Sprawozdanie
Komitetu ZałoŜycielskiego Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół
III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie
za okres od 10.06.2001 do 5.04.2002r.

W ośrodku wypoczynkowym w Bęsi koło Biskupca z okazji 50 urodzin rocznika 1951
absolwentów III Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie zorganizowany został zjazd
koleŜeński, którego uczestnicy 10.06.01r. przeprowadzili Zebranie załoŜycielskie
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół naszego Liceum.
Obradom przewodniczyło prezydium w składzie: Andrzej Kurowski
Romualda Lisowska
Marek śabiński.
Zebranie, w którym brało udział 30 absolwentów uchwaliło Statut Stowarzyszenia oraz
Romualda Lisowska
powołało Komitet ZałoŜycielski w składzie:
Katarzyna Frankowiak
Ireneusz Markiewicz
Anna śabińska
Andrzej Sikorski
Przewodnictwo powierzono Andrzejowi Kurowskiemu.
Zebranie ZałoŜycielskie podjęło uchwałę zobowiązującą Komitet do zarejestrowania
Stowarzyszenia oraz zorganizowania Walnego Zebrania, którego celem powinno być wybór
władz stowarzyszenia oraz uchwalenie programu działania na pierwszą kadencję. Komitet
ZałoŜycielski spotykał się na licznych protokołowanych i nie protokołowanych
posiedzeniach, w których uczestniczyli równieŜ inni członkowie Stowarzyszenia.
Pierwsze działania dotyczyły rejestracji Stowarzyszenia. Wniosek w tej sprawie został
podpisany i złoŜony w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego 31.08.2001r.
Sąd wydał postanowienie rejestracyjne 9.10.2001r. nadając naszej organizacji numer KRS
0000051469.
Następnie Komitet uzyskał dla Stowarzyszenia numer regon, który został nadany przez Urząd
Statystyczny w Olsztynie 11.10.2001r., a następnie numer NIP 739-32-54-875 nadany przez
Urząd Skarbowy w Olsztynie 25.10.2001r.
Po dokonaniu rejestracji Komitet ZałoŜycielski podjął działania zmierzające do popularyzacji
celów Stowarzyszenia wśród absolwentów oraz do nawiązania ścisłej współpracy z Dyrekcją
Liceum.
W tym miejscu Komitet pragnie wyrazić serdeczne podziękowania Dyrektorowi Szkoły panu
mgr Witoldowi Karpińskiemu za objęcie Stowarzyszenia bratnią opieką oraz pani prof. Lidii
Bednarskiej za patronowanie podejmowanych przez nas działaniom. Dziękujemy równieŜ
wszystkim naszym kolegom, którzy udzielili finansowego wsparcia Komitetowi
ZałoŜycielskiemu, co pozwoliło na poniesienie kosztów rejestracji oraz działań
organizacyjnych.
Pierwsze formalne zebranie absolwentów po rejestracji Stowarzyszenia przeprowadzone
zostało 1.12.2001r. Uczestniczył w nim Dyrektor szkoły oraz grono absolwentów. Ustalono,
Ŝe Walne Zebranie powinno zostać przeprowadzone w terminie umoŜliwiającym skupienie
wokół celów określonych w Statucie moŜliwie duŜej liczby absolwentów i przyjaciół Liceum.
Postanowiono popularyzować działalność Stowarzyszenia w radio i prasie lokalnej oraz
organizować na terenie szkoły spotkania z byłymi pedagogami.
Na 19.01.2002r. postanowiono zaprosić panią prof. Bednarską, z 2.03.2002r. zaplanowaliśmy
spotkanie z panem prof. Jerzym Klikowiczem. Ponadto uczestnicy pierwszego spotkania

