
PROTOKÓŁ 
 

Zebrania ZałoŜycielskiego przeprowadzonego w Bęsi k/Biskupca  
w dniu 10 czerwca 2001r.  

w sprawie powołania 
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III LO im. M. Kopernika w Olsztynie 

 
 
W zebraniu uczestniczyli: 

- grupa załoŜycielska wg załączonej listy - załącznik nr 1. 
 
Zebranie otworzył Andrzej Kurowski i zaproponował następujący porządek zebrania: 
1. wybór Prezydium, 
2. przedstawienie idei powołania Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III LO im. M. 

Kopernika w Olsztynie oraz projektu statutu, 
3. dyskusja, 
4. podjęcie uchwał w sprawach: 

- powołania Stowarzyszenia i uchwalenia statutu, 
- wyboru Komitetu ZałoŜycielskiego, 

5. wolne wnioski, 
6. zamkniecie obrad. 
 
Ad. 1 
Zebrani jednomyślnie zaakceptowali porządek obrad, a Marek Barański zaproponował 
następujący skład Prezydium: 
 
Przewodniczący Zebrania -Andrzej Kurowski, 
Zastępca Przewodniczącego -Marek śabiński, 
Sekretarz Zebrania   -Romualda Lisowska.  
 
Ad. 2 
Przewodniczący Zebrania przedstawił ideę powołania Stowarzyszenia Absolwentów i 
Przyjaciół III LO im. M. Kopernika w Olsztynie oraz omówił projekt statutu, zwracając 
szczególną uwagę na cele Stowarzyszenia oraz środki ich realizacji. Zwrócił uwagę, Ŝe 
zebranie załoŜycielskie odbywa się w ramach „Zjazdu 50-latków”, na który przybyli 
absolwenci III LO, rocznik 1951. Uznali oni, Ŝe dzisiejsze spotkanie powinno zapoczątkować 
działalność organizacji zrzeszającej absolwentów Liceum, której celem będzie rozwój 
Liceum, tworzenie więzi międzypokoleniowej oraz działalność na rzecz dobrego imienia 
szkoły. Wiedza i umiejętności oraz doświadczenie absolwentów i przyjaciół III LO powinno 
być wykorzystane w procesie dydaktycznym oraz poprawie sytuacji materialnej szkoły. 
Przewodniczący Zebrania wskazał równieŜ, Ŝe zebrani powinni przedyskutować skład 
organów, ich kompetencje oraz inne kwestie, które nie mają charakteru obligatoryjnego w 
ustawie o stowarzyszeniach.  
 
Ad. 3  
W dyskusji zebrani wyrazili poparcie dla idei powołania Stowarzyszenia oraz proponowali 
zmiany i uzupełnienia do projektu statutu. Między innymi ustalono, Ŝe Stowarzyszenie będzie 
wybierało swoje organy na 4-letnie kadencje, co dwa lata odbywać się będzie Walne 
Zgromadzenie o charakterze sprawozdawczym, zarząd składać się będzie z 5 do 11 osób w 



zaleŜności od woli Walnego Zebrania z tym, Ŝe osobno wybierany będzie przewodniczący, a 
osobno członkowie, komisja rewizyjna składać się będzie z 3 do 5 osób. 
 
Ad. 4 
Przewodniczący Zebrania zamknął dyskusją i zaproponował następujący projekt uchwały:  
 

 
„Uchwała nr 1 / 10.06.2001r. 

w sprawie: powołania Stowarzyszenia i uchwalenia Statutu 
 
„Absolwenci III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, urodzeni 
w 1951r., zebrani w Bęsi koło Biskupca, z okazji „50 urodzin” postanawiają powołać 
stowarzyszenie o nazwie : 
„Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół III LO im. M. Kopernika w Olsztynie”.   
Członkowie załoŜyciele uchwalają Statut Stowarzyszenia w brzmieniu stanowiącym 
załącznik i integralną część niniejszej uchwały. 
Załącznik- Statut Stowarzyszenia.” 
 
Przewodniczący Zebrania przeprowadził głosowanie nad uchwałą nr 1 i stwierdził, Ŝe została 
ona uchwalona jednomyślnie.  
Z sali zgłoszono kandydatów do Komitetu ZałoŜycielskiego. Po zamknięciu listy na 6 
osobach Przewodniczący Zebrania zaproponował podjecie następującej uchwały: 
 
 
 

„Uchwała nr 2/ 10.06.2001r. 
w sprawie: wyboru Komitetu ZałoŜycielskiego  

Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III LO im. M. Kopernika w Olsztynie 
 
Zebranie ZałoŜycielskie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III LO im. M. Kopernika 
w Olsztynie” postanawia wybrać Komitet ZałoŜycielski w następującym składzie: 

- Romualda Lisowska 
- Katarzyna Frankowiak 
- Ireneusz Markiewicz 
- Anna śabińska  
- Andrzej Sikorski 
- Andrzej Kurowski 

 
Zebrani zobowiązują Komitet ZałoŜycielski do dokonania rejestracji Stowarzyszenia i 
zwołania pierwszego Walnego Zebrania Członków celem dokonania wyboru zarządu i 
komisji rewizyjnej.” 
 
Przewodniczący przeprowadził głosowanie i stwierdził, Ŝe uchwała została podjęta 
jednomyślnie. 
 
Ad. 5 
Katarzyna Frankowiak złoŜyła wniosek, aby w porozumieniu z Dyrekcją Liceum ustanowić 
siedzibę Stowarzyszenia w Olsztynie przy ul. Sybiraków 3, tj. na terenie Liceum. 
Zabrani przyjęli wniosek jednomyślnie. 
 



Ad. 6 
Z powodu wyczerpania porządku obrad Zebranie ZałoŜycielskie zostało zamknięte.  
 
 
 Sekretarz Zebrania  Zastępca Przewodniczącego   Przewodniczący Zebrania
  
 
Romualda Lisowska              Marek śabiński          Andrzej Kurowski 
 
 


