
Olsztyn, 11.01.2010 r. 

Korzystając  z  okazji,  jaką  jest  początek  roku  kalendarzowego  Zarząd  Stowarzyszenia 
Absolwentów i Przyjaciół III LO im. M. Kopernika w Olsztynie przesyła serdeczne życzenia z 
okazji  Nowego  2010  Roku,  kilka  informacji  dotyczących  wydarzeń  zorganizowanych  przez 
Stowarzyszenie w 2009r. oraz planowanych na rok bieżący.
W  pierwszej  kolejności  pragniemy  poinformować,  że  za  fundusze  Stowarzyszenia  w  2009r. 
zakupiliśmy  na  rzecz  Liceum  m.in.:  tablicę  sportową  do  wyświetlania  wyników  o  wartości 
3050zł, która została zamontowana w hali sportowej przy ul. Szewczenki, dwa laptopy za kwotę 
5.000zł,  nagrodę  dla  najlepszego  ucznia  2008/2009r.  Karoliny  Stankiewicz,  której  Rada 
Pedagogiczna przyznała dyplom im. prof. Tadeusza Rostańskiego za kwotę 815zł, dwie nagrody 
indywidualne dla uczniów, którzy zostali  laureatami  ogólnopolskich olimpiad w sumie 600zł. 
Wydatki te były pokryte między innymi z wpłat 1% podatku dochodowego. Ogółem z tego tytułu 
wpłacono na nasze konto 3.496,40zł. Stan konta w BOŚ Oddział Olsztyn na 31.12.2009r. wynosi 
2.487.24zł.
W 2009r. zorganizowaliśmy Dzień Absolwenta w czasie, którego niektórzy z naszych Kolegów 
zachęcali  uczniów  do  podjęcia  określonego  kierunku  studiów.  W  ramach  tego  samego  dnia 
zorganizowany został IV Bal Absolwenta. Ufundowaliśmy kolejną nagrodę i dyplom im. prof. 
Tadeusza Rostańskiego, zorganizowaliśmy IV Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych oraz VIII 
Mistrzostwa Absolwentów Szkół Średnich w Żeglarstwie. W obu tych zawodach nasze załogi 
zajęły II miejsce. W czasie czwartego rejsu żeglarskiego absolwentów pływaliśmy po Jezioraku. 
W dniu 11 listopada po raz dziewiąty spotkaliśmy się przy grobie prof. Tadeusza Rostańskiego. 
Aktywnie  uczestniczyliśmy  w  obchodach  45.  lecia  działalności  Liceum.  Z  tej  okazji 
przekazaliśmy 2 laptopy, o których była mowa powyżej. 
W 2010 r. planujemy utrzymać wszystkie stałe imprezy. Uczestniczyć będziemy we wszystkich 
działaniach  i  uroczystościach  zorganizowanych  przez  Dyrekcję  Liceum.  Szczególnie 
zainteresowani jesteśmy staraniami o uzyskanie przez Szkołę nowego budynku dydaktycznego 
przy ul. Szewczenki. Najbliższa impreza to dzień Absolwenta i Patrona III LO. Z tej okazji m.in. 
organizujemy kolejny Bal  Absolwenta,  który tym razem odbędzie  się  w Restauracji  Przystań 
Kortowska na terenie Uniwersytetu.  Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.  Tym razem 
proponujemy,  aby  był  to  bal  przebierańców  bez  jakichkolwiek  ograniczeń.  Zainteresowani 
uczestnictwem powinni do 31.01.2010r. na konto Stowarzyszenia 13 1540 1072 20001 5051 3954 
0001 wpłacić kwotę 80zł  (nie obejmuje ona alkoholu).  Zabawę rozpoczniemy o godz.  20.00. 
Osoby zainteresowane szczegółami mogą dzwonić pod numer 601 64 42 47. 
Podobnie, jak w latach poprzednich, w 2010r. Zarząd oraz zainteresowani absolwenci spotykają 
się w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 1815 w Klubie Alternatywa Olsztyńskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej przy ul. Profesorskiej w Olsztynie. Omawiamy na nich szczegóły organizacyjne 
wszystkich imprez, uroczystości oraz akcji, w których biorą udział uczniowie i absolwenci III LO. 
Będzie nam miło, jeżeli się do nas przyłączysz. 
Na zakończenie pragniemy przypomnieć, że na nasze konto 13 1540 1072 20001 5051 3954 0001 
należy wpłacić zaległe i bieżące składki członkowskie. 
Za każdą z wpłat serdecznie dziękujemy. 

Z absolwenckim pozdrowieniem,
za Zarząd 

Przewodniczący

Andrzej Kurowski