zaproponowali, aby Stowarzyszenie zapoznało się ze strukturą szkoły i działającymi na jej
terenie kołami zainteresowań. Interesowały nas takŜe potrzeby materialne Liceum oraz jakie
są moŜliwości udzielania pomocy z naszej strony.
Dyrekcja zadeklarowała umieszczenie w Internecie specjalnej strony poświęconej
Stowarzyszeniu, na której znalazła się między innymi deklaracja członkowska.
Stowarzyszenie uzyskało takŜe dostęp do list absolwentów wszystkich roczników.
Ze swojej strony zaproponowaliśmy coroczne organizowanie spotkań uczniów klas IV z
absolwentami pod kątem wyboru kierunków studiów. DuŜo miejsca zajęło omówienie planów
związanych z obchodami rocznic kopernikowskich, 40-lecia istnienia naszego Liceum oraz
nawiązania kontaktów z bratnimi stowarzyszeniami.
Komitet ZałoŜycielski spotkał się w swoim gronie 6 stycznia 2002r. Omawiając bieŜące
sprawy oraz przygotowania do spotkania absolwentów 19.01.2002r.
Wśród postanowień kolejnego zebrania znalazły się między innymi gromadzenie pamiątek
związanych z historią szkoły w tym równieŜ kompletowania taśm filmowych. Uczestników
zapoznano z wynikami rankingu szkół średnich ogłoszonym przez tygodnik „Wprost”.
Kolejne spotkanie Komitetu odbyło się 16.02.2002r. Między innymi postanowiono na nim
zaproponować najbliŜszemu zebraniu absolwentów, a następnie walnemu Zebraniu powołanie
w ramach naszego stowarzyszenia trzech komisji: Nauki, Kultury i Integracji, które wspierać
będą pracę Zarządu.
Jerzy Kurowski przedłoŜył listę liceów noszących imię M. Kopernika. Postanowiono w
pierwszej kolejności nawiązać ze stowarzyszeniami a miast kopernikowskich.
Marek śabiński zaproponował, aby nasze Stowarzyszenie było inicjatorem regat Ŝeglarskich,
w których uczestniczyliby uczniowie i absolwenci olsztyńskich liceów.
NajwaŜniejsza decyzja dotyczyła wyznaczenia terminu Zebrania Walnego na dzień
6.04.2002r.
Na spotkaniu w szkole 2.03.2002r.,w którym obok absolwentów wzięła udział pani prof.
Lidia Bednarska, pan prof. Jerzy Klikowicz oraz pan dyrektor Witold Karpiński
zaakceptowane zostały powyŜsze propozycje Komitetu załoŜycielskiego.
Zaproponowano, aby uczniowie klas I jedną z pierwszych lekcji wychowawczych poświęcili
sylwetce patrona szkoły- lekcja taka moŜe odbywać się na olsztyńskim Zamku.
Stowarzyszenie postanowiło włączyć się do organizacji konkursu wiedzy o Mikołaju
Koperniku. W 2003 roku konkurs ten powinien mieć zasięg ogólno wojewódzki.
Postanowiono ponadto, Ŝe absolwenci spotykają się z uczniami IV klas 11.03.2002r.
Miłym akcentem odbywającego się zebrania były wspomnienia pana prof. Klikowicza. Pan
profesor przekazał na ręce Komitetu dwa filmy, na których zarejestrowano zajęcia szkolne z
lat 60-tych.
Odbyło się spotkanie absolwentów z uczniami klas IV, a Dyrekcja uznała, Ŝe pomysł ten
powinien mieć kontynuację w latach następnych. Uczniowie szkoły odwiedzili siedzibę
Gazety Olsztyńskiej oraz jeden z oddziałów Szpitala Miejskiego i szpitala Wojewódzkiego.
Działania te miały na celu pomoc tegorocznym maturzystom w wyborze przyszłego kierunku
studiów.
Dwa ostatnie zebranie Komitetu przeprowadzone zostały 13 i 23 marca. Omówiono na nich
przygotowania dla Walnego Zebrania; projekty dokumentów i uchwał, jakie zostaną
przedłoŜone jego uczestnikom.
Kończąc sprawozdanie Komitet ZałoŜycielski stwierdza, Ŝe dnia 5.04.2002r. Stowarzyszenie
liczyło 60członków.
W okresie objętym sprawozdaniem wydatki zamknęły się w kwocie 1350,00zł. Część
nakładów pokryli członkowie Komitetu i inni członkowie Stowarzyszenia. Liczne były teŜ
darowizny rzeczowe. Większość osób zastrzegła sobie anonimowość. Komitet rozliczył się z

wydatków przez nowym zarządem i Komisją rewizyjną. Załącznikiem do niniejszego
sprawozdania jest wykaz wydatków poniesionych przez Komitet załoŜycielski.
KoleŜanki i koledzy. Zadaniem Komitetu była przede wszystkim rejestracja stowarzyszenia
oraz propagowanie idei naszej organizacji wśród absolwentów III Liceum
Ogólnokształcącego. Równocześnie podejmowaliśmy inicjatywy i konkretne działania.
Ufamy w to, Ŝe uda się z naszego grona wyłonić władze Stowarzyszenia, które będą
kontynuowały rozpoczętą pracę dla dobra naszej szkoły i wszystkich osób z nią związanych.

Anna śabińska

Załącznik do sprawozdania:
Zestawienie kosztów:

ogłoszenie
780,00zł
rejestracja
500,00zł
42,90zł
pieczątka
częściowo koperty i znaczki 27,91zł
---------------razem
1350,00zł

