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załącznik do UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA 
MLEKA Nr 2/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu 
Stowarzyszenia w 2016 r. 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności  
STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA  

za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 
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 
Wiceprezes Zarządu: Jerzy Szukalski 
Sekretarz Zarządu: Izabela Fietkiewicz-Paszek 
Skarbnik: Magdalena Gabriela Krytkowska 
Członek Zarządu: Beata Wicenciak 
Członek Zarządu: Aneta Teresa Kolańczyk 
Komisja Rewizyjna 
Przewodnicząca: Danuta Teresa Szukalska 
Członek: Edyta Fietkiewicz 
Członek: Janina Anna Radomska 
Naczelny Sąd Koleżeński 
Aleksandra Konieczny 
Maciej Michalski 
Tomasz Paszek 
Magdalena Rzepisko 
Urszula Zybura 

 
Informacja o finansach (zgodnie ze sprawozdaniem finansowym) 
Stan bilansowy środków pieniężnych na koniec roku 2016 obejmuje: 
Stan na rachunku bankowym: 711,86 zł 
Stan kasowy:    0,00 zł 
Razem:    711,86 zł 
Na koniec 2016 r. Stowarzyszenie nie posiadało żadnych nierozliczonych rozrachunków zarówno po stronie 
należności jak i zobowiązań. Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań warunkowych pozabilansowych. 
Przychody Stowarzyszenia w 2016 roku wynosiły ogółem    41 146,00 zł  
Stowarzyszenie w 2016 roku poniosło koszty w wysokości   41 128,20 zł  
Wszystkie poniesione wydatki są udokumentowane sprawdzonymi dowodami księgowymi. 
Wynik finansowy Stowarzyszenia wykazany w sprawozdaniu za 2016 rok jest dodatni. Zysk wynosi 17,80 zł, 
którą Zarząd wraz z kwotą pozostałą na koncie po rozliczeniu roku 2016 przewiduje przeznaczyć na działalność 
statutową Stowarzyszenia w roku 2017. 
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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. 

 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie 
Członków – 5 stycznia 2016, na którym podjęto 25 uchwał w następującym brzmieniu: 

 
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 
1/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 r. 
Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA zatwierdza sprawozdanie 
finansowe za rok 2015 składające się z: bilansu, rachunku zysków i strat wykazującego nadwyżkę 
kosztów nad przychodami oraz informacji dodatkowej. załącznik do uchwały: sprawozdanie finansowe. 
Uchwałę przegłosowano jednogłośnie. 
 
UCHWAŁA 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. i wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2015: Walne Zebranie 
Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA zatwierdza sprawozdanie z  działalności 
Zarządu Stowarzyszenia w 2015 r. oraz decyduje, ze nadwyżka finansowa w wysokości 368,10 zł 
(trzysta_szesćdziesiat_osiem zł 10/100) zostaje przeznaczona na bieżącą działalność statutową. 
Załącznik nr 3 + załącznik do uchwały:  sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia.  Uchwałę 
przegłosowano jednogłośnie. 
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UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 
3/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 
działalność w 2015 r.: Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA 
udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2015 r. załącznik do uchwały: protokół 
z kontroli Komisji Rewizyjnej. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie. 
 
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 
4/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej 
za działalność w 2015 r.: Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA 
zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za działalność w 2015 r. załącznik do uchwały: 
sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie. 
 
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 
5/2016 z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sądu 
Koleżeńskiego za działalność w 2015 r.: Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI 
ŁYŻKA MLEKA zatwierdza sprawozdanie Naczelnego Sądu Koleżeńskiego za działalność w 2015 r. 
załącznik do uchwały: sprawozdanie z działalności Naczelnego Sądu Koleżeńskiego. Uchwałę 
przegłosowano jednogłośnie. 
 
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 
6/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie nadania Barbarze Fibinger godności członka 
honorowego Stowarzyszenia: Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA 
MLEKA nadaje godność członka honorowego Barbarze Fibinger. załącznik do uchwały: rekomendacja. 
Uchwałę przegłosowano jednogłośnie. 
 
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 
7/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia planu działań na rok 2016: Walne Zebranie 
Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA przyjmuje ramowy plan działań na rok 
2016. załącznik do uchwały: ramowy plan działań na 2016 rok. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie. 
 
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 
8/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wysokości składki w 2016 roku: Walne Zebranie Członków 
STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA ustala wysokość składki na rok 2016: 60 zł. Uchwałę 
przegłosowano jednogłośnie. 
 
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 
9/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję prezesa zarządu stowarzyszenia: 
Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA postanawia wybrać na 
funkcję prezesa Beatę Katarzynę Dąbrowską. załącznik do uchwały: zgoda kandydata. Uchwałę 
przegłosowano jednogłośnie. 
 
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 
10/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka zarządu stowarzyszenia: 
Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA postanawia wybrać na 
funkcję członka zarządu Izabelę Fietkiewicz-Paszek. załącznik do uchwały: zgoda kandydata. Uchwałę 
przegłosowano jednogłośnie. 
 
