
Sprawozdanie

Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego

im. M. Kopernika w Olsztynie za okres od 9.04.2005r. do 20.03.2009r.

Na  Sprawozdawczo-  Wyborczym  Walnym  Zebraniu  Członków  naszego 
Stowarzyszenia, które odbyło się 9.04.2005r. wybrano Zarząd, Komisję Rewizyjną i podjęto 
6 uchwał, które w zależności od ich treści zostały w pełni lub częściowo zrealizowane. 
W pierwszej kolejności należy przypomnieć, że w okresie kadencji Zarząd Stowarzyszenia 
stanowili:
Przewodniczący- Andrzej Kurowski, 
Wiceprzewodniczący- Krystyna Chrzanowska, 
Sekretarz- Romualda Lisowska, 
Skarbnik- Urszula Tyszkiewicz,
Członkowie: Roman Banaszek, Ryszard Stanek, Petroniusz Mituniewicz. 
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzili:
Przewodniczący- Alicja Bogdanowicz, 
Członkowie: Katarzyna Frankowiak oraz Monika Michniewicz.

Przechodząc  do  omówienia  realizacji  uchwał  podjętych  przez  Sprawozdawczo- 
Wyborcze  Walne  Zebranie  naszego  Stowarzyszenia,  które  odbyło  się  9.04.2005r.  należy 
przypomnieć, że zostało ono zwołane po skróconej kadencji.. Walne Zebranie postanowiło, iż 
będziemy kontynuować wszystkie dotychczasowe akcje oraz wystąpiło z inicjatywą podjęcia 
nowych  działań,  które  aktualnie  weszły  
do corocznego kalendarza. 

Poza  uchwałą  dotyczącą  obchodów  40-  lecia  Liceum,  ogromne  znaczenie  miała 
uchwała dotycząca zmian treści Statutu. Pozwoliły one na nadanie naszemu Stowarzyszeniu 
statusu organizacji  pożytku  publicznego,  co nastąpiło  postanowieniem z  dnia  16.11.2005r 
Sądu  Rejonowego  w  Olsztynie,  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego. 
Począwszy  od  01.01.2006r.  Stowarzyszenie  gromadzi  fundusze  z  odpisów  1%  podatku 
dochodowego  od  osób  fizycznych,  przeznaczając  uzyskane  kwoty  na  zakup  sprzętu 
elektronicznego na wyposażenie klas lekcyjnych i pracowni, na nagrody i wyróżnienia dla 
uczniów,  którzy  ze  względu  na  sukcesy  w  nauce,  sporcie,  osiągnięcia  kulturalne  
i  zaangażowanie  w działania  społeczne  na rzecz Szkoły,  zasługują na takie  wyróżnienia.  
Za  zgromadzone  z  tego  tytułu  fundusze  w okresie  kadencji  zakupiliśmy  i  przekazaliśmy 
szkole  rzutnik  multimedialny,  partycypowaliśmy  w  zakupie  telewizora  plazmowego, 
opłaciliśmy  rejs  żeglarski  uczniom,  którzy  w  okresie  ostatnich  wakacji  zamontowali 
wewnętrzną  sieć  komputerową,  co  pozwoliło  na  uruchomienie  tzw.  „dziennika 
elektronicznego”. Na posiedzeniu przeprowadzonym 06.03.2009r. Zarząd podjął uchwałę o 
zakupieniu za pieniądze zgromadzone z tytułu odpisu 1% elektronicznej tablicy wyników na 
wyposażenie sali gimnastycznej przy ul. Jagiellońskiej oraz dwie nagrody rzeczowe za około 
300zł każda dla uczniów, którzy awansowali do centralnych finałów olimpiad i konkursów 
wiedzy.  Tę  formę  zachęcania  uczniów  do  udziału  
we współzawodnictwie Stowarzyszenie powinno kontynuować. 

