
Protokół 

z 04.11.2011r. z posiedzenia 

Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół 

III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie 

 

 

W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Ewa 

Lisowska, Barbara Powązka, Alicja Bogdanowicz, Ryszard Stanek- 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. Rocznica śmierci prof. Tadeusza Rostańskiego. 

4. Rozważenie koncepcji obchodów Dnia Patrona i Absolwenta III LO.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu sprzętu dla III LO. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

Obecni na posiedzeniu zaakceptowali zaproponowany porządek obrad.  

 

Ad. 1 

Po odczytaniu protokołu z poprzedniego posiedzenia obecni Członkowie Zarządu złożyli pod 

nim podpisy nie wprowadzając żadnych zmian.  

 

Ad. 2 

Przewodniczący poinformował zebranych, że uczestniczył w uroczystej akademii 

zorganizowanej przez Dyrekcję III LO z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Odbyła się ona 

14.10.2011r. w Sali gimnastycznej Liceum i miała bardzo uroczysty charakter. Nagrodzono 

wyróżniających się pedagogów szkolnych, a w swoim wystąpieniu Pani Dyrektor Danuta 

Gomolińska bardzo szczegółowo poinformowała zebranych o działalności naszego 

Stowarzyszenia i jego udziale w wyposażaniu Liceum w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. 

Wieczorem odbyła się impreza integracyjna, w której uczestniczyło 2 przedstawicieli naszego 

Stowarzyszenia.  

Przewodniczący poinformował również zebranych o zrealizowaniu uchwały podjętej przez 

Zarząd na poprzednim posiedzeniu w sprawie zakupu sprzętu multimedialnego. Objęte 

uchwałą pozycje zostały zakupione, opłacone i przekazane Liceum. Podpisana została 

również odpowiednia umowa.  

 

Ad. 3. 

Wiceprzewodnicząca Ewa Lisowska zaproponowała, aby w bieżącym roku kontynuować 

tradycję oddawania czci zmarłym profesorom poprzez złożenie na grobie prof.  

T. Rostańskiego 11.11.2011r. kwiatów oraz przez zapalenie symbolicznych zniczy.  

Obecni uznali konieczność kontynuowania tej tradycji i ustalili, że w bieżącym roku wszyscy 

zainteresowani spotkają się o godz. 14.30 i całą grupą udadzą się do grobu profesora.  

 

Ad. 4 

Przewodniczący poprosił, aby zebrani zgłaszali propozycje dotyczące obchodów corocznego 

Święta Patrona Liceum i Absolwenta, które w 2012r. przypada w niedzielę 19.02. W trakcie 

dyskusji zgłoszono kilka propozycji, z których przyjęto udział Absolwentów w uroczystej 



akademii zaplanowanej na dzień 20.02.2012r. i wręczenie przy tej okazji najlepszemu 

uczniowi wybranemu przez Radę Pedagogiczną dyplomu i nagrody im. prof.  Tadeusza 

Rostańskiego oraz prezentację sylwetek kilku wybitnych absolwentów naszego Liceum. 

Uznano, że decyzję o organizowaniu 18.02.2012r. kolejnego Balu Absolwenta Zarząd 

podejmie na następnym swoim posiedzeniu.  

 

Ad. 5 

Przewodniczący poinformował zebranych, że Dyrekcja zwróciła się z wnioskiem o 

sfinansowanie zakupu przez Stowarzyszenie Robota LEGO do wykorzystania na zajęciach 

informatyki i akumulatorka. Po krótkiej dyskusji, w ramach, której zwrócono uwagę na 

skromne fundusze, jakie posiada Stowarzyszenie, Przewodniczący zaproponował podjęcie 

następującej uchwały: 

 

„Uchwała nr 1 z 04.11.2011r. 

Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół 

III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie 

 

w sprawie zakupu Robota LEGO do wykorzystania na zajęciach informatyki i akumulatorka 

dla Liceum 

 

Po zapoznaniu się ze wstępnym kosztorysem przedstawionym przez firmę McNET 

Modzelewski Dariusz w Olsztynie Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III 

Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie postanowił przeznaczyć 

kwotę 1.270zł (jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt złotych) na zakup: Robota LEGO 

MINDSTORMS 8547 NTX 2.0 oraz kwotę 59,90zł (pięćdziesiąt dziewięć złotych 90/100) na 

zakup akumulatorka w Media Markt Polska sp. z o.o.   

Zakupiony sprzęt zostanie przekazany Dyrekcji III LO w formie darowizny poprzez 

sporządzenie stosownej umowy.” 

  

Po zarządzeniu głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, że uchwała 

została przyjęta jednomyślnie. 

 

Ad. 6-7  

Z powodu braku wolnych wniosków posiedzenie zostało zamknięte.  

 

 

 

 

  Przewodniczący        Wiceprzewodniczący             Sekretarz                     Skarbnik 

 

 

Andrzej Kurowski             Ewa Lisowska          Barbara Powązka      Alicja Bogdanowicz  

 

 

Członek 

 

 

Ryszard Stanek 
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