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 
11/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka zarządu stowarzyszenia: 
Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA postanawia wybrać na 
funkcję członka zarządu Anetę Teresę Kolańczyk. załącznik do uchwały: zgoda kandydata. Uchwałę 
przegłosowano jednogłośnie. 
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UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 
12/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka zarządu stowarzyszenia: 
Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA postanawia wybrać na 
funkcję członka zarządu Magdalenę Gabrielę Krytkowską. załącznik do uchwały: zgoda kandydata. 
Uchwałę przegłosowano jednogłośnie. 
 
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 
13/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka zarządu stowarzyszenia: 
Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA postanawia wybrać na 
funkcję członka zarządu Jerzego Mariana Szukalskiego. załącznik do uchwały: zgoda kandydata. 
Uchwałę przegłosowano jednogłośnie. 
 
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 
14/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka zarządu stowarzyszenia: 
Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA postanawia wybrać na 
funkcję członka zarządu Beatę Wicenciak. załącznik do uchwały: zgoda kandydata. Uchwałę 
przegłosowano jednogłośnie. 
 
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 
15/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka Komisji Rewizyjnej: Walne 
Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA postanawia wybrać na funkcję 
członka Komisji Rewizyjnej Danutę Teresę Szukalską. załącznik do uchwały: zgoda kandydata. Uchwałę 
przegłosowano jednogłośnie. 
 
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 
16/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka Komisji Rewizyjnej: Walne 
Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA postanawia wybrać na funkcję 
członka Komisji Rewizyjnej Janinę Annę Radomską. załącznik do uchwały: zgoda kandydata. Uchwałę 
przegłosowano jednogłośnie. 
 
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 
17/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka Komisji Rewizyjnej: Walne 
Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA postanawia wybrać na funkcję 
członka Komisji Rewizyjnej Edytę Dorotę Fietkiewicz. załącznik do uchwały: zgoda kandydata. Uchwałę 
przegłosowano jednogłośnie. 
 
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 
18/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka Naczelnego Sądu 
Koleżeńskiego: Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA 
postanawia wybrać na funkcję członka Naczelnego Sądu Koleżeńskiego Aleksandrę Helenę Konieczny. 
załącznik do uchwały: zgoda kandydata. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie. 
 
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 
19/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka Naczelnego Sądu 
Koleżeńskiego: Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA 
postanawia wybrać na funkcję członka Naczelnego Sądu Koleżeńskiego Urszulę Zyburę. załącznik do 
uchwały: zgoda kandydata. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie. 
 
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 
20/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka Naczelnego Sądu 
Koleżeńskiego: Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA 
postanawia wybrać na funkcję członka Naczelnego Sądu Koleżeńskiego Macieja Michalskiego. załącznik 
do uchwały: zgoda kandydata. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie. 
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UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 
21/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka Naczelnego Sądu 
Koleżeńskiego: Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA 
postanawia wybrać na funkcję członka Naczelnego Sądu Koleżeńskiego Tomasza Andrzeja Paszka. 
załącznik do uchwały: zgoda kandydata. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie. 
 
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 
22/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję członka Naczelnego Sądu 
Koleżeńskiego: Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA 
postanawia wybrać na funkcję członka Naczelnego Sądu Koleżeńskiego Magdalene Rzepisko. załącznik 
do uchwały: zgoda kandydata. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie. 
 
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 
23/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia: 
Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA postanawia zmienić pkt. 5 
regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia  
Walne zebranie otwiera przedstawiciel zarządu Stowarzyszenia, a następnie zebrani dokonują wyboru 
trzyosobowego Prezydium Walnego Zebrania (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz). 
Wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ 
ogólnej liczby członków, spośród członków Stowarzyszenia niewchodzących w skład Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej. otrzymuje brzmienie: Walne zebranie otwiera przedstawiciel zarządu Stowarzyszenia, a 
następnie zebrani dokonują wyboru trzyosobowego Prezydium Walnego Zebrania (Przewodniczący, 
Wiceprzewodniczący i Sekretarz). Wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 
głosów osób obecnych na zebraniu, spośród członków Stowarzyszenia niewchodzących w skład Zarządu i 
Komisji Rewizyjnej. 
załącznik do uchwały: regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia ze zmianami. Uchwałę przegłosowano 
jednogłośnie. 
 
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 
24/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku o zmianie zapisu § 4 statutu stowarzyszenia: Walne Zebranie 
Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA postanawia zmienić § 4  statutu 
Stowarzyszenia  
Stowarzyszenie używa okrągłej pieczęci z napisem Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka oraz 
odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych otrzymuje brzmienie: 
Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka oraz odznak i 
pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie. 
 
UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 
25/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku o zmianie zapisu § 28 pkt 1 statutu stowarzyszenia: Walne 
Zebranie Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA postanawia zmienić § 28 pkt 1  
statutu Stowarzyszenia  
Naczelny Sąd Koleżeński składa się z 5 do 10 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród 
wszystkich członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków 
Walnego Zebrania Członków przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania. otrzymuje 
brzmienie: Naczelny Sąd Koleżeński składa się z 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków 
spośród wszystkich członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów osób 
obecnych na zebraniu. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie. 
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W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 odbyły się 4 Zebrania Członków Zarządu  
(5 I, 6 I, 30 VI, 15 XII),  na których podjęto 6 uchwał w następującym brzmieniu 
 

UCHWAŁA ZEBRANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYZKA MLEKA o 
ramowym planie pracy stowarzyszenia w roku 2016 Uchwała 1/2016 z dnia 5 stycznia 2016: Uczestnicy 
Zebrania  Zarządu STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA na spotkaniu 5 stycznia 2016 w 
Cafe Calisia /Al. Wolności 6/w Kaliszu podjęli uchwałę o ramowym planie pracy w roku 2016. Decyzję 
podjęto jednogłośnie. załącznik do uchwały: ramowy plan działań stowarzyszenia na rok 2016 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYZKA MLEKA Nr 2/2016 z dnia 5 stycznia 
2016 roku w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2015: Zarząd STOWARZYSZENIA 
PROMOCJI SZTUKI ŁYZKA MLEKA decyduje, ze nadwyżka finansowa (nadwyżka przychodów statutowych 
nad wydatkami) w wysokości 368,10 zł (trzysta_szesćdziesiat_osiem zł 10/100) zostaje przeznaczona na 
bieżącą działalność statutową. Pieniądze znajdują się na koncie Stowarzyszenia. Uchwałę przegłosowano 
jednogłośnie. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 3/2016 z dnia 5 stycznia 
2016 roku o przyjęciu Magdaleny Rzepisko do stowarzyszenia: 
Zarząd STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA na spotkaniu 05 stycznia 2016 w Cafe Calisia 
/Al. Wolności 6/ w Kaliszu postanawia przyjąć Magdalenę Rzepisko do STOWARZYSZENIA PROMOCJI 
SZTUKI ŁYŻKA MLEKA zgodnie z § 23 ust. 1 statutu. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 4/2016 z dnia 5 stycznia 
2016 roku o przyjęciu Aleksandry Konieczny do stowarzyszenia: Zarząd STOWARZYSZENIA PROMOCJI 
SZTUKI ŁYŻKA MLEKA na spotkaniu 05 stycznia 2016 w Cafe Calisia /Al. Wolności 6/ w Kaliszu postanawia 
przyjąć Aleksandrę Konieczny do STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA zgodnie z § 23 ust. 
1 statutu. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie. 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 5/2016 z dnia 6 stycznia 
2016 roku w sprawie przydziału funkcji w zarządzie: Zarząd STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYZKA 
MLEKA na spotkaniu 06 stycznia 2016 w Cafe Calisia /Al. Wolności 6/ w Kaliszu decyduje o następującym 
przydziale funkcji w zarządzie  stowarzyszenia: wiceprezes – JERZY MARIAN SZUKALSKI, sekretarz – 
IZABELA FIETKIEWICZ-PASZEK, skarbnik – MAGDALENA GABRIELA KRYTKOWSKA, członek zarządu – 
ANETA TERESA KOLAŃCZYK, członek zarządu – BEATA WICENCIAK, prezes stowarzyszenia – BEATA 
KATARZYNA DĄBROWSKA (na podstawie UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 
PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA Nr 9/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru na funkcję 
prezesa zarządu stowarzyszenia).Uchwałę przegłosowano jednogłośnie. 
 

UCHWAŁA ZEBRANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYZKA MLEKA o 
zwołaniu zwyczajnego Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia Uchwała 6/2016 z dnia 15 grudnia 
2016: Uczestnicy Zebrania  Zarządu STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA na spotkaniu 
15 grudnia 2016 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 20 stycznia 2017 roku o godz. 18:00 w pierwszym terminie, a w przypadku braku 
wymaganego kworum o godz. 18:15 tego samego dnia w drugim terminie. Decyzję podjęto 
jednogłośnie. 
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Kalendarz imprez w roku 2016 
 

W 2016 r. realizowaliśmy 3 projekty finansowane przez Urząd Marszałkowski i Urząd Miejski: 
 

• Cykl wydarzeń kulturalnych „zwiersz się z nami pod wieczór” – Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego, umowa nr 75/DK/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 

• VI Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej – Urząd Miejski w Kaliszu, umowa nr 
UA/170/WKST/2016 z dnia 7 września 2016  

• Kaliska Gra Planszowa – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, umowa nr 
DE/104/2016 z dnia 24 października 2016  

 

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, warsztaty literackie 
dla młodzieży (również w ramach programu "Z kulturą przeciw wykluczeniu"). Patronowaliśmy 
konkursom literackim, publikacjom książkowym i artystycznym przedsięwzięciom.  
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Imprezy, spotkania, konkursy, warsztaty w 2016 
 

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. Słowo o bohaterach czytań starannie i rzeczowo przygotowywała 

Maria Florczak, zaprzyjaźniona i z biblioteką, i z łyżką.  

