Sprawozdanie
Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie
za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

W okresie objętym sprawozdaniem w skład Zarządu Stowarzyszenia
wchodzili: Andrzej Kurowski – Przewodniczący, Krystyna Chrzanowska –
Wiceprzewodnicząca, Romualda Ewa Lisowska – Sekretarz, Urszula
Tyszkiewicz – Skarbnik; Pertoniusz Mituniewicz, Roman Banaszek, Ryszard
Stanek – Członkowie.
W dniu 1.01.2006r. liczba członków Stowarzyszenia wynosiła 71 osób. W
okresie sprawozdawczym liczba zmniejszyła się do 70 ze względu na śmierć
Kol. Ewy Koguckiej. Z przykrością naleŜy stwierdzić, Ŝe nie wszystkie osoby
pozostające na liście członków wywiązują się na bieŜąco ze zobowiązań
wynikających ze Statutu i uchwał Stowarzyszenia. Dotyczy to przede wszystkim
opłacania składek, ale równieŜ aktywności w realizacji celów naszej organizacji.
Osoby znajdujące się aktualnie na liście członków opłaciły wpisowe, ale wiele z
nich zalega z bieŜącą odpłatą składek członkowskich.
Zarząd przeprowadza swoje posiedzenia w pierwszy piątek kaŜdego miesiąca w
Domu Kultury „Alternatywa” naleŜącym do Olsztyńskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 posiedzeń, które
miały charakter otwarty z wyjątkiem posiedzenia przeprowadzonego
23.05.2006r., które poświęcone było udziałowi Stowarzyszenia w pogrzebie
Ewy Koguckiej oraz regatom Ŝeglarskim. Wraz z Zarządem uczestniczyło
w nich około 20 członków Stowarzyszenia. Przedmiotem obrad były sprawy
organizacyjne, przygotowania do zaplanowanych stałych i okazjonalnych
imprez, bieŜąca współpraca z dyrekcją Liceum, poszukiwanie nowych
form działalności i poŜytek publiczny. Ta ostatnia kwestia wynikała z faktu
uzyskania przez nasze Stowarzyszenie w 2005r. statusu organizacji poŜytku
publicznego. W związku z tym podjęto działania organizacyjne zmierzające do
popularyzacji przekazywania na konto Stowarzyszenia 1% podatku od osób
fizycznych. Pozwoliło to na zgromadzenie na naszym koncie z tego tytułu
kwoty 3.132,64zł.
W okresie sprawozdawczym Zarząd zorganizował zimowy spacer w okolicach
Olsztyna dla aktywu Stowarzyszenia, którego celem było zintegrowanie
środowiska, przygotował, przyznał dyplom i ufundował nagrodę im. Prof.
Tadeusza Rostańskiego najlepszemu uczniowi III Liceum wybranemu przez
Radę Pedagogiczną, uczestniczył w organizacji 5. regat Ŝeglarskich „Wróćmy
na Jeziora” oraz oddał hołd wszystkim zmarłym Profesorom naszego Liceum.
W dniu 11 listopada przy grobie prof. T. Rostańskiego juŜ po raz czwarty
wspominaliśmy wszystkich zmarłych profesorów oraz Kol. Ewę Kogucką
składając symboliczne kwiaty i zapalając znicze.

W 2006r. po raz czwarty ufundowaliśmy i wręczyliśmy najlepszemu uczniowi
wybranemu przez Radę Pedagogiczną nagrodę im. Prof. Tadeusza
Rostańskiego. Wręczenie honorowego dyplomu nastąpiło na akademii
poświęconej patronowi szkoły 17.02.2006r. Z funduszy Stowarzyszenia
opłacono pogadankę doktora Sikorskiego na temat odkrycia we Fromborku
grobu Mikołaja Kopernika. Tego dnia odbyło się równieŜ spotkanie
absolwentów z Dyrekcją szkoły, a 18.02.2006r. w Klubie Alternatywa
zorganizowano Bal Absolwenta.
Zgodnie z coroczna tradycją zwycięzca regat Ŝeglarskich z poprzedniego roku
był zobowiązany do zorganizowania kolejnej edycji tych zawodów. Ze względu
na fakt, Ŝe 4. regaty wygrało nasze liceum zobowiązani byliśmy do
zorganizowania 5. jubileuszowych regat. Początkowo miały się one odbyć w
czerwcu, ale ze względu na późne rozpoczęcie działań organizacyjnych oraz
zmianę systemu zdawania matur, zmuszeni byliśmy przenieść regaty na
wrzesień. Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia postanowił zmienić formułę tych
zawodów proponując, aby rozgrywały się one miedzy wszystkimi szkołami
ponadgimnazjalnymi i miały rangę Mistrzostw Olsztyna. Równolegle do tych
zawodów miały być rozegrane regaty absolwentów. Patronat nad regatami objął
Prezydent Olsztyna Czesław Jerzy Małkowski, a ich organizację przyjął OSiR.
Zawody odbyły się 23.09.2006r., a we wszystkich konkurencjach 1. miejsce
zdobyły załogi reprezentujące III LO.
Na zakończenie sprawozdania naleŜy podkreślić, Ŝe dotyczy ono pierwszego
roku, w którym Stowarzyszenie nasze posiadała status organizacji poŜytku
publicznego. NałoŜyło to na nas nowe zadania i obowiązki. Realizowaliśmy
równieŜ uchwałę programową ostatniego zebrania Członków naszego
Stowarzyszenia. Nie wszystkie zadania zostały zrealizowane. Dotyczy to przede
wszystkim strony internetowej Stowarzyszenia. Z pełną otwartością naleŜy
stwierdzić, Ŝe najbardziej szwankującą stroną naszej działalności jest przepływ
informacji. Na podkreślenie jednak zasługuje fakt, Ŝe Stowarzyszenie
kontynuuje wszystkie podjęte wcześniej akcje. Dotyczy to przede wszystkim
corocznego nagradzania ze składek członkowskich najlepszego uczenia, regat
Ŝeglarskich, oraz kontaktów ze szkołą. W 2006r. po raz pierwszy podjęliśmy
zbiórkę funduszy z odpisów podatkowych, zorganizowaliśmy Dzień Patrona i
odbyliśmy absolwencki rejs Ŝeglarski po wielkich jeziorach. W tej ostatniej
imprezie wzięły udział jedynie 2 jachty i 11 absolwentów. Uznano jednak, Ŝe
jest to kolejna forma popularyzacji naszego Liceum, sposób na integrowanie
absolwentów, a co za tym idzie impreza ta mieści się w statutowych zadaniach
naszej organizacji. Inicjatywa ta, tak jak inne będzie kontynuowana w latach
następnych.
Kończąc sprawozdanie Zarząd Stowarzyszenia pragnie tą drogą podziękować
wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania wszystkich imprez
opisanych w sprawozdaniu. WyraŜamy przekonanie, Ŝe grono aktywnych
członków Stowarzyszenia będzie się poszerzać z kaŜdym rokiem. SłuŜyć temu

powinna internetowa strona Stowarzyszenia, którą uruchomić naleŜy do końca
2007r. Zarząd wyraŜa ponad to przekonanie, Ŝe ułatwienia w przekazywaniu 1%
z podatku dochodowego pozwolą na istotne zwiększenie wpływów z tego tytułu,
a co za tym idzie na konkretne finansowe wsparcie naszego Liceum.
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