W tym miejscu należy poinformować Walne Zebranie, że z tytuł odpisów 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych w poszczególnych latach otrzymaliśmy następujące kwoty:
- 2006r. 3.132,64zł, 



- 2007r.- 2.789,20zł, 
- 2008r.- 6.612,22zł. 
Ogółem zgromadziliśmy kwotę 12.534,06zł. Szczegółową informację na temat  wydatków  
z  tego  tytułu  zawiera  sprawozdanie  finansowe  składane  za  okres  kadencji,  jak  również 
coroczne sprawozdania  składane  przez Zarząd  Stowarzyszenia  w Sądzie  Rejonowym VIII 
Wydział KRS, w Urzędzie Skarbowym i Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. 

Podejmując  uchwałę  programową  na  okres  2005-2009 Sprawozdawczo-  Wyborcze 
Walne  Zebranie  naszego  Stowarzyszenia  przeprowadzone  9.04.2005r.  postanowiło 
zobowiązać  nowo  wybrany  Zarząd  do  kontynuowania  realizacji  uchwały  programowej 
Sprawozdawczo-  Wyborczego  Walnego  Zebrania  przeprowadzonego  6.04.2002r. 
Postanowiono wtedy m.in. zorganizować obchody 40- lecia Liceum, stworzyć aktualną bazę 
danych absolwentów naszego Liceum, wspierać okolicznościowe spotkania poszczególnych 
klas,  organizować  spotkania  uczniów,  którzy  zastanawiają  się  nad  wyborem  kierunku 
studiów, z absolwentami reprezentującymi  różne zawody,  wspierać program dydaktyczny  
i wychowawczy przez udział absolwentów w lekcjach przedmiotowych i wychowawczych, 
nagradzać laureatów ogólnopolskich olimpiad i konkursów wiedzy, popularyzować Szkołę, 
organizować  coroczne  zawody  żeglarskie,  udzielać  pomocy  socjalnej  emerytowanym 
profesorom i wspierać Szkołę w poszukiwaniu sponsorów. Należy jednoznacznie stwierdzić, 
że  większość  punktów  programu  uchwalonego  6.04.2002r.  przeniesionych  uchwałą 
programową  z  9.04.2005r.  była  w  niniejszej  kadencji  kontynuowana.  Do  omówienia 
poszczególnych zagadnień Zarząd przejdzie po przypomnieniu nowych zadań, jakie nałożyła 
na  Stowarzyszenie  uchwała  z  9.04.2005r.  Dotyczy  to  opracowania  i  wydania  broszurki 
zawierające  prezentację  historii  naszego  Liceum,  sylwetki  jej  patrona  M.  Kopernika  
i osobowości prof. T. Rostańskiego, którego imię nosi jedna z sal. Z okazji Dnia Patrona  
i  Absolwenta  wręczana  jest  nagroda  rzeczowa  i  dyplom  również  Jego  imienia.  Ponad  
to w każdym roku przy okazji  obchodów 11 listopada Święta Niepodległości  Członkowie 
Stowarzyszenia  spotykają  się  przy  grobie  prof.  T.  Rostańskiego,  aby  uczcić  pamięć 
wszystkich zmarłych nauczyciel i absolwentów. 

Uchwała programowa zobowiązała również Zarząd Stowarzyszenia do organizowania 
uroczystych  obchodów rocznic  urodzin  patrona  Szkoły,  uruchomienia  strony internetowej 
Stowarzyszenia,  uzyskania  przez Stowarzyszenie  statusu organizacji  pożytku publicznego  
i dotarcia do możliwie szerokiego grona absolwentów i rodziców uczniów celem uzyskania 
od  nich  odpisu  1% podatku  dochodowego  na  rzecz  Stowarzyszenia,  a  w  konsekwencji  
na spożytkowanie zebranych kwot na cele związane z III LO im. M. Kopernika. Od 2 lat 
popularyzujemy nasze  Liceum i  ideę  odpisu 1% podatku dochodowego na  rzecz  naszego 
Stowarzyszenia  drukując  ulotkę  zaprojektowaną  przez  dwoje  uczniów  naszej  Szkoły. 
Otrzymali oni z tego tytułu upominki. Ta ostatnia kwestia została już powyżej szczegółowo 
omówiona. Z tego względu Zarząd poniżej omówi pozostałe punkty uchwał programowych
i ich realizację. 

