
Sprawozdanie 

 

Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego               

im. M. Kopernika w Olsztynie za okres od 6.04.2002r. do 8.04.2005r. 

 

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Krajowego Rejestru 
Sądowego z 9.10.2001r. Stowarzyszenie zostało wpisane do KRS pod numerem 0000051469.  

Pierwsze Walne Zebranie przeprowadzone zostało 6.04.2002r., na którym wybrano 
Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz podjęto uchwałę programową. W okresie objętym 
sprawozdaniem Zarząd Stowarzyszenia stanowili: Przewodniczący Andrzej Kurowski, 
Zastępca Przewodniczącego Krystyna Chrzanowska, Sekretarz Anna Grygiel- śabińska, 
Skarbnik Andrzej Sikorski oraz Członkowie: Mieczysław Nowak, Wojciech Wacław, Paweł 
Jaszczuk. W trakcie kadencji rezygnację z pracy w Zarządzie złoŜyli: Anna Grygiel- śabińska 
i Mieczysław Nowak podając za przyczynę swojej decyzji sprawy osobiste. Walne Zebranie 
wybrało równieŜ Komisję Rewizyjną w składzie: Andrzej Jurkowski, Roman Banaszek i 
Janusz Prucnal. Nie podjęła ona jednak działalności, a jedynym aktywnym jej członkiem był 
Roman Banaszek. Ze względu na powyŜsze rezygnacje oraz brak aktywności części członków 
Komisji Rewizyjnej, Zarząd podjął próbę zorganizowania Nadzwyczajnego Walnego 
Zebrania celem dokonania wyborów uzupełniających. Z powodu niskiej frekwencji do 
wyborów nie doszło. W związku z tym czynności sekretarza powierzono Krystynie 
Chrzanowskiej, która dodatkowo wspierała Andrzeja Sikorskiego przy zbieraniu składek 
członkowskich.  

Zarząd nie podjął kolejnej próby zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, 
poniewaŜ trwały juŜ przygotowania do Zjazdu Absolwentów, a dodatkowe działania 
organizacyjne mogłyby zakłócić ich tok. Zakończenie uroczystości związanych z 40- leciem 
Liceum pozwoliło na ponowne rozpatrzenie moŜliwości skrócenia kadencji i przedłoŜenia 
stosownych sprawozdań Walnemu Zebraniu. Na posiedzeniu Zarządu przeprowadzonym 
4.02.2005r. podjęta zastała uchwała o skróceniu kadencji ze względu na konieczność zmiany 
składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Termin Walnego Zebrania wyznaczono na 9.04.2005r.  

Z powodu okrojonego składu Zarządu oraz małej aktywności niektórych jego 
członków na podziękowanie zasłuŜyli członkowie Stowarzyszenia, którzy przez całą kadencję 
włączali się do realizacji poszczególnych zadań lub wspierali je w formie pienięŜnej. Między 
innymi naleŜy do nich zaliczyć: Ewę Lisowską, Katarzynę Frankowiak, Alicję Bogdanowicz, 
Teresę Ratuszyńską, Janinę Lenkiewicz, Romana Banaszka, Krzysztofa Rorota, Jerzego 
Kurowskiego, Andrzeja Pawłowskiego, Mieczysława Nowaka i innych, o których będzie 
mowa poniŜej. Z powodu nie podjęcia pracy przez Komisję rewizyjną brak jest sprawozdania 
z jej działalności. Zarząd wyraŜa jednak nadzieję, Ŝe Walne Zebranie mimo to zatwierdzi 
sprawozdanie merytoryczne i finansowe oraz udzieli mu absolutorium.  

W dniu przeprowadzenia poprzedniego Walnego Zebrania lista członków obejmowała 
84 nazwiska. W okresie kadencji liczba osób, które złoŜyły deklaracje wzrosła do 176 
nazwisk. Z Ŝalem naleŜy stwierdzić, Ŝe tylko 89 osób z tej listy wpłaciło wpisowe wynoszące 
10zł, a składki opłaca regularnie połowa członków. Na posiedzeniu przeprowadzonym 
1.04.2005r. Zarząd podjął uchwałę, na mocy której wykreślił z listy członków 16 osób. W 
związku z czym na dzień 9.04.2005r. Stowarzyszenie liczy 73 członków (podając liczbę 
członków uwzględniamy 3 osoby zwolnione z wpłat wpisowego i składek uchwałą z 
6.04.2002r.). Członkami Stowarzyszenia są absolwenci wszystkich roczników, z których 
większość ukończyła III Liceum w latach 1964-1979. Znaczna część członków 
Stowarzyszenia mieszka poza Olsztynem, a w tym jedna osoba w Szwajcarii. Utrudnia to w 



znacznym stopniu kontakty i moŜliwość uczestniczenia wszystkich zainteresowanych w 
imprezach i akcjach organizowanych przez Zarząd i aktyw.  

