Protokół
z dnia 09.12.2011r. z posiedzenia
Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół
III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Barbara
Powązka, Alicja Bogdanowicz, Tomasz Czajczyc, Ireneusz Markiewicz - 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. Zatwierdzenie listu do rodziców uczniów III LO.
4. Podjęcie decyzji w sprawie sprzedaży należącej do Stowarzyszenia żaglówki „Trójki”.
5. Wspomnienie o Ryszardzie Stanku.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.
Obecni na posiedzeniu zaakceptowali powyższy porządek obrad.
Przewodniczący zaproponował, aby uczcić minutą ciszy pamięć Ryszarda Stanka, który zmarł
nagle 28.11.2012r. Jego pamięci poświęcona będzie końcowa część spotkania. Zebrani uczcili
pamięć Przyjaciela minutą ciszy.

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 11.11.2011r. kilkunastoosobowa grupa
członków Stowarzyszenia oddała cześć zmarłym profesorom naszego Liceum składając
kwiaty i zapalając znicze na grobie prof. Tadeusza Rostańskiego. Tym razem w naszej
skromnej uroczystości wzięły udział małżonka profesora oraz jego córka, absolwentka III LO.
Zarząd podjął również przygotowania do obchodów Dnia Patrona i Absolwenta III LO.
Andrzej Kurowski poinformował, że red. Ewa Mazgal podjęła się przeprowadzenia kilku
lekcji z klasą dziennikarską. W tym miejscu należy przypomnieć, że Ewa Mazgal otrzymała
honorową maturę III LO.
Ad. 3
Przewodniczący przypomniał, że na jednym z poprzednich posiedzeń Zarządu zgłoszony
został projekt zwrócenia się z pismem do rodziców uczniów III LO. Powinno ono zawierać
krótką informację o Stowarzyszeniu, jego działaniach oraz apel o przekazywanie 1% podatku
dochodowego na rzecz Stowarzyszenia. Pismo to powinno zawierać również wykaz środków
dydaktycznych, jakie Stowarzyszenie zakupiło dla szkoły.

Projekt takiego pisma został przygotowany przez Prezydium, a po jego odczytaniu i
naniesieniu poprawek został zatwierdzony w brzmieniu:

Olsztyn, 10.01.2012r.

Szanowni Państwo
Już od 10 lat swoją działalność na rzecz III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja
Kopernika w Olsztynie prowadzi Stowarzyszenie zrzeszające jego absolwentów i przyjaciół.
Organizacja ta przyjęła za swój cel tworzenie właściwych warunków do zdobywania wiedzy
przez uczniów oraz integrowanie wokół tego celu absolwentów i przyjaciół III Liceum
Ogólnokształcącego, podwyższanie poziomu nauczania, utrzymywanie łączności między
absolwentami poszczególnych roczników oraz tworzenie więzi międzypokoleniowych,
dbałość o dobre imię Liceum, udzielanie pomocy socjalnej byłym pedagogom szkoły, pomoc
kołom zainteresowań działającym na terenie Liceum, ze szczególnym uwzględnieniem
kultury i sportu, popularyzowanie wiedzy o patronie szkoły Mikołaju Koperniku.
W 2005 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie nadał Stowarzyszeniu status organizacji pożytku
publicznego. Od tej pory, obok składek Członków Stowarzyszenia, finansowanie jego
działalności wspierane jest przez odpis jednego procenta podatku dochodowego od osób
fizycznych. Przyjęliśmy, że wszystkie pieniądze otrzymane z tego tytułu przeznaczać
będziemy wyłącznie na zakup sprzętu wspierającego program dydaktyczny szkoły oraz na
pomoc w realizacji ciekawych inicjatyw uczniów.
Pieniądze zgromadzone z tytułu składek członkowskich są przeznaczane przede wszystkim
na nagrodę imienia profesora Tadeusza Rostańskiego. Raz w roku przyznaje ją Rada
Pedagogiczna najlepszemu uczniowi Liceum.
W kolejnych latach, pieniądze zgromadzone z tytułu jednego procenta umożliwiły nam
zakupienie na rzecz szkoły:
2007r.- projektora BenQ,
2009r.- 2 noteboków wraz z oprogramowaniem,
2010r.- słupków aluminiowych do siatkówki, 2 zestawów audiowizualnych (rzutnik, ekran,
uchwyt sufitowy),
2011r.- sprzętu multimedialnego: projektora BenQ wraz z ekranem i osprzętem
oraz ufundowanie nagród uczniom, którzy poświęcili część wakacji na montaż na
terenie szkoły sieci Internet oraz na nagrody związane z aktywnością artystyczną
uczniów.
Powyższą informację przekazujemy licząc na Państwa życzliwość i znajomość potrzeb
Liceum, do którego uczęszczają Państwa dzieci. Zakupienie nowych środków dydaktycznych
wpłynie na poprawę i uatrakcyjnienie realizacji programu szkolnego i osiągnięcie lepszych
wyników nauczania.
Zdajemy sobie sprawę z faktu, że również wśród Państwa są absolwenci naszego Liceum.
Zachęcamy do wstąpienia w szeregi członków naszego Stowarzyszenia i do udziału w
realizacji jego celów. Zainteresowani znajdą potrzebne informacje na stronie
www.lo3.olsztyn.pl zakładka SAiP oraz pod numerem telefonu 601 644 247.
Osoby chcące przekazać jeden procent podatku dochodowego, powinny w rocznej
deklaracji podatkowej wpisać nazwę Stowarzyszenia oraz numer KRS: 0000051469
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja
Kopernika.”

