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PROTOKÓŁ z zebrania Zarządu 20.06.2016 

 

 
Kalisz, 20 czerwca 2016 

PROTOKÓŁ z zebrania Zarządu 

STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA 
 

06 stycznia 2016 w Cafe Calisia /Al. Wolności 6/odbyło się Zebranie Zarządu STOWARZYSZENIA PROMOCJI 
SZTUKI ŁYŻKA MLEKA. W zebraniu udział wzięło 7 osób (6 członków zarządu + 1 członek zwyczajny) 
(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/ sprawy bieżące 

3/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 Tomasza Paszka. W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie wybrano na funkcję 

przewodniczącego Anetę Kolańczyk i na funkcję protokolanta Tomasza Paszka. 
2/ sprawy bieżące 

Przewodnicząca podsumowała pierwsze półrocze 2016 r. zrelacjonowała krótko imprezy: 

a) 4 spotkania w ramach czytań rocznicowych  

• Bronisława Wajs 08.02.2016 [29. rocznica śmierci] 

• Agnieszka Osiecka 07.03.2016 [19. rocznica śmierci] 

• Allen Ginsberg 05.04.2016 [19. rocznica śmierci] 

• Miron Białoszewski 20.06.2016 [33. rocznica śmierci] 

b) XIX Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim, 10.02.2016 - impreza dla wszystkich uczniów klas pierwszych 

ZSTiE w Centrum Kultury i Sztuki z udziałem zespołu Rozmark Cafe 

c) Łyżka Mleka i Rozmark Cafe w Centrum Nocy, 14.05.2016 - kilkugodzinne, złożone wydarzenie w ramach 

Nocy Muzeów (koncert, wykład, gawęda, wystawa itd.) 

d) obchody 40. rocznicy debiutu Urszuli Zybury, 05.06.2016 - spotkanie autorskie w CKiS w ramach projektu 

cykl wydarzeń kulturalnych zwiersz się z nami pod wieczór 

e) Stowarzyszenie wzięło udział także w wystawie czasowej Kaliszanie piszący, 7-19.06.2016, organizowanej 

przez Stowarzyszenie im. H. Sutarzewicz, w ramach której udostępniliśmy materiały dot. Wandy 

Karczewskiej 

f) Ogłoszono już także (w ramach projektu cykl wydarzeń kulturalnych zwiersz się z nami pod wieczór) II 

Konkurs na recenzję i II Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wiłkomirskich  

3/ dyskusja i wolne wnioski 

 

Przewodniczący                                   Protokolant 

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

 

Na tym zebranie zakończono. 

 

Załączniki do protokołu:   

załącznik nr 1 –  lista obecności 


