
Protokół 

z 08.09.2011r. 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, 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 udziale delegacji III LO w wyjeździe przedstawicieli Olsztyna do 

Offenburga. 

4. Omówienie rankingów polskich szkół ponad gimnazjalnych. 

5. Pokaz zdjęć z rejsu żeglarskiego 2011r.  

6. Wolne wnioski. 

Obecni na posiedzeniu zaakceptowali zaproponowany porządek obrad.  

 

 

Ad. 1 

Po odczytaniu protokołu z poprzedniego zebrania obecni Członkowie Zarządu złożyli pod 

nim podpisy nie wprowadzając żadnych zmian.  

 

Ad. 2 

Przewodniczący poinformował, że w okresie miedzy zebraniami odbyły się 2 imprezy, 

których organizatorami było Stowarzyszenie. Pierwsza z nich to regaty żeglarskie o puchar 

Jana Jakowickiego rozgrywane przy okazji mistrzostw szkół ponad gimnazjalnych w 

żeglarstwie o puchar Prezydenta Miasta Olsztyna. Mimo rozszerzenia formuły na „Otwarte 

Mistrzostwa Olsztyna” do zawodów zgłosiła się mniejsza liczba załóg niż w latach 

poprzednich. Dotyczy to przede wszystkim młodzieży szkół ponad gimnazjalnych. W tych 

zawodach wzięły udział jedynie 4 załogi, a ostatnie miejsce niestety zajęło… Lepiej powiodło 

się absolwentom, którzy tym razem musieli się zadowolić III miejscem.  

W czasie ostatniego weekendu wakacji odbył się kolejny rejs żeglarski absolwentów III LO. 

Tym razem pływaliśmy po jeziorze ryńskim, a flotylla składała się 2 jachtów. Przez część 

rejsu towarzyszyła nam „trzecia łódka”, ale z powodu małego wiatru jej załoga włączyła 

silnik i odpłynęli w … siną dal.  

 

Ad. 3 

W dniach 01-06.09.2011r. miał miejsce wyjazd 150 osobowej delegacji mieszkańców 

Olsztyna, przyjaciół Georga Ditricha z okazji 30. rocznicy współpracy Offenburga i Olsztyna. 

W skład delegacji weszli również nauczyciele i uczniowie III LO. Wśród pozostałych 

uczestników również nie brakowało absolwentów naszego Liceum. Kryterium doboru składu 

delegacji była współpraca poszczególnych instytucji z ich odpowiednikami w Offenburgu. 

Nasze Liceum utrzymuje stały kontakt z jedną ze szkół średnich tego miasta. Poza oficjalną 

częścią wyjazdu jego uczestnicy odwiedzili parlament w Strasburgu, zwiedzili zabytki tego 

miasta oraz skorzystali z atrakcji EuropaPark w okolicach Offenburga.  

 



Ad. 4 

Przewodniczący Stowarzyszenia przypomniał, że bieżącym roku Rada Pedagogiczna nie 

znalazła kandydata do nagrody im. Tadeusza Rostańskiego. Może to oznaczać, iż wśród 

uczniów brak jest indywidualności. Przemawia za tym również fakt, iż niewielki odsetek 

uczniów bierze udział w olimpiadach przedmiotowych, których wyniki centralne 

uwzględniane są w rankingach szkół ponad gimnazjalnych. Mimo posiadania świetnej kadry 

pedagogicznej, o czym mogą świadczyć nagrody przyznawane zarówno przez Prezydenta jak 

i Kuratora Miasta, oraz wyniki plebiscytów na najlepszego nauczyciela młodzież nie odnosi 

sukcesów w olimpiadach. W bieżącym roku liczba pierwszych klas we wszystkich liceach 

została pomniejszona o jedną. Szkoły coraz aktywniej walczą o to, aby zgłaszali się do nich 

najlepsi absolwenci gimnazjów. Stowarzyszenie powinno wspierać tego rodzaju działania 

Dyrekcji III LO.  

Po wielostronnej dyskusji obecni postanowili zaprosić na następne zebranie Dyrektora szkoły 

p. Danutę Gomolińską, aby razem zastanowić się nad promocją szkoły, co w rezultacie może 

przynieść efekty przy następnym naborze uczniów do klas pierwszych.  

 

Ad. 5 

Na zakończenie zebrania Mirosław Witkowski zaprezentował wykonane przez siebie zdjęcia 

z rejsu żeglarskiego absolwentów 2011r.  

 

Ad. 6 

Z powodu braku wolnych wniosków zebranie zostało zamknięte.  

 

 

 

 

 

 

  Przewodniczący        Wiceprzewodniczący             Sekretarz                      

 

 

Andrzej Kurowski             Ewa Lisowska          Barbara Powązka       

 

 

Członek 

 

 

Ryszard Stanek Ireneusz Markiewicz  


