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załącznik do UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA 
MLEKA Nr 2/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu 
Stowarzyszenia w 2015 r. 

 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  

z działalności STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA  
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 

 

Nazwa organizacji   STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZTUKI  ŁYŻKA MLEKA 
KRS     0000371951 (wpis w dniu 30 listopada 2010) 

Strona internetowa:  www.lyzkamleka.poezja-art.eu 
Siedziba:    ul. Dworcowa 6/6, 62-800 Kalisz 

Telefon:   602325016, 601229973 
email:    lyzkamleka@gmail.com 
REGON    301611423  

NIP     6182127671 
nr rachunku    46 2490 0005 0000 4500 1128 8313 

WŁADZE STOWARZYSZENIA  

Zarząd 

• Prezes Zarządu:  Beata Katarzyna Dąbrowska 

• Sekretarz Zarządu:  Izabela Fietkiewicz-Paszek  

• Skarbnik:    Magdalena Krytkowska 

• Członek Zarządu:   Patrycja Kliber 

• Członek Zarządu:   Edyta Dorota Fietkiewicz 

• Członek Zarządu:   Aneta Teresa Kolańczyk 

 
Komisja Rewizyjna 

• Przewodnicząca:   Danuta Teresa Szukalska 

• Członek:    Jolanta Grzeszczak 

• Członek:    Janina Anna Radomska 
 

Naczelny Sąd Koleżeński 

� Przewodniczący: Jerzy Marian Szukalski 

� Wiceprzewodniczący: Tomasz Paszek 

� Sekretarz: Beata Wicenciak 

� Członek: Maciej Michalski 

� Członek: Dariusz Sikora 
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Cele statutowe stowarzyszenia 
 
Rozdział II Cele i formy działania 
 
§ 8. 

Celem stowarzyszenia jest: 
a) wspieranie artystów oraz promocja działań artystycznych, 
b) stwarzanie warunków dla twórczego rozwoju osób podejmujących działania 

artystyczne,  
c) integracja środowisk twórczych i akademickich, 

d) prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie inicjowania, organizacji, 
promowania i współdziałania w imprezach artystycznych. 
 

§ 9. 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez: 

a) organizację wystaw i festiwali, spotkań autorskich, odczytów, prelekcji, koncertów, 
pokazów i innych form przejawów działalności artystycznej, 

b) inicjowanie i organizowanie konkursów literackich 
c) organizację szkoleń, warsztatów, konferencji i seminariów prowadzonych przez 
pracowników naukowych, krytyków i twórców,  

d) prowadzenie działalności wydawniczej i dokumentacyjnej (wydawanie książek, 
czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia, niskonakładowych antologii, 

debiutów poetyckich, publikacji nieperiodycznych, prac krytycznoliterackich członków 
Stowarzyszenia i innych) 
e) organizację plenerów, spotkań i wyjazdów integracyjnych, 

f) współdziałanie i realizacja projektów artystycznych z organizacjami i instytucjami 
prowadzącymi podobną działalność, 

g) działania na rzecz promocji współczesnej poezji polskiej, środowiska literackiego, 
poetów i prasy zajmującej się literaturą współczesną,  

h) upowszechnianie i wdrażanie nowych technologii w działaniach artystycznych, 
i) tworzenie, pozyskiwanie i adaptację nowych miejsc i przestrzeni  potrzebnych do 
działalności artystycznej, 

j) prowadzenie działalności gospodarczej, 
k) pozyskiwanie od sponsorów i darczyńców sprzętu i materiałów przydatnych w pracy 

artystycznej oraz dysponowanie nimi, 
l) fundowanie stypendiów, 
m) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji. 
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W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 odbyło się  

Zwyczajne Walne Zebranie Członków – 5 marca 2015,  
na którym podjęto następujące uchwały: 

 

UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI 
ŁYŻKA MLEKA Nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za rok 2014 r.  
 
Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA zatwierdza sprawozdanie 

finansowe za rok 2014 składające się z: bilansu, rachunku zysków i strat wykazującego nadwyżkę 

kosztów nad przychodami oraz informacji dodatkowej. Załącznik nr 2 + załącznik do uchwały: 

sprawozdanie finansowe. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.  

 

UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI 
ŁYŻKA MLEKA Nr 2/2015 z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2014 r.  
 
Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA zatwierdza sprawozdanie 

z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2014 r. Załącznik nr 3 + załącznik do uchwały: sprawozdanie z 

działalności Zarządu Stowarzyszenia. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.  

 

UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI 
ŁYŻKA MLEKA Nr 3/2015 z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie udzielenia 
absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2014 r.  
 
Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA udziela absolutorium 

Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2014 r. Załącznik nr 4 + załącznik do uchwały: protokół z 

kontroli Komisji Rewizyjnej. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.  

