
Protokół
z  3.04.2009r. z posiedzenia

 Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół 
III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie w szczególnie 
ciepły sposób przywitał gości w osobach: Dyrektora Szkoły Danuta Gomolińska,  Zastępca 
Dyrektora  Ewa  Kowalska,  oraz  profesorowie  Danuta  Abramczyk,  Agnieszka  Kubińska- 
Jurak, Leszek Terlecki. 
Wizyta tak szerokiego przedstawicielstwa Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Liceum wynika 
z  konieczności  podjęcia  wspólnych działań  zmierzających  do poprawienia  bazy lokalowej 
naszej Szkoły.

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania, 
2. Omówienie  problemów lokalowych  Liceum oraz uzgodnienie  wspólnych  z  Dyrekcją 

Szkoły działań zmierzających do poprawy istniejącej sytuacji, 
3. Ukonstytuowanie  się  Zarządu  Stowarzyszenia  wybranego  na  Sprawozdawczo– 

Wyborczym Walnym Zebraniu 21.03.2009r., 
4. Omówienie aktywności członków Stowarzyszenia w opłacaniu składek, 
5. Omówienie  przygotowań  do  Mistrzostw  Olsztyna  Szkół  Ponadgimnazjalnych  

w Żeglarstwie i Regat Absolwentów Szkół Średnich o Puchar Jana Jakowickiego,
6. Wolne wnioski,
7. Zamknięcie zebrania. 

Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Andrzej Kurowski, Ewa Lisowska, Ryszard Stanek, Alicja 
Bogdanowicz,  Barbara  Powązka,  Tomasz  Czajczyc  i  Ireneusz  Markiewicz  zatwierdzili 
porządek obrad. 

Ad. 1
W sposób opisany powyżej. 

Ad 2. 
Przewodniczący  przypomniał,  że  na  Sprawozdawczo–  Wyborczym  Walnym  Zebraniu  
Jerzy Kurowski zaproponował, aby sprawa wsparcia działań Dyrekcji Liceum o uzyskanie  
od władz Miasta Olsztyna budynku przy ul. Szewczenki powiązać z promocją naszego miasta 
poprzez  postać  Mikołaja  Kopernika.  Najwspanialszym  pomnikiem  i  hołdem  oddanym  
tej  wielkiej  postaci  powinno  być  przyznanie  naszemu  Liceum  budynku  oraz  udzielenie 
pomocy w jego wyremontowaniu i wyposażeniu. O budynek ten nasze Liceum ubiega się  
już  od  dłuższego  czasu,  a  to  zarówno  z  powodu  konieczności  istotnego  poprawienia 
warunków,  w  jakich  młodzież  powinna  zdobywać  wiedzę,  oraz  z  powodu  położenia  
tego budynku w bezpośredniej bliskości hali sportowej przekazanej Liceum w poprzednim 
okresie.
Dyrektor  Liceum  Danuta  Gomolińska  zapoznała  zebranych  z  aktualną  sytuacją  
lokalową  Szkoły  oraz  z  działaniami,  jakie  podjęto  celem  uzyskania  budynku  
przy  ul.  Szewczenki.  Rozmowy  były  prowadzone  zarówno  z  władzami  oświatowymi  
jak i  z poprzednim Prezydentem Olsztyna.  Mimo przedstawienia  planu zagospodarowania 
budynku  rozmowy  te  zakończyły  się  niepowodzeniem.  Głównym  argumentem  były  
koszty  remontu,  koszty  utrzymania  i  zbyt  duża,  zdaniem oponentów,  kubatura  budynku  
pod  potrzeby  Liceum.  Zwracano  również  uwagę  na  fakt,  iż  na  Zatorzu  mieszka  



