
Protokół 

z 01.04.2011r. 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, Alicja Bogdanowicz, Ryszard Stanek, Marek Markiewicz 

zgodnie z listą obecności – załącznik. 

 

Zebranie otworzył Przewodniczący Stowarzyszenia Andrzej Kurowski i zaproponował 

następujący porządek obrad: 

1. otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, 

2. informacje o działaniach podejmowanych między posiedzeniami Zarządu, 

3. informacja o przygotowaniach do kolejnych regat żeglarskich,  

4. przygotowania do jubileuszu Stowarzyszenia,  

5. wolne wnioski,  

6. zakończenie posiedzenia. 

Obecni na posiedzeniu zaakceptowali zaproponowany porządek obrad.  

 

Ad. 1 

Zrealizowano w sposób opisany powyżej.  

 

Ad. 2 

Przewodniczący Stowarzyszenia poinformował zebranych, że w okresie pomiędzy 

posiedzeniami złożył wizytę w III LO. W trakcie spotkania z Dyrektorką Liceum Danutą 

Gomolińską omówiono bieżące problemy III LO oraz ustalono, że za pośrednictwem uczniów 

ich rodzice zostaną poinformowani o możliwości dokonania odpisu 1% podatku 

dochodowego na rzecz Stowarzyszenia. Osoby obecne na posiedzeniu zwróciły uwagę, że 

rodzicom pierwszych klas powinno najbardziej zależeć na tych odpisach, ponieważ pomoce 

naukowe i sprzęt sportowy zakupiony za te fundusze najdłużej służyć będzie ich dzieciom. 

Najmniej zainteresowani są rodzice uczniów klas III, które za kilka miesięcy opuszczą mury 

naszego Liceum. W związku z tym zaproponowano, aby przed 01.09.2011r. Zarząd 

przygotował pismo, które zostałoby wręczone wszystkim uczniom klas I. Powinno ono 

zawierać informacje o działalności Stowarzyszenia, o możliwości dokonania na jego rzecz 

odpisu 1% oraz wykaz pomocy naukowych, jakie z tych odpisów zostały już zakupione i 

przekazane Liceum. Można również wskazać kolejne potrzeby Szkoły.  

Przewodniczący poinformował, że 31.03.2011r. na terenie III LO odbyła się II impreza 

poświecona gromadzeniu funduszy na stypendium im. MARCINA ANTONOWICZA. 

Fundusz ten prowadzony jest przez Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym 

Regionu Warmińsko-Mazurskiego PRO-PATRIA w Olsztynie. Impreza ta spotkała się z 

dużym zainteresowaniem rodziców i mieszkańców Zatorza, a na podkreślenie zasługuje duże 

zaangażowanie młodzieży, która przygotowała liczne atrakcje dla uczestników tego festynu. 

 

Ad. 3 

Przewodniczący poinformował zebranych, że odbyło się spotkanie z Alicją Rutecką 

Dyrektorem Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (absolwentka III 

LO), na którym przedstawiono ideę zorganizowana obok mistrzostw Olsztyna w żeglarstwie, 

kolejne zawody rangi wojewódzkiej. Propozycja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem, a 

Pani Dyrektor zadeklarowała podjecie działań zmierzających do realizacji tego pomysłu.  



Ewa Lisowska poinformowała zebranych, że najprawdopodobniej wynikiem rozmowy, o 

której wspomniał Przewodniczący, jest jej kontakt z Prezesem Zbigniewem Wytrążkiem- 

Stowarzyszenie Sportu Szkolnego Juvenia, który poprosił o kontakt przedstawicieli naszego 

Stowarzyszenia celem omówienia zasad, na jakich takie zawody żeglarskie mogłyby się 

odbyć. Jednocześnie poprosił o przekazanie naszemu Stowarzyszeniu informacji, że ze 

względu na wcześniejsze rezerwacje akwenu przy Plaży Miejskiej nasze zawody muszą się 

odbyć 04.06.2011r. Na ten termin zostali zamówieni sędziowie oraz rezerwacja żaglówek 

omega, należących do UM Olsztyn. Zebrani przyjęli do wiadomości zmianę terminu 

zawodów żeglarskich oraz upoważnili Andrzeja Kurowskiego i Ryszarda Stanka do dalszych 

rozmów ze Stowarzyszeniem Sportu Szkolnego Juvenia.  

