Protokół
z 07.01.2011r. z posiedzenia
Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół
III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Alicja
Bogdanowicz, Barbara Powązka, zgodnie z listą obecności – załącznik.
Zebranie otworzył Przewodniczący Stowarzyszenia Andrzej Kurowski i zaproponował
następujący porządek obrad:
1. otwarcie zebrania,
2. przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
3. sytuacja finansowa Stowarzyszenia,
4. przygotowania do Balu Absolwenta,
5. informacja o przygotowaniach do spotkania z okazji X lecia Stowarzyszenia,
6. wolne wnioski,
7. zakończenie zebrania.

Ad. 1-2
Zrealizowany w sposób opisany powyżej.
Ad. 3
Przewodniczący przypomniał, że od 01.01.2011r. Stowarzyszenie powinno realizować plany
przyjęte na poprzednim posiedzeniu Zarządu. Główną trudnością będzie zapewne brak
funduszy, ponieważ na 01.01.2011r. na koncie Stowarzyszenia znajdowała się kwota
1.104,49zł. W związku z tym należy zwrócić się do członków Stowarzyszenia o uzupełnienie
brakujących składek, a do absolwentów i przyjaciół III LO o odpisy 1 % podatku
dochodowego. Z okazji Dnia Patrona i Absolwenta ogłoszone zostaną wyniki głosowania
Rady Pedagogicznej nad kandydatami do nagrody i dyplomu im. prof. Tadeusza
Rostańskiego. Laureat otrzyma wybraną przez siebie nagrodę za około 800zł.
Ad. 4
Zespół w składzie Katarzyna Frankowiak, Ryszard Stanek i Andrzej Kurowski przeprowadził
rozmowy z Fundacją „ŻAK” i obejrzał salę położoną na terenie Centrum Konferencyjnego
UWM w Olsztynie, w której planujemy 19.02.2011r. zorganizować V Bal Absolwenta. Ze
względu na fakt, że odbędzie się on w kolejną rocznicę urodzin naszego patrona planujemy go
przeprowadzić pod hasłem „Urodzinowi goście Kopernika”. Osoba posiadająca najciekawsze
przebranie (niekoniecznie z epoki) uzyska nagrodę ... Przewodniczącego.
Zebrani zapoznali się z menu i po wniesieniu kilku poprawek zostało ono zaakceptowane, a
obecni zatwierdzili cenę zabawy na 90zł bez alkoholu.
Ad. 5
Andrzej Kurowski poinformował zebranych, że od poprzedniego komunikatu dotyczącego
spotkania absolwentów z okazji 10 lat istnienia Stowarzyszenia na jego adres wpłynęły
jedynie nieliczne wstępne zgłoszenia. Może to wynikać z wysokiej ceny, jaką zaproponował
Ośrodek w Łańsku. Z tego powodu Przewodniczący wraz z Krzysztofem Markockim

odwiedzili ośrodek campingowy w Starych Jabłonkach, który zaproponował za pobyt z 11 na
12 czerwca 2011r. wraz z zabawą kwotę 130zł.
Po dyskusji ustalono, że do rozpatrzenia obu, a może jeszcze innych propozycji, Zarząd
powróci na swoim posiedzeniu planowanym na marzec. Do tego czasu należy monitorować
zainteresowanie absolwentów spotkaniem.
Ad. 6- 7
Zarząd wstępnie rozważył termin, w jakim może być w bieżącym roku przeprowadzony rejs
żeglarski. Bierze się pod uwagę 19-21.08.2011 oraz 2-4.09.2011r. Większość obecnych (nie
zawsze byli to późniejsi uczestnicy rejsu) wypowiedzieli się za drugim z tych terminów.
Ze względu na brak wolnych wniosków posiedzenie zostało zamknięte.
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