Protokół
z 05.06.2009r. z posiedzenia
Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół
III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Andrzej Kurowski i zaproponował następujący
porządek obrad:
1. otwarcie posiedzenia,
2. informacja o działaniach Zarządu pomiędzy posiedzeniami,
3. informacja o działaniach zmierzających do uzyskania przez III LO nowego budynku
szkolnego,
4. omówienie przygotowań regat żeglarskich,
5. wolne wnioski,
6. zakończenie posiedzenia.
Ad. 1.
Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Andrzej Kurowski, Ewa Lisowska, Ryszard Stanek, Alicja
Bogdanowicz, Barbara Powązka, Ireneusz Markiewicz, Tomasz Czajczyc zatwierdzili
porządek obrad oraz przyjęli, przez złożenie podpisu, protokół z poprzedniego posiedzenia.
Ad. 2
Przewodniczący poinformował zebranych o działaniach, jakie podejmował Zarząd w okresie
pomiędzy posiedzeniami. Do wszystkich członków Stowarzyszenia wysłany został
list informujący o wynikach Sprawozdawczo– Wyborczego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia. Pismo to zawierało pełną treść uchwały programowej, skład organów
Stowarzyszenia oraz apel o wpłacanie zaległych składek. Zgodnie z zapowiedzią zawartą
w tym piśmie Zarząd na następnym swoim posiedzeniu powinien dokonać weryfikacji
listy członków pod kontem wypełniania obowiązku opłacania składek. W ostatnim terminie
dwóch absolwentów złożyło deklaracje członkowskie, a jedna osoba poprosiła o wykreślenie
z listy.
Przewodniczący poinformował zebranych, że w okresie pomiędzy zebraniami sfinalizowana
została sprawa przekazania przez Warmińsko– Mazurski Urząd Wojewódzki jachtu BEZA 2
naszemu Stowarzyszeniu. Przewodniczący podziękował osobom, które przyczyniły się do
uzyskania jachtu i przygotowania go do postawienia na wodzie. Ryszard Stanek wskazał, że
było by wskazane zaprezentowanie jachtu uczestnikom kolejnych regat. Jacht ma być
udostępniany zarówno młodzieży uczącej się w III Liceum, jak również absolwentom za
symboliczne kwoty. Jacht należy zarejestrować, ubezpieczyć i eksploatować. W dyskusji
ustalono, że wszelkie opłaty ponosić będzie Stowarzyszenie i to ono będzie armatorem.
Opłaty mogą ponosić sponsorzy korzystający z jachtu.
Ad. 3
Głównym tematem, jakim zajmował się Zarząd było wspieranie działań Dyrekcji Liceum
zmierzających do uzyskania nowego budynku dla naszej szkoły. Prowadzone były rozmowy z
Wiceprezydentem Olsztyna Haliną Zaborowską- Boruch i Jerzym Szmitem, Dyrektorem
Biura Strategii Rozwoju Miasta Andrzejem Krawczykiem, Miejski Konserwatorem Zabytków
Anną Juszczyszyn, oraz przedstawicielami samorządu Dzielnicy „Zatorze” oraz radnymi tej
części miasta. Wszyscy oni, podobnie jak nasze Stowarzyszenie, popierają ideę przekazania
budynku przy ulicy Szewczenki naszemu Liceum. Obecnie Pani Dyrektor Danuta
Gomolińska przygotowuje wniosek formalny oraz rozliczne załączniki dokumentujące
konieczność zamiany budynków szkolnych i koszty ich utrzymania.

Ad. 4
Przechodząc do regat żeglarskich przypomniano, że odbędą się one już po raz ósmy. Przez
pierwsze cztery lata w wyścigach na Omegach uczestniczyli jedynie uczniowie i absolwenci
trzech najstarszych liceów Miasta Olsztyn. Od piątych zawodów współzawodnictwo ma
charakter otwarty. Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych walczy o puchar Prezydenta
Olsztyna, a absolwenci o puchar ofiarowany przez Żeglarza Jana Jakowickiego.
Ustalono, że w bieżącym roku nasze Liceum będzie reprezentowane przez następujących
absolwentów Mirosława Witkowskiego- sternika, Ryszarda Stanka, Jerzego Kurowskiego
oraz Jacka Michalca. Ciesząc się ze współzawodnictwa należy dążyć zwycięstwa.
Ustalono, że Tomek Czajczyc wraz z ojcem przy wsparcia Przewodniczącego w dniu
zawodów przygotują jacht i już bez tego ostatniego dopłyną do plaży miejskiej. Pozwoli to na
zaprezentowanie naszego nowego nabytku i zachęci młodzież do korzystania z BEZA 2.
Ad. 5-6
W wolnych wnioskach zaproponowano, aby podobnie jak w latach poprzednich nie
rezygnować ze spotkań w okresie wakacji. Powinny one mieć miejsce przy okazji odwiedzin
naszego miasta przez zaprzyjaźnionych absolwentów, którzy wykażą zainteresowanie
spotkaniem z dawnymi kolegami i przyjaciółmi.
Ostatnią poruszoną sprawą był rejs żeglarski, jaki planowany jest na ostatni weekend wakacji.
Tym razem planujemy żeglować po Jezioraku z możliwością nocowania w Kurce Wodnej.
Mamy nadzieję, że w tym roku liczba uczestników będzie wyższa, a do wyjazdu przyłączą się
nowe osoby. Zapraszamy! Na zgłoszenia oczekujemy do końca lipca 2009r.
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