 

Ad. 4 

Zebrani zaakceptowali treść pisma, jakie Zarząd prześle wszystkim Absolwentom Członkom 

naszego Stowarzyszenia, oraz innym absolwentom zainteresowanych udziałem w obchodach 

naszego Stowarzyszenia. 

 

 „W czerwcu 2001r. w Bęsi spotkali się absolwenci naszego liceum, maturzyści 1969r.  

Z ich inicjatywy powołane zostało do życia Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół III 

Liceum im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie. W czerwcu bieżącego roku upływa 10 lat od 

tego „historycznego spotkania”. W tym okresie wspieraliśmy liceum zakupując pomoce 

naukowe i sprzęt sportowy, nagradzając najlepszych uczniów i uczestnicząc aktywnie w życiu 

szkoły.  

Uważamy, że okrągła rocznica działalności Stowarzyszenia jest fantastyczną okazją do 

zorganizowania spotkania tych wszystkich absolwentów, którzy z życzliwością wspominają 

lata spędzone w „naszej budzie”, interesują się losami swoich szkolnych przyjaciół i chcą 

wziąć udział w obchodach jubileuszu. Dla tych absolwentów i przyjaciół naszego liceum 

pragniemy w dniach 11-12.06.2011r. zorganizować spotkanie w którymś z ośrodków 

wypoczynkowych położonych pod Olsztynem. Wyboru dokonamy po zamknięciu listy 

zgłoszeń. Przewidujemy, że uda nam się zorganizować: uroczystą kolację, wieczorek 

taneczny, nocleg i śniadanie oraz dojazd do wybranego ośrodka w kwocie 160,00zł (słownie: 

sto sześćdziesiąt złotych). Kwotę tę należy przelać na konto Stowarzyszenia Absolwentów i 

Przyjaciół III Liceum im. Mikołaja Kopernika wpisując w tytule przelewu: „Jubileusz” (BOŚ 

SA O/Olsztyn 13 1540 1072 2001 5051 3954 0001). Wpłata dokonana w terminie do 

15.05.2011r. jest jednocześnie zgłoszeniem udziału w imprezie. Niniejsze zaproszenie jest 

skierowane do wszystkich absolwentów i przyjaciół liceum, ale organizatorzy posiadają 

ograniczoną bazę danych, w związku z tym informacje zawarte w niniejszym piśmie prosimy 

przekazywać wszystkim znanym Ci absolwentom III Liceum. Zależy nam na dotarciu do jak 

największej liczby osób z rocznika matura 1969, aby mieć możliwość podziękowania im za 

zgłoszoną 10 lat temu inicjatywę. 

Szczegółowe informacje dotyczące imprezy przekażemy osobom, które zgłoszą chęć 

udziału w spotkaniu. Na bieżąco informacje można uzyskać pod telefonem: 601  644 247, e-

mail: legitimus@op.pl. Treść informacji publikowana będzie również na stronie:  

www.lo3.olsztyn.pl. 

Korzystając z okazji, jaką jest niniejsze pismo pragniemy podzielić się radością, że 

organizowane z naszej inicjatywy po raz 10 regaty żeglarskie, począwszy od bieżącego roku 

będą miały rangę Otwartych Mistrzostw Olsztyna dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych 

Warmii i Mazur. Zapraszamy do udziału w zawodach, które odbędą się 04.06.2011r. na Plaży 

Miejskiej w Olsztynie. Uczniowie walczyć będą o Puchar Prezydenta Olsztyna i ich starsi 

koledzy (absolwenci) o Puchar Jana Jakowickiego.” 

 

mailto:legitimus@op.pl


Ad. 6-7 

Z powodu braku wolnych wniosków posiedzenie zostało zamknięte.  

 

 

 

 

 

  Przewodniczący        Wiceprzewodniczący             Sekretarz                     Skarbik 

 

 

Andrzej Kurowski             Ewa Lisowska          Barbara Powązka      Alicja Bogdanowicz  

 

 

 

Członkek 

 

 

Ryszard Stanek Marek Markiewicz 

 

 

 

 

 