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 2016 roku odbyły się 4 spotkania w Bibliotece i 

towarzyszące im warsztaty w ZSTiE. 

 

• 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] 

 

 

 



 9 

KONKURSY LITERACKIE – zorganizowaliśmy w ramach projektu Cykl wydarzeń kulturalnych „zwiersz 

się z nami pod wieczór” II Konkurs Poetycki im. Rodziny Wiłkomirskich oraz II Konkurs na recenzję , 

a w ramach projektu VI Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej VI Turniej Jednego 

Wiersza im. Wandy Karczewskiej, patronowaliśmy także i ufundowaliśmy nagrody w cyklicznym 

konkursie akcji Okno na poezję organizowanym przez Bogdana Zdanowicza. Przeprowadziliśmy także 

wśród uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu Konkurs na Najlepszą Grę 

Planszową.  
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SPOTKANIA AUTORSKIE – w 2016 odbyły się 3 spotkania autorskie w CKiS w ramach projektu cykl 

wydarzeń kulturalnych zwiersz się z nami pod wieczór: z Urszulą Zyburą, 05.06.2016, z Wojciecham 

Kassem i Januszem Drzewuckim, 17.09.2016 oraz z  Marią Broniewską-Pijanowską, 04.12.2016 (w 

którym współprowadzenie wieczoru powierzyliśmy uczniowi kl. 2 ZSTiE, Wiktorowi Płuciennikowi. 

Spotkania były okazjami do prezentacji twórczości zaproszonych gości, rozmów z nimi i promocji 

książek. Spotkaniu z W. Kassem i J. Drzewuckim towarzyszyła wirtualna wystawa fotografii Macieja 

Michalskiego z podróży do Afryki i rozmowa z autorem 
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W lutym (10.02.) w CKiS odbyło się spotkanie dla uczniów klas pierwszych ZSTiE z okazji XIX Dnia 

Judaizmu w kościele katolickim w Polsce. Uczniowie wysłuchali wykładu Beaty Pilich na temat 

historii judaizmu oraz wierszy w interpretacji Jerzego Szukalskiego i piosenek z repertuaru zespołu 

Rozmark Cafe do słów Izabeli Fietkiewicz-Paszek i Teresy Rudowicz w wykonaniu Patrycji Kliber 

oraz muzyków: Ireny Piechoty: skrzypce, Marek Raczycki: fortepian, Janek Derbiszewski: gitara.  

 

 
 
W maju (14.05) zespół Rozmark Cafe zaprezentował się w CKiS w ramach imprezy pod nazwą 

„Kultura i Sztuka nocą”. Oprócz koncertu, gawędy literackiej Anety Kolańczyk  o Adamie Asnyku i 

otwartej dla publiczności próbie spektaklu, zaprezentowaliśmy rysunki młodej i bardzo 

utalentowanej uczennicy ZSTiE w Kaliszu,  Joanna Michalska.  
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Coroczna CHOINKA POETYCKA (16.12.2016 w filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama 

Asnyka w Kaliszu, ul. Tuwima 10) odbyła się po raz czwarty z udziałem Łyżki Mleka, tym razem  

zaprezentowaliśmy książkę ks. Adama Kraski, a o świąteczne akcenty zadbali Jerzy Szukalski i 

uczniowie ZSTE: Agata Plewińska, Janek Derbiszewski, Piotr Józefiak i Wiktor Płuciennik, który pełnił 

rolę konferansjera wieczoru. 
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05.09.2016 członkowie stowarzyszenia i uczniowie ZSTiE wzięli udział w imprezie dla kaliskiego DPS 

pt. Noce i Dnie – czytamy dla seniorów 

 
 

Ośmioosobowa reprezentacja  stowarzyszenia uczestniczyła w Narodowym Czytaniu Quo Vadis w 

sali recepcyjnej kaliskiego ratusza (03.09.2016) 
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Kaliska Gra Planszowa – projekt dla uczniów ZSTiE, X-XI 2016, w ramach którego odbyło się m.in. 

spotkanie z przewodnikiem kaliskim, dr. Piotrem Sobolewskim, wizyta w Archiwum Państwowym, a 

także spotkanie autorskie Tomasza Kubisa, kaliskiego pisarza, autora kryminałów, 03.11.2016, 

prowadzone przez ucznia kl. 2 ZSTiE, Marcina Madajkę. Jury wyłoniło 2 najlepsze gry planszowe, 

których akcja osadzona jest w wojennym Kaliszu.  

