
Protokół 

z otwartego posiedzenia Zarządu 

Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego  

im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie przeprowadzonego 5 listopada 2021r.  

 

 

Obecni członkowie Zarządu: 
1. Zofia Malkowska 
2. Alicja Bogdanowicza 
3. Teresa Kurzawska 
4. Andrzej Kurowski 
oraz inni członkowie Stowarzyszenia zgodnie z listą obecności  
W charakterze gości obecni byli: 
Agnieszka Kubińska – Wicedyrektor III Liceum 
Karolina Burdalska – Pedagog III Liceum 
Anna Kutnik  – członek Stowarzyszenia 

 

Przewodniczący Andrzej Kurowski powitał obecnych i zaproponował następujący 
porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 

2. Informacja o udziale Stowarzyszenia w obchodach Dnia Edukacji Narodowej, 

3. Informacja dotycząca wyników głosowań na Olsztyński Budżet Obywatelski w 
2020r. i 2021r., 

4. Przygotowanie spotkania z okazji 11 Listopada, 

5. Wolne wnioski, 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 



Ad.1 
 Przewodniczący zaproponował, aby członkowie Zarządu obecni na 
poprzednim posiedzeniu zapoznali się z treścią protokołu i zaakceptowali go 
poprzez złożenie podpisu. 
 
Ad.2 

Przechodząc do drugiego punktu porządku obrad Przewodniczący 
poinformował obecnych, że 14 października 2021r. wraz z Sekretarzem 
Stowarzyszenia Zofią Malkowską uczestniczył w uroczystych obchodach Dnia 
Edukacji Narodowej. W imieniu Absolwentów nasza delegacja przekazała 
nauczycielom serdeczne życzenia oraz wręczyła Pani Dyrektor Liceum Danucie 
Gomolińskiej wiązankę kwiatów. 

Dziękując za pamięć o Liceum, Pani Dyrektor wręczyła naszym 
przedstawicielom List Gratulacyjny z okazji Jubileuszu 20-lecia działalności 
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III LO w Olsztynie i w krótkim 
wystąpieniu podkreśliła nie tylko materialną pomoc Stowarzyszenia i jego 
aktywność w działaniach na rzecz Szkoły trwającą już ponad 20 lat, ale również 
psychologiczne wsparcie udzielone uczniom, rodzicom i nauczycielom w trudnym 
okresie pandemii.  

Przewodniczący poinformował obecnych o przyjęciu przez Okręgową Izbę 
Radców Prawnych w Olsztynie patronatu nad Ogólnopolską Olimpiadą Wiedzy o 
Prawie, której Komitet Okręgowy dla województwa warmińsko-mazurskiego 
został powołany w naszym Liceum z inicjatywy Pani Dyrektor, Danuty 
Gomolińskiej. W tej sprawie  Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w 
Olsztynie, Pani Katarzyna Skrodzka-Sadowska i Dyrektor III LO w Olsztynie, Pani 
Danuta Gomolińska podpisały porozumienie o współpracy. Do spotkania stron 
znacząco przyczynił się Pan Andrzej Kurowski, w jednej osobie radca prawny, 
Absolwent III LO i Przewodniczący Stowarzyszenia. 
 
Ad. 3  

Wicedyrektor Liceum – Pani Agnieszka Kubińska oraz Pani Ania Kutnik 
zapoznały obecnych z wynikami głosowań mieszkańców Olsztyna na tak zwany 
Olsztyński Budżet Obywatelski w 2020r. i 2021r. Okazało się, że w 2020r. 
zajęliśmy miejsce gwarantujące otrzymanie przez Liceum 500.000 zł na projekt 
Grajmy w koszykówkę! - modernizacja boiska na terenie III LO w Olsztynie. Ze 



względu na pandemię oraz braki w kasie olsztyńskiego Ratusza pieniądze te nie 
zostały Szkole przekazane. W międzyczasie koszt inwestycji znacznie się podniósł 
z powodu ogólnej karuzeli cen i inflacji. Obecnie Dyrekcja Szkoły stara się o 
przedłużenie terminu na wykorzystanie przyznanych funduszy i zwiększenie tej 
kwoty, ponieważ zgodnie z regulaminem przyznane, a do dziś nieprzekazane 
fundusze powinny być wykorzystane do końca bieżącego roku. W bieżącym roku 
w głosowaniu również odnieśliśmy sukces. Oba zgłoszone przez Liceum projekty 
znalazły się wśród laureatów. Tym razem uznanie głosujących uzyskały projekty: 
„Grajmy w siatkówkę! - Sportowe Zatorze w Koperniku” o wartości 500.000 zł i 
„Otwarcie terenów zielonych wokół III LO dla mieszkańców Olsztyna - Razem 
grajmy w zielone!” o wartości 189.783 zł. 

W dyskusji obecni wyrazili nadzieję, że Ratusz znajdzie pieniądze na 
realizację wszystkich projektów, które uzyskały aprobatę mieszkańców Olsztyna. 
Podkreślono również przekonanie, że w dużym stopniu wygrane zawdzięczamy 
również głosom, które oddawane były nie tylko przez rodziców uczniów 
pobierających aktualnie naukę w naszym Liceum, ale również przez jego 
Absolwentów. Uznano, że wynika to między innymi z budowania przez Dyrekcję 
Liceum i nasze Stowarzyszenie trwałych więzi z Absolwentami.  

W tym kontekście, w dyskusji, ponownie pojawił się problem umieszczania 
na stronie internetowej Liceum zarówno uczniów nagrodzonych dyplomem 
Profesora Tadeusza Rostańskiego jak i laureatów Honorowej Matury III Liceum. 
Obecni uznali, że strona internetowa posiada również duże braki co do 
publikowania sylwetek absolwentów, którzy przynoszą chlubę Szkole. 
Sugerowano, aby zadanie wyszukiwania takich postaci, sporządzania notek 
biograficznych i umieszczania ich na stronie internetowej Szkoły powierzyć jednej 
z klas.   
 
Ad.4 

Zaproponowano, aby w bieżącym roku spotkanie przy grobie  Profesora 
Tadeusza Rostańskiego miało miejsce w kolejną rocznicę jego śmierci - 11 
listopada o godzinie 1100. Ustalono, że zainteresowani oddaniem czci Profesorowi i 
innym byłym nauczycielom III LO spotkają się przy bramie cmentarza przy ul. 
Poprzecznej i stamtąd udadzą się na grób Profesora Tadeusza Rostańskiego oraz 
Absolwentów Krzysztofa Rorota i Andrzeja Orlickiego.  
 



Ad.5 
 Zgłoszono wniosek o zorganizowanie Wigilii, co stało się już tradycją 
ostatnich lat. Ostateczną decyzję w tym zakresie postanowiono podjąć na początku 
grudnia, uwzględniając ewentualne ograniczenia wynikające z pandemii.  
 
Ad.6 

Z powodu wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął 
posiedzenie.  
 

 

 

Zofia Malkowska  Alicja Bogdanowicza 
 
 
 

Teresa Kurzawska       Andrzej Kurowski 
 

 


