
Protokół 

z 05.11.2010r. z posiedzenia 

 Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół  

III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie 

 

 

W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Ewa 

Lisowska, Alicja Bogdanowicz, Ryszard Stanek, Tomasz Czajczyc i Ireneusz Markiewicz 

zgodnie z listą obecności – załącznik. 

 

Zebranie otworzył Przewodniczący Stowarzyszenia Andrzej Kurowski i zaproponował 

następujący porządek obrad: 

1. otwarcie zebrania, 

2. przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania, 

3. informacja o działaniach Zarządu w okresie od poprzedniego posiedzenia,  

4. rozpatrzenie wniosku o udzielenie pomocy III LO,  

5. przygotowania do obchodów Święta Zmarłych,  

6. projekt organizacji Dnia Patrona i Dnia Absolwenta III LO,  

7. wolne wnioski,  

8. zakończenie zebrania. 

 

Ad. 1-2 

Zrealizowany w sposób opisany powyżej.  

 

Ad. 3 

Przewodniczący Andrzej Kurowski poinformował zebranych, że zgodnie z uchwałą podjętą 

na poprzednim posiedzeniu Stowarzyszenie zakupiło na rzecz Liceum dwa rzutniki wraz z 

ekranami. Należność została uregulowana, a sprzęt elektroniczny zamontowany w 

konkretnych pracowniach.  

W obchodach Dnia Edukacji Narodowej wraz z Przewodniczącym uczestniczyła Zofia 

Malkowska. Dyrekcja zaprosiła na uroczystość również absolwentów jednej z klas z 

wiodącym językiem francuskim, którzy dzielili się wspomnieniami z czasów uczęszczania do 

III LO. Jednym z punktów uroczystości było wręczenie trzem osobom honorowych matur III 

LO. Otrzymali je Lidia Bednarska, Witold Karpiński oraz Władysław Kałudziński- 

Przewodniczący Stowarzyszenia „PRO PATRIA”. Wyróżnienie to nadała Rada 

Pedagogiczna, a wręczyła Dyrektor Liceum Danuta Gomolińska i Przewodniczący 

Stowarzyszenia Andrzej Kurowski. Na wyróżnienie zasługuje fakt, iż w bieżącym roku 4- 

maturzystów III LO otrzymało tytuł primus inter pares województwa warmińsko- 

mazurskiego, z których aż 3 to laureaci nagrody im. prof. Tadeusza Rostańskiego.  

Na marginesie należy zaznaczyć, że w imprezie integracyjnej zorganizowanej przez 

nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczestniczyli Mirosław Witkowski i Andrzej 

Kurowski.  

Katarzyna Frankowiak, Ryszard Stanek i Andrzej Kurowski odwiedzili Ośrodek w Łańsku. 

Wynikiem tej wizyty miało być przesłanie oferty dotyczącej warunków, na jakich może być 

zorganizowane w tym Ośrodku spotkanie z okazji X- lecia Stowarzyszenia i 60. urodzin 

rocznika 1951. Do dnia dzisiejszego oferta ta nie nadeszła.  

 

Ad. 4 

Andrzej Kurowski poinformował zebranych, że Dyrektorka Liceum Danuta Gomolińska oraz 

nauczyciel wychowania fizycznego Mieczysław Gałdziński zwrócili się ponownie z prośbą 



do Stowarzyszenia o zakupienie i przekazanie szkole słupków oraz naciągu do gry w piłkę 

siatkową. W najbliższym okresie na terenie hali sportowej należącej do Liceum, a znajdującej 

się przy ul. Szewczenki w Olsztynie rozegrany zostanie Wojewódzki Turniej w piłce 

siatkowej. Uzyskano informację, że sprzęt ten można zakupić za kwotę 1.300-1.400zł. Na 

koncie Stowarzyszenia znajduje się kwota 2.417zł, która pozwala na zakup. Należy jednak 

pamiętać, że w 2011r. przyznawać będziemy kolejna nagrodę im. prof. Rostańskiego, na którą 

należy zabezpieczyć około 800zł.  

Po dyskusji Zarząd podjął następującą uchwałę:  

 

 

„Uchwała nr 1 z 5.11.2010r. 

Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego  

im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie  

 

w sprawie zakupu sprzętu sportowego 

 

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. 

Mikołaja Kopernika w Olsztynie po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Liceum Danuty 

Gomolińskiej postanowił zakupić i przekazać w formie darowizny na rzecz Liceum słupki 

oraz naciąg stanowiące wyposażenie boiska do gry w piłkę siatkową w kwocie do 1.400zł.  

Jednocześnie Zarząd zobowiązuje Prezydium do zwrócenia się do Dyrekcji Szkoły z 

wnioskiem o opatrzenie wszelkich przedmiotów zakupionych przez Stowarzyszenie i 

przekazanych na użytek Liceum napisami zawierającymi informację z czych funduszy 

przedmiot ten został zakupiony.” 

 

Uchwała została podjęta jednomyślnie.  

 

Ad. 5 

Ewa Lisowaska przypomniała, że od kilku lat 11- tego listopada absolwenci III LO spotykali 

się przy grobie prof. Tadeusza Rostańskiego, aby oddać hołd wszystkim zmarłym profesorom 

i absolwentom III LO. Jest to dzień Świata Narodowego, jak również kolejna rocznica śmierci 

Profesora. Postanowiono, że w bieżącym roku spotkamy się o godz. 15,00, aby złożyć kwiaty 

i zapalić znicze zarówno na grobie Profesora Rostańskiego, jak i profesor Genowefy Bieńko. 

 

Ad. 6 

Przewodniczący poinformował zebranych, że w czasie uroczystości Dnia Edukacji 

Narodowej Dyrektor Liceum zaproponowała, aby podnieść rangę Dnia Absolwenta, który 

powinien być organizowany, jej zdaniem, we wrześniu każdego roku. Sprawę tę należy 

przedyskutować wskazując na argumenty, które przemawiają za organizowaniem tego święta 

łącznie z Dniem Patrona lub w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.  

Podjęto dyskusje nt. zorganiozwania Balu Absolwenta w 2011r. Uznano, że Bal powinien się 

odbyć w Restauracji Kortowskiej i mieć formę „balu przebierańców”. Z Dyrekcją liceum 

należy omówić program obchodów Dnia Patrona i Dnia Absolwenta. Można zaproponować, 

aby każdego roku zapraszać na spotkanie z młodzieżą, któregoś ze znanych Absolwentów.  

 

Ad. 7-8 

Katarzyna Frankowiak zaproponowała, aby rozważyć zorganizowanie spotkania 

jubileuszowego absolwentów w innym ośrodku wypoczynkowym w okolicach Olsztyna. 

Może to być Ośrodek Copernikus nad jeziorem dorotowskim lub jeden z ośrodków w Starych 



Jabłonkach. Przewodniczący A. Kurowski zobowiązany został do podjęcia rozmów w tej 

sprawie.  

Z powodu wyczerpania porządku obrad posiedzenie zostało zamknięte.  

 

 

 

 

  Przewodniczący        Wiceprzewodniczący                                Skarbik 

 

 

Andrzej Kurowski                     Ewa Lisowska                          Alicja Bogdanowicz  

 

 

 

Członkowie 

 

 

Ireneusz Markiewicz  Ryszard Stanek 
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