Sprawozdanie
Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie
za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

W okresie objętym sprawozdaniem w skład Zarządu Stowarzyszenia
wchodzili: Andrzej Kurowski – Przewodniczący, Krystyna Chrzanowska –
Zastępca Przewodniczącego, Romualda Ewa Lisowska – Sekretarz, Urszula
Tyszkiewicz – Skarbnik, Członkowie: Roman Banaszek, Ryszard Stanek i
Pertoniusz Mituniewicz, który od dwóch lat nie uczestniczy w pracach Zarządu i
Stowarzyszenia.
W dniu 1.01.2006r. liczba członków Stowarzyszenia wynosiła 70 osób. W
okresie sprawozdawczym liczba ta nie uległa zmianie. 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 część z nich zalega z bieŜącą regulowaniem
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 10
posiedzeń, które miały charakter otwarty. Obok Zarządu uczestniczyło w nich
około 15 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. W związku z posiadanym przez
Stowarzyszenie statusem organizacji poŜytku publicznego podjęto działania
organizacyjne zmierzające do popularyzacji przekazywania na konto
Stowarzyszenia 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Pozwoliło to na
zgromadzenie na naszym koncie z tego tytułu kwoty 1.838,20zł.
W okresie sprawozdawczym Zarząd podjął uchwałę przekazując kwotę
1.200zł na zakup lampy Zeptera Ewelinie Warnel. Absolwentka naszego
Liceum w wyniku wypadku samochodowego utraciła stopę. 200zł z przekazanej
kwoty to część nagrody jaką Marysia Grabania laureatka dyplomu prof.
Tadeusza Rostańskiego przekazała na rzecz swojej starszej koleŜanki. Na konto
Stowarzyszenia wpłynęła równieŜ kwota 650zł, którą dla Eweliny Warnel
zebrali uczniowie i nauczyciele naszego Liceum oraz wpłacił nasz kolega
Andrzej Sikorski. Kwota ta do dnia dzisiejszego znajduje się na naszym koncie
do dyspozycji poszkodowanej koleŜanki. W grudniu 2007r. z funduszy
zgromadzonych w wyniku odpisu 1% zakupiliśmy i przekazaliśmy Szkole
projektor multimedialny o wartości 2.799zł.

Jak juŜ o tym była mowa powyŜej z okazji Dnia Patrona Liceum
wręczyliśmy dyplom imienia prof. Tadeusza Rostańskiego i nagrodę rzeczową
Marysi Grabania. Z tej samej okazji zorganizowaliśmy odczyt poświęcony
Mikołajowi Kopernikowi. Przeprowadzony on został na terenie zamku, a
wysłuchało go około stu uczniów. W okresie sprawozdawczym
współorganizowaliśmy 7. regaty Ŝeglarskie dla absolwentów i uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Po raz trzeci zawody te miały rangę mistrzostw Olsztyna.
Oddaliśmy równieŜ hołd wszystkim zmarłym Profesorom naszego Liceum.
Uroczystość ta odbyła się tradycyjnie 11 listopada przy grobie prof. Tadeusza
Rostańskiego. Lista zmarłych Profesorów rozszerzyła się o prof. Genowefę
Bieńko. PoŜegnaliśmy Ją we wrześniu 2007r.
W 2007 roku podtrzymaliśmy tradycję organizowania Balu Absolwenta.
Podobnie jak w roku poprzednim odbył się on w klubie Alternatywa
Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
W okresie wakacji część członków Zarządu naszego Stowarzyszenia
zaangaŜowana była w spór związany z wyborem nowego Dyrektora Liceum. Na
emeryturę przeszedł dotychczasowy dyrektor i jego zastępca. Prezydent
Olsztyna przeprowadził konkurs, w wyniku którego komisja na stanowisko
dyrektora wybrała osobę nie akceptowaną przez środowisko Szkoły. W skutek
rozlicznych działań wynik konkursu został uchylony. Po ponownym
przeprowadzeniu konkursu Dyrektorem została Pani Danuta Gomolińska.
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe od 1 września współpraca między Liceum i naszym
Stowarzyszeniem jest bardzo aktywna. Uczestniczymy we wszystkich szkolnych
uroczystościach, jesteśmy zapraszani na posiedzenia Rady Rodziców i Rady
Pedagogicznej, a decyzje dotyczące istotnych dla Liceum spraw podejmowane
są często po wysłuchaniu naszej opinii.
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 2007r. prowadziliśmy zbiórkę funduszy z odpisów
podatkowych, zorganizowaliśmy Dzień Patrona i odbyliśmy absolwencki rejs
Ŝeglarski po wielkich jeziorach. W tej ostatniej imprezie wzięło udział 15
absolwentów na 3 jachtach. Uczestnicy rejsu oraz Zarząd Stowarzyszenia
uwaŜają, Ŝe tę formę integracji naleŜy kontynuować. Zarząd ponda to uwaŜa, Ŝe
w miarę moŜliwości w imprezach organizowanych przez szkołę powinni
uczestniczyć przedstawiciele Stowarzyszenia, tak jak to miało miejsce w
uroczystościach i części nieoficjalnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej w
2007r. RównieŜ nauczyciele powinni brać udział w imprezach organizowanych

przez Stowarzyszenie takich jak Bal Absolwenta, czy teŜ rejs Ŝeglarski.
Wszystkie imprezy, które zostały zorganizowane w 2007r. powinny być
przeprowadzone równieŜ w latach następnych.
Kończąc sprawozdanie Zarząd Stowarzyszenia pragnie tą drogą
podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania
imprez opisanych w sprawozdaniu. WyraŜamy przekonanie, Ŝe grono
aktywnych członków Stowarzyszenia będzie się poszerzać z kaŜdym rokiem.
SłuŜyć temu powinna strona internetowa Stowarzyszenia, którą uruchomić
naleŜy do końca 2008r. 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 większe finansowe wsparcie
naszego Liceum.
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