
Protokół
z  9.01.2009r. z posiedzenia

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

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Stowarzyszenia i złożył wszystkim obecnym życzenia 
noworoczne. Zaproponował również, aby za pośrednictwem poczty e- mail złożyć serdeczne 
życzenia wszystkim byłym i aktualnym nauczycielom III  Liceum Ogólnokształcącego im. 
Mikołaja Kopernika w Olsztynie, jego pracownikom, absolwentom i uczniom. Niech 2009 
rok będzie dla wszystkich lepszy niż poprzedni, a wszyscy przyjaciele „Trójki” niech mają 
powód cieszenia się każdym dniem. Następnie zaproponował zebranym następujący porządek 
obrad:

1. Informacja o bieżących działaniach Zarządu, 
2. Informacja o aktualizacji rejestru wpłat składek,
3. Przygotowania do Balu Absolwentów, 
4. Działania dotyczące 1% podatku dochodowego w 2009 roku,
5. Dzień Patrona Liceum,
6. Ranking najlepszych szkół ponadgimnazjalnych, 
7. Wolne wnioski,
8. Zamknięcie zebrania. 

Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Andrzej Kurowski, Krystyna Chrzanowska, Ewa 
Lisowska, Ryszard Stanek, Roman Banaszek, zatwierdzili porządek obrad oraz przyjęli, przez 
złożenie podpisu, protokół z poprzedniego posiedzenia. 

Ad. 1 
Przewodniczący poinformował zebranych, że w okresie między posiedzeniami przesłano do 
wszystkich  członków Stowarzyszenia  list  zawierający  informację  o  bieżących  działaniach 
podejmowanych  przez  Stowarzyszenie  i  Liceum.  Pismo  zawierało  również  informacje  o 
najbliższych planach i  stanie  zadłużenia danej osoby w opłacaniu składek. List  ten został 
zamieszczony na stronie internetowej Liceum. Przesłano również zaproszenie do udziału w 
spotkaniu  21.02.2009r.  do  wszystkich  absolwentów-  Matura  69  z  klas  A i  B  z  prośbą  o 
przekazanie  tej  informacji  kolegom  z  klas  C,  D,  i  E.  Spotkanie  to  ma  dotyczyć  całego 
rocznika, ale organizatorzy nie posiadają adresów uczniów z tych klas. 

Ad. 2
Zespół powołany do dokonania przeglądu rejestru wpłaconych składek wykonał powierzone 
mu zadanie. Brakujące wpłaty dotyczące dwóch osób zostały uzupełnione, a zgłoszona przez 
jednego z członków Stowarzyszenia pomyłka została wyjaśniona. Polegała ona na zaliczeniu 
wpłaty składki na poczet uczestnictwa w 3. Balu Absolwentów. 
Obecnie  oczekujemy  na  wpłaty  zaległych  i  bieżących  składek.  Należy  przypomnieć,  że 
odpisy 1% podatku dochodowego przeznaczane są na zakup pomocy naukowych i sprzętu dla 
Liceum, a składki przede wszystkim na ufundowanie corocznej nagrody imienia Tadeusza 
Rostańskiego dla najlepszego ucznia wybranego przez Radę Pedagogiczną oraz na pokrycie 
kosztów regat żeglarskich o Mistrzostwo Olsztyna Szkół Ponadgimnazjalnych i Absolwentów 
Szkół Średnich. 

Ad. 3
Do organizatorów Balu Absolwenta zgłasza się coraz więcej zainteresowanych. Ogłoszenie 
zostało  zamieszczone  na  portalu  „nasza  klasa”,  na  stronie  internetowej  Liceum  oraz 
rozpowszechniono informację w sposób opisany w pkt. 1. Do organizatorów zgłosił się jeden 
z  absolwentów  (popularny  Olsztyński  dj),  który  zaproponował  prowadzenie  oprawy 
muzycznej Balu bez wynagrodzenia. Pod koniec stycznia wyznaczona grupa ustali menu oraz 
program Balu z kierownictwem Restauracji „Zakątki Europy”. W imprezie tej weźmie udział 
również 10 osobowa grupa nauczycieli III LO. 



