
Protokół 

z 05.02.2011r. z posiedzenia 

 Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół  

III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie 

 

 

 

W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Ryszard 

Stanek, Tomasz Czajczyc oraz inni obecni zgodnie z listą załączoną do protokołu. 

 

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. informacje o działaniach podejmowanych przez III Liceum Ogólnokształcące  

w Olsztynie, 

5. przygotowania do Balu Absolwenta,  

6. informacja o przygotowaniach do spotkania z okazji X lecia Stowarzyszenia,  

7. wolne wnioski,  

8. zakończenie zebrania. 

 

 

Ad. 1-2 

Zrealizowany w sposób opisany powyżej.  

 

Ad. 3 

Przewodniczący poinformował, że na 31.01.2011r. na koncie Stowarzyszenia znajduje się 

kwota 2.600,50 zł, z tym że 1.170,00 zł z tej kwoty to wpłaty uczestników Balu Absolwenta. 

Zarząd zwrócił się do wszystkich członków Stowarzyszenia z przypomnieniem o obowiązku 

uiszczania składek za lata poprzednie i rok bieżący, ale apel ten spotkał się z umiarkowanym 

odzewem. 

Po dyskusji członkowie Zarządu i obecni członkowie Stowarzyszenia wyrazili nadzieję, że  

w najbliższym okresie pozostała część opłat z tytułu składek zostanie przelana na konto 

Stowarzyszenia.  

 

Ad. 4 

Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia Alicja Bogdanowicz i Andrzej Kurowski 

uczestniczyli w Radzie Pedagogicznej, która odbyła się 20.01.2011r. Jej porządek 

przewidywał między innymi wybór ucznia, któremu miał być przyznany dyplom  

im. Tadeusza Rostańskiego oraz nagroda rzeczowa ufundowana przez nasze Stowarzyszenie. 

Należy podkreślić, że po długiej dyskusji i wymianie wielu poglądów Rada Pedagogiczna 

uznała, że w okresie objętym klasyfikacją, tj. II semestr roku szkolnego 2009/2010 oraz  

I semestr bieżącego roku szkolnego, nie ujawniono żadnego ucznia, którego oceny oraz 

postawa społeczna zasługiwałyby na to wyróżnienie. Profesorowie naszego Liceum uznali, że 

przyznanie nagrody im. Tadeusza Rostańskiego uczniowi, który nie spełnia warunków 

regulaminowych mogłoby obniżyć wartość tego wyróżnienia. Dyrektor Liceum Pani Danuta 

Gomolińska wyraziła nadzieję, że następny rok przyniesie znaczną poprawę wyników 

szkolnych. Umożliwi to przyznanie nagrody im. Tadeusza Rostańskiego w następnym roku. 



Obecni na posiedzeniu Zarządu zwrócili uwagę, że brak laureata nagrody im. Tadeusza 

Rostańskiego zbiega się z brakiem naszego Liceum na liście rankingowej najlepszych szkół 

średnich naszego kraju. Tomasz Czajczyc poinformował zebranych, że z zebranych przez 

niego informacji wynika, że w następnym roku Liceum nasze w sposób wyjątkowy 

uczestniczyć będzie w obchodach kolejnych urodzin Mikołaja Kopernika. W dniu 

18.02.2011r. odbędzie się specjalna akademia, a jednym z jej punktów będzie finał konkursu 

wiedzy o Mikołaju Koperniku. Uczniowie naszego Liceum 19.02.2011r. wystąpią  

w przedstawieniu poświęconym życiu Mikołaja Kopernika. Spektakl ten będzie pokazany  

w olsztyńskim planetarium. 

 

Ad. 5 

Andrzej Kurowski poinformował zebranych, że z każdym dniem wzrasta zainteresowanie 

uczestniczeniem w balu „Urodzinowi goście Mikołaja Kopernika”. Odbędzie sie on 

19.02.2011r. w Restauracji Przystań Kortowska, a nie jak planowano w Centrum 

Konferencyjnym UWM. Do Zarządu Stowarzyszenia docierają informacje, że wielu  

z uczestników Balu wystąpi w przebraniach. Najlepsze przebranie zostanie uhonorowane 

nagrodą. Oprawę muzyczną zapewni absolwent naszego Liceum Wiesław Brzozowski. 

Zarząd życzy uczestnikom Balu udanej zabawy. 

 

Ad. 6 

Uczestnicy posiedzenia uznali, że na następnym spotkaniu podejmą decyzje dotyczące 

spotkania absolwentów rocznika 1951, którzy byli założycielami Stowarzyszenia. Planowane 

jest spotkanie w miejscowości położonej pod Olsztynem, z tym że na następnym zebraniu 

podjęte zostaną wszystkie niezbędne decyzje dotyczące zarówno miejsca imprezy, 

przewidzianych atrakcji, jak również kosztów uczestnictwa itp. Na dzień dzisiejszy 

zainteresowanie tym spotkaniem nie jest duże, ale może to wynikać zarówno z odległego 

terminu imprezy, jak też z wielu zdarzeń, które odwracają uwagę od spotkań koleżeńskich.  

 

Ad. 7-8 

W wolnych wnioskach Andrzej Kurowski przypomniał, że zgodnie z obowiązującymi 

przepisami do 31.03.2011r. Stowarzyszenie powinno złożyć sprawozdanie merytoryczne  

i finansowe w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w Sądzie Rejestrowym i Urzędzie 

Skarbowym oraz opublikować je w internecie. W związku z tym Prezydium Zarządu przekaże 

wszystkie dokumenty finansowe księgowej celem sporządzenia sprawozdania finansowego 

oraz oświadcza, że najbliższe otwarte posiedzenie Zarządu, które odbędzie się 04.03.2011r. 

lub 16.03.2011r. obok spraw bieżących musi się zająć podjęciem uchwał w sprawie przyjęcia  

sprawozdań merytorycznych i finansowych. Przed podjęciem uchwał w tym zakresie 

dokumentacja finansowa i merytoryczna powinna zostać przedłożona Komisji Rewizyjnej.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący ogłosił zakończenie 

posiedzenia. 

 

 Załączniki: 

- lista obecności 

 

 

  Przewodniczący           Członek   Członek  

 

 

Andrzej Kurowski                         Ryszard Stanek                Tomasz Czajczyc 

 