niewielka liczba młodzieży zainteresowanej nauką w Liceum. Wynika to ze „starzenia się” 
tej dzielnicy. 
Zdaniem przedstawicieli Liceum nie uwzględniono, iż koszty na remont mogą być uzyskany 
z  Unii  Europejskiej,  Dzielnica  Zatorze  w  najbliższym  czasie  stanie  się  dużym  placem 
budowy–  na  terenie  dawnej  fabryki  mebli  planowane  jest  wybudowanie  nowej  dzielnicy 
mieszkaniowej.  Przygotowany  przez  Dyrekcją  Szkoły  plan  zagospodarowania  budynku 
przewiduje  wykorzystanie  wszystkich  pomieszczeń.  Przenosząc  III  Liceum  do  nowego 
budynku można na przykład sprzedać dotychczasowy budynek lub przekazać na inne miejskie 
cele. Stan techniczny tego budynku wymaga również kapitalnego remontu, a kontynuowanie 
nauczania związane jest z koniecznością rozbudowy.
Po dyskusji, w której aktywny udział wzięli wszyscy uczestnicy posiedzenia, postanowiono 
podjąć  wszystkie  możliwe  działania  wspierające  Dyrekcję  Liceum  w  staraniach  o  nową 
siedzibę  Liceum  przy  ul.  Szewczenki.  Postanowiono  podjąć  rozmowy  z  wszystkimi 
instytucjami zarządzającymi oświatą w Olsztynie oraz osobami i środowiskami, które mogą 
wesprzeć ideę. Pomysł uczczenia Mikołaja Kopernika przez przekazanie III Liceum nowego 
budynku uznano za godny podjęcia i rozpropagowania. Tomasz Czajczyc wskazał, że istotną 
rolę może odegrać prasa. Warto zainteresować ideą tych dziennikarzy, którzy interesują się 
popularyzacją naszego miasta przez postać Mikołaja Kopernika. 
W związku z tym Przewodniczący zaproponował Zarządowi podjęcie następującej uchwały:

„Uchwała nr 1 z 3.04.2009r.
Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego

im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie
w sprawie nowej siedziby III Liceum

Zarząd  Stowarzyszenia  Absolwentów  i  Przyjaciół  III  Liceum  Ogólnokształcącego  
im.  Mikołaja  Kopernika  w  Olsztynie  uznając  potrzebę  istotnej  poprawy  warunków 
działalności III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika postanawia podjąć wszelkie 
możliwe działania wspierające starania Dyrekcji i grona pedagogicznego III Liceum podjęte 
w  tej  sprawie.  Zarząd  Stowarzyszenia  podejmie  działania  zmierzające  do  przekonania 
Prezydenta Olsztyna, właściwych wydziałów Urzędu Miasta oraz radnych do idei uczczenia 
Mikołaja  Kopernika  poprzez  przekazanie  Liceum  noszącemu  jego  imię  zabytkowego 
budynku położonego przy ul. Szewczenki w Olsztynie. Absolwenci powinni działać na rzecz 
wsparcia tej idei i w miarę swoich możliwości i umiejętności nieść pomoc Dyrekcji Szkoły 
zarówno  w  ubieganiu  się  o  przyznanie  wyżej  wymienionego  budynku,  jak  również  
w realizacji późniejszych etapów związanych z jego remontem i wyposażeniem.”

Przewodniczący  zarządził  głosowanie.  Po  przeliczeniu  głosów  stwierdził,  że  za  uchwałą 
oddali głos wszyscy obecni członkowie Zarządu. 

Ad. 3
Ze  swojej  strony  Przewodniczący,  który  został  wybrany  przez  Walne  Zebranie  
w  bezpośrednim  głosowaniu  zaproponował,  aby  funkcję  Wiceprzewodniczącego  pełniła 
Romualda Ewa Lisowska, funkcję Sekretarza Przewodniczący proponuje powierzyć Barbarze 
Powązka, a Skarbnika Alicji Bogdanowicz. 
Wymienione osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.
W związku z powyższym Przewodniczący zaproponował przegłosowanie zaproponowanych 
kandydatur.  W  pierwszej  kolejności  przegłosowano  powierzenie  funkcji 
Wiceprzewodniczącego Romualdzie Ewie Lisowskiej- za tą kandydaturą głos oddali wszyscy 
obecni. 



