                     Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu
            Stowarzyszenia Pożytku Publicznego im. Bronisławy Adamskiej
        Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
                                        w Głubczycach za 2010 rok.

             Stowarzyszenie Pożytku Publicznego im. Bronisławy Adamskiej Absolwentów 
 Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Głubczycach zostało wpisane 
do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń na posiedzeniu niejawnym 
Sądu Rejonowego   w Opolu w dniu 20 czerwca   2005  roku   pod   numerem   
KRS 0000235917.
              Celem stowarzyszenia jest realizacja zdań z zakresu: nauki, edukacji, oświaty 
i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i tradycji, prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, 
zajęć  z wychowania  fizycznego i sportu, wspierania kształcenia osób starszych, 
niepełnosprawnych, aktywnych  zawodowo, potrzebnych środowisku. Celem 
nadrzędnym  stowarzyszenia jest więc budowanie społeczeństwa obywatelskiego 
poprzez:
- promowanie Liceum jako intelektualnego centrum edukacyjnego w środowisku 
  lokalnym;
- promowanie dorobku i tradycji Liceum;
- integrację absolwentów i sympatyków Liceum;
- wspieranie rozwoju Liceum i pozyskiwanie środków finansowych na działalność
  statutową;
- pozyskiwanie krajowych i zagranicznych sponsorów oraz środków finansowych 
   z funduszy  Unii Europejskiej;
- aktywne działanie w środowisku samorządowym, gospodarczym i kulturalnym w celu 
  pozyskiwania partnerów wspierających działalność statutową;
- organizowanie szkoleń, kursów, seminariów, konferencji oraz cyklicznych spotkań 
  rocznicowych i jubileuszowych;
  udzielanie pomocy przy tworzeniu i realizacji programów mających na celu rozwój 
  Liceum;
- tworzenie funduszu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów Liceum będących 
  w trudnych   warunkach materialnych;
- gromadzenie materiałów dotyczących osiągnięć i dorobku absolwentów Liceum;
- podejmowanie innych działań i inicjatyw mających pomóc w realizacji działań 
  statutowych;
- wydawanie publikacji związanych z Liceum;
- udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej osobom poszkodowanym w wypadkach
  komunikacyjnych;
- udzielenie   pomocy   materialnej   szkole   w   celu   poprawy  bazy  dydaktycznej
   i  wychowawczej  oraz  poprawy warunków nauczania i wychowania.
           Podstawowym   przedmiotem    działalności    wg.  PKD: 9133Z działalność 
           pozostałych  organizacji członkowskich, gdzie indziej nie klasyfikowanych.
              Skład osobowy zarządu:
              Jan Bażyński                  - Prezes             zam. Głubczyce 
              Krzysztof Kwaśniewski   - Wiceprezes        zam. Głubczyce 
              Dorota Turniak               - Wiceprezes        zam. Głubczyce 
              Stanisława Wiciak          - Członek zarządu zam. Głubczyce 
              Jan Wac                         - Członek zarządu zam. Głubczyce 
              Skład osobowy Komisji Rewizyjnej: 
              Edward Wołoszyn    - Przewodniczący     zam. Głubczyce 
              Czesław Tabaka      - Członek                   zam. Głubczyce 
              Józef Kamiński        - Członek                   zam. Głubczyce 
               Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje rok obrachunkowy od 01.01.2010 do
31.12.2010 rok. Sprawozdanie   finansowe   zostało   sporządzone   przy   założeniu 
kontynuowania w dającej się przewidzieć przyszłości, że nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Stowarzyszenia jak również na 
podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad, systemu
ochrony     danych     i   ich   zbiorów.    Wzór   sprawozdania   finansowego   zgodnie 
z Rozporządzeniem  Ministra Finansów  Dz.U.Nr. 137, poz  . 1539   z  póżn. zm. jak 
również własnego dokumentu  kont i sprawozdawczości.
               Aktywa wykazane w bilansie stanowią środki pieniężne zgromadzone na 
rachunku bankowym w kwocie 725,47 zł. Na łączną sumę pasywów tj. 725,47 zł. 
składa się fundusz  własny 725,47 zł. zobowiązania nie występują.
              Przychody z działalności statutowej to 57798,80 zł z tego 31011,80 zł. to 
darowizny  osób prawnych, 23520 zł. to darowizny osób innych, 3267 zł to składki 
członkowskie. 
              W trakcie prowadzonej dotychczas działalności statutowej nie udzieliliśmy 
żadnych  pożyczek, nie nabyliśmy akcji i obligacji, nie objęliśmy udziałów jak również 
nie nabyliśmy  nieruchomości i środków trwałych.
              Wszystkie osoby  działające   w stowarzyszeniu   pracują    społecznie   i   nie 
pobierają   za to wynagrodzenia.
               W roku 2010 stowarzyszenie realizowało kilka programów ogłoszonych przez
samorząd gminny, wojewódzki oraz ministerstwa.