 

UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI 
ŁYŻKA MLEKA Nr 4/2015 z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania 
z działalności Komisji Rewizyjnej za działalność w 2014 r.  
 
Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA zatwierdza sprawozdanie 

Komisji Rewizyjnej za działalność w 2014 r. Załącznik nr 5 + załącznik do uchwały: sprawozdanie z 

działalności Komisji Rewizyjnej. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.  

 

UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI 
ŁYŻKA MLEKA Nr 5/2015 z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania 
z działalności Sądu Koleżeńskiego za działalność w 2014 r.  
 
Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA zatwierdza sprawozdanie 

Naczelnego Sądu Koleżeńskiego za działalność w 2014 r. Załącznik nr 6 + załącznik do uchwały: 

sprawozdanie z działalności Naczelnego Sądu Koleżeńskiego. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.  

 

UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI 
ŁYŻKA MLEKA Nr 6/2015 z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie nadania Marii 
Broniewskiej-Pijanowskiej godności członka honorowego Stowarzyszenia.  
 
Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA nadaje godność członka 

honorowego Marii Broniewskiej-Pijanowskiej. Załącznik nr 7 + załącznik do uchwały: rekomendacja. 

Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.  
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UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI 
ŁYŻKA MLEKA Nr 7/2015 z dnia 5 marca 2015roku w sprawie przyjęcia planu działań 
na rok 2015.  
 
Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA przyjmuje ramowy plan 

działań na rok 2015. Załącznik nr 8 + załącznik do uchwały: ramowy plan działań na 2015 rok. Uchwałę 

przegłosowano jednogłośnie.  

 

UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI 
ŁYŻKA MLEKA Nr 8/2015 z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie wysokości składki w 
2015 roku.  
 
Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA ustala wysokość składki 

na rok 2015: 60 zł. Załącznik nr 9. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.  

 

UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI 
ŁYŻKA MLEKA Nr 9/2015 z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie wyboru członka 
zarządu stowarzyszenia.  
 
Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA wybrało w głosowaniu 

jawnym Magdalenę Krytkowską na członka zarządu stowarzyszenia. Załącznik nr 10. Uchwałę 

przegłosowano jednogłośnie.  

 

UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI 
ŁYŻKA MLEKA Nr 10/2015 z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie zmiany adresu 
stowarzyszenia oraz adresu strony internetowej.  
 
Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA ustala nowy adres 

stowarzyszenia: 62-800 Kalisz, ul. Dworcowa 6/6 oraz nowa stronę internetową 

www.lyzkamleka.poezja-art.eu Załącznik nr 11. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.  

 

UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI 
ŁYŻKA MLEKA Nr 11/2015 z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie zmiany w statucie 
stowarzyszenia.  
 
Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA przyjmuje następującą 

zmianę w statucie: dotychczasowy zapis: §4. Stowarzyszenie używa okrągłej pieczęci z napisem 

Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka oraz odznak i pieczęci na zasadach określonych w 

przepisach szczegółowych. zostaje zastąpiony przez: §4. Stowarzyszenie używa prostokątnej pieczęci z 

napisem Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka oraz odznak i pieczęci na zasadach określonych w 

przepisach szczegółowych. Załącznik nr 12. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.  

[uchwała nie weszła w życie w związku z brakami formalnymi wskazanymi KRS (brak 

wymaganego dla głosowania nad zmianą statutu kworum)] 

 

UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI 
ŁYŻKA MLEKA Nr 12/2015 z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie wyboru członka 
Naczelnego Sądu Koleżeńskiego  
 
Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA wybrało w głosowaniu 

jawnym Macieja Michalskiego na członka Naczelnego Sądu Koleżeńskiego. Załącznik nr 13. Uchwałę 

przegłosowano jednogłośnie. 
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4 zebrania zarządu (5 II 2015,  5 III 2015, 12 VIII 2015, 18 XII 2015), na których 
podjęto następujące uchwały: 

 

UCHWAŁA ZEBRANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYZKA MLEKA o zwołaniu 
zwyczajnego Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia Uchwała 1/2015 z dnia 5 lutego 2015 

 
Uczestnicy Zebrania  Zarządu STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA na spotkaniu 5 lutego 2015 w 

Kawiarni Art Cafe /ul. Łazienna 6/w Kaliszu podjęli zgodnie z § 21 ust. 5 statutu  decyzję o zwołaniu zwyczajnego Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia w Restauracji Art Cafe CKiS w Kaliszu, w dniu 5 marca 2015 roku o godz. 19:00 w 

pierwszym terminie, a w przypadku braku wymaganego kworum o godz. 19:15 tego samego dnia w drugim terminie. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 

UCHWAŁA ZEBRANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYZKA MLEKA o 
ramowym planie pracy stowarzyszenia w roku 2015 Uchwała 2/2015 z dnia 5 lutego 2015 