Przez całą kadencję Zarząd spotykał się w kaŜdy pierwszy piątek miesiąca z 
wyłączeniem okresu wakacyjnego. Posiedzenia miały charakter otwarty i uczestniczyło w 
nich od 10 do 25 członków. Początkowo odbywały się one na terenie Liceum, ale ze 
względów organizacyjnych przeniesiono je do Domu Kultury „Alternatywa” Olsztyńskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, gdzie Janina Lenkiewicz stworzyła nam idealne warunki do pracy 
za co w tym miejscu składamy jej serdeczne podziękowania.  

Ogółem Zarząd przeprowadził 31 posiedzeń, których tematyką były przygotowania do 
poszczególnych imprez, sprawy organizacyjne, podejmowanie nowych inicjatyw, omawianie 
rezultatów poszczególnych akcji i działań, współpraca z Dyrekcją III Liceum i inne. NaleŜy 
podkreślić duŜe zaangaŜowanie osób obecnych na posiedzeniach, ich bezinteresowny 
aktywny udział i pomoc w realizowaniu podjętych postanowień, otwartość dyskusji i 
autentyczne zainteresowanie aktualnymi problemami Szkoły. Poza oficjalnymi zebraniami 
odbywały się równieŜ liczne imprezy integracyjne związane ze świętami, porą roku itp. 
Między innymi zorganizowano „Wieczór Wigilijny”, zabawę karnawałową, wieczór wróŜb, 
kulig, wieczór poświęcony K.I. Gałczyńskiemu i inne. Jednocześnie naleŜy podkreślić, Ŝe 
wszelkie koszty związane z organizacją i przebiegiem posiedzeń ponosiły osoby w nich 
uczestniczące.   

Przechodząc do części sprawozdania dotyczącej realizacji uchwały programowej 
Walnego Zebrania naleŜy stwierdzić, Ŝe główną imprezą zaplanowaną na mijającą kadencję  
miał być Zjazd Absolwentów III Liceum, w ramach obchodów 40- lecia Szkoły. Organizacja 
Zjazdu nie byłaby moŜliwa bez realizacji innych zamierzeń programowych. Nie wszystkie 
zamierzenia zostały zrealizowane, niektóre z nich zostały podjęte, ale nie weszły do szkolnej 
„codzienności”, inne zaś były realizowane z sukcesem przez wszystkie lata mijającej 
kadencji.  

JuŜ w okresie przygotowań do powołania Stowarzyszenia Komitet ZałoŜycielski 
wyszedł z inicjatywą i przeprowadził akcję spotkań uczniów ostatnich klas z absolwentami 
Liceum, którzy w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie odpowiadali na pytania uczniów 
dotyczące poszczególnych zawodów, co wiązało się z wyborem kierunku studiów przez 
maturzystów. Akcja ta niestety nie spotkała się z duŜym zainteresowaniem uczniów. Zdaniem 
Zarządu pomysł był interesujący, a przeprowadzenie spotkań w odpowiednim terminie przed 
decyzją dotyczącą wyboru przyszłych studiów oraz przy większej reklamie i zwiększeniu 
atrakcyjności moŜe wpłynąć na większe zainteresowanie młodzieŜy tą formą działalności. Nie 
udało się równieŜ doprowadzić do udziału absolwentów w lekcjach wychowawczych, przy 
realizacji programu nauczania i w zajęciach pozalekcyjnych. Jest to sprawa złoŜona i wymaga 
głębszej analizy. Znikome fundusze jakimi dysponuje Stowarzyszenie nie pozwoliły na 
wspieranie udziału uczniów w konkursach, imprezach sportowych i olimpiadach 
przedmiotowych. Stowarzyszenie miało równieŜ inicjować takie działania i fundować 
nagrody. W okresie przygotowań do Zjazdu Absolwentów udało się dwukrotnie 
zorganizować zawody sportowe, w ramach których druŜyny uczniów i absolwentów walczyły 
o prymat w piłce siatkowej i koszykowej męŜczyzn.  

