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PROTOKÓŁ z zebrania Zarządu  

 
Kalisz, 27 marca 2012 

PROTOKÓŁ z zebrania Zarządu 
STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA 

27 marca 2012 w kawiarni Anabell /Główny Rynek 9/ w Kaliszu odbyło się Zebranie Zarządu 
STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA. W zebraniu udział wzięło 16 osób 
(4 członków zarządu + 12 członków zwyczajnych) (załącznik nr 1 – lista obecności). Obrady 
otworzyła Beata Dąbrowska, stwierdziła prawidłowość posiedzenia (kworum) i przedstawiła 
proponowany porządek zebrania: 
1/ wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta 
2/ informacja o sprawach bieżących, podsumowanie I Kaliskiego Tygla Kulturowego  
3/ omówienie spraw związanych z Festiwalem Działań Artystycznych im. Marii Konopnickiej  
4/ dyskusja i wolne wnioski. 
Proponowany porządek zebrania poddano głosowaniu – przyjęto go jednogłośnie. 
Przebieg zebrania 
1/ wybór przewodniczącego i protokolanta: na przewodniczącą zebrania zgłoszono Anetę Kolańczyk, 
na protokolantkę Beatę Wicenciak. W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie wybrano 
przewodniczącego Anetę Kolańczyk i protokolanta Beatę Wicenciak 
2/ informacja o sprawach bieżących: przewodnicząca przypomniała o najbliższych spotkaniach 
autorskich (14 IV 2012 w Sali Pucharowej Restauracji KTW: DOROTA RYST i PAWEŁ ŁĘCZUK, 
28 IV 2012 w Sali Pucharowej Restauracji KTW: ANETA PONOMARENKO (premiera kaliskiej 
powieści pt. "STRAŻNIK SKARBU"), omówiono organizację spotkań (prowadzenie, zaproszenie 
osób czytających wraz z autorami, nagłośnienie itd.) Przewodnicząca podsumowała także organizację I 
Kaliskiego Tygla Kulturowego "Była tu kiedyś ulica Złota", przedstawiła rozliczenie wszystkich 
wydatków poniesionych w projekcie. 
3/ omówienie spraw związanych z Festiwalem Działań Artystycznych im. M. Konopnickiej,. 
Przewodnicząca przedstawiła program imprezy, zdała także relację ze starań o patronat medialny, o 
udział muzyków, poetki i innych osób zaproszonych do imprezy. Podzieliła także zadania związane z 
przeprowadzeniem festiwalu (prowadzenie imprez, czytanie bajek pod pomnikiem, "gawęda o Marii 
Konopnickiej", nagrywanie festiwalu, malowanie twarzy dzieci itd.) Odczytała program: 
maj 2012 - czytanie w kaliskich przedszkolach i szkołach podstawowych (prac nagrodzonych w 
Kaliskim Konkursie Literackim na Utwór dla Dzieci - konkurs na najciekawsze ilustracje (według 
odrębnego programu)  
do 15 maja - powiadomienie laureatów o nagrodach i wyróżnieniach Kaliskiego Konkursu Literackiego 
na Utwór dla Dzieci  
23 maja 2012 od godz. 10:00 - 170. rocznica urodzin Marii Konopnickiej: czytanie utworów pisarki pod 
jej pomnikiem przy ul. Nowy Świat 
1 czerwca 2012 od godz. 16:00 - Międzynarodowy Dzień Dziecka Miejska Biblioteka Publiczna im. A. 
Asnyka w Kaliszu. Filia nr 7,  ul. Tuwima 10: oficjalne ogłoszenie wyników Kaliskiego Konkursu 
Literackiego na Utwór dla Dzieci, koncert Orkiestry Dziecięcej PSM I i II stopnia im. H. Melcera,  
spotkanie autorskie Ewy Stadtmueller 
4/ dyskusja i wolne wnioski: Przewodnicząca podała termin kolejnego zebrania zarządu 15 maja 2012 
  
Przewodniczący                                   Protokolant 

................................       ............................... 

Na tym zebranie zakończono. 
Załączniki do protokołu:  załącznik nr 1  – lista obecności 
      