 
Uczestnicy Zebrania  Zarządu STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA na spotkaniu 5 lutego 2015 w 

Kawiarni Art Cafe /ul. Łazienna 6/w Kaliszu podjęli uchwałę o ramowym planie pracy w roku 2015. Decyzję podjęto 

jednogłośnie. (załącznik do uchwały: ramowy plan działań stowarzyszenia na rok 2015) 
 

UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYZKA MLEKA Nr 3/2015 z dnia 5 lutego 2015 

roku w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2014 

 
Zarząd STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYZKA MLEKA decyduje, ze nadwyżka finansowa (nadwyżka przychodów 

statutowych nad wydatkami) w wysokości 131,53  zł (sto_trzydzieści_jeden zł 53/100) zostaje przeznaczona na bieżącą 

działalność statutową. Pieniądze znajdują się na koncie Stowarzyszenia. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie. 

 

UCHWAŁA ZEBRANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYZKA MLEKA Nr 4/2015 z 
dnia 05 marca 2015 roku  w sprawie przyjęcia Izabeli Rott do Stowarzyszenia. 

 
Zarząd STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYZKA MLEKA postanawia przyjąć Izabelę Rott do Stowarzyszenia zgodnie z 

§ 23 ust. 1 statutu. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie. 

 

UCHWAŁA ZEBRANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYZKA MLEKA Nr 5/2015 z 
dnia 05 marca 2015 roku  w sprawie przyjęcia Moniki Jangas do Stowarzyszenia. 

 
Zarząd STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYZKA MLEKA postanawia przyjąć Monikę Jangas do Stowarzyszenia zgodnie 

z § 23 ust. 1 statutu. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie. 

 
UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYZKA MLEKA Nr 6/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 

roku w sprawie przystąpienia do Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „DZIAŁAMY RAZEM” oraz 

ustalenia pełnomocnictwa do reprezentowania organizacji we władzach Sieci 

 
Uczestnicy Zebrania  Zarządu STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA na spotkaniu 12 sierpnia 2015 w Cafe 

Calisia /Al. Wolności 6/w Kaliszu podejmują decyzję o przystąpieniu stowarzyszenia do Wielkopolskiej Sieci Organizacji 

Pozarządowych „DZIAŁAMY RAZEM” i jednocześnie ustalają Antoniego Kolańczyka pełnomocnikiem do reprezentowania 

organizacji we władzach Sieci. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie. 

 
UCHWAŁA ZEBRANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYZKA MLEKA Nr 7/2015 
o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
 
Uczestnicy Zebrania  Zarządu STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA na spotkaniu 18 grudnia 2015 w Cafe 

Calisia /Al. Wolności 6/ w Kaliszu podjęli zgodnie z § 21 ust. 5 statutu  decyzję o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia w Restauracji Art Cafe CKiS w Kaliszu, w dniu 5 stycznia 2016 roku o godz. 19:00 w pierwszym 

terminie, a w przypadku braku wymaganego kworum o godz. 19:15 tego samego dnia w drugim terminie. 
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Kalendarz imprez w roku 2015 

W 2015 r. realizowaliśmy dwa projekty finansowane przez Urząd Marszałkowski i Urząd Miejski: 

• Cykl wydarzeń kulturalnych „zwiersz się z nami pod wieczór” – Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego, umowa nr 39/DK/2015 z dnia 14 maja 2015 

• V Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej – Urząd Miejski w Kaliszu, 

umowa nr UA/158/WKS/2015 z dnia 16 września 2015  

• patronat dla grupy nieformalnej realizującej projekt pt. „Nowe Wyzwolenie – aktywizacja 
poprzez teatr" – umowa nr 26/2015/WW z dnia 9 czerwca 2015 w ramach konkursu 

Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2015 dofinansowanego ze środków programu Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich 

 

Poza powyższymi projektami – wszystkie wydarzenia finansowaliśmy ze środków własnych 

stowarzyszenia i realizowaliśmy poprzez nieodpłatną pracę członków stowarzyszenia.  

 

Członkowie stowarzyszenia zrealizowali kilkanaście imprez, ogólnopolski festiwal, konkursy; brali 

udział w ogólnopolskich audycjach radiowych, organizowali warsztaty literackie dla młodzieży 

(również w ramach programu "Z kulturą przeciw wykluczeniu"); wydawaliśmy druki okolicznościowe i 

arkusze oraz książki. Patronowaliśmy konkursom literackim i artystycznym przedsięwzięciom.  

 



 7 

Imprezy, spotkania, konkursy, warsztaty w 2015 
CZYTANIA ROCZNCOWE I TOWARZYSZĄCE WARSZTATY  – impreza w ramach ogólnopolskiej akcji 

zainicjowanej przez Beatę Patrycję Klary, poetkę i działaczkę kulturalną z Gorzowa Wlkp.. Spotkania 

odbywają się już kolejny rok i finansowane są ze środków własnych stowarzyszenia. 

