
Protokół 

z 03.09.2010r. 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, Alicja Bogdanowicz, Ryszard Stanek i Tomasz Czajczyc 

zgodnie z listą obecności – załącznik. 

 

Zebranie otworzył Przewodniczący Stowarzyszenia Andrzej Kurowski i zaproponował 

następujący porządek obrad: 

1. otwarcie zebrania, 

2. przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania, 

3. informacja o działaniach Zarządu w okresie od poprzedniego posiedzenia: 

a) zawody żeglarskie 

b) rejs Żeglarski 

4. informacja z przebiegu spotkania przewodniczącego i Wicedyrektor III LO Ewy 

Kowalskiej, 

5. informacja o stanie konta Stowarzyszenia, 

6. przyjęcie planu działań Stowarzyszenia na rok szkolny 2010/2011 ze szczególnym 

uwzględnieniem 10. rocznicy powstania Stowarzyszenia, 

7. Wolne wnioski,  

8. Zakończenie zebrania. 

 

Przewodniczący Andrzej Kurowski otwierając posiedzenie podkreślił, iż kolejny rok 

działalności Stowarzyszenia ma szczególny charakter, ponieważ wiele inicjatyw 

Stowarzyszenia obchodzić będzie w nim swoje skromne jubileusze. Bieżący rok jest również 

10-tym rokiem naszej działalności. W związku z tym należy ze szczególnym 

zaangażowaniem podejść do realizacji zadań statutowych. 

 

Ad. 1 

Zrealizowany w sposób opisany powyżej.  

 

Ad. 2 

Obecni na dzisiejszym zebraniu członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z 

poprzedniego posiedzenia i przez złożenie podpisu zatwierdzili jego treść. 

 

Ad. 3 

Przewodniczący przypomniał, że ostatnie protokołowane posiedzenie Zarządu 

przeprowadzone zostało 11.06.2010r. Mimo upływu trzech miesięcy ilość działań 

podejmowana przez Zarząd nie była imponująca. 

a) Na jeziorze Krzywym 12.06.2010r. przeprowadzone zostały IX Regaty Żeglarskie o puchar 

Jana Jakowickiego oraz V Mistrzostwa Olsztyna Szkół Ponadgimnazjalnych w Żeglarstwie. 

W pierwszych z tych zawodów absolwenci III LO odnieśli sukces, zdobywając puchar na rok 

2010/2011. Jednocześnie Stowarzyszenie w ten sposób uzyskało formalny tytuł do 

organizowania kolejnych jubileuszowych zawodów. 

Prawie tak samo dobrze spisali się uczniowie naszego Liceum zajmując II miejsce w walce o 

puchar Prezydenta Olsztyna. 



Na podkreślenie zasługuje fakt, że zawody zaszczycił swoją obecnością i dokonał wręczenia 

pucharu i dyplomów Prezydent Olsztyna dr Piotr Grzymowicz. Najliczniejszą grupę kibiców 

stanowili uczniowie i absolwenci III LO, wśród których startujące załogi wspierała Pani 

Dyrektor Liceum Danuta Gomolińska i Wicedyrektor Ewa Kowalska. 

 

Ad. 4 

Przewodniczący poinformował zebranych, że w dniu dzisiejszym spotkał się z Wicedyrektor 

Szkoły Ewą Kowalską, która zapoznała go z wynikami matur oraz z przebiegiem naboru 

uczniów do I klasy Liceum. Rozmawiano również o planach Liceum na bieżący rok szkolny 

oraz o płaszczyznach, na jakich Liceum i Stowarzyszenie mogą współpracować. Egzaminy 

maturalne zakończyły się dużym sukcesem uczniów naszej Szkoły. Pisemne prace maturalne 

sprawdzane przez nauczycieli innych szkół z wynikiem pozytywnym napisali wszyscy 

uczniowie. Jedna z uczennic nie podeszła do egzaminów ustnych, a jeden z uczniów 

zmuszony był podejść do egzaminu poprawkowego. 

W roku szkolnym 2010/2011 Liceum ma 6 pierwszych klas, z których jedna ma profil 

dziennikarski. Nasze Liceum kontynuować będzie wszystkie dotychczasowe działania 

wspierające proces dydaktyczny i wychowawczy. Rozważane jest podjęcie prac remontowych 

niektórych z pomieszczeń, a także udziału w kilku konkursach celem uzyskania środków 

finansowych na określone cele realizowane przez Szkołę. Przewodniczący zgłosił akces 

Stowarzyszenia w działaniach zmierzających do poprawy i uatrakcyjnienia warunków 

zdobywania wiedzy przez uczniów naszej Szkoły, a w tym przy wykorzystaniu funduszy 

zgromadzonych przez Stowarzyszenie ramach odpisu 1% podatku dochodowego. 

