Protokół
z 10.12.2010r. 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, Alicja Bogdanowicz, Barbara Powązka, Ryszard Stanek, 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,
4. podsumowanie działań Stowarzyszenia podjętych w 2010r.,
5. przyjęcie planu pracy na rok 2011,
6. omówienie przygotowań do Balu Absolwenta,
7. wolne wnioski,
8. zakończenie zebrania.

Ad. 1-2
Zrealizowany w sposób opisany powyżej.
Ad. 3
Przewodniczący poinformował zebranych, że w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, tak
jak co roku, 11 Listopada liczna grupa Absolwentów oddała hołd zmarłym profesorom i
absolwentom składając kwiaty i zapalając znicze na grobie prof. Tadeusza Rostańskiego.
Uczestnicy tej uroczystości zapalili również znicze na grobie prof. Genowefy Bieńko.
W minionym okresie zakupiono na wniosek Dyrekcji Liceum słupki do gry w piłkę siatkową
wraz z naciągami. Zakup ten został rozliczony, a sprzęt sportowy od miesiąca służy
młodzieży naszego Liceum.
Ad. 4
Przewodniczący poinformował zebranych, że na 30.11.2010r. Stowarzyszenie dysponuje
kwotą 1.042,48zł. Jej wysokość wynika z faktu, iż w 2010r. Stowarzyszenie zakupiło dla
Liceum rzutniki multimedialne z ekranami oraz słupski do piłki siatkowej wraz z naciągami.
Ponadto Stowarzyszenie corocznym zwyczajem ufundowało nagrodę dla najlepszego ucznia
wręczając mu jednocześnie dyplom im. Tadeusza Rostańskiego.
W 2010r. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło we wszystkich uroczystościach
organizowanych przez Dyrekcję Liceum. Braliśmy udział w Dniu Patrona, pożegnaniu klas
maturalnych, rozpoczęciu roku szkolnego 2010/2011, Dniu Edukacji Narodowej oraz innych
imprezach organizowanych na terenie Liceum. Poza wręczeniem dyplomu im. Tadeusza
Rostańskiego wraz z nagrodą rzeczową z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dyrektor Liceum
Danuta Gomolińska wraz z Przewodniczącym Stowarzyszenia wręczyła po raz drugi
honorowe matury III LO osobom, które w sposób specjalny zasłużyły się naszej szkole.

Podobnie jak w latach poprzednich w mijającym roku zorganizowano Bal Absolwenta,
Mistrzostwa Olsztyna Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Regaty o puchar Jana Jakowickiego, a
także odbył się kolejny rejs żeglarski.
Należy również wspomnieć, że na przystani harcerskiej przez cały sezon żeglarski można
było korzystać z jachtu BEZ 2 należącego do Stowarzyszenia. Ta mała „jednostka pływająca”
nosi dumną nazwę „trójka”.
Ad. 5
Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia zwróciła uwagę, że zarówno grono działaczy
Stowarzyszenia, jak i lista członków naszej organizacji nie jest długa. Mimo to udaje nam się
w sposób czynny uczestniczyć w codziennym życiu Liceum wzbogacając zarówno
uroczystości szkolne, nagradzając najlepszych uczniów i osoby działające na rzecz szkoły, a
także organizując imprezy i zawody sportowe, w których uczestniczy młodzież naszego
Liceum, jak również ich rówieśnicy z innych szkół. Należy zrobić wszystko, aby imprezy
posiadające kilkuletnia tradycję zostały utrzymane w kalendarzu na 2011r. Prezydium
Zarządu proponuje, aby program roku 2011 przewidywał wszystkie dotychczasowe imprezy.
Należy zrobić wszystko, aby przeprowadzić 11-12.06.2011r. spotkanie Absolwentów z okazji
10 lat działalności Stowarzyszenia. Powinno być to spotkanie tych Absolwentów, którzy
zainteresowani są utrzymywaniem lub odnowieniem więzi przyjaźni oraz kontaktów z III LO.
Członkowie Zarządu po krótkiej dyskusji zgodzili się z wnioskiem Wiceprzewodniczącej i
uznali, że poza organizowaniem kolejnych edycji imprez znajdujących się w corocznym
kalendarzu Stowarzyszenia należy podjąć działania zmierzające do rozszerzenia liczby
członków, uczestników imprez organizowanych oraz poprawić skuteczność zbierania składek
członkowskich
Ad. 6
Katarzyna Frankowiak przypomniała, że 19.02.2011r. planowany jest kolejny Bal
Absolwenta. Ze względu na fakt, iż w br. był on zorganizowany w restauracji Przystań
Kortowska, a po jego zakończeniu organizatorzy otrzymali pozytywne oceny, należy
najbliższy Bal zorganizować w tym samym miejscu. Powinien on być również balem
„przebierańców”, a przynajmniej przewidywać możliwość uczestniczenia gości w
przebraniach. Katarzyna Frankowiak zaproponowała, aby tym razem ukierunkować stroje na
epokę, w której żył i działał Mikołaj Kopernik. Przewodniczący zaproponował, aby rozważyć
również możliwość zorganizowania Balu w restauracji działającej na terenie centrum
konferencyjnego UWM. Gospodarzem tego lokalu jest również Fundacja „ŻAK”, a więc nie
powinno być problemu z utrzymaniem wstępnie zarezerwowanego terminu.
Po dyskusji Przewodniczący został zobowiązany do przedłożenia na najbliższym zebraniu
ostatecznych ustaleń oraz warunków, na jakich konkretny lokal zorganizuje zabawę. Uznano
również, że impreza powinna być zorganizowana dla 70-80 osób, a jej koszt nie powinien
przekraczać 80-90 zł. O ostatecznych uzgodnieniach członkowie Stowarzyszenia powinni być
poinformowani na piśmie.

Ad. 7-8
Ze względu na brak wolnych wniosków posiedzenie zostało zamknięte.
Po zakończeniu części oficjalnej Przewodniczący złożył wszystkim obecnym serdeczne
życzenia świąteczne i noworoczne, prosząc o przekazanie ich wszystkim Absolwentom i
Przyjaciołom III LO w Olsztynie.
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