Współorganizatorem i gospodarzem spotkań jest Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama 

Asnyka w Kaliszu, ul. Tuwima 10. "Czytaniom" towarzyszą prelekcje dot. bohaterów kolejnych 

spotkań przygotowywane przez Marię Florczak. Popołudniowe czytania są poprzedzone 

każdorazowo warsztatami literackimi przeprowadzanymi w Zespole Szkół Techniczno-

Elektronicznych w Kaliszu w ramach prowadzonego przez stowarzyszenie programu "z kulturą 

przeciw wykluczeniu". W 2015 roku odbyło się 9 spotkań w Bibliotece i warsztatów w ZSTiE. 

1. Konstanty Ildefons Gałczyński 23.01.2015 [110. rocznica urodzin] 

2. Ryszard Milczewski-Bruno 16.02.2015 [75. rocznica urodzin] 

3. Julian Przyboś 03.03.2015 [114. rocznica urodzin] 

4. Tadeusz Różewicz 24.04.2015 [1. rocznica śmierci] 

5. Jan Sztaudynger 12.05.2015 [92. rocznica pierwszego wieczoru autorskiego] 

6. Julian Tuwim 12.06.2015 [69. rocznica powrotu Tuwima do Polski] 

7. Cyprian Kamil Norwid (194. rocznica urodzin] 

8. Anna Kamieńska 20.10.2015 [79. rocznica debiutu] 

9. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska [124. rocznica urodzin] 
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ANTYWALENTYNKI – impreza w ramach ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Łucję Dudzińską, 

poetkę i animatorkę kultury Poznania. Akcja w Kaliszu finansowana jest ze środków własnych 

stowarzyszenia. W ramach Antywalentynek w kilkudziesięciu miejscowościach w Polsce rozdawane 

są unikatowe pocztówki poetyckie – alternatywa dla komercyjnego święta 14 lutego. W tegorocznej  

edycji do kartek współczesnych poetów dołączyliśmy pocztówki zaprojektowane i wykonane przez 

uczniów ZSTiE w Kaliszu 

 

 

 

 

 



 10 

CHARYTATYWNIE – nasze stowarzyszenie od lat włącza się w akcje organizowane przez inne 

instytucje na rzecz potrzebujących. W tym roku, 2 marca, odbyło się w restauracji Parada Smaków 

'czytanie dla Kubusia", literacka impreza połączona z organizowaną przez Stowarzyszenie „Bank 

Energii Kulturalno-Artystycznej” oraz Fundację Bread of life  zbiórką pieniędzy na leczenie małego 

kaliszanina, Jakuba Glapińskiego.  

 

 

 

PATRONAT – stowarzyszenie objęło patronatem działania młodego projektanta, Patryka Marciniaka, 

ucznia ZSTiE w Kaliszu, który jest twórcą marki Louis Bukovsky. W ramach patronatu pomogliśmy w 

organizacji pokazu mody, który odbył się 13 czerwca w halach fabryki Runotex, sfinansowaliśmy 

wynajem sali oraz pomogliśmy nagłośnić medialnie pokaz. 
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SPOTKANIA AUTORSKIE – w 2015 odbyły się 3 wieczory autorskie: z Mikołajem Grynbergiem 

16.05.2015 w Sali Studio Centrum Kultury i Sztuki, z Andrzejem Tylczyńskim, 29.05.2015 w 

Restauracji Komoda, z  Karolem Maliszewskim i Grzegorzem Strumykiem, 26.09.2015, w Sali 

Studio Centrum Kultury i Sztuki. Spotkania były okazjami do prezentacji twórczości zaproszonych 

gości, rozmów z nimi i promocji książek. (spotkania w ramach projektu Cykl wydarzeń 

kulturalnych „zwiersz się z nami pod wieczór”) 
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KONKURSY LITERACKIE – sfinansowaliśmy Turniej Jednego Wiersza w Sieradzu, który odbył się w 

tamtejszej Bibliotece w ramach Nocy Poezji i Muzyki (26 czerwca), zasponsorowaliśmy nagrody 

rzeczowe w Konkursie Londyńska Opowieść na 300 słów  oraz zorganizowaliśmy 4 konkursy 

literackie: Konkurs Poetycki im. Rodziny Wiłkomirskich (konkurs w ramach projektu Cykl wydarzeń 

kulturalnych „zwiersz się z nami pod wieczór”), Konkurs na recenzję "Błędnych ogni" Teresy 

Rudowicz (finansowany przez stowarzyszenie) Konkurs dla Młodzieży na Utwór Literacki 

Inspirowany Martwą Naturą oraz V Turniej Jednego Wiersza im. Wandy Karczewskiej (w ramach 

projektu V Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej) 
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PARTNERSTWO PROJEKU GRUPY NIEFORMALNEJ (projekt w ramach PISOP) – członkowie naszego 

stowarzyszenia zrealizowali spektakl pt. "Nowe Wyzwolenie" wg Stanisława Witkiewicza w ramach 

środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (stowarzyszenie było patronem grupy nieformalnej). 