W kolejności Przewodniczący zaproponował głosowanie nad propozycją powierzenia funkcji 
Sekretarza Barbarze Powązka- za tą kandydaturą głos oddali wszyscy obecni. 
W  kolejności  zaproponowano  głosowanie  nad  powierzeniem  funkcji  Skarbnika  Alicji 
Bogdanowicz- za tą kandydaturą głos oddali wszyscy obecni. 
Przewodniczący pogratulował wszystkim wybranym, oraz wyraził  przekonanie, że Zarząd  
w  aktualnym  składzie  będzie  pracował  w  sposób  odpowiedzialny,  nie  zapominając 
jednocześnie o wiążącej nas przyjaźni. Po upływie kadencji będzie można ocenić czy wybór 
dokonany przez Walne Zgromadzenie był słuszny. 

Ad. 4
Przewodniczący przypomniał, że na nieformalnym spotkaniu Zarządu, które odbyło się przed 
Sprawozdawczo-  Wyborczym  Walnym  Zebraniu,  postanowiono  rekomendować  nowo 
wybranemu Zarządowi listę osób, które z powodu nie opłacania składek przez więcej niż 2 
lata (2008-2009) powinni być pozbawienie członkostwa w Stowarzyszeniu. Niektóre z tych 
osób nie opłacają składek, ale zmieniły miejsce zamieszkania i z tego powodu nie docierają 
do nich informacje związane z działalnością Stowarzyszenia. 
Po dyskusji Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

„Uchwała nr 2 z 3.04.2009r.
Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego

im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie
w sprawie uregulowania zaległości w opłacaniu składek

Zarząd  Stowarzyszenia  Absolwentów  i  Przyjaciół  III  Liceum  Ogólnokształcącego  
im.  Mikołaja  Kopernika  w Olsztynie  postanawia  poinformować członków Stowarzyszenia 
mających  zaległości  w opłacaniu  składek,  że  w przypadku dalszej  zwłoki  przekraczającej 
2008 i 2009r. (powyżej 48 zł) zostaną wykreśleni z listy członków Stowarzyszenia. Wniosek 
o wykreślenie z listy rozpatrzony zostanie na czerwcowym posiedzeniu Zarządu.”

Przewodniczący  zarządził  głosowanie.  Po  przeliczeniu  głosów  stwierdził,  że  za  uchwałą 
oddali głos wszyscy obecni członkowie Zarządu. 

Ad. 5
Po  dyskusji  uczestnicy  posiedzenia  postanowili  skierować  do  Prezydenta  Miasta  Olsztyn 
Piotra Grzymowicza prośbę o objęcie patronatem tegorocznych Mistrzostw Olsztyna Szkół 
Ponadgimnazjalnych.  Jednocześnie  uznano,  że  wskazane  jest,  aby w najbliższym terminie 
podjąć rozmowy z OSiRem, celem ustalenia zasad współzawodnictwa, obsady sędziowskiej 
oraz  innych  szczegółów  niezbędnych  do  prawidłowego  przeprowadzenia  zawodów. 
Wskazane  jest,  aby  najpóźniej  z  początkiem  maja  rozpocząć  kompletowanie  załóg,  
które wezmą udział w zawodach o mistrzostwo Olsztyna, jak i o pucha Jana Jakowickiego. 
Ryszard Stanek przypomniał, że w uzgodnieniu z OSiR termin zawodów określony został  
na 06.06.2009r. 

Ad. 6-7
Przewodniczący przypomniał, że na poprzednim zebraniu złożono informację o zakupieniu 
przez szkołę tablicy wyników na wyposażenie hali sportowej. Ostateczna cena tego zakupu, 
jaką w całości pokryło Stowarzyszenie wyniosła 3.050zł. Tablica została zamontowana, czego 
dowodem były zdjęcia  zaprezentowane przez Przewodniczącego.  Koszty montażu  pokryła 
Rada Rodziców.



