Protokół
z 8.05.2009r. z posiedzenia
Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół
III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Andrzeja Kurowskiego i zaproponował następujący
porządek obrad:
1. otwarcie posiedzenia,
2. informacja o działaniach Zarządu pomiędzy posiedzeniami,
3. informacja o przygotowaniach do kolejnych regat żeglarskich,
4. zakończenie posiedzenia
Ad. 1.
Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Andrzej Kurowski, Ewa Lisowska, Ryszard Stanek,
Roman Banaszek, zatwierdzili porządek obrad oraz przyjęli, przez złożenie podpisu, protokół
z poprzedniego posiedzenia.
Ad. 2.
Przewodniczący poinformował zebranych, że po ostatnim posiedzeniu na adres
Stowarzyszenia wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2008r.
Poza tym Zarząd sporządzał dokumenty niezbędne do zarejestrowania wyników
Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia. Działania te nie zostały zakończone,
ponieważ kilku członków Stowarzyszenia, których podpisy są niezbędne pod dokumentami
wyjechało poza Olsztyn w sprawach rodzinnych.
Kontynuowane były działania zmierzające do uzyskania przez III Liceum nowego budynku
szkolnego. Dotyczy to nawiązywania kontaktów i przekonywania do tej idei osób, których
poparcie może mieć znaczenie w przedmiotowej sprawie.
Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w dwóch imprezach zorganizowanych przez
Dyrekcję Liceum. Pierwsza z nich to „Dzień Kariery”. Przeprowadzony został 24.04.2009r.
Absolwenci reprezentujący różne zawody spotykali się z uczniami opowiadając o
reprezentowanym przez siebie zawodzie oraz odpowiadając na pytania uczniów. Uczestnicy
„Dnia Kariery” uznali, że imprezy takie powinny być organizowane w każdym roku
szkolnym.
Przewodniczący Stowarzyszenia uczestniczył również w pożegnaniu trzecich klas. Była to
bardzo wzruszająca i ciekawie przygotowana impreza. Każdy z absolwentów otrzymał
deklarację członkowską – może w przyszłości tegoroczni absolwenci poszerzą szeregi
naszego Stowarzyszenia.
Ad. 3.
Przewodniczący poinformował zebranych, że w odpowiedzi na podanie Zarządu w dniu
dzisiejszym otrzymaliśmy na własność małą łódkę żaglową BEZ 2. Wymaga ona niewielkich
prac konserwatorskich oraz doposażenia. Należy w możliwie szybkim czasie przeprowadzić
niezbędne prace i udostępnić łódkę absolwentom i uczniom.
Otrzymaliśmy pismo od Prezydenta Miasta Olsztyn Piotra Grzymowicza, którym powiadamia
Stowarzyszenie o przyjęciu patronatu nad Mistrzostwami Szkół Ponadgimnazjalnych w
Żeglarstwie oraz Regatami o puchar Jana Jakowickiego. Z informacji otrzymanych z OSiR
wynika, że w internecie znajduje się już pełna informacja o zawodach. Obecnie miasto
Olsztyn posiada już 12 Omeg. Pozwala to na zwiększenie liczby uczestników zawodów.
Umówiony jest już sędzia i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Zawody odbędą się

6.06.2009r. o godzinie 1000. Obecnie oczekujemy jedynie na zgłoszenia. Wszystkich
zainteresowanych zapraszamy do udziału w tej imprezie.
Ad. 4.
Z powodu braku innych wniosków Przewodniczący zamknął posiedzenie. Wyznaczając
termin następnego na 5.06.2009r.
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