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Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum
im. Mikołaja Kopernika w Łodzi
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Skrzynki kontaktowe: I LO im. M. Kopernika, ul. Więckowskiego 41, 90-734 Łódź, dopisek "ABSOLWENCI"
tel. 6362722, szuflada w sekretariacie lub zkopra@wp.pl; strona: www.koper.org.pl
KoleŜanki i Koledzy
Witajcie. Zdyszanym gońcem nadchodzą wiadomości o
Zarząd:
Zjeździe naszego Stowarzyszenia. To juŜ we wrześniu, 17
Joanna Słupecka (6112163 lub 601 839604)
i 18, znowu będziemy mogli z czystym sumieniem powiejoanna.slupecka@koper.org.pl
dzieć, Ŝe nic się nie zmieniliśmy od czasów szkolnych. No,
Robert Kędzierski (603 840787; email:
moŜe mało waŜne szczegóły trochę się róŜnią, ale tak
robertkedzierski@poczta.onet.pl)
naprawdę, tośmy wciąŜ ci sami! Tylko moŜe jakby mniej
Janusz Kotliński (6335273; 606 886880)
nas… Tylko coraz więcej dobrze znanych, nieaktualnych
Ryszard Kowski (6450950 lub 602 115606;
juŜ adresów… Dość! Przecie wiosna za oknem, przecie
email: rkowski@wp.pl)
tylko patrzeć jak ruszymy rajdem w Polskę! Serwus, MaZbigniew Lipiński (603 225092; email: info@firmazl.pl)
donna! Liryka, liryka! Kto tam znowu rusza prawą!?! Oj,
Ryszard Rotkiewicz (6869124 lub 6789677)
chyba mi się poeci pomylili! To wszystko ze wzruszenia,
Zdzisław Sędzicki
Ŝem znów siadł do wstępniaka w wiosennym Biuletynie!
Marcin Sobiepański (602 274093)
Do rzeczy! Sto pięć lat naszego KOPRA i sto lat od
Anna Topczewska (501 078676)
pierwszej matury właśnie w tym roku mija! W 1911-tym
Komisja Rewizyjna:
zdawało (i zdało!) 6 maturzystów. Rok później było ich juŜ
Sylwester Pokorski, Ewa RóŜycka-Maciejczak, Włodzidwa razy więcej! Na następnej stronie znajdziecie program
mierz Wolniak, Tadeusz śyliński
naszego Zjazdu, wraz z najwaŜniejszymi informacjami co,
kiedy, gdzie i za ile!
Wakacyjny Zlot Dinozaurów pod znakiem zapytania! I to
W ramce obok uaktualniony skład Zarządu. Niniejszym
oficjalnie zawiadamiamy, Ŝe w sobotę, 9 października 2010 ogromnym. W grudniu odszedł na wieczną wartę wieloletroku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sto- ni szef bazy w StruŜnicy, Andrzej Kruk. Dzięki niemu mowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. M. gliśmy się spotykać na tej sudeckiej polanie. Czekam na
Kopernika w Łodzi. Spocznij. Jest nas parę tysięcy wy- decyzję Hufca, bo do dziś nie widomo czy baza będzie
chowanków. Zapisanych do Stowarzyszenia ponad ośmiu- tego lata czynna i na jakich zasadach. Jeśli StruŜnica nie
set, płacących składki… cztery razy mniej… w Zebraniu ruszy, by nie stracić roku rozwaŜam moŜliwość spotkania
uczestniczyło… 28 osób. Pozwólcie, Ŝe zostawię to bez w Bieszczadach, w miejscu naszego obozu w 1971 roku,
w Nasicznem. W przyszłym roku, na 40-to lecie polany
komentarza!
W dalszej części znajdziecie parę zdań sprawozdania z (pierwszym obozem staliśmy tam w 1972), na pewno Zlot
się odbędzie, choćbyśmy mieli stawiać szałasy! O
tej imprezy.
Tymczasem cieszcie się wiosną, zbliŜającym się wrze- wszystkim postaram się Was zawiadomić, jak tylko będę
śniowym spotkaniem, wakacjami, a czasem popracujcie coś wiedział. RK
Przypominamy o naszej stronie: www.koper.org.pl.
chwilę, by tak zupełnie nie wyjść z wprawy!
Cieplutko, jak zwykle, pozdrawiam
Tam znajdziecie wszelkie informacje zarówno o Zlocie,
jak i o wrześniowym Zjeździe Absolwentów. Do końca
kwietnia czekamy jeszcze na Wasze wspomnienia i zdjeRysiek Kowski
cia dotyczące matur, bo to główny temat naszego tegorocznego Zjazdowego wydawnictwa. MoŜecie je przysyłać
pocztą elektroniczną, moŜna je zostawić w kopercie z
Przed nami górskie bezdroŜe
nazwiskiem w znajdującej się w Sekretariacie KOPRA
I świerków nad nami szum
szufladzie Stowarzyszenia. A pamiętajcie teŜ – jak zwykle
Za nami ludzkie skłębione morze
– o składkach. Nasze konto nie uległo zmianie, a wysoI miasta skłócony tłum
kość Twojej wpłaty zaleŜy od Ciebie (choć oczekujemy
W dal wertepami
nie mniej, niŜ 50,-):
Idziemy w świat
Słońce przed nami
Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum
I drzewa przed nami, i wiatr

