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Praca Zarządu
W 2012 roku Zarząd Stowarzyszenia kontynuował pracę w składzie
wybranym na Walnym Zebraniu w listopadzie 2010 r., a więc: prezes –
Bronisław Chodorowski, wiceprezes – Danuta Burlińska, sekretarz – Teresa
Dangel, skarbnik – Zdzisław Szolc, członek Zarządu – Dariusz Geller. Zarząd
odbył 10 protokółowanych zebrań pod przewodnictwem prezesa
B. Chodorowskiego, a w czasie jego nieobecności – wiceprezes D. Burlińskiej.
W zebraniach uczestniczyli też członkowie Stowarzyszenia nie należący do
Zarządu, a także zaproszeni goście. Omawiano sprawy udziału w życiu Szkoły
i w imprezach pozaszkolnych, współpracy z Fundacją Liceum im. T. Czackiego,
Radą Rodziców, 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 2012 r. po raz piąty opublikowano „Informator” poświęcony działalności
Stowarzyszenia, zredagowany przez D. Gellera we współpracy z D. Burlińską.
Jego wersja elektroniczna została umieszczona na stronie internetowej Szkoły.
W grudniu 2012 r. podsumowano realizację planów ubiegłorocznych oraz tych,
które zostały przyjęte na Walnym Zebraniu.
Udział Stowarzyszenia w życiu Szkoły i w imprezach pozaszkolnych
W 2012 roku przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia brali udział
w wielu wydarzeniach odbywających się w XXVII LO i poza Szkołą.
W styczniu D. Burlińska uczestniczyła w pogrzebie zmarłego absolwenta
naszego Liceum, członka Stowarzyszenia - Mieczysława Brzozowskiego, na
Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie.
9 lutego w sali balowej NOT w Warszawie odbyła się studniówka
maturzystów rocznika 2012/13. Byli na niej obecni: B. Chodorowski i D. Geller.
15 i 16 marca członkowie Stowarzyszenia brali udział w zorganizowanej
po raz pierwszy szkolnej imprezie artystycznej pod nazwą KAWA (Kawiarnia
Amatorów Wydarzeń Artystycznych).
20 kwietnia, w dniu zebrania, Zarząd gościł mieszkającą w Norwegii –
Janinę Januszewską-Skreiberg, autorkę książki m.in. o ks. J. Twardowskim pt.
„Od Ibsena do Twardowskiego” (książka została przekazana do biblioteki).
26 kwietnia przedstawiciele Zarządu wzięli udział w uroczystości
zakończenia roku szkolnego dla klas trzecich.
15 maja, z inicjatywy D. Gellera, Prezes Zarządu odwiedził Ośrodek dla
Dzieci Niewidomych w Laskach k. Warszawy. Założycielką tego Ośrodka była
prawnuczka Tadeusza Czackiego – Elżbieta Róża Czacka.
1 czerwca z okazji 97. rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego,
B. Chodorowski, T. Dangel i Z. Szolc wraz z delegacją Szkoły złożyli kwiaty na
jego grobie w Świątyni Opatrzności Bożej.
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1 czerwca D. Burlińska reprezentowała Stowarzyszenie na spotkaniu
szkolnych roczników maturalnych z lat 1957 – 1963 oraz harcerzy z byłej 6
WDH. Spotkanie odbyło się przy ognisku, w miejscowości Radomin, u Lidii
i Waldemara Borowiczów.
3 września rozpoczął się rok szkolny 2012/2013 przy „Kamieniu” - na
miejscu przedwojennej siedziby Liceum. W uroczystości wziął udział m.in.
B. Chodorowski.
29 września miał miejsce wernisaż wystawy malarstwa Moniki Kacprzak
– członkini Stowarzyszenia, w Domu Kultury „Kolorowa” w Ursusie. Zarząd
Stowarzyszenia reprezentowali D. Burlińska i D. Geller.
15 października Zarząd Stowarzyszenia był obecny na obchodach Dnia
Edukacji i ślubowaniu klas pierwszych
28 i 29 października Stowarzyszenie było reprezentowane na
uroczystościach na cześć patrona Szkoły. Odbyły się one w Szkole jako
„Tadealia”, a także w kościele Wizytek. W programie znalazł się koncert chóru
szkolnego i konkurs uczniowskich prezentacji poświęconych patronowi.
30 października, z okazji Święta Zmarłych, członkowie Zarządu
Stowarzyszenia wraz z uczniami Liceum odwiedzili groby nauczycieli
i wychowanków Szkoły na Cmentarzu Powązkowskim.
19 listopada, na terenie Szkoły odbyło się spotkanie absolwentów
z roczników 1957 - 1965. Jedna z absolwentek – Jolanta Żurawska
zaprezentowała swój film pt. „Żal. Mit powrotu”. Spotkanie współorganizował
Zarząd Stowarzyszenia.
W grudniu, w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym na terenie Szkoły
dla obecnych i emerytowanych nauczycieli, z ramienia Zarządu wziął udział
Dariusz Geller.
*****
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.
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 2013 r.: 18.01, 15.02, 15.03, 19.04, 17.05,
21.06, 20.09, 18.10, 15.11, 20.12.
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Wystawa malarstwa absolwentki Szkoły - Moniki Kacprzak (na zdjęciu pierwsza
z lewej), w DK „Kolorowa”. Obok: Katarzyna Ludwiczak, Czesława Leszczyńska

Spotkanie absolwentów 1957 – 65. Na zdjęciu od lewej: Jadwiga Petri-Błeszyńska,
Krystyna Żyszkowska, Alicja Urbańska, Krystyna Tanty i Jolanta Żurawska
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