 

Ad. 5 

Skarbnik stowarzyszenia poinformowała zebranych, że na dzień dzisiejszy stan konta 

Stowarzyszenia wynosi 5.689,36zł. Ze względu na fakt, że 31.12.2009r. na koncie 

posiadaliśmy kwotę 2.487,24zł przyrost wynosi 3.202,12zł. W 2010r. z tytułu 1% podatku 

dochodowego za 2009r. otrzymaliśmy kwotę 2.869,90zł. Na dzień dzisiejszy na nasze konto 

wpłat dokonały Urzędy Skarbowe z Olsztyna, Warszawy- Ursynów oraz Grodziska 

Mazowieckiego.  

Zebrani postanowili serdecznie podziękować wszystkim absolwentami i przyjaciołom Liceum 

za wybranie naszego Stowarzyszenia z pośród wielu organizacji pozarządowych. Przekazane 

przez Was pieniądze zostaną wykorzystane na cele wskazany przez Dyrekcję Liceum. 

Jednocześnie należy zauważyć, że wielu członków Stowarzyszenia zalega z regulowaniem 

składek. 

 

Ad. 6 

Po dyskusji członkowie Zarządu oraz inne osoby uczestniczą w zebraniu uznały, że bieżący 

rok szkolny ma szczególny charakter. W czerwcu 2001r. zrodziła się idea powołania 

Stowarzyszenia. W tym czasie podjęliśmy wiele inicjatyw, które należy kontynuować w 

bieżącym roku. Do najważniejszych inicjatyw należy coroczne nagradzanie najlepszego 

ucznia wybieranego przez Radę Pedagogiczną dyplomem i nagrodą im. Tadeusza 

Rostańskiego. W bieżącym roku szkolnym dyplom będziemy wręczali już po raz ósmy. 

Od 10 lat spotykamy się 11.11. przy grobie Tadeusza Rostańskiego składając w ten sposób 

hołd wszystkim zmarłym Profesorom. Uczestniczymy we wszystkich najważniejszych 

wydarzeniach szkoły. Nagradzamy wyróżniających się uczniów, oraz występujemy z 

inicjatywami wzbogacającymi proces dydaktyczny i wychowawczy. Po raz 10 organizować 

będziemy regaty żeglarskie, w których uczestniczą zarówno uczniowie, jak i absolwenci 

naszej Szkoły. W czerwcu 2011 już po raz 6. zawody te będą rozgrywane jako Mistrzostwa 

Olsztyna Szkół Ponadgimnazjalnych. W 2011 roku zorganizujemy już po raz szósty rejs 



żeglarski. Zebrani postanowili, że wezmą aktywny udział w obchodach Dnia Edukacji 

Narodowej, podejmując próbę ponownego zawiązania kontaktu z Kołem Emerytów. 

Postanowiono, że na następnym posiedzeniu podjęta zostanie uchwała w sprawie zgłoszenia 

kandydata do Honorowej Matury III Liceum, który to tytuł przyznawany jest od 2009r. 

osobom zasłużonym dla naszego Liceum.  

Z okazji 10 lecia Stowarzyszenia absolwenci 1969r. wystąpili z propozycją zorganizowania 

12-13 czerwca 2011r. spotkania absolwentów tego rocznika oraz wszystkich absolwentów i 

przyjaciół Stowarzyszenia. Zostanie ono zorganizowane w Ośrodku Wypoczynkowym w 

Łańsku. Orientacyjny koszt udziału uczestnika około 200zł. Przewiduje się, że na tym 

spotkaniu powołany zostanie absolwencki komitet organizacyjny Zjazdu Absolwentów z 

okazji 50 lecia naszego Liceum. 

 

Ad. 7 

Zebrani postanowili skierować do Członków Stowarzyszenia list zawierający informacje o 

stanie finansów, a w tym zaległościach opłacanych składek, wykaz działań planowanych na 

bieżący rok szkolny, oraz informacje o jubileuszowym spotkaniu.  

Na tym zebranie zakończono.  

 

 

 

  Przewodniczący        Wiceprzewodniczący             Sekretarz                     Skarbik 

 

 

Andrzej Kurowski             Ewa Lisowska          Barbara Powązka      Alicja Bogdanowicz  

 

 

 

Członkek 

 

 

Ryszard Stanek Tomasz Czajczyc 

 