Przygotowano i wystawiono przedstawienie Nowe Wyzwolenie wg Witkacego w opracowaniu 

scenicznym Macieja Michalskiego (1 spektakl w Klubie Osiedlowym Spółdzielni Mieszkaniowej przy 

ul. Serbinowskiej 25 oraz 2 spektakle we Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu). 

 

 

 

WYKŁADY I WARSZTATY dr Karola Samsela w ZSTiE i w Gimnazjum nr 7 w Kaliszu – w ramach działań 

przedfestiwalowych, jako część programu "z kulturą przeciw wykluczeniu" (finansowane ze środków 

własnych stowarzyszenia) 
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DZIAŁANOŚĆ WYDAWNICZA – w 2015 roku wydaliśmy 4 książki. 3 książki w ramach serii Biblioteka 

Łyżki Mleka: TOM 2: Andrzej Tylczyński, Rok z poezją, red. Bogdan Zdanowicz, projekt okładki: 

Aleksandra Dunaj, posłowie Izabela Fietkiewicz-Paszek. [kwiecień 2015]; TOM 3: Teresa Rudowicz, 

Szczenię, red. Izabela Fietkiewicz-Paszek i Bogdan Zdanowicz, ilustr. Teresa Rudowicz, projekt okładki 

Andrzej Sznejweis, posłowie Izabela Fietkiewicz-Paszek. [listopad 2015]; TOM 4: Magdalena 

Krytkowska, Szuflada św. Anny, red. Aneta Kolańczyk i Bogdan Zdanowicz, ilustr. Rafał Babczyński, 

posłowie Izabela Fietkiewicz-Paszek. [listopad 2015] oraz kolejny almanach Łyżki Mleka 

podsumowujący sezon (almanach w ramach projektu V Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy 

Karczewskiej) 
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ROZMOWY O DĄBROWSKIEJ, Russów, 17 października (50. rocznica śmierci pisarki):  spektakl pt. 

Wizyta w wykonaniu Justyny Kulczyckiej i Grzegorza Gieraka, wykłady [Karol Samsel: Przygody 

kobiety myślącej, Grażyna Przybylska: Znałam siostrzenicę Marii Dąbrowskiej, Aneta 

Kolańczyk: Kaliska gorączka], projekcja filmu pt. "Maria Dąbrowska – Portrety” w reż. Krzysztofa 

Zanussiego ze komentarzem Tomasza Chlebby, fragmenty Nocy i Dni w wykonaniu  Jurka  

Szukalskiego, premiera poematu Teresy Rudowicz (spotkanie w ramach projektu V Ogólnopolski 

Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej). 

 

 

 

MARIA MAYER, WIECZÓR PIEŚNI ŻYDOWSKICH 14.11.2015, Sala Widowiskowa CKiS W Kaliszu 

 

 (koncert w ramach projektu Cykl wydarzeń kulturalnych „zwiersz się z nami pod wieczór”) 
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V OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POETYCKI IM. WANDY KARCZEWSKIEJ w ramach projektu V 

Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej)  
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relacja Jerzego Szukalskiego: 
Jeszcze drgają w nas dźwięki, którymi nasze dusze poruszyła Marzena Ugorna kończąc swój koncert 

fenomenalną interpretacją jakże smutnie aktualnego zawołania „Dziwny jest ten świat”, a już 

jesienny deszcz każe studzić emocje i wracać do rzeczywistości. Ale czymże byłaby owa 

rzeczywistość, gdyby nie te trzy dni mijającego weekendu, które źle odmieniły świat zbrodnią 

paryską, ale nas, w naszej małej kaliskiej ojczyźnie, uczyniły lepszymi, pełniejszymi, bogatszymi. 

Właśnie odbył się V – jubileuszowy – Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej. Mówić 

jednak o tej imprezie w kategoriach jednego tylko festiwalu to mówić tylko jedną trzecią prawdy, 

gdyż program tegoroczny był na tyle bogaty i różnorodny, że słusznym będzie jeżeli w numeracji 

użyjemy obok rzymskiej cyfry V – jak Victory, liter kolejnych odcinków dziennych. 

 

Festiwal V A 
Tak więc piątek (już o 13.30 – z myślą, aby kaliskim decydentom umożliwić zapoznanie się z 

ciekawym projektem sławiącym nasze miasto), rozpoczęliśmy premierą ONE DAY IN CALISIA, 

projektu trójki artystów z Warszawy. W sierpniu przyjechał do naszego miasta Krzysztof Mich, 

fotograf, dziennikarz, poeta, i swoim dociekliwym obiektywem sfotografował Kalisz w odbiciach 

witryn, szyb, lusterek. Nie interesowały go ujęcia widokówkowe, choć w większości zdjęcia te 

przedstawiają najbardziej identyfikowalne obiekty miasta, ale widziane z zupełnie innej perspektywy. 

