Protokół
z 05.02.2010r. z posiedzenia
Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół
III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie
W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Ewa
Lisowska, Barbara Powązka, Ryszard Stanek, Alicja Bogdanowicz, Tomasz Czajczyc zgodnie
z listą obecności – załącznik.
Zebranie otworzył Przewodniczący Stowarzyszenia Andrzej Kurowski i zaproponował
następujący porządek obrad:
1. otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
2. relacja Jerzego Kurowskiego z licytacji „De revolutionibus” na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy,
3. informacja o wyborze laureata nagroda im. prof. Tadeusza Rostańskiego,
4. przygotowania do Balu Absolwenta,
5. sprawy bieżące,
6. zakończenie posiedzenia.
Obecni na posiedzeniu zaakceptowali zaproponowany porządek obrad.
Ad. 1
Punkt ten został zrealizowany w sposób opisany powyżej.
Ad. 2
Jerzy Kurowski przypomniał, że będąc uczniem naszego Liceum zwyciężył w konkursie
poświęconym wiedzy o patronie Liceum Mikołaju Koperniku. Od tego czasu interesuje się
Mikołajem Kopernikiem gromadząc książki na jego temat oraz rozszerzając swoją wiedzę w
tym zakresie. Interesują go również działania charytatywne. Uważa, że pieniądze gromadzone
przez Jurka Owsiaka są wydawane w rozsądny sposób i dlatego postanowił poprzeć Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy
„De revolutionibus” został mu wręczony osobiście przez Marszałka Województwa Jacka
Protasa w czasie godzinnej rozmowy. Rozmawiano o Koperniku, naszej Szkole, potrzebach
województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz o sporcie.
reprint „De revolutionibus orbium welestium”.
Ad. 3
Koleżanka Ala Bogdanowicz poinformowała, że uczestniczyła w posiedzeniu Rady
Pedagogicznej naszego Liceum, na którym podjęto decyzję o przyznaniu dyplomu i nagrody
imienia profesora Tadeusza Rostańskiego najlepszemu uczniowi. Z dwóch kandydatów
wybrano Piotra Marciniuka ucznia klasy III A, wychowawcą jest Antoni Szeklicki–
nauczyciel fizyki. Piotr z wyjątkiem matematyki osiągnął z pozostałych przedmiotów 6.
Dyplom i nagroda powinny być wręczone 19.02.2010r. na uroczystej akademii poświęconej
Dniu Patrona Liceum.
Ad. 4
Przewodniczący poinformował, że Stowarzyszenie zawarło umowę z Fundacją „ŻAK”
Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w sprawie organizacji Balu
Absolwenta. Odbędzie się on 12.02.2010r. w Restauracji Przystań Kortowska. Koszt od

osoby wynosi 80zł, a na dzień dzisiejszy zgłosiło się 29 chętnych. Zgłaszają się jednak
kolejne osoby. Bal planowany jest na 50-55 osób. Większość ze zgłoszonych zapowiada chęć
wystąpienia w przebraniu.
Ad. 5-6
Tomasz Czajczyc przekazał Zarządowi dokumenty dotyczące rejestracji naszego jachtu
„Trójka” w Polskim Związku Żeglarskim pod nr. NZ 0516. Jacht jest zakotwiczony na
Przystani Harcerskiej nad jeziorem Krzywym. W dyskusji wyrażono nadzieję, że latem będzie
on służyć zarówno członkom Stowarzyszenia, jak również uczniom III LO.
Ryszard Stanek poinformował zebranych, ze nawiązał kontakt z Ośrodkiem Sportu i
Rekreacji w związku z rozpoczęciem przygotowań do kolejnych zawodów żeglarskich o
mistrzostwo Olsztyna szkół ponadgimnazjalnych oraz absolwentów szkół średnich o puchar
Jana Jakowickiego. Zawody planowane są na 12.06.2010. Należy poszukiwać już chętnych do
współzawodnictwa absolwentów.
Na tym zebranie zostało zamknięte.
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