Jednocześnie  Przewodniczący  poinformował  zebranych,  że  również  uczennice,  które 
uczestniczyły  w  centralnych  finałach  olimpiad  przedmiotowych  otrzymały  już  nagrody 
ufundowane przez Stowarzyszenie- odtwarzacz MP4 i DVD. 
Postanowiono,  że  głównym  tematem  następnego  posiedzenia,  poza  omówieniem 
przygotowań do zawodów żeglarskich oraz działań  związanych  z  ubieganiem się  o nowy 
budynek  dla  Liceum,  będą  działania,  jakie  Stowarzyszenie  powinno  podjąć  celem 
rozszerzenia liczby członków Stowarzyszenia i zainteresowania jego działalnością młodszych 
roczników absolwenckich. 
Na tym zebranie zakończono. 

  Przewodniczący        Wiceprzewodniczący             Sekretarz                     Skarbik

Andrzej Kurowski             Ewa Lisowska          Barbara Powązka      Alicja Bogdanowicz 

Członkowie

Tomasz Czajczyc                Ireneusz Markiewicz Ryszard Stanek

Załączniki:
1. Uchwała nr 1 w sprawie nowej siedziby III Liceum,
2. Uchwała nr 2 w sprawie uregulowania zaległości w opłacaniu składek



Uchwała nr 1 z 3.04.2009r.
Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego

im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie
w sprawie nowej siedziby III Liceum

Zarząd  Stowarzyszenia  Absolwentów  i  Przyjaciół  III  Liceum  Ogólnokształcącego  
im.  Mikołaja  Kopernika  w  Olsztynie  uznając  potrzebę  istotnej  poprawy  warunków 
działalności III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika postanawia podjąć wszelkie 
możliwe działania wspierające starania Dyrekcji i grona pedagogicznego III Liceum podjęte 
w  tej  sprawie.  Zarząd  Stowarzyszenia  podejmie  działania  zmierzające  do  przekonania 
Prezydenta Olsztyna, właściwych wydziałów Urzędu Miasta oraz radnych do idei uczczenia 
Mikołaja  Kopernika  poprzez  przekazanie  Liceum  noszącemu  jego  imię  zabytkowego 
budynku położonego przy ul. Szewczenki w Olsztynie. Absolwenci powinni działać na rzecz 
wsparcia tej idei i w miarę swoich możliwości i umiejętności nieść pomoc Dyrekcji Szkoły 
zarówno  w  ubieganiu  się  o  przyznanie  wyżej  wymienionego  budynku,  jak  również  
w realizacji późniejszych etapów związanych z jego remontem i wyposażeniem.

  Przewodniczący        Wiceprzewodniczący             Sekretarz                     Skarbik

Andrzej Kurowski             Ewa Lisowska          Barbara Powązka      Alicja Bogdanowicz 

Członkowie

Tomasz Czajczyc                Ireneusz Markiewicz Ryszard Stanek



Uchwała nr 2 z 3.04.2009r.
Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego

im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie
w sprawie uregulowania zaległości w opłacaniu składek

Zarząd  Stowarzyszenia  Absolwentów  i  Przyjaciół  III  Liceum  Ogólnokształcącego  
im.  Mikołaja  Kopernika  w Olsztynie  postanawia  poinformować członków Stowarzyszenia 
mających  zaległości  w opłacaniu  składek,  że  w przypadku dalszej  zwłoki  przekraczającej 
2008 i 2009r. (powyżej 48 zł) zostaną wykreśleni z listy członków Stowarzyszenia. Wniosek 
o wykreślenie z listy rozpatrzony zostanie na czerwcowym posiedzeniu Zarządu. 

  Przewodniczący        Wiceprzewodniczący             Sekretarz                     Skarbik

Andrzej Kurowski             Ewa Lisowska          Barbara Powązka      Alicja Bogdanowicz 

Członkowie

Tomasz Czajczyc                Ireneusz Markiewicz Ryszard Stanek