  
 

W 2016 roku ukazały się 2 książki wspierane przez stowarzyszenie (wnioskowaliśmy o ich 

współfinansowanie przez miasto, a członkowie naszego stowarzyszenia współtworzyli obie 

publikacje) ONE DAY IN CALISIA oraz 44739, Wspomnienie o Marii Zarębińskiej – aktorce 
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Stowarzyszenie wzięło udział w wystawie czasowej Kaliszanie piszący, 7-19.06.2016, organizowanej 

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

Karczewskiej 

 

W listopadzie wydaliśmy szóstą już część almanachu podsumowującego sezon działań naszego 

stowarzyszenia, książka rozdawana była jako materiał festiwalowy, trafiła także do bibliotek i 

czasopism kulturalnych.  
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W ramach akcji Prezentujemy Młode Talenty do Patryka Marciniaka dołączyły trzy osoby z kaliskiego 

ZSTiE: Maksymilian Kryszak, Joanna Michalska, Wiktoria Przybecka. Wspieramy ich artystyczne 

działania poprzez publikacje prac, organizację wystaw, pomoc w dotarciu do szerszego odbiorcy, 

kontakty z ogólnopolskimi ośrodkami kultury, pisanie wniosków o stypendia itd.  

 

 

W dniach 4-6.11.2016 odbyło się najważniejsza impreza w roku, VI Ogólnopolski Festiwal Poetycki 

im. Wandy Karczewskiej 

 

Od 4 do 6 listopada 2016 odbyło się już po raz szósty doroczne święto literatury, będące jednocześnie 
podsumowaniem kolejnego sezonu działań Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka. Nazwa 
„poetycki" nie ogranicza naszej oferty, przedsięwzięcie ma charakter interdyscyplinarny, zapraszamy 
miłośników poezji, ale i literatury w ogóle, a także teatru, muzyki, sztuk wizualnych. Jednocześnie 
staramy się konsekwentnie dbać o przywracanie czytelnikom i krytykom twórczości i postaci Wandy 
Karczewskiej. Do listopadowego Kalisza od lat przyjeżdżają twórcy i miłośnicy literatury z całej 
Polski i spoza jej granic. W ciągu 6 edycji festiwalu wystąpiło u nas ponad 120 poetów-gości, a blisko 
250 osób wzięło udział w Turnieju Jednego Wiersza. Każda edycja to także koncert, wystawa 
malarstwa, rękodzieła czy fotografii, spektakle, monodramy, panele dyskusyjne, wykłady, prezentacje 
nowości wydawniczych, nasze publikacje książkowe, udział uczniów szkół średnich, młodych 
recytatorów i aktorów. Jedno jest pewne: impreza wpisała się w kalendarz 
najważniejszych ogólnopolskich wydarzeń literackich, a jej ranga jest coraz znaczniejsza. 

Szósta edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej, jak zawsze, odbyła 
się w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy ul. Łaziennej 6.  Impreza jest finansowana przy 
udziale środków finansowych Miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. 
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PIĄTEK, 4 listopada, podobnie jak w poprzednich edycjach, rozpoczęliśmy prezentacją Grupy 
Literycznej na Kreche, czyli ogólnopolskiej, nieformalnej grupy twórców (adeptów poezji, prozy, 
krytyki literackiej, fotografów, muzyków, malarzy), istniejącej od 2011 r., wg pomysłu Łucji 
Dudzińskiej, poetki z Poznania, liczącej obecnie kilkaset osób, które – jak na stronie Krechy określa 
jej pomysłodawczyni – dbają o bezinteresowne upowszechnianie i promocję twórczości. Na festiwalu 
Grupa wystąpiła po raz trzeci, tym razem w sześcioosobowym składzie. Marek Czuku  (Łódź), poeta, 
krytyk, publicysta, autor 11 tomów poetyckich – w roli gospodarza – prezentował twórczość swoich 
krechowych przyjaciół. Anna Baśnik  (Sieradz), animatorka kultury, autorka kilku książek 
poetyckich, w tym wydanych w serii Biblioteka Łyżki Mleka Slajdów. Justyna Koronkiewicz 
(Studzienna k/Polanicy Zdroju), poproszona o autoprezentacje, mówi: „Słowa czuję w sobie jak 
uderzenia szamańskiego bębna. Są dla mnie energetyczną wibracją, dzięki której mogę przekazać to, 
co jest we mnie, na zewnątrz. Z nadzieją, że trafią do ludzi, którzy staną przed tymi słowami jak przed 
lustrem i zobaczą w nich…siebie". O wierszach z jej debiutanckiego tomu poetyckiego pt. Szamanka 
prof. Leszek Jazownik pisał: „potrafią czytelnika o-czarować i za-uroczyć. Źródłem ich uroku i 
poetyckiej mocy oddziaływania jest niewątpliwie panująca w nich po trosze bajeczna, ale przede 
wszystkim pełna mistycyzmu aura. Poetka, zafascynowana pierwotnymi formami kultu, widzi w 
formach tych praźródło poezji". Twórcy legitymujący się już niemałym dorobkiem, laureaci 
konkursów, jednak przed debiutem książkowym, Anna Nawrocka (Zawidów k/Zgorzelca), autorka 
wierszy i opowiadań, i Wojciech Michalec (Piotrowice-Granice Głębowskie k/ Krakowa), który 
mówi o sobie: handlowiec, rolnik,  żeglarz, poeta, prozaik. Niespodzianką był udział Tomasza 
Fellmanna, który dotarł do nas ze Szkocji (mieszka tam od ponad 10 lat). Fellmann debiutował ponad 
30 lat temu na antenie Polskiego Radia i na łamach Nike. Wydał tomiki poetyckie: Próba ocalenia 
(1987), Od-do (1989) i powieść eksperymentalną Droga na wołkach przez mąkę (1996). Współzałoży-
ciel grupy literackiej Stowarzyszenia Artystycznego „W zmowie”, współtwórca, reżyser i aktor Grupy 
Teatralnej „Bez kompromisu” (lata 80-te XX wieku).  
 
