Protokół
z 10.02.2012r. 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, Ireneusz Markiewicz– pozostałe osoby zgodnie z listą obecności
– załącznik.
Zebranie otworzył Przewodniczący Stowarzyszenia – Andrzej Kurowski i zaproponował
następujący porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Informacja o działalności Zarządu pomiędzy posiedzeniami.
3. Nagroda im. Prof. Tadeusza Rostańskiego.
4. Jubileusz X- lecia Stowarzyszenia.
5. Dzień Patrona.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.
Obecni na posiedzeniu zaakceptowali zaproponowany porządek obrad.
Ad. 1
Sekretarz Zarządu – Barbara Powązka zapoznała obecnych z treścią protokołu z poprzedniego
posiedzenia, a ponieważ nie zgłoszono do niego uwag lub zastrzeżeń poprosiła o złożenie
podpisów.
Ad. 2
Przewodniczący poinformował zebranych, że Dyrektor Liceum Danuta Gomolińska zwróciła
się do niego z prośbą o wskazanie kilku absolwentów, których sylwetki będzie można
zaprezentować uczniom. Informacje o tych absolwentach, za ich zgodą znalazłyby się na
szkolnej stronie internetowej. Dyrekcja Liceum planuje stałe rozszerzanie tej formy kontaktu
z absolwentami. Część z nich zostanie zaproszona na najbliższy Dzień Patrona i Absolwenta20.02.2012r. Przewodniczący zaproponował następujących absolwentów: Cezarego
Stypułkowskiego, Piotra Bałtroczyka, Annę Samusionek, Kazimierza Brakonieckiego,
Janusza Połoma. Ze wszystkimi z nich Pani Dyrektor nawiązała już kontakt.
W okresie między zebraniami odbyło się Walne Zebranie Fundatorów Fundacji Środowisk
Twórczych, w którym uczestniczył Przewodniczący Andrzej Kurowski. Zaproponował, aby
jedną z inicjatyw Fundacji było organizowanie na terenie zamku olsztyńskiego corocznych
balów pod hasłem: „Urodziny Mikołaja Kopernika”. Impreza taka mogłaby mieć charakter
komercyjny i byłaby kontynuacją balów przebierańców, jakie
w ostatnich latach organizowało nasze Stowarzyszenie.
Ad. 3
Przewodniczący poinformował, że 09.02.2012r. uczestniczył w Radzie Pedagogicznej
naszego Liceum, na której między innymi dokonano wyboru tegorocznego laureata nagrody
im. Prof. Tadeusza Rostańskiego. Z dużą satysfakcją należy stwierdzić, że tym razem
zgłoszono, aż 4 kandydatów, którzy zdaniem wychowawców zasługiwali na to wyróżnienie.
W rezultacie burzliwej dyskusji z powoływaniem się na oceny uczniów ich sposób bycia,
zaangażowanie w działalność społeczną, a przede wszystkim na zapisy Regulaminu, po
głosowaniu dyplom i nagrodę im. Prof. Tadeusza Rostańskiego przyznano uczniowi
klasy II B Krzysztofowi Kłosowi.

Zgodnie z Regulaminem ocenie podlegał II semestr I klasy i I semestr II klasy. Pod uwagę
brano przede wszystkim oceny z matematyki, fizyki, chemii i informatyki. W obu tych
semestrach Krzysztof Kłos otrzymywał oceny celujące i bardzo dobre. Podkreślano, że
spełnia wszystkie kryteria Regulaminu, ma rozległe zainteresowania humanistyczne. Jest
osobą o wysokiej kulturze bycia, cechuje go takt w relacjach z nauczycielami i innymi
pracownikami szkoły. Przestrzega zasad zawartych w Statucie Szkoły. Wzorowo spełnia
obowiązek uczęszczania do szkoły oraz otrzymał pozytywną opinię Samorządu
Uczniowskiego. W dyskusji obecni na posiedzeniu wyrażali zadowolenie, że po rocznej
przerwie udało się wyłonić ucznia spełniającego kryteria nagrody im. Prof. Tadeusza
Rostańskiego.
Ad. 4
W dyskusji ustalono, że 18.02.2012r. w lokalu „U Artystów” przy ul. Kołłątaja w Olsztynie
odbędzie się koleżeńskie spotkanie absolwentów III Liceum zorganizowane w związku
z dziesiątą rocznicą istnienia Stowarzyszenia. Zaplanowano pokazy zdjęć, slajdów,
wspomnienia z lat szkolnych, występy artystyczne, deklamacje własnych utworów poetyckich
itp. Na spotkanie Zarząd zaprasza wszystkich absolwentów niezależnie od przynależności do
Stowarzyszenia.
Ad. 5
Ze względu na fakt, iż rocznica urodzin Patrona Szkoły Mikołaja Kopernika przypada
19.02.2012r., obchody Dnia Patrona i Absolwenta zaplanowano na 20.02.2012r. W programie
miedzy innymi przewidziano wręczenie nagrody im. Prof. Tadeusza Rostańskiego oraz
spotkanie z kilkoma absolwentami, o których była mowa w pkt. 2 porządku obrad. Młodzież
Liceum przedstawi również program artystyczny związany z życiem Mikołaja Kopernika,
planowany jest także występ szkolnego zespołu muzycznego.
Ad. 6-7
Z powodu braku wolnych wniosków posiedzenie zakończono.
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