W tym miejscu naleŜy wspomnieć o inicjatywie Stowarzyszenia dotyczącej 
zorganizowania sali pamięci poświęconej prof. Tadeuszowi Rostańskiemu. Sala taka została  
otwarta 1.09.2003r. MałŜonka Pana Profesora odsłoniła tablicę pamiątkową i otworzyła 
wystawę z pamiątkami po prof. T. Rostańskim. Tego dnia wręczono po raz pierwszy dyplom i 
nagrodę im. Profesora. Uczeń wybrany został przez Radę Pedagogiczną. Przy wyborze 
kandydata poza osiągnięciami w nauce uwzględniono jego postawę i zainteresowania 
humanistyczne. Dyplom i nagroda im. Prof. Tadeusza Rostańskiego została w tym roku 
przyznana juŜ po raz trzeci. Z Profesorem wiąŜe się jeszcze jedna tradycja podjęta przez 



Stowarzyszenie. KaŜdego roku w rocznicę śmierci Profesora przypadającą w dniu Święta 
Narodowego 11 listopada składamy kwiaty na jego grobie czcząc w ten sposób wszystkich 
naszych nauczycieli, którzy odeszli.  

W sposób krytyczny Zarząd podchodzi do swojej współpracy z Kołem Emerytów przy 
III Liceum. JuŜ od wielu lat absolwenci naszej szkoły z inicjatywy Pani prof. Lidii 
Bednarskiej wspierali Koło z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Pomoc świadczyli 
nasze koleŜanki i koledzy: Hanna Milewska, Wanda śuraw, Sławomir Morozas, Andrzej 
Kurowski, Ryszard Maćkowiak i inni. W ostatnim roku cały wysiłek organizacyjny i 
finansowy został skierowany przez Stowarzyszenie na obchody 40- lecia Liceum i z tego teŜ 
względu nasz udział w święcie emerytów i rencistów tym razem był jedynie symboliczny. 
Mamy nadzieję, Ŝe następne lata pozwolą nam nawiązać do dobrej tradycji.  

Zdaniem Zarządu duŜo zostało zrobione w zakresie popularyzacji szkoły i jej patrona. 
Związane jest to przede wszystkim z wieloma publikacjami prasowymi jakie ukazały się w 
okresie przygotowań i samego Zjazdu Absolwentów. Przy kaŜdej moŜliwej okazji nasi 
koledzy udzielając wywiadów lokalnej prasie podkreślali swoje związki z III Liceum. 
Ukazały się równieŜ wspomnienia i aktualne refleksje związane z Ŝyciem szkoły. Na 
podziękowanie zasłuŜyli dziennikarze: Maciej Nowakowski, Marek Barański i Lech 
Kryszałowicz.  

Nadal naleŜy popularyzować sylwetkę patrona szkoły- Mikołaja Kopernika. W 
pierwszych dwóch latach kadencji doszło do realizacji pomysłu Stowarzyszenia, aby 
uczniowie pierwszych klas rozpoczynali naukę od poznania postaci patrona Szkoły. Imprezy 
zorganizowane w ramach tej inicjatywy w Olsztyńskim Zamku i Fromborku podobały się 
młodzieŜy. Zostały przygotowane z duŜym rozmachem z zachowaniem odpowiedniego 
poziomu merytorycznego. MłodzieŜ była w Zamku i wysłuchała wykładów o Koperniku i 
jego dziele oraz odwiedziła Frombork. Niestety w okresie kadencji Stowarzyszenie nie 
włączyło się w organizację konkursu na temat patrona Szkoły Mikołaja Kopernika. NaleŜy 
przystąpić do współpracy z Dyrekcją Liceum przy organizacji tego konkursy oraz szukać 
innych efektywnych form przybliŜenia uczniom sylwetki patrona Szkoły.  

Kolejny cel jaki przyjęliśmy do realizacji na Walnym Zebraniu to organizowanie 
corocznych regat Ŝeglarskich z udziałem uczniów i absolwentów trzech najstarszych liceów 
Olsztyna. Zawody odbyły się juŜ trzykrotnie, a ich uczestnicy, zarówno Ŝeglarze jak i 
publiczność długo pamiętać będą zmagania z wiatrem i innymi przeciwnościami losu. W 
ostatnim roku patronat nad regatami przyjął Przewodniczący Rady Miasta. Mamy nadzieję, Ŝe 
nie był to jednorazowy gest z jego strony. O wynikach sportowych nie chcemy się długo 
rozwodzić poniewaŜ trzykrotnie z rzędu puchar przewodni zdobyło II Liceum 
Ogólnokształcące. Na podkreślenie jednak zasługuje fakt, Ŝe w ostatnich zawodach 
zorganizowanych na przystani harcerskiej wśród załóg absolwentów najwyŜszą ocenę 
otrzymali reprezentanci III Liceum.   