               Po raz czwarty przygotowaliśmy programy edukacyjne, odpłatne i nieodpłatne 
dla  uczniów szkoły, których celem było poszerzenie wiedzy z zakresu poszczególnych 
dziedzin.Programy te adresowane były dla uczniów klas II i III pragnących w przyszłości 
ubiegać się  o indeksy na wyższych uczelniach. W program wzięło udział 27 uczniów.  
Był   to    zajęcia  z plastyki i  kurs komputerowy. Podobne zajęcia będziemy 
realizować w bieżącym roku.
                 W ramach realizacji zadania publicznego ogłoszonego przez Pana Burmistrza
Głubczyc przygotowaliśmy program promocji dorobku kulturalnego Gminy w kraju i za 
granicą pod nazwą " Szkolenie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 
z terenu  gminy Głubczyce  w śpiewie chóralnym ". Nasz projekt został oceniony 
pozytywnie  i na ten  cel otrzymaliśmy kwotę 10 tyś. zł.
W ramach tego programu zapewniliśmy młodzieży możliwość kontaktu z rówieśnikami 
z innych  krajów, poznania ciekawych zakątków Europy, doskonalenia umiejętności 
posługiwania się  językami obcymi, możliwości wymiany doświadczeń oraz promowania
 miasta i gminy poza  granicami naszego regionu i kraju a także prezentację kultury 
polskiej.  Program realizowaliśmy  od maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. 
W ramach  programu odbyliśmy liczne spotkania chóralne, braliśmy udział 
w koncertach,  festiwalach w kraju oraz spotkaniach  w Niemczech, Czechach , 
Anglii i Irlandii. Efektem  tego projektu  była promocja i dorobek    kulturalny   naszej   
młodzieży   oraz   miasta  Głubczyce   poza granicami  regionu i kraju. W projekcie 
uczestniczyło   156   uczniów  a prezentowaliśmy  program dla ponad 1000 osób. 
               Jednym z naszych zadań jest pozyskiwanie środków finansowych i udzielenie 
pomocy materialnej w formie stypendium uzdolnionym uczniom pochodzącym z rodzin 
mających trudne warunki materialne. Chcemy pomóc dobrym uczniom i uczestnikom 
olimpiad, podjąć decyzję  o rozpoczęciu nauki na wyższych uczelniach, przyznając im 
stypendium na pierwszy rok nauki.  Zakładamy jednocześnie , iż perspektywa uzyskania 
takiego stypendium będzie motywować do intensywnej nauki uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych spełniających kryteria naszego programu. W roku sprawozdawczym dla
tegorocznych maturzystów, którzy dostali się na  studia magisterskie, przyznaliśmy   
6  stypendiów  w  wysokości  po  5000 zł.  rocznie  wypłacanych w 10 ratach po
500 zł. miesięcznie. Mamy nadzieję, że w latach następnych stypendiów będzie więcej 
a uzdolnieni uczniowie będą mieć możliwość spełnienia swoich   marzeń dlatego 
program  nosi nazwę " Dyplom z Marzeń". Do tej pory przyznaliśmy już  18 takich 
stypendiów. Nasi stypendyści kontynuują studia i bardzo często otrzymują  stypendia 
socjalne,  naukowe i rektorskie.
                Po raz trzeci realizowaliśmy projekt z dziedziny kultury pod nazwą 
"Głubczyckie  pejzaże - plener i warsztaty malarskie ". W przedsięwzięciu brało 
udział 21 uczniów  oraz   10 artystów   malarzy    z  Krakowa   i  Wrocławia. Efektem 
tego   projektu    było  przygotowanie     wystawy   w   galerii   głubczyckiego   ratusza 
i przeprowadzenie warsztatów   w sali " Pod Aniołem". 
             Nasi uczniowie pod kierunkiem doświadczonych  artystów  malarzy  uczyli się 
trudnej sztuki malarskiej. Wykonali ponad  100  prac  w  różnych   technikach,   które 
wystawiono na wystawie w naszej ratuszowej galerii. Szacujemy ,że galerie odwiedziło 
ponad 5 tys. osób. Na organizację tego projektu pozyskaliśmy środki finansowe od 
Zarządu Powiatu w kwocie 1 tyś. zł.  oraz   od   Pana   Burmistrza   Głubczyc w    kwocie 
5 tyś. zł. Malarze wykonali 20 prac formatu  80 x 50 .  Wystawa   trwała  od   26 czerwca 
do  31 sierpnia 2020 roku. 
                Piękną imprezą był III Konkurs O Nagrodę Głubczyckiego Anioła 
organizowany   pod   patronatem   Honorowym  Marszałka  Województwa  Opolskiego,  
Starosty  Powiatu  Głubczyckiego oraz Burmistrza Głubczyc . Celem była integracja 
śląskiego środowiska  chóralnego szkół Polski i Czech, upowszechnianie śpiewu 
chóralnego w szkołach,  konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń i nawiązywanie 
kontaktów, popularyzacja   twórczości chóralnej różnych epok i narodów i podnoszenie 
poziomu wykonawczego chórów. W imprezie uczestniczyło  ponad  200  uczestników 
i opiekunów.
