Protokół
z 11.06.2010r. 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, Ryszard Stanek i Tomasz Czajczyc 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 regat,
4. plany wakacyjne Stowarzyszenia,
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 spotkał się z Dyrektor Liceum Danutą
Gomolińską. W okresie pomiędzy zebraniami młodzież Liceum odwiedziła swoich
rówieśników we Francji. Od strony organizacyjnej wyjazd przygotowała Agencja
Turystyczna Ol- Tour, której właścicielem jest absolwent naszego Liceum Krzysztof
Markocki. Szkoła nawiązała również współpracę z jedną z berlińskich szkół średnich.
Planowana jest wymiana uczniów na podobnych zasadach, jak to jest prowadzone z
młodzieżą Francuską.
Młodzież naszego Liceum brała udział w konkursie zorganizowanym dla młodzieży szkół
średnich pod hasłem „Niemcy i ich sąsiedzi na wschodzie”. Pierwsze trzy miejsca zdobyły
trzyosobowe zespoły naszego Liceum. W nagrodę zwycięski zespół w okresie wakacji
wyjedzie na tygodniowy pobyt w Niemczech. Ogłoszenie wyników konkursu odbyła się na
Politechnice Gdańskiej.
Poczet sztandarowy III LO oraz liczna grypa uczniów wraz z nauczycielami uczestniczyła
w uroczystym „pogrzebie” Mikołaja Kopernika, który miał miejsce 22.05.2010r.
we Fromborku.
Kontynuowane były starania o przyznanie szkole budynku przy ul. Szewczenki. Starania
Dyrekcji Szkoły poparła Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Miasta, ale na sesji Rady Miasta w wyniku głosowania Radnych interesujący nas budynek
przydzielony został za odpłatnością Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska.
Ad. 3
Przewodniczący poinformował zebranych, że do udziału w Mistrzostwach Szkół
Ponadgimnazjalnych zgłosiły się cztery szkoły tj.: zespół Szkół Energetycznych, Zespół
Szkół Ekonomicznych, I LO i III LO, a do rywalizacji o puchar Jana Jakowickiego
absolwenci szkół średnich (I LO zwycięzca w 2009r., Technikum Mechaniczno-

Energetyczne, Technikum Ekonomiczne i III LO). Należy zauważyć brak reprezentantów
II LO, które przez 8 poprzednich lat było współorganizatorem zawodów.
Zebrani ustalili, że załogę naszego Liceum stanowić będą Sternik Mirosław Witkowski oraz
Zofia Borowicz (Gorczyca) i Jacek Michalec. Rezerwowym będzie Ryszard Stanek. Zebrani
postawili przed załogą naszego Liceum ambitne zadanie wygrania zawodów. Postanowiono,
że po zawodach odbędzie się spotkanie na przystani Bryza, na którym wspominać będziemy
poprzednie sukcesy żeglarskie.
Ad. 4
Przewodniczący przypomniał, że Stowarzyszenie nasze otrzymało zaproszenie od
Stowarzyszenia „Integracja Poprzez Sztukę- spotkajmy się…” do udziału w imprezie
„Szlakiem Krzysztofa Klenczona”, która odbędzie się 03.07.2010r. w Dźwierzutach. Zebrani
zadeklarowali, że w miarę możliwości czasowych wezmą udział w planowanej imprezie.
Zebrani ustalili, że 27-29.08.2010r. odbędzie się V rejs żeglarski absolwentów III LO. Tym
razem planujemy żeglować po jeziorze Niegocin. Wszystkich zainteresowanych udziałem w
rejsie prosimy o zgłaszanie się telefonicznie do Andrzeja Kurowskiego 601 64 42 47 do
31.07.2010r.
Przedstawiciele Stowarzyszenia zapraszają wszystkich zainteresowanych do korzystania z
żaglówki BEZ 2, której nadano nazwę „3” zakotwiczonej na przystani Bryza. Można z niej
korzystać na hasło: „jestem absolwentem lub uczniem III LO”. Klucz do żaglówki znajduje
się u bosmana.
Ad. 5- 6
Przewodniczący przypomniał, że Absolwenci III LO spotykają się sobotę tj. 12.06.2010r.
o godz. 9,30 na Plaży Miejskiej celem kibicowania swoim reprezentantom w regatach.
Z powodu braku wolnych wniosków zebranie zostało ukończone.
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