Paweł Łęczuk, kierując się wiedzą o Kaliszu i wspomnieniami miasta, które systematycznie odwiedza 

dzięki Festiwalom, napisał do każdej fotografii wiersz. Jakub Jabłonka zilustrował je muzycznie. 

Takiego prezentu to miasto jeszcze nie miało. Powstała niezwykła opowieść, która na pniu winna 

zyskać zainteresowanie i uznanie osób odpowiedzialnych za promocję miasta.  

Chwilę po nich Magdalena Krytkowska zaprezentowała książkę (wydaną przez nasze stowarzyszenie 

w serii Biblioteka Łyżki Mleka) pt. „Szuflada świętej Anny”, a Krzysztof Mich pojawił się w innej roli, 

jako autor tomu wierszy pt. „Kamienia przewiązanego trawą”. Były to premierowe prezentacje 

książek (podobnie jak jeszcze kilku innych w trakcie festiwalu!).  

Gdy rolę gospodarza stolika objęła Łucja Dudzińska wiadomo było, że nastał czas prezentacji kilku 

poetów Grupy Literycznej naKrechę, następnie Roma Jegor zaprezentowała Jarosława 
Trześniewskiego-Kwietnia, którego „Sonaty i repetytoria” również na festiwalu miały premierę.  

Po oficjalnym rozpoczęciu Festiwalu przez naszą prezes, Beatę Dąbrowską, pracę rozpoczął tzw. 

stolik prozy poprowadzony przez Bogdana Zdanowicza, poetę i wydawcę, z którym nasze 

stowarzyszenie od lat współpracuje. Zapraszał kolejno: Magdalenę Tarasiuk z powieścią „I nie mów 

do mnie Dżordżyk”, kaliski duet literacki Joanna Walczak & Andrzej Tylczyński (książka „Rok z 

poezją”, także wydana w naszej serii Biblioteka Łyżki Mleka), Jacka Ozaista, który w swojej powieści 

„Wyspa obiecana" obdarł z mitów pobyt w Anglii, oraz Teresę Rudowicz, czyli Anetę Kolańczyk, 

która debiutując jako prozatorka zbiorem opowiadań „Szczenię" (kolejna pozycja serii Biblioteka 

Łyżki Mleka) – zabrała nas w świat magii. Oprawę lektorską prezentowanych tekstów zapewnili w 

bardzo dobrym stylu Beata Wicenciak i Tomasz Paszek. 
W kolejnej prezentacji Bogdan Zdanowicz, mentor wielu młodszych stażem literatów, przypomniał 

postać swojego nieżyjącego brata, Leona, także poety (w rozmowie z Ludwikiem Cwynarem, 

przyjacielem Leona, oraz Anetą Kolańczyk, przy recytatorskim wsparciu Jerzego Szukalskiego).  

Od tego momentu tzw. mikrofon prowadzącego przechodził z rąk do rąk między Bogdanem a 

Sławomirem Płatkiem, który najpierw przedstawił nowe książki Anny Marii Wierzchuckiej („Włókien 

pełna”), Roberta Kani („39 haiku”) i showmena poezji, na jakiego wyrasta Piotr Przybyła – z jego 

brawurowym wykonaniem wierszy z tomiku „Apokalipsa after Party”. 

Co to za książki? Kim są poeci? Na przykładzie powyższego setu:  „Włókien pełna” to zwycięski tom 

konkursu VII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego O Granitową Strzałę,  haiku Roberta Kani (który 

posiada tytuł WHA Master Haiga Artist) są obecne w kilkunastu międzynarodowych magazynach 
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literackich i były tłumaczone (z angielskiego) na wiele języków, a „Apokalipsa after Party” to Nagroda 

Główna XIX Ogólnopolskiego  Konkursu  Poetyckiego im. Jacka Bierezina.  

I dalej: Bogdan Zdanowicz zaprezentował ubiegłorocznego laureata statuetki Wandy Karczewskiej, 

Andrzeja Szaflickiego, i jego debiut książkowy pt. „Transmisja końca świata”. Po chwili Sławomir 

Płatek wrócił w towarzystwie dwóch poetów i dziennikarzy z Prudnika, Macieja Dobrzańskiego i 
Bartosza Sadlińskiego z prezentacją pt. „Poezję na dwa fronty.” 

Puentą piątku był spektakl teatralny przygotowany przez Macieja Michalskiego. Tym razem twórca 

sięgnął po materię skomplikowaną, ale w Roku Witkiewiczów nie mogło być inaczej. I tak oto przed 

naszymi oczami rozegrała się akcja „Nowego Wyzwolenia” Stanisława Ignacego Witkiewicza. 