W tym miejscu pragniemy przejść do pierwszego punktu uchwały programowej jakim 
było zainicjowanie i przeprowadzenie obchodów 40- lecia Liceum, a w ich ramach Zjazdu 
Absolwentów. Z tym punktem programu wiązał się postulat stworzenia bazy danych. Został 
on częściowo zrealizowany. W formie elektronicznej zapisano wszystkich absolwentów 
Szkoły, ale aktualne dane zgromadziliśmy jedynie o osobach, które zadeklarowały udział w 
Zjeździe. Dokonano tego na podstawie ankiet przesłanych na adres szkoły. Wydaje się, Ŝe tę 
akcję naleŜy kontynuować poszukując innych form- np. Internet. Baza danych pozwoli na 
kontynuację punktów programu, które w pierwszej kadencji nie zostały w pełni zrealizowane.  

Za organizację obchodów 40- lecia i Zjazd Absolwentów odpowiadał Komitet 
Organizacyjny w składzie: Przewodniczący: Witold Karpiński i Andrzej Kurowski. 
Członkowie: Roman Banaszek, Marek Barański, Alicja Bogdanowicz, Krystyna 
Chrzanowska, Danuta Dargiel, Aneta Dargiel- LedwoŜyw, Katarzyna Frankowiak, 



Mieczysław Gałdziński, Barbara Gaweł, Agnieszka Kubińska, Ewa Lewczuk, Romualda 
Lisowska, Anna Macikowska, Tomasz Majchrowicz, Zofia Malkowska, Maciej Nowakowski, 
Halina Pietruczenik- Naruniec, Jolanta Rynkiewicz, Andrzej Sikorski, Ryszard Stanek.  
Patronat nad obchodami przyjął Przewodniczącemu Rady Miasta Zbigniew Dąbkowski. 
Przygotowania trwały ponad rok, a w ich ramach przeprowadzono większość wyŜej 
opisanych imprez. Komitet Organizacyjny uznał, Ŝe podstawowym zadaniem w okresie 
przygotowań jest dotarcie z informacją do jak największej liczby absolwentów. Cel ten został 
osiągnięty sądząc po liczbie zgłoszeń i uczestników Zjazdu. Zarząd zdaje sobie sprawę z tego, 
Ŝe mimo podjętego wysiłku informacja nie dotarła do wszystkich zainteresowanych. Do 
najwaŜniejszych punktów programu naleŜy zaliczyć akademię w kinie „Kopernik” z udziałem 
800 osób, a w tej liczbie Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Stanisława Szatkowskiego, 
Prezydenta Miasta Olsztyn Jerzego Czesława Małkowskiego, byłych i aktualnych pedagogów 
i pracowników administracyjnych Liceum oraz absolwentów z prawie całego świata. Kolejny 
waŜny punkt programu obchodów jubileuszu to spotkania byłych nauczycieli szkoły ze 
swoimi wychowankami. Wielu uczestników twierdziło, Ŝe był to dla nich najwaŜniejszy 
moment w czasie całego zjazdu.  

Na zakończenie obchodów zorganizowane zostały dwa bale w restauracji „Przystań” 
na około 600 osób, gdzie bawili się starsi absolwenci ze swoimi nauczycielami oraz w 
restauracji „Feta” na około 200 uczestników z aktualną kadrą nauczycielską III Liceum. 
Zainteresowanie Zjazdem i balem wzrastało z kaŜdym dniem zbliŜania się daty spotkania. 
Wiele osób nie dostało się na imprezy. Stało się tak z powodu braku większych sal w 
Olsztynie. Ilość zgłoszeń spowodowała równieŜ kilka „wpadek” organizacyjnych. 
Organizatorzy zdają sobie z nich sprawę. Przepraszając w tym miejscu wszystkich 
poszkodowanych obiecujemy przy pierwszej nadarzającej się okazji naprawić powstałą 
szkodę.  

Na specjalne podkreślenie zasługuje fakt, Ŝe uroczystej mszy w Kościele św. Józefa 
poświęconej III Liceum, jej nauczycielom, uczniom i absolwentom przewodniczył 
Arcybiskup Warmińsko- Mazurskiej Edmund Piszcz.  