Przechodząc  do  omówienia  realizacji  poszczególnych  punktów  programów 
uchwalonych na obu poprzednich Walnych Zebraniach należy przyznać, że nie wszystkie  
z  założeń  zostały  zrealizowane.  W pierwszej  kolejności  Zarząd  pragnie  jednak  omówić  
te  imprezy  i  działania,  które  uznaje  za  zrealizowane.  W okresie  kadencji  z  okazji  Dnia 
Patrona  organizowaliśmy  kilka  imprez  okolicznościowych  oraz  uczestniczyliśmy  
w działaniach podejmowanych z tej okazji przez Dyrekcję Liceum. Na uwagę zasługuje fakt, 
iż z tej  okazji  opłacaliśmy wykłady i pogadanki prowadzone zarówno na terenie Szkoły,  
jak  i  olsztyńskiego  zamku  przez  osoby  zajmujące  się  na  co  dzień  problematyką 
kopernikowską. Na uroczystych akademiach wręczaliśmy dyplom im. Tadeusza Rostańskiego 
oraz  rzeczową  nagrodę  najlepszemu  uczniowi  wybranemu  przez  Radę  Pedagogiczną.  
W bieżącym  roku  dyplom  wręczyliśmy  już  po  raz  siódmy.  Stało  sie  również  tradycją,  



że z okazji Dnia Patrona i Absolwenta organizowany jest bal, w którym co roku bierze udział 
coraz większa liczba uczestników. W bieżącym roku tę imprezę zorganizowaliśmy już po raz 
czwarty. 

Stowarzyszenie  stara  się  wspierać  uczniów  biorących  udział  w  ogólnopolskich 
olimpiadach  i  konkursach  wiedzy.  W  bieżącym  roku,  uchwałą  
z 06.03.2009r. uznano  za stałą zasadę, nagradzanie uczniów, którzy zakwalifikowali się do 
szczebla  centralnego  olimpiad  i  konkursów  wiedzy.  Ze  względu  
na niewielką kwotę, jaką dysponuje Zarząd nagrody te w bieżącym roku wyniosą około 300zł 
dla każdego z uczniów. 

Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach ważnych dla życia 
Szkoły. W 2007r. bardzo poważnie zaangażowało się w spór, jaki Grono Pedagogiczne, Rada 
Rodziców  prowadziły  z  Prezydentem  Miasta  Olsztyn  w  sprawie  konkursu  na  dyrektora 
Szkoły. Przy naszym wsparciu doszło do złożenia przez Warmińsko- Mazurskiego Kuratora 
zastrzeżenia,  co  do  wyników  pierwszego  konkursu.  Prezydent  Miasta  Olsztyn  uznał  
te zastrzeżenia za zasadne i uchylił własną decyzję zatwierdzającą wyniki konkursu. Został  
on powtórzony, a w jego wyniku dyrektorem III LO na bieżącą kadencję została Pani Danuta 
Gomolińska. Zastąpiła Ona na tym stanowisku Dyrektora Witolda Karpińskiego. 

W  tym  miejscu  Zarząd  składa  obu  Dyrektorom  serdeczne  podziękowania  za  lata 
owocnej  współpracy.  Zarząd  ma  nadzieję,  że  w dalszym ciągu Stowarzyszenie  w sposób 
partnerski będzie działać z Dyrekcją Liceum dla dobra kolejnych pokoleń uczniów III LO. 
Bardzo  istotną  częścią  działalności  Stowarzyszenia  są  działania  integrujące  absolwentów. 
Zarządowi nie udało się stworzyć aktualnej bazy adresowej absolwentów Liceum. Posiadamy, 
co prawda wszystkie adresy  ale dotyczą one okresu, w którym byli  oni jeszcze uczniami. 
Przy  każdej  okazji  Zarząd  stara  się  gromadzić  aktualne  informacje,  ale  działania  takie 
wymagają ogromnego wysiłku organizacyjnego i czasu. 

