
Protokół 

z 03.06.2011r. 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, Ireneusz 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. spotkanie jubileuszowe z okazji 10-lecia Stowarzyszenia,  

4. przygotowania do regat żeglarskich,  

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 trwały przygotowania do zawodów żeglarskich, które odbędą się 04.06.2011r. 

Zarząd zajmował się również przygotowaniami do spotkania organizowanego z okazji  

10-lecia działalności Stowarzyszenia, ale z powodu braku zgłoszeń zmuszony był podjąć 

decyzję o zmianie charakteru tego spotkania na zjazd rocznika matura 1969, o czym będzie 

mowa w odrębnym punkcie porządku obrad. Zarząd interesował się również przebiegiem 

matur w III LO odwiedzając w tym czasie dwukrotnie szkołę. Uregulowane zostały również 

opłaty z tytułu zacumowania naszego jachtu Trójka na Przystani Harcerskiej w Olsztynie.  

 

Ad. 3 

Przewodniczący poinformował zebranych, że zgodnie z upoważnieniem, jakie zostało 

udzielone Prezydium Zarządu na poprzednim posiedzeniu, z powodu braku zgłoszeń 

absolwentów do udziału w obchodach 10-lecia Stowarzyszenia, postanowiono zorganizować 

spotkanie wyłącznie Absolwentów rocznika Matura 69. W terminie określonym w 

zawiadomieniu zgłosiło się i opłaciło swój udział w spotkaniu 15 absolwentów, z których 14 

osób to absolwenci rocznika 69. W związku z tym postanowiono zwrócić pieniądze 

wszystkim zgłoszonym, a w miejsce wyjazdowej imprezy zorganizować spotkanie dla 

wszystkich chętnych tego rocznika w jednym z pubów na olsztyńskim Starym Mieście. Na 

dzień dzisiejszy udział w takim spotkaniu zadeklarowało już ponad 20 osób. Odbędzie się ono 

w Restauracji „U Artystów” 11.06.2011r. o godz. 18. Przewidziano kilka atrakcji związanych 

ze wspomnieniami z lat szkolnych.  

W dyskusji uczestnicy posiedzenia postanowili w ostatnim tygodniu przed planowanym 

spotkaniem zintensyfikować poszukiwanie kontaktu z kolejnymi Absolwentami rocznika 69. 

 

 

 



Ad. 4 

Ryszard Stanek poinformował zebranych, że mimo podjęcia przez wszystkich organizatorów 

zawodów żeglarskich licznych działań zmierzających do zainteresowania udziałem w 

zawodach jak największej liczby szkół do dnia dzisiejszego swój udział w zawodach 

zadeklarowały jedynie 4 szkoły ponadgimnazjalne, a w regatach o puchar Jana Jakowickiego 

weźmie udział jedynie 5 załóg. Zawody rozpoczną się o godz. 9,00. w zależności od 

warunków pogodowych odbędzie się 3-5 biegów, z tym że wszystkie omegi będą płynąć 

jednocześnie, a jedynie start absolwentów będzie opóźniony o kilkanaście minut w stosunku 

do startu załóg uczniowskich.  

Na zebraniu postanowiono, że w 2011r. barw naszego Liceum w regatach o Puchar Jana 

Jakowickiego bronić będzie załoga w składzie sternik - Mirosław Witkowski, Jacek Michalec, 

Zofia Borowicz. Ze względu na fakt, iż starty do kolejnych biegów odbywają się bez 

uprzedniego cumowania brak jest możliwości wymiany członków załogi w czasie zawodów.  

 

Ad. 6-7 

W wolnych wnioskach Andrzej Kurowski opowiedział obecnym o uroczystym pożegnaniu na 

molo w Sopocie Tomka Cichockiego- żeglarza, który postanowił opłynąć świat bez zawijania 

do portu. Organizatorem tego rejsu jest małżeństwo Violetta i Krzysztof Mikunda- 

absolwenci naszego Liceum.  

Katarzyna Frankowiak zaproponowała, aby również w okresie letnim członkowie 

Stowarzyszenia spotykali się przy okazji różnych imprez organizowanych w ramach 

Olsztyńskiego Lata Artystycznego.  

Z powodu wyczerpania porządku obrad posiedzenie zostało zamknięte.  

 

 

 

 

 

  Przewodniczący        Wiceprzewodniczący             Sekretarz                     Skarbik 

 

 

Andrzej Kurowski             Ewa Lisowska          Barbara Powązka      Alicja Bogdanowicz  

 

 

 

Członek 

 

 

Ryszard Stanek Ireneusz Markiewicz 

 

 

 

 

 