Ponieważ trudno jest nam, będącym wewnątrz tego niewątpliwego wydarzenia artystycznego, 

podejmować próbę jego klasyfikacji, pozostawiamy ją publiczności, która szczelnie wypełniła 

widownię i dla której trzeba było organizować dodatkowe przedstawienie w niedzielny poranek.  

 

Festiwal V B 
Według zasady Hitchcocka należy zacząć trzęsieniem ziemi, a później już tylko stopniowo zwiększać 

napięcie. W południe rozpoczęły się prezentacje 48 autorów, którzy stanęli w szranki Turnieju 

Jednego Wiersza, rywalizując o prestiż, statuetkę i pulę nagród w kwocie 4000,00 zł. Wszystkim 

przysłuchiwało się wielce szacowne Jury, któremu przewodniczył Janusz Drzewucki, a zasiadali w nim 

także Andrzej Szaflicki i Radosław Wiśniewski. Sekretarzem jak co roku była Dorota Ryst. 
Od godziny 15.00 sala (gościnnego dla nas jak co roku) Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zapełniła 

się festiwalową publicznością, dla której trio z Warszawy-Pragi raz jeszcze zaprezentowało niezwykły 

projekt w hołdzie Kaliszowi, czyli ONE DAY IN CALISIA. Niezwykłym akcentem była improwizacja 

Pawła Łęczuka na finał spektaklu – zmieniając tekst wiersza oddał hołd ofiarom tragedii, która 

rozegrała się poprzedniego dnia w Paryżu.  

A gdy rozbłysły światła mogliśmy z radością powitać zacnych gości, wśród nich także przedstawicielkę 

głównego (obok Urzędu Miasta Kalisza) sponsora naszych działań artystycznych, Marszałek 

Województwa Wielkopolskiego, panią Marzenę Wodzińską. Musieliśmy więc zaczerpnąć powietrza 

w płuca, by zaprezentować w telegraficznym skrócie to, co przez pięć minionych lat dokonało się 

dzięki Stowarzyszeniu Promocji Sztuki Łyżka Mleka. Ta część wzbogacona była występem uczniów 
Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych, którzy zaprezentowali spektakl oparty na tekstach Izabeli 
Fietkiewicz-Paszek i Anety Kolańczyk, zrealizowany w ramach akcji „Z kulturą przeciw wykluczeniu”. 

W tej części ogłosiliśmy wyniki naszych łyżkowych konkursów, Konkursu Poetyckiego im. Rodziny 

Wiłkomirskich oraz Konkursu na Recenzję „Błędnych ogni” Teresy Rudowicz. Role gospodarzy pełnili 

Beata Wicenciak  i Tomasz Paszek.  

O godz. 17:00 przyszedł czas na wieczór autorski niezwykłego poetę, Radosława Wiśniewskiego. 

Rozmowę poprowadził Karol Samsel. A gdy słuchaczom brzmiały jeszcze w uszach słowa świętej 

Sabiny chroniącej chadziajstwo (z najnowszej książki Wiśniewskiego), Andrzej Sznejwais wprowadził 

nas w niezwykły świat swoich grafik zaprezentowanych tu w cyklu „zamiast poezji”.  

Już po chwili sala rozbrzmiewała żywymi reakcjami na niezwykłą wędrówkę po Włoszech, Portugali i 

żylecie Legii Warszawa, na którą zabrał nas Janusz Drzewucki. Dawno nie przeżyliśmy tak barwnego 

wieczoru autorskiego. Po raz kolejny zżymaliśmy się jako organizatorzy, że czasu nie da się rozciągać, 

wszak słuchać Drzewuckiego można godzinami, dniami i nocami zapewne też. To były fajerwerki – 

myśli często tak oczywistych, że słuchacz często łapał się na tym, że poeta mówi tylko to, co jemu 

samemu się myśli. Ale to on powiedział, właśnie teraz, podczas tego niezwykłego wieczoru 

łyżkowego.  

Trudne zadanie stanęło więc przed Leszkiem Żulińskim, aby poprowadzić kolejny moduł stolikowy, 

tym razem z nowymi książkami Beaty Patrycji Klary („Obiekty Totemiczne” – premiera), Magdy 
Koperskiej (nowości jej wydawnictwa ANAGRAM) Aleksandry Słowik („Czuwanie przy zwłokach” – 

premiera), Tadeusza Olszewskiego („Daty i blizny”  – premiera oraz szkice „Między przełomami. O 
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literaturze ostatniej dekady PRL-u") i swoją („Suche łany"). Prezentacja okraszona eposem 

poświęconym przyszywaniu guzika w wykonaniu Jerzego Szukalskiego zabrzmiała ciekawie, zachęciła 

kolejną grupę gości do odwiedzenia stoiska festiwalowego, na którym można było zakupić nowości 

wydawnicze gości, jak i poczęstować się festiwalową publikacją Łyżki Mleka podsumowującą sezon 

2014/15. 

