczące Walnego
Zebrania Stowarzyszenia - zaplanowanego na 2010 r., udziału Stowarzyszenia
w życiu Szkoły i w imprezach pozaszkolnych, współpracy z Fundacją Liceum
im. Tadeusza Czackiego i Kołem Przyjaciół Krzemieńca. W 2009 r. po raz drugi
opublikowano „Informator” poświęcony działalności Stowarzyszenia, zredagowany przez D. Gellera i D. Burlińską. W maju, wersję elektroniczną „Informatora” umieszczono na stronie internetowej Szkoły. Pod koniec roku, wspólnie
z Fundacją, wysłano życzenia świąteczne i noworoczne do emerytowanych nauczycieli naszego Liceum i byłych członków Zarządu Stowarzyszenia.
Udział Stowarzyszenia w życiu Szkoły i w imprezach pozaszkolnych
W 2009 r. przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia uczestniczyli w wielu
wydarzeniach na terenie Szkoły i poza nią.
7 lutego w sali balowej NOT w Warszawie odbyła się studniówka maturzystów rocznika 2008/2009. Byli na niej obecni: prezes Zarządu – B. Chodorowski, i wiceprezes - D. Burlińska.
20 kwietnia członkowie Zarządu Stowarzyszenia byli w Teatrze Ateneum
na spektaklu „Dziecko Rosemary”, przygotowanym przez uczniów Szkoły
i nagrodzonym na XXI Szkolnym Festiwalu Teatralnym.
24 kwietnia uroczyście pożegnano trzecie klasy. Uczniowie otrzymali
świadectwa ukończenia Szkoły. W czasie uroczystości głos zabrał prezes - B.
Chodorowski, który życzył uczniom jak najlepszych wyników na maturze
i dostania się na studia.
1 czerwca, w 94. 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. Uczestniczyły w niej także
delegacje szkół noszących jego imię.
18 czerwca Zarząd Stowarzyszenia wziął udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego.

1 września rozpoczął się rok szkolny 2009/2010 - tradycyjnie przy „Kamieniu”, usytuowanym w miejscu przedwojennej siedziby Liceum. Głos zabrali
kol. Bronowski i kol. Chodorowski, którzy w związku z przypadającą w tym
roku 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej, mówili m.in. o tajnym nauczaniu w Szkole.
3 września uczniowie zorganizowali obchody 200. rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego zarówno w Szkole, jak i przy pomniku poety. Stowarzyszenie reprezentował prezes B. Chodorowski.
9 października członkowie Zarządu Stowarzyszenia spotkali się z pierwszymi klasami Liceum.
14 października, w Dniu Edukacji Narodowej, odbyło się zaprzysiężenie
uczniów pięciu klas pierwszych. W trakcie uroczystości wręczono dyplom i nagrodę Stowarzyszenia uczniowi roku 2009. Został nim Jan Marczewski, absolwent Szkoły, obecnie student UW.
Stowarzyszenie było reprezentowane także w październikowych uroczystościach na cześć patrona Szkoły. Odbyły się one w Szkole jako „Tadenalia”,
a także w kościele Wizytek i w „Domu spotkań z historią”.
29 października, z okazji Święta Zmarłych, członkowie Zarządu Stowarzyszenia wraz z uczniami Liceum złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach
nauczycieli i wychowanków Szkoły, pochowanych na Powązkach.
W grudniu kolega B. Chodorowski był obecny na wybranych spektaklach XXII Szkolnego Festiwalu Teatralnego, w czasie którego uczniowie wystawiali m.in. fragmenty znanych sztuk w formie uwspółcześnionej.
Spotkanie opłatkowe miało miejsce 18 grudnia.
*****
Z żalem pożegnaliśmy zmarłych w 2009 r. wychowanków naszej Szkoły
i członków Stowarzyszenia: Wincentego Szobera i Stanisława Wołłosieckiego.
*****
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, a także 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 2010 r.: 15.01, 19.02, 19.03, 16.04, 21.05,
18.06, 24.09, 15.10, 19.11, 17.12.
Informujemy, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się
20 listopada 2010 r., w gmachu Liceum, przy ul. Polnej 5. Początek Zebrania o
godz. 11.00.

