Protokół
z 11.03.2011r. z posiedzenia
Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół
III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie
W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Barbara
Powązka, Alicja Bogdanowicz, Tomasz Czajczyc zgodnie z listą obecności – załącznik.
Zebranie otworzył Przewodniczący Stowarzyszenia Andrzej Kurowski i zaproponował
następujący porządek obrad:
1. otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
2. informacje o działaniach podejmowanych między posiedzeniami Zarządu,
3. podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego
Zarządu za rok 2010r.,
4. ocena organizacji i przebiegu Balu Absolwentów,
5. organizacja jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia oraz spotkania Absolwentów Matura 69,
6. wolne wnioski,
7. zakończenie posiedzenia.
Obecni na posiedzeniu zaakceptowali zaproponowany porządek obrad.
Ad. 1
Zrealizowano w sposób opisany powyżej.
Ad. 2
Przewodniczący poinformował zebranych, że pomiędzy posiedzeniami dwukrotnie spotkał się
z Dyrektorką Liceum Panią Danutą Gomolińską. Przedmiotem spotkania były aktualne
problemy Liceum i Stowarzyszenia. Przede wszystkim rozmawiano o uroczystym uczczeniu
kolejnej rocznicy urodzin patrona Szkoły Mikołaja Kopernika. Główne obchody
organizowane przez Liceum miały miejsce 18.02.2011r. Tradycyjnie przeprowadzony został
konkurs wiedzy o Mikołaju Koperniku. Młodzież Liceum na tę okazję przygotowała spektakl
teatralny poświęcony Patronowi Liceum. Poza szkołą został on zaprezentowany mieszkańcom
Olsztyna 19.02.2011r. w Planetarium. Należy podkreślić, że spektakl spotkał się z dużym
zainteresowaniem i uznaniem widzów.
Stowarzyszenie otrzymało zaproszenie na 31.03.2011r. Na terenie naszego Liceum odbędzie
się II Koncert Charytatywny pod hasłem: „Wspieramy Stypendium im. Marcina
Antonowicza”. W programie koncertu między innymi odbędzie się aukcja obrazów, loteria
fantowa, działać będzie kawiarenka z kawą, herbatą i ciastem domowej roboty. Zarząd
zaprasza wszystkich Absolwentów do udziału w koncercie.
Ad. 3
Przewodniczący przypomniał, że projekt sprawozdania merytorycznego został przekazany
wszystkim Członkom Zarządu na tydzień przed posiedzeniem, a sprawozdanie finansowe
zostało sporządzone przez Główną Księgową III Liceum Ogólnokształcącego przy udziale
Skarbnika i Przewodniczącego naszego Stowarzyszenia.
Tomasz Czajczyc zaproponował, aby projekt sprawozdania merytorycznego został odczytany
przed podjęciem uchwały celem wniesienia poprawek i uzupełnień. Zebrani przyjęli
propozycję, a w imieniu Prezydium projekt został odczytany przez sekretarza Barbarę
Powązka.
Po krótkiej dyskusji Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

„Uchwała nr 1 z 11.03.2011r.
Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół
III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie
w sprawie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w 2010r.
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im.
Mikołaja Kopernika w Olsztynie przyjmuje do akceptującej wiadomości sprawozdanie z
działalności Stowarzyszenia za okresie od 01.01.2010-31.12.2010r. będące integralną częścią
i załącznikiem do niniejszej uchwały.”
Po zarządzeniu głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, że uchwała
została przyjęta jednomyślnie.
Następnie głos zabrał skarbnik Alicja Bogdanowicz, która omówiła sprawozdanie finansowe
za 2010r. Wskazała, że źródłem przychodu Stowarzyszenia są składki członkowskie,
darowizny 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz odsetki bankowe. W 2010r. z
tytułu 1% otrzymaliśmy 2.869,90zł. Należy zauważyć, że jedyne wydatki z konta
Stowarzyszenia to zakup sprzętu i urządzeń dla III Liceum oraz nagroda imienia prof.
Tadeusza Rostańskiego. Należy podkreślić, że Bal Absolwentów, zawody żeglarskie i rejs
organizowane są bez zaangażowania środków finansowych Stowarzyszenia.
