
Protokół
z  6.02.2009r. z 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 z poprzedniego posiedzenia,
2. Informacja o przebiegu rozmów Zarządu z Dyrekcją Liceum,
3. Przygotowania do Balu Absolwenta,
4. Informacja o nagrodzie im. Prof. Tadeusza Rostańskiego,
5. Odpis 1% podatku dochodowego,
6. Wolne wnioski,
7. Zamknięcie zebrania. 

Ad. 1
Zarząd Stowarzyszenia  w składzie:  Andrzej  Kurowski,  Ryszard Stanek,  Roman Banaszek, 
zatwierdzili porządek obrad oraz przyjęli,  przez złożenie podpisu, protokół z poprzedniego 
posiedzenia. 

Ad. 2
Przewodniczący  Andrzej  Kurowski  poinformował  zebranych,  że  30.01.2009r.  wraz  
z sekretarzem Ewą Lisowską spotkał się na terenie szkoły z Dyrektor Danutą Gomolińską  
i Wicedyrektor Ewą Kowalską. W trakcie rozmowy poruszono wiele spraw ważnych dla  
obu stron. Dyrektor Liceum poinformowała naszych przedstawicieli o przebiegu i wynikach 
głosowania  Rady  Pedagogicznej  nad  wyborem  najlepszego  ucznia-  laureata  nagrody  
im. Tadeusza Rostańskiego. Została nim uczennica klasy II Karolina Stankiewicz. Jej rodzice 
to  również  byli  uczniowie  i  absolwenci  naszego  Liceum,  obydwoje  są  lekarzami.  
Na spotkaniu omówiono przebieg zbiórki 1% podatku dochodowego w poprzednich latach 
oraz  postanowiono,  że  dotychczasowe  formy  popularyzacji  tego  rodzaju  działania  
na  rzecz  Liceum  będą  kontynuowane.  Już  obecnie  po  raz  pierwszy  na  wywiadówkach 
rozdano ulotki z numerem KRS i nazwą naszego Stowarzyszenia. Kolejne rozdanie nastąpi 
pod koniec lutego. 
Podjęto również temat sposobu wydatkowania pieniędzy zebranych z odpisu 1%. Dyrekcja 
Liceum zaproponowała,  aby dotychczas zebrane pieniądze przeznaczyć na zakup świetlnej 
tablicy  wyników,  która  zostałaby  zamontowana  w  hali  sportowej,  jaką  dwa  lata  temu 
otrzymaliśmy od Prezydenta Olsztyna. 
Przedstawiciele  Stowarzyszenia  zgodzili  się  na  zaproponowany  sposób  wydatkowania 
zgromadzonych  funduszy  podkreślając  fakt,  że  nasza  szkoła  odnosi  sukcesy  
w  grze  w  koszykówkę.  Przypomnieli  również  o  konieczności  oznakowania  zakupionego 
sprzętu naklejkami zawierającymi  informację o funduszu, z jakiego pochodziły pieniądze  
na zakup. 
Omawiając  wyniki  rankingu  opublikowanego  przez  Perspektywy  i  Rzeczpospolitą 
przedstawiciele Stowarzyszenia zaproponowali ufundowanie stypendiów dla uczniów, którzy 
awansują  do  centralnych  finałów  poszczególnych  Olimpiad  przedmiotowych.  Wysokość 
stypendiów zależy od wysokości  zgromadzonych na ten cel  funduszy i liczby finalistów i 
powinno mieć nie tylko symboliczną wysokość. 
Nasi przedstawiciele złożyli informację o możliwości uzyskania od Urzędu Wojewódzkiego 
żaglówki na potrzeby absolwentów i uczniów. Obecnie trwają rozmowy w tej sprawie. Pani 