 
 

 
Kolejny punkt programu, Stolik Romy Jegor, czyli rozmowa z 2 poetami i prezentacja ich 
najnowszych tomików. Roma Jegor (Mikołów) – poetka, którą kilka lat temu gościliśmy na 
spotkaniu autorskim, w ubiegłym roku zadebiutowała w Kaliszu również w roli moderatorki festiwalu 
prezentując książkę Jarosława Trześniewskiego-Kwietnia; tym razem poprosiliśmy ją o rozmowę z 
Grzegorzem Kielarem (Tarnowskie Góry), autorem  3 książek poetyckich: I chyba lepiej tak (2011), 
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Skrajem (2014) oraz Węzły, węzełki (2016), a także z Leszkiem Żulińskim (Warszawa), 
zaprzyjaźnionym od lat z naszą organizacją (jest Członkiem Honorowym Stowarzyszenia Promocji 
Sztuki Łyżka Mleka) i z samym festiwalem. Żuliński wydał ponad 30 książek poetyckich i 
krytycznoliterackich, ponad 3 tys. publikacji prasowych, jest redaktorem, dziennikarzem prasowym i 
telewizyjnym. Roma Jegor rozmawiała z poetami o ich najnowszych książkach (Węzły, węzełki 
Kielara i Pani Puszczalska Żulińskiego). 
  
 

 
 

        
W kolejnej odsłonie festiwalowego piątku: Cezary Sikorski (Szczecin) – autor 6 tomów poetyckich i 
kilku książek eseistycznych, poeta, filozof, wydawca. Właściciel Zaułka Wydawniczego Pomyłka – 
na festiwal przygotował dwie premiery, swój Południk i najnowszą książkę Anny Marii Musz Lot nad 
miastem. Anna Maria Musz (Trzebnica) pracuje jako copywriterka, prowadzi własną agencję 
reklamową. Lot nad miastem (2016) to jej czwarta książka. Temperatura tej dyskusji i mnogość 
niuansów, które wyłoniły się w trakcie ożywionej dyskusji: trudno uwierzyć, ale wydawca i Jego 
autorka spotkali się na żywo po raz pierwszy.  



 19 

 
Książka Anny Musz, jak wszystkie firmowane przez Zaułek Wydawniczy Pomyłka (a w ciągu 5 lat 
działalności oficyny ukazało ich się ok. 50), jest perełką edytorską, do czego oczywiście przyczyniły 
się także ilustracje. Naturalnie przeszliśmy więc do kolejnego punktu, wernisażu prac ich autorki, 
Anny Marii Rusinek. Rozmowę poprowadził Krzysztof Schodowski (to jego prace towarzyszyły 
naszej pierwszej wystawie festiwalowej w 2012 r.!) Anna Maria Rusinek (Imielin k/Katowic), 
absolwentka Akademii Pedagogicznej na wydziale  Malarstwa Instytutu Sztuki w Krakowie pod 
kierunkiem prof. Stanisława Sobolewskiego. Tworzy zarówno drobne formy malarskie, jak i duże 
płaszczyzny figuralne. Obecnie zajmuje się aktem i portretem w malarstwie. Artystka brała udział w 
licznych wystawach indywidualnych, a jej prace znajdują się w kolekcjach i zbiorach prywatnych w 
kraju, Europie i za oceanem. Anna Maria Rusinek zajmuje się również pracę pedagogiczną, prowadzi 
profesjonalne warsztaty malarstwa i rysunku dla kandydatów na studia artystyczne. Rozmowie 
towarzyszył krótki pokaz multimedialny z pracami artystki, a wystawę grafik i obrazów można było 
oglądać w Sali Studio przez cały festiwal.  
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W 2016 r. ukazały się dwie książki, z którymi w jakiś sposób związane jest nasze stowarzyszenie. 
Aneta Kolańczyk w kolejnej prezentacji o nich właśnie mówiła.  