im. Mikołaja Kopernika w Łodzi
55 1020 3352 0000 1102 0009 9150

Pozdrawiamy
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Kalendarium (było / jest / będzie) i problemy:
1. Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i
Liceum im. M. Kopernika w Łodzi odbyło się w sobotę, 9 października 2010 roku, w
drugim terminie, o godzinie 1100. W zebraniu uczestniczyło 28 osób. Wybrano Zarząd
(19 głosów za, 9 wstrzymujących się), który, po ukonstytuowaniu, przedstawia się następująco:
Joanna Słupecka
- Prezes
Ryszard Rotkiewicz
- wice Prezes
Robert Kędzierski
- Sekretarz
Zbigniew Lipiński
- członek Zarządu
Anna Topczewska - członek Zarządu

Janusz Kotliński
Marcin Sobiepański
Ryszard Kowski
Zdzisław Sędzicki

- wice Prezes
- Skarbnik
- członek Zarządu
- członek Zarządu

2. Wybrano równieŜ Komisję Rewizyjną (26 głosów „za”, 2 wstrzymujące się):
Tadeusz śyliński
- Przewodniczący
Ewa RóŜycka Maciejczyk
- zastępca Przewodniczącego
Sylwester Pokorski
- członek Komisji
Włodzimierz Wolniak - członek Komisji

3. PoniŜej podajemy wstępny program Zjazdu. Serdecznie prosimy – zerkajcie od czasu do czasu na naszą
stronę internetową (www.koper.org.pl) lub na stronę szkoły (www.1liceum.info). Będą tam równieŜ informacje o liczbie wolnych miejsc na Bal Zjazdowy (a jest ona ograniczona).
Sobota 17 września 2011 roku
800
900
1100 – 1300
1300 – 1400
1400 – 1700
1900 – 600

- msza św. w kościele pw. PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego, ul. Sienkiewicza 38
- otwarcie biura zjazdowego w miejscu Akademii
- akademia w auli im. prof. W. Szuberta, za Rektoratem UŁ, ul. Lindleya 5
- przemarsz do Szkoły
- spotkania w klasach
- bal w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym przy Instytucie Europejskim przy
ul. Piotrkowskiej 258/260

Niedziela 18 września 2011 roku
1000
1100
1230

– bramy Szkoły zostaną ponownie otwarte dla Nas
- mecz koszykówki uczniowie - absolwenci
– kabaret i kominek

Oczywiście wszelkie opisane powyŜej punkty nie odbędą się bez Waszego uczestnictwa. Jeśli znajdą się
chętni – młodzieŜ równieŜ mecz siatkówki o 10 rano. Rozumiem, Ŝe to dla najtwardszych zawodników, zwaŜywszy na noc balową!
4. Z uwagi na konieczność wielu przedpłat postanowiliśmy zachęcić Was do wpłat wcześniejszych, co obrazuje przedstawiona poniŜej gradacja kosztów:
Udział w Akademii
Cena udziału w Balu wpłaty - do końca maja
- do końca czerwca
- do końca lipca
- do końca sierpnia
- od 1 do 10 września

80
190
200
210
220
230

zł
zł
zł
zł
zł
zł

Po 10 września będzie się moŜna zapisać na Bal juŜ tylko w dzień Zjazdu, jeśli oczywiście będą miejsca.

Kwietnej, kolorowej Wiosny i serdecznej, pełnej nadziei Wielkiej Nocy
Wam i Waszym Bliskim
Ŝyczy
Zarząd Stowarzyszenia