Dyrektor zaproponowała, aby istniejącą umowę z OSiR rozszerzyć o możliwość umieszczenia 
tej  żaglówki  w hangarze przy plaży miejskiej.  Należy również określić  zasady,  na jakich 
uczniowie i absolwenci mogliby z niej korzystać. 
Kolejną  omówioną  sprawą  był  Bal  Absolwenta  organizowany  w  dniu  21.02.2009r.  w 
Restauracji  „Zakątki  Europy”  oraz  spotkanie  uczniów  Matura  69  na  terenie  Liceum. 
Spotkanie to ma się odbyć na terenie szkoły o godz. 10.00 w dniu 21.02.2009r. z udziałem 
Pani Dyrektor  oraz wychowawczyń klasy A- Hanny Rudnickiej-  Kierkus i  klacy B- Lidii 
Bednarskiej. 
Zaproponowano  udział  w  Balu  nauczycielom  Liceum  oraz  rodzicom  Liceum-  jego 
absolwentom. 
Na  zakończenie  spotkania  omówiono  propozycję  Stowarzyszenia  nadawania  przez  radę 
Pedagogiczną  na  wniosek  Stowarzyszenia  „Honorowej  Matury  III  Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie” osobom, których bezinteresowna 
działalność  wspiera  Liceum  i  Stowarzyszenie.  Uznano,  że  należy  opracować  szczegóły 
projektów oraz zarys regulaminu tego honorowego wyróżnienia. 
Kończąc  spotkanie  Przewodniczący  zapowiedział  zorganizowanie  na  21.03.2009r. 
Sprawozdawczo- Wyborcze Walne Zgromadzenie, na które zaproszono obie Panie Dyrektor. 

Ad. 3
Kol.  Katarzyna  Frankowiak  poinformowała  zebranych,  że  wraz  z  Alą  Bogdanowicz, 
Ryszardem  Stankiem i  Andrzejem Kurowskim wizytowała  Restaurację  „Zakątki  Europy” 
ustalając szczegóły balu. Ostatecznie ustalono, że liczbę jego uczestników ograniczy sie do 80 
osób z możliwością zwiększenia tej liczby do 100. Bal rozpocznie się o 19.00 i trwać będzie 
do 4.00.  Orkiestra  rozpocznie  granie po 20.00,  po złożeniu  uroczystych  życzeń i  wypiciu 
symbolicznej lampki szampana. Podane zostaną trzy gorące posiłki oraz wiele przystawek, 
zakąsek i sałatek. W menu znalazły sie też ciasta. Postanowiono umieścić informację o balu w 
bezpłatnej  gazecie  „Olsztyniak”,  a  o  pokryciu  kosztów tego ogłoszenia  decyzję  podejmie 
Zarząd na następnym posiedzeniu. 

Ad. 4 
W  tym  punkcie  rozszerzono  informację  o  laureatce  nagrody  im  prof.  T.  Rostańskiego. 
Postanowiono zaproponować rodzicom uczennicy,  absolwentom naszego Liceum udział  w 
Balu.  Postanowiono  zlecić  druk  dyplomu  oraz  zakup  rzeczowego  prezentu  dla  Karoliny 
Stankiewicz. 

Ad. 5
Przewodniczący poinformował, że firma Matrix wydrukowała już 1000 ulotek z nową treścią 
dotyczącą  odpisu  1%  podatku  dochodowego.  Połowa  całego  nakładu  została  przekazana 
szkole  i  zostanie  rozdana rodzicom uczniów w sposób opisany powyżej.  Pozostałe  ulotki 
zostaną przesłane członkom Stowarzyszenia, rozdane uczestnikom balu oraz w inny sposób 
dotrą do absolwentów szkoły. Informacja o sposobie przekazania 1% znajdzie się również na 
naszej stronie w internecie. 



Ad. 6- 7
Zebrani zgodzili się, że na najbliższym zebraniu przyjęte zostanie merytoryczne i finansowe 
sprawozdanie za 2008r. Zostanie również zaprezentowany projekt sprawozdania za 3 ostatnie 
lata,  który  przedłożony  zostanie  pod  obrady  Sprawozdawczo-  Wyborczego  Zebrania 
Członków Stowarzyszenia, które odbędzie sie 21.03.2009r. na tym zebranie zakończono. 

Przewodniczący

Andrzej Kurowski

Członek 

Ryszard Stanek  Roman Banaszek


