
Protokół 

z 06.05.2011r. 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, Tomasz Czajczyc, Ireneusz Markiewicz, 

Ryszard Stanek- zgodnie z listą obecności – załącznik. 

 

Zebranie otworzył Przewodniczący Stowarzyszenia Andrzej Kurowski i zaproponował 

następujący porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

2. Informacja o działalności Zarządu pomiędzy posiedzeniami. 

3. Informacja o przygotowaniach do Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Żeglarstwie i o Puchar Jana Jakowickiego. 

4. Pomysły na zwiększenie aktywności Stowarzyszenia. 

5. Przygotowania do spotkania absolwentów. 

6. Wolne wnioski. 

Obecni na posiedzeniu zaakceptowali zaproponowany porządek obrad.  

 

Ad. 1 

Przewodniczący zapoznał zebranych z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz 

zwrócił się z wnioskiem o zgłoszenie uwag do jego treści. Ze względu na fakt, iż zebrani nie 

zgłosili uwag protokół został poddany pod głosowanie. Po przeliczeniu głosów 

Przewodniczący stwierdził, że został on przyjęty bez zastrzeżeń. 

 

Ad. 2 

Przewodniczący poinformował, że w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarząd podjął starania 

o znalezienie obiektów hotelowych, które skłonne by były przyjąć uczestników spotkania 

organizowanego z okazji 10-lecia powołania Stowarzyszenia. Planowane jest ono na  

11-12.06.2011r., jednocześnie przewodniczący poinformował, że na dzień posiedzenia udział 

w spotkaniu opłacił jeden absolwent. Przewodniczący Stowarzyszenia uczestniczył 

29.04.2011r. w uroczystym pożegnaniu klas maturalnych naszego Liceum. Do egzaminu 

maturalnego dopuszczono wszystkich uczniów. Największe obawy związane są z egzaminem 

z matematyki. Pożegnanie miało bardzo uroczysty charakter. Nagrodzono młodzież, która 

wyróżniła się wynikami w nauce, sukcesami sportowymi i działalnością społeczną. Należy 

jednak zauważyć, że miniony rok szkolny nie był bogaty w sukcesy uczniów III LO. w 

olimpiadach wiedzy. Sytuacja ta współgra z faktem, iż w 2011roku Rada Pedagogiczna nie 

przyznała nagrody im. Prof. Tadeusza Rostańskiego. W okresie między posiedzeniami odbyła 

się już po raz drugi na terenie LO impreza, której celem było wsparcie funduszu 

stypendialnego im. Marcina Antonowicza.  

Ryszard Stanek poinformował zebranych, że wraz z Przewodniczącym spotkał się z Prezesem 

Stowarzyszenie Sportu Szkolnego „Juvenia” Zbigniewem Wytrążkiem i przedstawicielem 

OSiR, na którym ustalono, że zarówno Mistrzostwa Olsztyna Szkół Ponadgimnazjalnych, jak 

i Regaty o Puchar Jana Jakowickiego przeprowadzone zostaną na Jeziorze Krzywym  

04.06.2011r.  Zawody te będą miały charakter otwarty, a do udziału w nich zaproszeni 

zostaną uczniowie i absolwenci wszystkich szkół ponadgimnazjalnych i średnich 

województwa warmińsko-mazurskiego. Na spotkaniu tym ustalono, że do udziału 

zakwalifikowane zostaną załogi zgłoszone do 22.05.2011r. Zebrani uznali, że należy podjąć 

wszelkie działania zmierzające do dotarcia z informacją o zawodach do jak najszerszej liczby 



szkół. Poza stałą stroną informacyjną OSIR postanowiono dotrzeć do wszystkich szkół przy 

współpracy z kuratorium przy pomocy emaila. Uznano również za wskazane, aby skorzystać 

z indywidualnych kontaktów członków naszego Stowarzyszenia z żeglarzami, absolwentami 

szkół średnich.  

 

Ad. 4 

Tomek Czajczyc zaproponował uruchomienie strony na facebooku, która umożliwiłaby 

kontakty absolwentów naszej szkoły, a jednocześnie mogłaby być miejscem przekazywania 

informacji o działalności Stowarzyszenia. 

 

Ad. 5 

Przewodniczący poinformował zebranych, że wstępnie zarezerwowano miejsca w dwóch 

ośrodkach pod Olsztynem. Pierwszy z nich to „Gawra” nad Jeziorem Omulew, a drugi to 

„Ziołowa Dolina ” - miejsce w którym świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej w 2010r. 

W rezerwie jest jeszcze ośrodek w Starych Jabłonkach. Należy jednak zauważyć, że ze 

względu na nikłe zainteresowaniem spotkaniem może zajść konieczność rezygnacji z 

planowanego charakteru spotkania. Nikłe zainteresowanie wykazują absolwenci rocznika 

matura 1969, którzy w 2001r. zainicjowali powstanie Stowarzyszenia.  

Zebrani postanowili, że w przypadku braku zainteresowania w trybie roboczym Zarząd 

podejmie decyzje o zmianie charakteru imprezy. 

 

Ad.6 

Ryszard Stanek zwrócił się do zebranych z zapytaniem: czy w dalszym ciągu Stowarzyszenie 

powinno utrzymywać jachcik „Trójka”, który zacumowany jest na przystani harcerskiej w 

Olsztynie. W minionym roku był on wykorzystany tylko 2 razy. Przez cały rok ponosiliśmy 

za niego opłatę w wysokości ok. 70zł miesięcznie. Obecnie nasze zadłużenie w stosunku do 

przystani harcerskiej wynosi ponad 400zł. 

Po dyskusji ustalono, że Stowarzyszenie podejmie działania popularyzujące fakt posiadania 

jachtu i możliwość korzystania z niego. Jeżeli również w bieżącym roku zainteresowanie tą 

formą rekreacji będzie małe, rozważymy możliwość sprzedaży jachtu i przekazanie 

uzyskanych pieniędzy na zaspokojenie potrzeb szkoły. 

Andrzej Kurowski poinformował zebranych, że firma Matrix, należąca do Violetty i 

Krzysztofa Mikunda absolwentów naszego Liceum, organizuje samotny rejs Tomasza 

Cichockiego znanego żeglarza – rejs dookoła świata bez zawijania do portu. Zaproponowano, 

aby w czasie uroczystego pożegnania żeglarza wręczyć mu koszulkę z logo naszego Liceum 

dla podkreślenia udziału absolwentów naszego Liceum w zorganizowaniu rejsu. 

Przewodniczący naszego Stowarzyszenia przygotowywał i konsultował problemy prawne 

związane z rejsem. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

  

 

  Przewodniczący        Wiceprzewodniczący             Sekretarz                     Skarbik 

 

 

Andrzej Kurowski             Ewa Lisowska          Barbara Powązka      Alicja Bogdanowicz  

 

 

Członek 

 

 

Ryszard Stanek Ireneusz Markiewicz  Tomasz Czajczyc 