Ad. 4 
Zebrani przypomnieli, że już w najbliższym okresie zainteresowani będą mogli dokonywać 
odpisu  1%  swojego  podatku  dochodowego  na  rzecz  wybranej  organizacji  pożytku 
publicznego.  Stowarzyszenie nasze posiada taki  status i  wzorem lat  poprzednich powinna 
podjąć  działania zmierzające do wyboru naszego Stowarzyszenia,  jako adresata  odpisu.  Z 
zebranych funduszy zakupujemy szkole pomoce naukowe na wyposażenie pracowni, sprzęt 
sportowy oraz fundujemy stypendia. W poprzednim roku zgromadzono ponad 5.000zł. Kwota 
ta oczekuje na wydatkowanie zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez Dyrekcję Liceum. Po 
przeanalizowaniu treści ulotki wydrukowanej w roku poprzednim postanowiono wprowadzić 
do niej jedną nieznaczną zmianę i zlecić firmie Matrix dodrukowanie 500 egzemplarzy. Ulotki 
te powinny dotrzeć do rodziców uczniów Liceum oraz do Członków Stowarzyszenia, którym 
tą drogą Zarząd składa po raz kolejny podziękowanie za poprzednie wpłaty. 

Ad. 5
W dniu dzisiejszym Rada Pedagogiczna III LO dokonała wyboru laureata corocznej nagrody 
im.  Prof.  Tadeusza  Rostańskiego.  Okolicznościowy dyplom, oraz nagroda ufundowana ze 
składek  członków  Stowarzyszenia  zostanie  wręczona  laureatce  Karolinie  Stankiewicz  w 
czasie obchodów Dnia Absolwenta. Uczennica ta ma średnią 5,19 i jest córką absolwentów 
naszego Liceum. W tym roku w obradach Rady pedagogicznej nie uczestniczył przedstawiciel 
naszego Stowarzyszenia.  Informacja  o  wyborze wraz  z  krótką  notką,  a  może  i  zdjęciem, 
zgodnie  z  życzeniem niektórych  absolwentów,  ukaże  się  na  stronie  internetowej  naszego 
Liceum niezwłocznie po wręczeniu nagrody. 
W tym roku z okazji  Dnia Patrona i  Dnia Absolwenta planujemy szkole przekazać  nowy 
sprzęt  elektroniczny.  Szczegółowe  uzgodnienia  dokonane  zostaną  z  Dyrekcją  Liceum  w 
najbliższym okresie.

Ad. 6
Z dużym zainteresowaniem obecni  zapoznali  się  z  wynikami  rankingu  najlepszych  szkół 
ponadgimnazjalnych opublikowanym przez Rzeczpospolitą. Niestety brak w nim III LO. Nie 
świadczy to o niskim poziomie nauczania.  Jedynym kryterium w tym rankingu są  wyniki 
uczniów w centralnych finałach olimpiad. W ostatnich latach brak było zainteresowania tym 
sposobem zdobywania indeksu szkoły wyższej przez uczniów III LO. Brak jest też innych 
zachęt.  Na  temat  różnych  uwarunkowań  w  przygotowaniach  uczniów  do  olimpiad 
wypowiedział  się  Roman  Banaszek,  Katarzyna  Frankowiak,  Ewa  Lisowska  i  Andrzej 
Kurowski. 
Zaproponowano  rozpatrzenie,  wraz  z  Dyrekcją  Liceum  możliwości,  przyznania 
symbolicznego  stypendium  uczniom,  którzy  pokonali  wojewódzki  szczebel  eliminacji,  w 
okresie przygotowań do finału centralnego. 

Ad. 7
W  bieżącym  roku  Stowarzyszenie  będzie  już  po  raz  4.  organizować  rejs  żeglarski  dla 
absolwentów. Tym razem w dniach 28-30 sierpnia planujemy rejs żeglarski po Jezioraku. 
Zakładamy  udział  3-4  jachtów  z  pięcioosobowymi  załogami.  Przygotowania  do  rejsu 
rozpoczniemy  w  kwietniu,  ale  już  obecnie  można  zgłaszać  chęć  udziału  w  tym 
przedsięwzięciu. 
W części organizacyjnej Zarząd przyjął w poczet członków Kol. Iwonę Maculewicz, która już 
od dłuższego czasu uczestniczy w działaniach Stowarzyszenia oraz wykreślił z listy członków 
jedną osobę, która deklarując odpis 1% na rzecz Liceum, zrezygnowała z członkostwa. 
Przypomniano,  że  21.03.2009r.  zorganizowane  zostanie  Walne  Zgromadzenie  Członków 
Stowarzyszenia,  na  którym  podsumujemy  działania  Zarządu  w  bieżącej  kadencji  oraz 
wybierzemy nowe władze Stowarzyszenia. 

Ad. 7
Zebraniu postanowili kolejne zebranie zwołać na 6.02.2009r. Na tym protokół zakończono. 



Przewodniczący        Wiceprzewodniczący            Sekretarz

                      Andrzej Kurowski       Krystyna Chrzanowska   Romualda Lisowska

Członek 

Ryszard Stanek  Roman Banaszek