 
  
W książce 44739. Wspomnienie o Marii Zarębińskiej – aktorce życie tytułowej bohaterki odtwarza 
ze wspomnień jej córka, Maria Broniewska-Pijanowska. Pierwsza część książki to rozmowa Anety 
Kolańczyk z Marią Broniewską-Pijanowską. Ilustracją wspomnień są liczne zdjęcia z rodzinnego 
archiwum. Druga część książki zawiera Opowiadania oświęcimskie, które Zarębińska pisała w obozie. 
Maria Broniewska-Pijanowska jest Honorową Członkinią Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka 
Mleka, nie dojechała na festiwal, mimo że była gościem kolejnych kilku edycji, ponieważ do Kalisza 
wybiera się 4 grudnia, wtedy organizujemy w CKiS wieczór poświęcony książce. 
One Day in Calisia – to więcej niż książka. Wielowymiarowy dialog przeszłości z tu i teraz. Migawka 
aparatu Krzysztofa Micha zamknęła w kadrach odbicia budynków, miejsc, ludzi, sytuacji. Pozwoliła 
przeniknąć się wzajemnie obrazom i historiom, które opowiedział poeta, Paweł Łęczuk. Bohaterem 
opowieści jest Kalisz. Takiego prezentu dotąd nie mieliśmy. Hołd, dzięki któremu miasto wzbogaca 
się o szczególny portret. W ub. r. na festiwalu dwukrotnie obejrzeliśmy spektakl One Day in Calisia, z 
towarzyszeniem muzyki Jakuba Jabłonki. Spektakl spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem 
publiczności. Trudno nam było pogodzić się z tym, że to dosłownie One Day in Calisia. Artyści 
obiecali wrócić do nas z książką. Udało się. Dzięki wsparciu UM Kalisza udało się ją wydać. Mich i 
Łęczuk „tłumaczyli się" – skąd pomysł, by akurat Kalisz opisać (nie jest tajemnicą, że afekt do 
naszego miasta rodził się przy okazji kolejnych edycji festiwalu), skąd pomysł, by zdjęcia były tak 
nieoczywiste, a teksty mieszały perspektywy historyczną i dzisiejszą. Opowiadali też o planach – 
„Odbiciach" kolejnych miast.  
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Po oficjalnym otwarciu festiwalu przez Beatę Dąbrowską, przyszedł czas na kolejną premierę 
książkową, prosto z drukarni przyjechały „Rozmowy z piórami" (III). Wydaniu pierwszej z nich 
towarzyszyła promocja na festiwalu w 2013, wtedy pojawili się Leszek Żuliński, Karol Samsel, Jerzy 
Suchanek i Izabela Fietkiewicz-Paszek; przy części III – autorka, Beata Patrycja Klary (Gorzów 
Wlkp.), wróciła na kaliską scenę z dwiema bohaterkami. Krystyna Caban (Gorzów Wlkp.),  Aneta 
Kolańczyk, czyli Teresa Rudowicz (Kalisz) zdradzały kulisy powstania „Rozmów", ich – jak mówi 
Klary – ostatniej części. Beata Patrycja Klary tak pisała o wywiadach i swoich rozmówcach wydając 
pierwszą cześć książki: „Blaskiem Rozmów z piórami są ludzie. Ci wszyscy anonimowi, którzy 
zainspirowali mnie swoimi pytaniami do jej napisania, oraz jej bohaterowie. Pomysł narodził się na 
jednym ze spotkań poetyckich z moimi wierszami. Ktoś z sali zapytał: a kogo pani dzisiaj czyta? Jakie 
nazwiska warto znać? Opowiedziałam bez namysłu: Fijałkowska, Samsel, Suchanek, Rolando, 
Fietkiewicz, Żuliński, a i kim był Furman trzeba wiedzieć. A potem uświadomiłam sobie: przecież ja 
ich wszystkich znam! A skoro tak, to mogę z nimi porozmawiać i w ten sposób przybliżyć 
czytelnikom". Minęło kilka lat, idea pozostała, z małą modyfikacją: w drugiej części rozmówcami 
Klary byli wyłącznie mężczyźni, a w trzeciej – kobiety.  
 
 

 
 
 
Kolejny punkt to swego rodzaju klamra dnia, powrót do autorów związanych z Grupą Literyczną na 
Krechę. Tym razem Marek Czuku, moderator pierwszego panelu, wrócił jako poeta. Wierszami z 
ostatniego tomiku pt. Igły i szpilki (2016) nawiązał poetycki dialog z Dorotą Nowak (Nowy 
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Tomyśl). Dorota, absolwentka matematyki, rachunkowości i finansów oraz psychologii, biegaczka, a 
nadto poetka, autorka 2 książek poetyckich: Na dwa (2012) i opium (2015), była gościem festiwalu po 
raz trzeci. 

