
Protokół
z 6.11.2009r. 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,  Ryszard  Stanek,  Alicja  Bogdanowicz,  Ireneusz  Markiewicz,  zgodnie  z  listą 
obecności – załącznik.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Stowarzyszenia Andrzej Kurowski, który po krótkim 
przywitaniu zaproponował następujący porządek obrad:

1. otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
2. informacja o przebiegu uroczystości 45- lecia Liceum i dnia Edukacji Narodowej, 
3. przygotowania do obchodów X rocznicy śmierci prof. Tadeusza Rostańskiego, 
4. podjęcie  decyzji  w  sprawie  zabezpieczenia  i  konserwacji  należącego  do 

Stowarzyszenia jachtu, 
5. podjecie decyzji w sprawie obchodów Dnia Patrona i Absolwenta III LO, 
6. wolne wnioski, 
7. zakończenie posiedzenia.

Obecni na posiedzeniu zaakceptowali zaproponowany porządek obrad. 

Ad. 1 
Punkt ten został zrealizowany w sposób opisany powyżej.

Ad. 2
Przewodniczący  poinformował  zebranych,  że  uroczystości  związane  z  45.  rocznicą 
działalności  III  LO  oraz  Dniem  Edukacji  Narodowej  przeprowadzone  zostały  na  terenie 
Liceum  14.10.2009r.  W  uroczystej  akademii,  otwarciu  okolicznościowych  wystaw  oraz 
uroczystym obiedzie z ramienia Stowarzyszenia brali udział Katarzyna Frankowiak, Ryszard 
Stanek i Andrzej Kurowski. Obecny był również członek Stowarzyszenia Marek Barański. 
Poza  okolicznościowymi  wystąpieniami  w  czasie  akademii  wręczono  wiele  nagród  
i wyróżnień zarówno uczniom, absolwentom, jak i osobom zasłużonym dla naszego Liceum. 
Między innymi  Redaktor Naczelny Gazety Wyborczej  Maciej  Nowakowski (absolwent III 
LO)  wręczył  nagrodę  Leszkowi  Terleckiemu  uznanemu  za  najlepszego  nauczyciela 
województwa warmińsko- mazurskiego. 
Jerzy Kurowski (absolwent III  LO) odebrał  w imieniu córki dyplom prymus  inter  pares,  
a  Dyrektor  Szkoły  Danuta  Gomolińska  i  Andrzej  Kurowski  wręczyli  przyznane  po  raz 
pierwszy „Honorowe Matury III LO” prałatowi Bronisławowi Siekierskiemu, Dyrektorowi 
Olsztyńskich Zakładów Graficznych sp. z o.o. Ryszardowi Maćkowiakowi, Przewodniczącej 
Rady  Rodziców  Iwonie  Wocławek,  oraz  Redaktor  Gazety  Olsztyńskiej  Ewie  Mazgal  za 
zasługi dla naszego Liceum. Następnie odbył się występ artystyczny uczniów naszego liceum. 
Po  zakończeniu  akademii  Dyrektor  Liceum  Danuta  Gomolińska  otworzyła  ekspozycję 
wydawnictw książkowych absolwentów III LO. Znalazły się na niej między innymi książki 
Kazimierza  Brakonieckiego,  Piotrka  Bałtroczyka,  Piotra  Jaszczuka,  Marka  Barańskiego, 
Jerzego Ignaciuka, Alicji Bykowskiej- Salczyńskiej. 
Następnie otwarta została wystawa malarska, na której swoje prace wystawiła Urszula Dutko. 
Na marginesie Przewodniczący poinformował zebranych, że w czasie uroczystej akademii z 
okazji  Dnia  edukacji  narodowej,  która  odbyła  sie  w Teatrze  im.  Stefana  Jaracza  kilku  z 
profesorów III LO otrzymało odznaczenia resortowe, a Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz 



w swoim wystąpieniu z nazwy wymienił wyłącznie III LO wychwalając program artystyczny, 
jaki zaprezentowano w przeddzień święta w Ratuszu. 

Ad.3
W związku  z  X rocznicą  śmierci  Prof.  Tadeusza  Rostańskiego  Zarząd  postanowił,  że  w 
bieżącym roku złożenie hołdu zmarłym profesorom III LO będzie miało wyjątkowo uroczysty 
charakter. Postanowiono zakupić okolicznościowa wiązankę, która zostanie złożona na grobie 
Profesora 11.11.2009r. o 14,30. Zarząd zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w 
uroczystości. 

Ad. 4
Zarząd  postanowił,  że  Ryszard  Stanek,  Katarzyna  Frankowiak  i  Andrzej  Kurowski  złożą 
wizytę  na  Przystani  „Bryza”,  gdzie  zakotwiczony  jest  jacht  „Trójka”  należący  do 
Stowarzyszenia. Należy przeprowadzić prace konserwatorskie oraz zabezpieczyć jacht przed 
zimą.  Wydelegowane  osoby  powinny  uregulować  należność  za  opiekę  nad  jachtem  oraz 
dołożyć starań, aby został on w sposób należyty przygotowany do „zimowania”. 

Ad. 5
Zarząd  postanowił,  że  podobnie,  jak  w  latach  poprzednich  wraz  z  Dyrekcją  Liceum, 
przeprowadzi  dzień  Patrona  w  czasie,  którego  absolwenci  reprezentujący  różne  profesje 
spotkają  się  z  uczniami  zainteresowanymi  wyborem  przyszłego  zawodu.  Stowarzyszenie 
rozważy  możliwość  przekazania  szkole  kolejnego  daru  zgodnego  z  potrzebami 
dydaktycznymi  Liceum.  Zorganizowany  zostanie  również  Bal  Absolwenta. 
Najprawdopodobniej  odbędzie  się  on  w  jednym  z  lokali  na  terenie  Kortowa  w  dniu 
20.02.2010r.  Informacja  o  warunkach  uczestnictwa  opublikowana  zostanie  w  kolejnym 
protokole z posiedzenia Zarządu. 

Ad. 6-7
W wolnych wnioskach zaproponowano, aby kolejne zebranie odbyło się 11.12., a nie jak to 
wynika  z  przyjętego  zwyczaju  04.12.  Ustalono,  że  zebranie  to  (11.12.2009r.)  zostanie 
zorganizowane  w  formie  wigilii,  a  poczęstunek  przygotowany  zostanie  przez  wszystkich 
uczestników. 
Na tym posiedzenie zostało zakończone. 

  Przewodniczący      Wiceprzewodniczący                                Skarbik

Andrzej Kurowski                    Ewa Lisowska                          Alicja Bogdanowicz 

Członkowie

Ireneusz Markiewicz Ryszard Stanek

Załączniki:
Lista obecności