Omawiając  działania  zmierzające  do  integracji  absolwentów  należy  rozpocząć  od 
omówienia  corocznej  imprezy,  jaką  są  regaty  żeglarskie,  w których  uczestniczą  zarówno 
uczniowie,  jak  i  absolwenci  szkół  średnich  naszego  miasta.  
W poprzedniej kadencji regaty te rozgrywane były pomiędzy uczniami i absolwentami trzech 
najstarszych liceów Olsztyna. Począwszy od 2006r. (V edycja regat) stały sie one oficjalnymi 
mistrzostwami  Olsztyna  szkół  ponadgimnazjalnych.  Absolwenci  szkół  średnich  walczą 
natomiast o puchar Jana Jakowickiego. W mijającej kadencji przez 3 ostatnie lata mistrzostwo 
Olsztyna  zdobywali  uczniowie  III  LO,  a  dopiero  w  dwóch  ostatnich  latach  puchar
J. Jakowickiegio odebrany został  absolwentom naszego Liceum przez kolejno: Technikum 
Budowlane, a w minionym roku przez I LO. 

Inną coroczną imprezą organizowaną przez Stowarzyszenie są rejsy żeglarskie, które 
zorganizowane zostały już trzykrotnie na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Uczestniczy w nich 
około 15 absolwentów. W 2008r. w rejsie brały udział 3 jachty. 

W tym miejscu należy kilka słów poświęcić  kontaktom Zarządu Stowarzyszenia  z 
członkami.  Sprawa  ta  uległa  znacznej  poprawie.  Dwa  razy  do  roku  rozsyłane  
są  do  wszystkich  członków  pisma  zawierające  informacje  o  bieżących  działaniach 
Stowarzyszenia.  Pismo   w  pierwszej  połowie  roku  zawiera  informacje  o  funduszach 
zgromadzonych w minionym roku, zaległościach w opłacaniu składek, a w kopercie znajdują 
się  jeszcze  ulotki  zachęcające  do  dokonania  odpisu  1  % podatku  dochodowego na  rzecz 
naszej  organizacji.  List  wysyłany  w  drugiej  połowie  roku  przede  wszystkim  zawiera 
informacje o bieżących działaniach Stowarzyszenia oraz plan działań na kolejny rok. 

Od  września  2008r.  funkcjonuje  zakładka  Stowarzyszenia  na  stronie  internetowej 
naszego Liceum. Zamieszczamy tam protokoły z posiedzeń Zarządu, sprawozdania, bieżące 
informacje z życia  Stowarzyszenia  i  III  Liceum oraz komunikaty.  Na publikacje  oczekuje 
wiele  kolorowych  fotografii  ilustrujących  już  zamieszczone  teksty.  W najbliższym  czasie 



rozpoczniemy  prezentację  absolwentów,  którzy  odnieśli  sukces  w  swojej  działalności 
zawodowej lub społecznej, realizując swoje plany i marzenia życiowe. 

W tym miejscu należy kilka słów poświęcić ostatnim inicjatywom Stowarzyszenia. 
Rozpoczęliśmy  zbieranie  książek  napisanych  przez  nasze  Koleżanki  i  Kolegów.  Podobne 
działania dotyczyć  będą twórców różnych dziedzin sztuki. Mamy nadzieję, że będą one w 
sposób trwały eksponowane na terenie Liceum.

Inną  inicjatywą  Stowarzyszenia,  która  w  najbliższym  czasie  zostanie  ponownie 
podjęta  jest  pomoc  absolwentów w wyborze  kierunku  przyszłych  studiów przez  uczniów 
naszego  Liceum.  Pierwszy  raz  spotkania  uczniów  klas  maturalnych  z  absolwentami 
wykonującymi  zawód  prawniczy,  lekarza,  informatyka,  czy  też  dziennikarza 
zorganizowaliśmy jeszcze w poprzedniej kadencji. Okazało się, że zostały one zorganizowane 
zbyt  późno.  Ostatni  rok  pobierania  nauki  w  szkole  średniej  to  nie  jest  dobry  moment  
do  podejmowania  decyzji  w  tym  zakresie.  Dlatego  w  bieżącym  roku,  z  inicjatywy  Pani 
Dyrektor Liceum Danuty Gomolińskiej 24.04.2009r. zorganizowany zostanie Dzień Kariery 
dla  uczniów  klas  drugich.  Spotkają  się  oni  z  absolwentami  wykonującymi  najbardziej 
poszukiwane i wykonywane zawody.

