
Protokół 

z 14.05.2010r. z posiedzenia 

 Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół  

III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie 

 

przeprowadzonego na Harcerskiej Przystani Żeglarskiej nad jeziorem krzywym 

 

 

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

Powązka, Ewa Lisowska i Ryszard Stanek 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. wolne wnioski,  

5. zakończenie posiedzenia. 

Obecni na posiedzeniu zaakceptowali zaproponowany porządek obrad.  

 

 

Ad. 1 

Zrealizowano w sposób opisany powyżej.  

 

Ad. 2 

Przewodniczący poinformował zebranych, że uczestniczył w uroczystym pożegnaniu 

maturzystów III LO. Z informacji uzyskanych od Dyrektora szkoły wynika, że do matury 

dopuszczono 100% uczniów klas III. Uroczystość miała bardzo podniosły charakter. 

Uczniowie wyróżniający się ze względu na osiągane wyniki w nauce oraz aktywność 

społeczną, kulturalną i sportową otrzymali nagrody. Jednym z elementów uroczystości było 

wręczenie nagrody i dyplomu im. Tadeusza Rostańskiego najlepszemu uczniowi Piotrowi 

Marciniukowi. Przewodniczący z satysfakcją poinformował zebranych, że laureat w dniu 

pożegnania III LO był już właścicielem dwóch indeksów szkół wyższych.  

Przewodniczący poinformował, że 18.03.2010r. na terenie Liceum odbył się koncert oraz 

aukcja poświęcona została gromadzeniu funduszy na stypendia im. Marcina Antonowicza. 

Gośćmi honorowymi byli rodzice Marcina. W wyniku zbiórki, sprzedaży oraz darowizn 

Warmińsko- Mazurskiego Bissnes Clubu uzyskano 4.031,24zł.  

W maju Szkoła gościła młodzież z zaprzyjaźnionej szkoły Francuskiej. Przez kilka dni 

dziewczęta i chłopcy z Francji, mieszkając u swoich rówieśników z naszego Liceum, 

poznawali naszą szkołę, Region oraz warunki, w jakich żyją i kształcą się ich polscy 

rówieśnicy. W tym samym czasie trwały przygotowania do wyjazdu naszych uczniów wraz z 

nauczycielami do Francji.  

 

Ad. 3 

Ryszard Stanek poinformował, że wraz z innymi członkami Stowarzyszenia dokonał oględzin 

naszego jachtu „3” stwierdzając, że po zimie jacht znajduje się w dobrym stanie technicznym 

i może być spuszczony na wodę. Opłata za opiekę nad jachtem została uiszczona łącznie z 

majem. Należy podjąć działania zmierzające do rozpropagowania faktu posiadania przez 

Stowarzyszenie jachtu. Mogą z niego korzystać zarówno absolwenci, jak i młodzież z III LO.  



Następnie ustalono, że Andrzej Kurowski wraz z Mirosławem Witkowskim zgłoszą do 

zawodów załogę w składzie: Sternik Mirosław Witkowski, Ryszard Stanek, Zofia Gorczyca i 

Jacek Michalec. 

 

Ad. 4- 5 

Z powodu braku wolnych wniosków zebranie zostało ukończone. Z tym że jego uczestnicy 

postanowili wieczór spędzić na przystani słuchając szantów.  

 

 

 

 

 

Przewodniczący        Wiceprzewodniczący             Sekretarz 

 

 

Andrzej Kurowski             Ewa Lisowska          Barbara Powązka 

 

 

 

Członkek 

 

 

Ryszard Stanek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