Ad. 4
Przewodniczący przypomniał, że na przystani harcerskiej znajduje się mała, 3-osobowa
żaglówka „Trójka”, której właścicielem jest Stowarzyszenie. Z tego tytułu ponosimy opłatę,
która ze względu na swoją wysokość jest istotnym wydatkiem, na który nie stać
Stowarzyszenia. Z żaglówki tej miała korzystać młodzież III LO oraz absolwenci. Przez dwa
sezony żaglówka była tylko kilka razy używana. Należy rozważyć możliwość jej sprzedaży, a
uzyskane fundusze wykorzystać zgodnie z celami Stowarzyszenia.
Po krótkiej dyskusji uznano, że przed podjęciem ostatecznej decyzji należy wysłuchać opinii
Krzysztofa Malkowskiego, dzięki któremu otrzymaliśmy żaglówkę. Ważne jest również
uzyskanie informacji, czy i za jaką cenę mogą się znaleźć jej nabywcy. Zobowiązano
Andrzeja Kurowskiego do przeprowadzenia rozmów zarówno z Krzysztofem Malkowskiem,
jak i z bosmanem przystani harcerskiej.
Ad. 5
Przewodniczący poprosił Katarzynę Frankowiak o przybliżenie nam sylwetki Rysia Stanka.
Oto kilka zdań z tej wypowiedzi:
„Urodził się 10 listopada 1950 roku - jak przystało na syna Krakusa - w samo południe na
reszelskim rynku. Karetka nie dojechała do szpitala. (-) Rysiu był w domu najstarszy i
opiekował się dwójką rodzeństwa. (-) Po skończeniu III LO w Olsztynie studiował filologię
polską z historią, najpierw w Olsztynie a potem w Krakowie. Bardziej był historykiem niż
filologiem. Sporych zdolności do języków obcych nigdy nie wykorzystał. (-)
Żeglować zaczął pod koniec szkoły średniej. Podczas studiów pracował latem jako instruktor
żeglarstwa w ośrodkach wypoczynkowych. Żeglarstwo było jego wielką pasją. Wyruszał,
przynajmniej raz w roku, na rejsy po Wielkich Jeziorach. Załogę stanowili jego koledzy
i znajomi z Warszawy i Krakowa. Kilku z nich znał jeszcze ze studiów…
Rysiu uwielbiał wodę, słońce, wiatr. Cieszył się na kolejne rejsy absolwentów III LO. Zwykle
cichy i spokojny - na wodzie pewny i odpowiedzialny Kapitan. Drugą jego pasją była
siatkówka, której kibicował i którą trenował do końca. Odszedł krótko po wygranym 3:0
przez Polskę meczu z USA w dniu 28 listopada 2011r. (-)
Od kilku lat był na rencie. Wcześniej pracował wiele lat w spółdzielni studenckiej. Kochał
kino, lubił piosenki Krzysztofa Krawczyka, zawsze starał się być na Starówce w letnie
czwartkowe wieczory aby posłuchać szant. (-)
Stowarzyszenie było dla niego bardzo ważne. Czekał na każde spotkanie, regaty, bal
absolwentów, rejs. Mieliśmy w nim oddanego przyjaciela. Jego spokój udzielał się tym,
którzy mieli okazję przebywać blisko. Często na grupowych zdjęciach patrzy gdzieś w dal tak
jakby planował kolejny rejs. W ten ostatni wybrał się samotnie i nagle. Prawie do końca był z
nami. Nigdy nie zapomnimy spokojnego, pewnego siebie Kapitana, który zostawił nam ciepło
wspaniałych wspomnień”.
Ad. 6
W wolnych wnioskach zaproponowano, aby w 2012 r. odstąpić od organizowania Balu
Absolwenta, a w to miejsce 18.02.2012r. zorganizować spotkanie towarzyskie Absolwentów
i Przyjaciół III LO. Informacje o tym spotkaniu należy przekazać wszystkim Członkom
Stowarzyszenia.

Ad. 7
Na tym posiedzenie zakończono.
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