
Protokół 

z 01.10.2010r. 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, Ryszard Stanek i Ireneusz Markiewicz 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,  

4. informacje o przebiegu spotkania z Dyrekcją Liceum,  

5. omówienie udziału Stowarzyszenia w Dniu Edukacji Narodowej,  

6. Wolne wnioski,  

7. Zakończenie zebrania. 

 

Ad. 1-2 

Zrealizowany w sposób opisany powyżej.  

 

Ad. 3 

Przewodniczący Andrzej Kurowski poinformował zebranych, że do wszystkich Członków 

Stowarzyszenia wysłany została list, który zawierał informację o działalności Stowarzyszenia 

w I półroczu 2010r., zapowiadał zdarzenia, w jakich udział wezmą Członkowie 

Stowarzyszenia w roku szkolnym 2010/2011 oraz przypominał niektórym z Członków o 

zaleganiu w płaceniu składek.  

Katarzyna Frankowiak poinformowała obecnych, że w raz z Ryszardem Stankiem i 

Andrzejem Kurowskim złożyła wizytę Kierownikowi Ośrodka w Łańsku, gdzie  

11-12.06.2011r. zorganizowany zostanie jubileusz 10- lecia istnienia Stowarzyszenia. Koszt 

uczestnictwa wynosić będzie 180-200zł. W najbliższym czasie ośrodek przygotuje pełną 

ofertę kulinarną oraz zaproponuje inne atrakcje, z których korzystać będą mogli uczestnicy 

jubileuszu.  

W tym miejscu obecni Członkowie Stowarzyszenia przedyskutowali sposoby, jakimi można 

dotrzeć do jak najszerszego grona absolwentów. Zwrócono uwagę, że niektóre roczniki 

posiadają prawie codzienny kontakt i z tego względu jest do nich łatwiej trafić z informacją. 

Ustalono, że na najbliższym zebraniu powołany zostanie Komitet Organizacyjny z jak 

najszerszym przedstawicielstwem różnych roczników. Uznano, że już obecnie należy 

przyjmować zgłoszenia oraz określić wysokość zaliczki.  

 

Ad. 4 

Ewa Lisowska i Andrzej Kurowski poinformowali zebranych, że 29.09.2010r. spotkali się z 

Dyrekcją Szkoły i zostali poinformowani o bieżących problemach szkoły i działaniach, jakie 

podejmowane są celem uatrakcyjnienie programu dydaktycznego. Już po spotkaniu na ręce  

A. Kurowskiego wpłynęła informacja, że 30.09.2010r. Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o 

przyznaniu Honorowych Matur LO III następującym osobom: Lidii Bednarskiej-

wieloletniemu wychowawcy młodzieży III LO, Witoldowi Karpińskiemu- wieloletniemu 



Dyrektorowi III LO i Władysławowi Kałudzińskiemu- Prezesowi Stowarzyszenia „PRO 

PATRIA”.  

W czasie spotkania Pani Dyrektor zwróciła się z wnioskiem o udzielenie przez 

Stowarzyszenie pomocy poprzez zakup dwóch zestawów multimedialnych wraz z 

wyposażeniem o wartości 1.699zł/szt. lub 2 słupków aluminiowych do piłki siatkowej w 

kwocie 2.318-2.499 oraz stroi do gry w kwocie 68-72zł za komplet. Po dyskusji Członkowie 

Zarządu podjęli następującą uchwałę: 

 

„Uchwała nr 1 z 1.10.2010r. 

Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego  

im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie  

 

w sprawie zakupu sprzętu elektronicznego 

 

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. 

Mikołaja Kopernika w Olsztynie po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Liceum Danuty 

Gomolińskiej postanowił sfinansować zakup dwóch zestawów audiowizualnych z 

wyposażeniem dodatkowym składającym się z projektora multimedialnego NEC NP 115, 

ekranu ściennego rozwijanego manualnie 18/180 cm, uchwytu sufitowego do projektora i 

kabli do podłączenia. Na pokrycie ceny zakupu przeznacza się kwotę 3.398zł (trzy tysiące 

trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych) tj. 2 x 1.699zł. Jednocześnie upoważnia się 

Przewodniczącego A. Kurowskiego i Wiceprzewodniczącego E. Lisowską do podpisania 

umowy darowizny zakupionego sprzętu na rzecz Liceum.” 

 

Uchwała została podjęta jednomyślnie.  

 

Ad. 5 

Obecni uznali, że 14.10.2010r. przedstawiciele Stowarzyszenia powinni uczestniczyć w 

obchodach Dnia Edukacji Narodowej zorganizowanej przez Szkołę. Ze strony 

Stowarzyszenia udział w uroczystości zadeklarował Andrzej Kurowski, Barbara Powązka i 

Zofia Malkowska. Postanowiono złożyć życzenia również byłym nauczycielom zrzeszonym 

w Kole Emerytów.  

Andrzej Kurowski poinformował również zebranych, że Stowarzyszenie otrzymało 

zaproszenie do udziału w imprezie, jaką 15.10.2010r. organizują nauczyciele. Osoby 

zainteresowane udziałem w tym spotkaniu powinny zgłosić swój akces do 11.10.2010r.  

 

Ad. 6-7 

Z powodu braku wolnych wniosków zebranie zostało zakończone.  

 

Przewodniczący        Wiceprzewodniczący             Sekretarz 

 

 

    Andrzej Kurowski         Ewa Lisowska           Barbara Powązka 

 

 

Członkowie 

 

 

Ireneusz Markiewicz  Ryszard Stanek 
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Przewodniczący        Wiceprzewodniczący             Sekretarz 

 

 

    Andrzej Kurowski         Ewa Lisowska           Barbara Powązka 

 

 

 

Członkowie 

 

 

Ireneusz Markiewicz  Ryszard Stanek 

 