Kolejne niezwykłe przeżycia i emocje czekały w Sali Widowiskowej CKiS: przez kolejną godzinę 

zawładnęła nami niepodzielnie Maria Meyer, która przy akompaniamencie Ewy Zug zaprezentowała 

się repertuarze piosenek żydowskich. Atmosfera falowała od tych najtragiczniejszych po frywolne, 

zachęcające do wspólnego śpiewu. Historia zatonięcia parowca „Lincoln” w wykonaniu Marii długo 

jeszcze będzie w nas rezonowała.  

Dzięki niezwykłemu koncertowi Marii Meyer mogliśmy zapomnieć na chwilę o emocjach 

konkursowych, ale wkrótce musiało nadejść rozstrzygnięcie, które jak piorun z jasnego nieba 

dotknęło najcelniej Annę Marię Wierzchucką, wyjeżdżającą w tym roku z Kalisza ze statuetką Wandy 

Karczewskiej wykonaną przez kaliskiego rzeźbiarza, pana Włodzimierza Ćwira. Gratulujemy! 

Pani Prezes ponownie pojawiła się na scenie i ogłosiła oficjalne zakończenie Festiwalu, ale była to 

zapowiedź mylna, bo przed nami była niedziela i … 

 

Festiwal  V C 
Dzień rozpoczął się o nietypowej jak na spektakle teatralne porze, o godz. 10.00, kiedy to po raz 

kolejny przy  szczelnie wypełnionej widowni zaprezentowaliśmy NOWE WYZWOLENIE. I ponownie 

zyskało ono wielkie uznanie widzów.  

Po spektaklu nadszedł czas na lokalny akcent festiwalowy, zaprezentowali się kaliscy ludzie pióra; 

Marek Brymora, Tadeusz Kubis oraz Krzysztof Martyna. O tej godzinie powiedzieć można jedno – 

jako kaliszanie możemy być dumni zarówno z naszego teatru, jak i bardzo utalentowanych pisarzy. 

Dopełnieniem kaliskości była arcyciekawa prelekcja warszawskiego wykładowcy uniwersyteckiego, 

pochodzącego z Ostrołęki, dr. Karola Samsela. Wkład Karola, naszego Karola, tak go już od lat 

nazywamy, w odkrywanie dorobku Wandy Karczewskiej jest nie do przeceniania. Tym razem 

zaprezentował dwa niepublikowane opowiadania pisarki: „Rezerwat” oraz „Tragedię 

prowincjonalną”, opowiedział także o korespondencji Wandy Karczewskiej z Anną Kamieńską. 

Dotarcie do tych porozrzucanych po archiwach a zapomnianych przez Boga i ludzi dokonaniach 

prozatorskich patronki naszego Festiwalu graniczy z cudem, dlatego proszę się nie dziwić, że Karola 

zaczynamy nazywać magiem. 

Wydawało się, że po tych doznaniach nic już nas nie zaskoczy. Tak się wydało, jednak gdy sceną 

zawładnęła Marzena Ugorna – w wielu oczach widać było łzy wzruszenia. Nie sposób wyrazić 

słowami, co działo się z nami, którzy mieliśmy szczęście uczestniczyć w recitalu tej niezwykle 

utalentowanej młodej kaliszanki. 

I taki właśnie – w skrócie! – był V Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej, który od 

13 do 15 listopada odbywał się w gościnnym jak zawsze Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu dzięki 

wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Kalisza, z towarzyszeniem koncertu sfinansowanego przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, zorganizowany przez kilku zapaleńców ze 

Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka. 

 

Jerzy Szukalski 
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Coroczna CHOINKA POETYCKA (w filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w 

Kaliszu, ul. Tuwima 10) odbyła się po raz trzeci z udziałem Łyżki Mleka, tym razem zaprezentowaliśmy 

na spotkaniu 21 grudnia 2015 książkę z serii BIBLIOTEKA ŁYŻKI MLEKA tom 2 – ROZMOWY O POEZJI 

Andrzeja Tylczyńskiego i Joanny Walczak, spotkanie prowadziła Aneta Kolańczyk, teksty czytał / 

recytował Jurek Szukalski. 

 

 
 

WSPÓŁCZESNY PRZEWODNIK PO KALISZU ŚLADAMI NOCY I DNI. 17.12.2015  w Filii nr 4 Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu – odbyła się premierowa prezentacja folderu autorstwa 

Maksymiliana Kryszaka (ucznia klasy 2 b ZSTiE w Kaliszu). Folder jest zwycięską pracą w 

ubiegłorocznym projekcie pomysłu Anety Kolańczyk związanym z 50.rocznicą śmierci Marii 

Dąbrowskiej.   

 