Po krótkiej dyskusji Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:
„Uchwała nr 2 z 11.03.2011r.
Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół
III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie
w sprawie sprawozdania finansowego za 2010r.
Zarząd Stowarzyszenia przyjmuje do akceptującej wiadomości sprawozdanie finansowe
Stowarzyszenia za 2010r., zamykające się kwotą 1.104,49zł a składające się z bilansu,
rachunku wyników, informacji dodatkowej. Jednocześnie stwierdza, że w 2010r. na konto
stowarzyszenia z tytułu odpisu 1% z podatku dochodowego wpłynęła kwota 2.869,90zł.
Bilansu, rachunek wyników, informacja dodatkowa są załącznikiem i integralną częścią
uchwały.”
Po zarządzeniu głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, że uchwała
została przyjęta jednomyślnie.
Ad. 4
Przewodniczący zwrócił się do obecnych na posiedzeniu uczestników Balu Absolwenta o
wydanie opinii nt. przygotowań do tej imprezy oraz nt. jej przebiegu. W dyskusji zwrócono
uwagę, że Bal został zorganizowany już po raz piąty. Mimo trudności ze skompletowaniem
odpowiedniej liczby uczestników w imprezie wzięło udział 60 osób, a w tym ponad 50% to
absolwenci. Dobrym pomysłem Katarzyny i Ryśka było organizowanie balu pod hasłem:
„Urodzinowi Goście Mikołaja Kopernika”. Wielu uczestników przybyło na bal w
przebraniach.

Zróżnicowane poglądy dotyczyły oprawy muzycznej. Część uczestników była zachwycona
faktem, iż do tańca „grały” nam najlepsze kapele lat 60-70. Młodsi uczestnicy uznali muzykę
za przestarzałą i staroświecką.
W dyskusji pochlebnie wypowiadano się na temat jakości serwowanych potraw oraz kultury
obsługi. Rozpatrywano również możliwość zaproponowania władzom miasta organizowanie
podobnego balu w formie otwartej dla mieszkańców Olsztyna. Mógłby być on organizowany
przez Dyrekcję Zamku. Nadwyżki z organizacji wspierałyby fundusz konserwacji pamiątek
po Mikołaju Koperniku. Przy utrzymywaniu dotychczasowej formuły balu należy wcześniej
docierać do Absolwentów z informacją.
Ad. 5
Przewodniczący poinformował, że zainteresowanie spotkaniem Absolwentów z okazji
Jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia jest znikome. Poza ścisłym kierownictwem
Stowarzyszenia zainteresowanie udziałem w spotkaniu wyraziło nie więcej niż dziesięciu
absolwentów. Należy rozważyć możliwość zaproszenia na kolejne zebranie przedstawicieli
klas A-E.
W dyskusji zaproponowano, aby przygotować list do rodziców uczniów, którzy rozpoczną
edukację III Liceum od 01.09.2011r. W takim liście mogą znaleźć się informacje o
Stowarzyszeniu, o gromadzeniu funduszu na rzecz Szkoły oraz o wszystkich imprezach, jakie
Stowarzyszenie organizuje wraz z Dyrekcją. Pomysł ten spotkał się z aprobatą wszystkich
uczestników posiedzenia.
Ad. 6
Tomek Czajczyc ponownie poruszył temat naszego profilu na facebooku. Jego propozycję
uznano za słuszną, a co za tym idzie upoważniono go do podjęcia wszystkich niezbędnych
działań zmierzających do uruchomienia konta. Zarząd zadeklarował pełne poparcie i pomoc
dla tej inicjatywy.
Ad. 7
Ze względu na zrealizowanie porządku obrad Przewodniczący ogłosił zakończenie
posiedzenia. Posiedzenie rozpoczęło się z 30 minutowym opóźnieniem, ponieważ ze względu
na zmiany organizacyjne w kierowaniu Klubem Alternatywa, o czym Zarząd nie był
wcześniej poinformowany, spotkanie przeprowadzone zostało w pomieszczeniach klubowych
w Restauracji „U Artystów”. Zarząd postanowił zwrócić się do właściciela Restauracji „U
Artystów” o wyrażenie zgody na przeprowadzanie posiedzeń Zarządu w ich lokalu.
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