Kolejna inicjatywa Zarządu jaka czeka na zrealizowanie to przyznawanie tak zwanej 
Honorowej  Matury III  Liceum Ogólnokształcącego  im.  Mikołaja  Kopernika  przyjaciołom 
Szkoły. W przygotowaniu jest regulamin tego honorowego wyróżnienia, które zgodnie z ideą 
pomysłodawcy,  powinno  być  przyznawane  przez  kapitułę  tworzoną  przez  nauczycieli, 
uczniów i absolwentów. Mamy nadzieję, że i ten pomysł doczeka się realizacji.

Nie wszystkie  wnioski  i  zamierzenia  przyjęte  na poprzednich Walnych Zebraniach 
udało się zrealizować. W pierwszej kolejności Zarząd pragnie się przyznać do zaniechania  
w  ostatnich  latach  kontaktów  z  Kołem  Emerytów  istniejącym  przy  naszym  Liceum.  
W pierwszych  latach  naszej  działalności  kontakty  z  Kołem były  regularne,  a  od  czasu  
do czasu absolwenci potrafili nie tylko ciepłym słowem i wiązanką kwiatów wyrazić swoją 
pamięć i sympatię do byłych wychowawców. Nie szukając przyczyn takiej sytuacji należy 
powrócić do tych starych, dobrych zwyczajów.

Zarząd uważa również,  że w zbyt  małym stopniu absolwenci są angażowani przez 
Szkołę do realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego. Mamy nadzieję, że Dzień 
Kariery planowany na 24.04.2009r. będzie początkiem współpracy Liceum i Stowarzyszenia 
również na tym polu.

Najbardziej dotkliwą porażką kończącej się kadencji jest fakt, że Zarządowi nie udało 
się  zwiększyć  szeregów  Stowarzyszenia.  Liczba  członków  naszej  organizacji  zamiast 
zwiększać się systematycznie, znacznie się zmniejszyła. Na dzień 9.04.2005r. Stowarzyszenie 
liczyło 73 członków, a na dzień sporządzenia sprawozdania tj. 20.03.2009r. 61 Zmniejszenie 
liczby członków wynika z podjęcia przez Zarząd uchwały, mocą której wykreślono osoby nie 
płacące  składek od 1.01.2007 r.  Również grono aktywnych  działaczy  jest  bardzo wąskie. 
Zjawisko  to  ma  bardzo  wiele  różnorodnych  przyczyn,  ale  żadna  z  nich  nie  powinna 
usprawiedliwiać istniejącego stanu.

Zarząd  nie  zrealizował  również  punktu  programu,  który  dotyczył  wydania  
broszury  popularyzującej  Patrona  Szkoły,  jej  największe  osiągnięcia  oraz  sylwetkę  
prof.  T.  Rostańskiego.  Należy  rozważyć,  czy  zadanie  to  nie  powinno  być  przeniesione  
na nowa kadencję. 

Kończąc Sprawozdanie ustępujący Zarząd ponownie składa serdeczne podziękowania 
byłemu  Dyrektorowi  Witoldowi  Karpińskiemu,  Pani  Dyrektor  Danucie  Gomolińskiej, 
wszystkim  obecnym  nauczycielom  i  byłym  nauczycielom  Liceum,  jego  uczniom  
i  absolwentom,  którzy  tworzyli  i  tworzą  rzeczywistość  naszej  Szkoły.  Dziękujemy  
tym  wszystkim,  którzy  wspierali  Zarząd  w  ostatnich  4  latach  przy  realizacji  programu 
Stowarzyszenia. Mamy nadzieje, że razem dalej będziemy działać na rzecz tworzenia coraz 



lepszych  warunków zdobywania  wiedzy i  realizacji  marzeń przez uczniów,  absolwentów  
i Grono Pedagogiczne III Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie

Przewodniczący Wiceprzewodniczący        Sekretarz Skarbnik

Andrzej Kurowski Krystyna Chrzanowska Romualda Lisowska  Urszula Tyszkiewicz

Członkowie

Roman Banaszek Ryszard Stanek 


