Protokół
z 08.01.2010r. z posiedzenia
Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół
III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie
W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Ewa
Lisowska, Barbara Powązka, Ryszard Stanek, Alicja Bogdanowicz zgodnie z listą obecności
– załącznik.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Stowarzyszenia Andrzej Kurowski, który po krótkim
przywitaniu zaproponował następujący porządek obrad:
1. otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
2. informacja o aktualnych działaniach Dyrekcji Liceum,
3. stan konta oraz plany Stowarzyszenia na 2010r.,
4. Dzień Patrona i Dzień Absolwenta,
5. Zatwierdzenie listu skierowanego przez Zarząd do członków Stowarzyszenia,
6. wolne wnioski,
7. zakończenie posiedzenia.
Obecni na posiedzeniu zaakceptowali zaproponowany porządek obrad.
Ad. 1
Punkt ten został zrealizowany w sposób opisany powyżej.
Ad. 2
Przewodniczący poinformował zebranych, że 06.01.2010r. spotkał się z Panią Danutą
Gomolińską Dyrektor Liceum. W czasie tego spotkania został poinformowany o przebiegu
remontu hali sportowej oraz działaniach podejmowanych przez Dyrekcję Liceum w celu
uzyskania budynku przy ul. Szewczenki. Remont dotyczy przede wszystkim dachu hali
sportowej. Pozwoli on na wyeliminowanie szkodliwych materiałów, którymi pokryty został
sufit oraz na ocieplenie hali. Pani Dyrektor spotkała się również z Prezydentem Olsztyna
Piotrem Grzymowiczem oraz Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej W Olsztynie Adamem Krzyśków. Instytucja ta
zainteresowana jest uzyskaniem od Władz Miasta Olsztyn nowej siedziby. Na dzień
dzisiejszy jest to budynek przy ul. Szewczenki, o który stara się również nasze Liceum. W tej
sprawie odbyło się również wiele innych spotkań z osobami mogącymi udzielić pomocy
naszemu Liceum. W najbliższym okresie Pani Dyrektor zamierza wystąpić również z nowymi
inicjatywami.
Na najbliższej Radzie Pedagogicznej, która zostanie przeprowadzona 14.01.2010r. dokonany
zostanie wybór najlepszego ucznia, któremu wręczony zostanie dyplom im. prof. Tadeusza
Rostańskiego oraz nagroda rzeczowa.
Zebrani zadecydowali, że w Radzie Pedagogicznej z ramienia Stowarzyszenia udział weźmie
Alicja Bogdanowicz.
Ad. 3
Skarbnik Stowarzyszenia Alicja Bogdanowicz poinformowała zebranych, że na 31.12.2009r.
wynosi 2.487,24zł. W ciągu całego roku 2009r. z tytułu jednego procenta otrzymaliśmy
kwotę 3.496,40zł. Ze środków zgromadzonych przez Stowarzyszenie w 2009r. zakupiliśmy:
tablicę sportową do wyświetlania wyników o wartości 3.050zł, dwa laptopy za kwotę 5.000zł,
nagrodę dla najlepszego ucznia 2008/2009r. któremu Rada Pedagogiczna przyznała dyplom im.

prof. Tadeusza Rostańskiego za kwotę 815zł, dwie nagrody indywidualne dla uczniów, którzy
zostali laureatami ogólnopolskich olimpiad w sumie 600zł.
Należy zwrócić się do Członków Stowarzyszenia, aby wpłacali zaległe składki oraz przypomnieć
o obowiązku uiszczania ich na bieżąco.
Po dyskusji uznano, że z powodu ograniczonych funduszy zorganizowane zostaną tylko te
imprezy, którym Stowarzyszenie patronuje już od kilku lat. Jedynym odstępstwem od tej zasady
będzie włączenie się wraz z Liceum w obchody 600 rocznicy Bitwy pod Grunwaldem. Rocznica
ta będzie okazją zarówno do promocji Olsztyna, jak i naszego Liceum.

Ad. 4
Zebrani uznali, że w bieżącym roku absolwenci Liceum spotkają się z uczniami celem
ułatwienia im wyboru przyszłego zawodu. Na najbliższym zebraniu Zarząd rozważy
możliwość zaproszenia do szkoły na koszt Stowarzyszenia naukowca zajmującego się
postacią Kopernika i jego udziałem w wojnie z Krzyżakami.
Zorganizowany zostanie również kolejny Bal Absolwenta. Zaproponowano, aby tym razem w
dniu 12.02.2010r. balową była Restauracja Przystań Kortowska. Koszt balu ustalono na 80zł
od osoby. Postanowiono zwrócić się do uczestników Balu, aby wystąpili na nim w
przebraniach.
Ad. 5
Następnie Przewodniczący zaproponował, aby zebrani zatwierdzili projekt listu, jaki Zarząd
powinien skierować do Członków Stowarzyszenia. Po odczytaniu projektu, wniesieniu kilku
poprawek, treść listu została przyjęta.
Ad. 6-7
Z powodu braku wolnych wniosków zebranie zostało zamknięte.
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