
Protokół 
z  05.12.2008r. z otwartego  posiedzenia 

 Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół  
III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie 

 
 
 
Posiedzenie otworzył przewodniczący Stowarzyszenia proponując zebranym następujący 
porządek obrad: 

1. przyjęcie protokołu  poprzedniego posiedzenia,  
2. informacja o działaniach Stowarzyszenia między posiedzeniami Zarządu, 
3. Dzień Absolwenta,  
4. informacja o stanie wpłat składek członkowskich,  
5. sprawy wniesione,  
6. zakończenie zebrania. 

 
Ad. 1 
 Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Andrzej Kurowski, Krystyna Chrzanowska, Ewa 
Lisowska, Roman Banaszek i Ryszard Stanek zatwierdzili porządek obrad oraz przyjęli 
poprzez złożenie podpisu protokół z poprzedniego posiedzenia.  
 
Ad. 2 
 Przewodniczący poinformował zebranych, że 9.11.2008r. grupa absolwentów spotkała 
się na Cmentarzu Komunalnym celem złożenia kwiatów i oddania hołdu zmarłym 
profesorom. Tak jak co roku pamięć o zmarłych nauczycielach okazaliśmy składając 
symboliczne kwiaty i zapalając znicze na grobie prof. Tadeusza Rostańskiego. Odczytano 
również listę wszystkich zmarłych profesorów oraz uczczono ich pamięć minutą ciszy. 
 W okresie między posiedzeniami uaktualniono stronę internetową Stowarzyszenia 
oraz wysłano do wszystkich członków list zawierający informację o bieżących działaniach 
Stowarzyszenia. Zwrócono się również z prośbą o wpłaceniu zaległych składek.  
 Odbyło się również spotkanie Przewodniczącego z Dyrektorką Liceum Danutą 
Gomolińską. Strony poinformowały się wzajemnie o podejmowanych działaniach oraz 
wstępnie określiły cele na jakie będą przeznaczone fundusze zgromadzone z tytułu 1% 
podatku dochodowego.  
 
Ad. 3  
 Przewodniczący poinformował zebranych, że na ostatnim posiedzeniu podjęto decyzję 
o zorganizowaniu 4. Balu Absolwenta w Restauracji „Zakątki Europy” w Hotelu „Relaks”. 
Zarezerwowano 100 miejsc po 100zł za każde z nich. Kwota ta zostanie wydatkowana na 
konsumpcję bez alkoholu, obsługę i oprawę muzyczną. Pozostaje otwarta kwestia czy będzie 
to zespół czy też muzyka mechaniczna. Restauracja pobrała zaliczkę w kwocie 2.000zł. 
Informacja o balu została przekazana pisemnie wszystkim członkom. Do udziału w tej 
imprezie zaproszono absolwentów rocznik- matura 69. Zainteresowanie wyraził również 
rocznik- matura 89. Organizatorzy postanowili zaprosić również grono pedagogiczne, 
któremu przyznano 10 miejsc. Pozostali uczestnicy balu wpisywani będą na listę w kolejności 
dokonywanych wpłat. Zarząd powołał Komitet Organizacyjny w składzie: Alicja 
Bogdanowicz, Katarzyna Frankowiak, Ryszard Stanek i Andrzej Kurowski. Dokonają oni 
ostatecznych ustaleń z kierowniczką restauracji.  
 
 



Ad. 4  
 Przewodniczący poinformował zebranych, że przeprowadzono dokładną analizę wpłat 
składek dokonanych w 2008r. Wprowadzono poprawki i uzupełnienia. Informacja o 
ewentualnych zaległościach w uiszczeniu składek skierowana została do wszystkich 
członków.  
 Postanowiono odczekać do następnego posiedzenia celem zatwierdzenia ostatecznej 
listy wpłaconych składek. Członkowie otrzymali pisemną prośbę o zgłaszanie ewentualnych 
zastrzeżeń co do wysokości swoich wpłat. Zarząd dokona ewentualnych korekt i przedstawi 
ostateczną listę wpłat na najbliższym posiedzeniu.  
 
Ad. 5 
 Przewodniczący poinformował, że uczeń klasy 1. naszego Liceum uzyskał stypendium 
z Urzędu Marszałkowskiego.  
 Zmarł Mariusz Hermanowicz wybitny artysta fotografik- absolwent naszego Liceum 
zamieszkujący w Paryżu. Postanowiono przygotować notatkę na jego temat i opublikować na 
stronie internetowej. Notatkę przygotuje Alicja Bogdanowicz.  
 W związku z powyższą informacją postanowiono poszukiwać prac artystycznych 
Mariusza, dokonać ich ewentualnego zakupu i przekazać szkole. Przypomniano o pomyśle 
zgromadzenia prac i informacji o artystach- absolwentach naszego Liceum, którzy odnieśli 
sukces artystyczny. Można do nich zaliczyć między innymi Mariusza Hermanowicza, Marka 
Barańskiego, Kazimierz Brakonieckiego, Jerzego Ignaciuka i wielu innych. Marek Barański 
tydzień wcześniej wydał swój 3. tomik poetycki zatytułowany: „Poezja w miejscach 
publicznych”. Zachęcamy do lektury. 
 Z powodu braku innych spraw posiedzenie zostało zakończone.  
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