                Po raz pierwszy rozpoczęliśmy współpracę z absolwentami naszej szkoły 
realizując  projekt " W Poszukiwaniu Głubczyckiego Anioła". Pomysł i projekt 
przygotowała Grupa Nieformalna Agamidae. Na ten cel pozyskaliśmy  kwotę 14 tyś.zł. 
od Fundacji   Rozwoju   Systemu  Edukacji   Program   Młodzież   w   Działaniu. 
Głównym celem projektu było  przybliżenie mieszkańcom historii Głubczyc, jak również 
włączenie społeczności lokalnej do udziału w projekcie i jego realizacji. Projekt odbił się 
szerokim echem wśród mieszkańców naszego miasta. Planujemy w przyszłości 
nawiązać        współpracę   z    żyjącymi   i mieszkającymi  w Niemczech rdzennymi 
mieszkańcami Głubczyc  i zaprosić ich do nas. Projekt to połączenie historii Głubczyc 
z aktywnym spędzaniem  wolnego czasu.  Głubczycka galeria jak również muzeum 
pękały w szwach.
                 Wystawa pt. " Głubczyckie Spacery w Czasie "   to   fotografie  i  eksponaty 
muzealne odtwarzające realia przedwojennych Głubczyc. Odwiedzający wystawę 
mieszkańcy  nie kryli zaciekawienia, okazywali duże zainteresowanie tym co posiadały 
Głubczyce przed  wojną, można powiedzieć , że obejrzeli miasto , jakiego nie znali i nie
 kryli podziwu dla jego piękna. Spotkaliśmy się z naprawdę ciepłymi opiniami, co do 
wystawy i całego projektu.                 
             Kolejnym przedsięwzięciem stowarzyszenia była organizacja wystawy na terenie
miasta w czterech miejscach. Na specjalnych tablicach wielkości 150 x 100 znajdowały 
się  fotografie przedwojennych Głubczyc, opisy różnych budynków - dzisiaj i z przeszłości.
Dodatkowym atutem był opis w języku polskim i angielskim. Wystawa prezentowana 
w plenerze cieszyła się wręcz ogromnym zainteresowaniem. Obejrzało ją , naszym 
zdaniem  kilka tysięcy osób. Wystawa prezentowana była w miesiącu maju 2010 roku.
            Gra miejska   -   otwarta   impreza   dla   dzieci   i   młodzieży   mająca   za   cel 
upowszechnienie  historii miasta wśród młodzieży.   Zawierała     elementy   metodyki 
harcerskiej     a   dokładnie   terenoznawstwa.   Uczestnikami    gry   były      dzieci 
z Franciszkańskiego  Ośrodka Pomocy Dzieciom,  Specjalnego Ośrodka   Szkolno-
Wychowawczego oraz  Związku   Harcerstwa    Polskiego.   Zabawa    była   wspaniała. 
Na podstawie otrzymanych  fotografii dzieci miały odszukać co to jest?   gdzie się 
znajduje?  jaki spełnia cel? .  W grze uczestniczyło 28 dzieci.
                W   2010 roku zorganizowaliśmy jubileuszowe spotkanie z okazji 65-tej 
rocznicy  powstania Liceum. Uroczystości trwały trzy dni od 24 do 26 września 
2010 roku. Uczestniczyło w niej ponad 300 absolwentów i 80 nauczycieli i pracowników 
szkoły. Było  wiele atrakcji artystycznych, spotkań integracyjnych, koleżeńskich dyskusji 
oraz momentów  patriotycznych. Uroczystości zaspokoiły potrzeby przybyłych 
absolwentów  jak również  nauczycieli i pracowników szkoły. W uroczystościach wzięli 
również udział  przedstawiciele  władz  samorządowych  szczebla  powiatowego  
i  gminnego.   Wszyscy  zdecydowali  się  spotkać w 2015 roku  tym razem obchodząc 
70-tą rocznicę  powstania szkoły.
                 W planach remontowych odnowiliśmy i wyposażyliśmy  w  nowe  meble  Izbę
Pamięci i Tradycji Szkoły,  ufundowaliśmy  tablicę  pamiątkową  poświęconą  pamięci
prof. Czarnieckiego nauczyciela szkoły   bestialsko   zamordowanemu.   Odnowiliśmy trzy sale  lekcyjne.
                 Zarząd przygotował również propozycje do programu działania na 2011 rok.
W programie zawarto wiele propozycji i kontynuacji dotychczasowych działań. Jesteśmy
przekonani, że nasza działalność przyniesie wiele dobrego i dużo pożytku środowisku
uczniowskiemu i obywatelom naszego miasta i regionu.
                 

