
Protokół 

z 09.04.2010r. z posiedzenia 

 Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół  

III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie 

 

 

W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Barbara 

Powązka, Ewa Lisowska, Tomasz Czajczyc i Ryszard Czjaczyc zgodnie z listą obecności – 

załącznik. 

 

Zebranie otworzył Przewodniczący Stowarzyszenia Andrzej Kurowski i zaproponował 

następujący porządek obrad: 

1. otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, 

2. informacja o działaniach Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami,  

3. przygotowania do corocznych zawodów żeglarskich,  

4. rozpatrzenie wniosku o przyznanie honorowych matur III LO,  

5. wolne wnioski,  

6. zakończenie posiedzenia. 

Obecni na posiedzeniu zaakceptowali zaproponowany porządek obrad.  

 

 

Ad. 1 

Zrealizowano w sposób opisany powyżej.  

 

Ad. 2 

Przewodniczący poinformował zebranych, że w okresie pomiędzy posiedzeniami doszło do 

kilku wydarzeń, o których należy poinformować obecnych. Między innymi Stowarzyszenie 

poparło wniosek Dyrekcji Szkoły o przyznanie przez Marszałka Województwa Warmińsko- 

Mazurskiego dodatkowych funduszy na organizację wymiany naszego Liceum z 

zaprzyjaźnioną szkołą średnią we Francji. Mimo złożenia pisma i prowadzenia rozmów z 

właściwymi Departamentami Urzędu Marszałkowskiego fundusze te nie zostały przyznane. 

Odmowa uzasadniona została późnym podjęciem starań przez Liceum oraz brakiem funduszy.  

Ustalono, że dyplom najlepszemu uczniowi w roku szkolnym 2009/2010 Piotrowi 

Marciniukowi zostanie wręczona na uroczystym pożegnaniu klas maturalnych. 

Przewodniczący poinformował, że okolicznościowy dyplom został odebrany oraz oczekuje na 

wręczenie wraz z nagroda rzeczową.  

Ma terenie szkoły prowadzona była akcja popularyzująca odpis 1% podatku dochodowego od 

osób fizycznych. Dyrekcja Liceum rozdawała ulotki zawierające informację na temat naszego 

Stowarzyszenia oraz celów na jakie gromadzone są fundusze. Informacja na ten temat 

podawana była również na wywiadówkach kończących pierwsze półrocze. Przewodniczący 

ma nadzieję, że w bieżącym roku zgromadzimy na naszym koncie większa kwotę niż w roku 

poprzednim.  

 

Ad. 3 

Ryszard Stanek przypomniał, że wyznaczony został już termin przeprowadzenia mistrzostw 

szkół ponadgimnazjalnych w żeglarstwie o Puchar Prezydenta Olsztyna. Należy, więc 

zwrócić się do Prezydenta o objecie tych zawodów patronatem. Poinformował również 

zebranych o zakupieniu przez Urząd Miasta kolejnych żaglówek Omega. Pozwoli to 

sprawniej rozegrać zawody uczniowskie, a może dopuścić do nich większą liczbą 

reprezentantów poszczególnych szkół. Należy również rozpocząć popularyzację zawodów o 



puchar Jana Jakowickiego, w których uczestniczą absolwenci szkół średnich Olsztyna. 

Wskazane jest, aby po latach puchar ten powrócił do III LO. Przewodniczący A. Kurowski 

zobowiązał się do złożenia Prezydentowi Olsztyna propozycji objęcia patronatem obu 

zawodów. Organizatorem całości powinien być, jak w latach poprzednich, OSiR.  

 

Ad. 4 

Podjęto również dyskusję na temat kolejnych wniosków dotyczących przyznania honorowej 

matury III LO. Przypomniano, że do dnia dzisiejszego nie jest opracowany jeszcze stosowny 

regulaminu, w którym powinny być określone zasady i kompetencje poszczególnych 

instytucji oraz Rady Pedagogicznej. Po dyskusji postanowiono, że projekt taki zostanie 

przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Zarządu, a po zatwierdzeniu zostanie on 

przekazany Dyrekcji III LO.  

 

Ad. 5-6 

Zaproponowano, aby kolejne posiedzenie Zarządu odbyło się w plenerze 08.05.2010r. na 

Przystani Harcerskiej na j. krzywym. Należy podjąć starania, aby w posiedzeniu tym 

uczestniczyła jak największa liczba absolwentów. Należy rozważyć również zaproszenie 

młodzieży, która w bieżącym roku będzie reprezentowała III LO w regatach żeglarskich.  

Katarzyna Frankowiak zaproponowała uczestnikom posiedzenia i innym absolwentom udział 

w wycieczce do Lwowa, której organizatorem jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy. Odbędzie 

się ona w dniach 20-23 maja, a zorganizowania podjęło się Biuro Turystyczne Absolwenta 

naszego Liceum i Członka naszego Stowarzyszenia Krzysztofa Markowskiego. 

Z powodu braku wolnych wniosków Przewodniczący zakończył posiedzenie.  

 

 

 

 

 

  Przewodniczący        Wiceprzewodniczący             Sekretarz                    

 

 

Andrzej Kurowski             Ewa Lisowska          Barbara Powązka       

 

 

 

Członkek 

 

 

Ryszard Stanek Tomasz Czajczyc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