Na osobne omówienie zasługuje wydawnictwo ksiąŜkowe poświęcone 40- leciu 
Liceum. Komitet redakcyjny w składzie: Przewodnicząca Jolanta Rynkiewicz, Członkowie: 
Marek Barański, Katarzyna Frankowiak, Agnieszka Kubińska, Zofia Malkowska zgromadził 
wiele materiałów, które tworzą ciekawą i pasjonującą całość. Ogrom pracy spowodował, Ŝe 
tekst zawiera błędy literowe oraz trzy istotne niedopatrzenia. Zaliczamy do nich brak pełnego 
składu klasy IV c matura 1976, której wychowawcą była prof. Lidia Bednarska, nie 
wymienienie wśród nauczycieli Mieczysławy Sadowskiej oraz brak adnotacji o 
Wicedyrektorce Annie Macikowskiej. Braki te zostały poprawione erratą, ale nie moŜe to 
zastąpić umieszczenia informacji w tekście głównym. Kolegium redakcyjnemu tą drogą 
pragniemy gorąco podziękować za stworzenie tej fantastycznej publikacji, mimo 
wymienionych powyŜej błędów i braków. Nie byłoby tej ksiąŜki bez osobistego 
zaangaŜowania Dyrektora Olsztyńskiech Zakładów Graficznych, absolwenta naszej szkoły 
Ryszarda Maćkowiaka. Dziękujemy.  

W czasie Zjazdu klas od a do e przeprowadzonego z okazji 50- tych urodzin, w Bęsi w 
czerwcu 2001r., jego uczestnikom towarzyszył entuzjazm. Wynikało to z fantastycznych 
wspomnień jakie wiąŜemy z III Liceum oraz chęci podtrzymania więzi przyjaźni jakie 
odnowiły się lub po raz pierwszy nawiązały w czasie tego spotkania. Byliśmy przekonani, Ŝe 
wszyscy absolwenci naszej szkoły podzielają takie uczucia. Po prawie czterech latach 
moŜemy stwierdzić, Ŝe w duŜym stopniu mieliśmy rację. Dowiódł tego Zjazd Absolwentów 
oraz dziesiątki, a moŜe setki podziękowań skierowanych przez uczniów do organizatorów. 
Tak jak wszyscy i my dopuściliśmy się błędów, niedociągnięć i równieŜ my mamy pewien 
niedosyt związany z mijającą kadencją. Dotyczy to miedzy innymi współpracy ze szkołą, bez 



której nie byłoby naszego Stowarzyszenia. Dobre kontakty Zarządu z Dyrektorem Liceum 
Witoldem Karpińskim nie tłumaczą naszej małej aktywności Stowarzyszenia i jej członków w 
kontaktach z nauczycielami i uczniami szkoły. Z tego względu tak mało absolwentów 
ostatnich roczników interesuje się naszą organizacją. NajbliŜsza kadencja powinna zmienić 
ten stan.  

Kończąc sprawozdanie ustępujący Zarząd pragnie złoŜyć na ręce Dyrektora Liceum 
serdeczne podziękowania za współpracę, która w duŜym stopniu z powodu jego osobistego 
zaangaŜowania zakończyła się fantastycznym zjazdem Absolwentów. Serdeczne 
podziękowania naleŜą się naszym wychowawcom na czele z Panią prof. Lidią Bednaską i 
Panem prof. Jerzym Klikowiczem, których osobowości mobilizowały nas do pracy. 
Dziękujemy wszystkim wymienionym i nie wymienionym członkom i przyjaciołom III 
Liceum i naszego Stowarzyszenia, bez których pomocy i wsparcia wyniki jakie osiągnęliśmy 
w pierwszej kadencji byłyby niemoŜliwe. Dziękujemy.  

 
 
Przewodniczący Zarządu     Zastępca Przewodniczącego 
 
     Andrzej Kurowski         Krystyna Chrzanowska  

 
 
 
 

Członkowie 
 
 
 

Wojciech Wacław  Anna Grygiel- śabińska  Andrzej Sikorski 
 
 
 

  Mieczysław Nowak    Paweł Jaszczuk. 
 
 
 
 
 
Zarząd nie chce  oceniać pracy poszczególnych jego członków, ale jako Przewodniczący 
pragnę podziękować za pracę i wielkie zaangaŜowanie Kol. Krystynie Chrzanowskiej, której 
wkład w wykonanie programu Stowarzyszenia nie moŜe być przeceniony.  
 
 

Andrzej Kurowski 