 

 
 

Na finał pierwszego dnia festiwalu przenieśliśmy się na Dużą Scenę, a tam: Na pełnym morzu. 
Tegoroczny spektakl to autorskie odczytanie tekstu Sławomira Mrożka przez znanego nam z 
wcześniejszych adaptacji teatralnych – Macieja Michalskiego. Tym razem widzów zaproszono na 
wyspę, na której trzej rozbitkowie (w ich role wcielają się Paweł Siemiński, Sergiusz Gołyski i 
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Jurek Szukalski) toczą specyficzną walkę o przetrwanie. Nieprzypadkowo w ich tekstach znajdują 
się odniesienia do naszej codzienności, gdyż autora tekstu już wcześniej można było identyfikować 
jako gorzkiego, choć satyrycznego wizjonera i proroka, ale nade wszystkiego wnikliwego obserwatora 
rzeczywistości. Do trójki bohaterów dołączają z pomocą postaci dramatu odtwarzane przez 
Włodzimierza Garsztkę, Adama Kaletę, a nawet samego reżysera przedstawienia, Macieja 
Michalskiego.  
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SOBOTA, 5 listopada, 
 
tradycyjnie rozpoczęła się Turniejem Jednego Wiersza im. Wandy Karczewskiej – ponad 30 
poetów walczyło o nagrody finansowe, a także o Grand Prix: statuetkę Wandy, unikatową, corocznie 
projektowaną i wykonywaną przez kaliskiego artystę, Włodzimierza Ćwira . Skrót protokołu 
Turnieju Jednego Wiersza: Jury w składzie przewodniczący – Leszek Żuliński, członkini – Roma 
Jegor, członkini – Anna Maria Wierzchucka, sekretarz – Aleksandra Konieczny po wysłuchaniu 
34 wierszy postanowiło przyznać I Nagrodę – Markowi Stachowiakowi, II Nagrodę – Dawidowi 
Staszczykowi, III Nagrodę – e/e Joannie Chachule i Magdalenie Gałkowskiej oraz 5 
równorzędnych wyróżnień dla Przemka Janiszki, Grzegorza Kielare, Justyny Koronkiewicz, 
Czesława Markiewicza, Anny Nawrockiej. W kategorii Przed Debiutem nagrodę otrzymał 
Krzysztof Schodowski, a w kategorii Poeta z Kalisza nagrodę – Krzysztof Martyna .  

      
 
Niewątpliwie ciekawostką jest, że dwie statuetki zamieszkają pod jednym dachem, wraz z ich 
zdobywcami (Beata Patrycja Klary – rok 2012, Marek Stachowiak – rok 2016)  
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Tradycją festiwalu stało się tzw. podsumowanie sezonu, Beata Wicenciak i Tomasz Paszek: 
corocznie przypominają w skrócie, co działo się kulturalnie za sprawą Łyżki Mleka od ostatniego 
festiwalu.  

 
 
Poza prezentacją: Promocja debiutanckiej książki Joanny Chachuły (Sieradz) pt. Czarny kot, 
rozstrzygnięcie II Konkursu Łyżki Mleka na Recenzję i II Konkursu Poetyckiego im. Rodziny 
Wiłkomirskich i – wręczenie dyplomów. Skrót protokołu z posiedzenia Jury II Konkursu na 
Recenzję: Jury w składzie: Tadeusz Olszewski, Karol Samsel i Beata Wicenciak po zapoznaniu się 
z nadesłanymi na konkurs recenzjami jednogłośnie postanowiło przyznać następujące nagrody:  I 
miejsce Patrycja Jarosz, II miejsce Kazimierz Rink  i Anna Mochalska, III miejsce Magdalena 
Gałkowska i Krzysztof Martwicki . Karol Samsel – podobnie jak w ub. roku – gratulując 
Laureatkom i Laureatom, dziękował wszystkim uczestnikom konkursu i odczytał laudację – 
komentarz jurora: Podobnie jak w roku ubiegłym, także w tym jurorzy nie mieli żadnych wątpliwości 
w kwestii przyznania pierwszego miejsca. Tegoroczna zwycięska recenzja to omówienie tomu 
Krzysztofa Micha i Pawła Łęczuka, One Day in Calisia, projektu, którego nieoczywiste dno, 
nietrywialną głębię odsłania Patrycja Jarosz. W porównaniu do recenzji z ubiegłego roku (i tamtą rok 
temu Jarosz zwyciężyła nad swoimi konkurentkami i konkurentami) w tej uderza jednak znamienny 
lakonizm, rodzaj wypracowanego przez Autorkę eseistycznego wyciszenia (jakże cenna to cecha, i 
jaka wbrew pozorom – architektoniczna!). Autorzy One Day in Calisia zawdzięczają Jarosz 
przekonujące pogłębienie swojego projektu. Z jednej strony bowiem w oczach Jarosz i dzięki oczom 
Jarosz jest to projekt liryki zaangażowanej – antybedekerowskiej, wymierzonej przeciwko 
niemoralności literackiej turystyki i podróżowaniu jako aktowi specyficznej demoralizacji. Z drugiej – 
to zamysł liryki w jakiś sposób dyskutującej z flaneuryzmem, z tradycjami monumentalnego 
modernistycznego spacerowania po Paryżu Charles’a Baudelaire’a, z Pasażami Waltera Benjamina. 
Z trzeciej strony (bo jest i strona trzecia) – One Day in Calisia to „kaliski projekt antymimetyczny” 
(potężne słowa), a więc grający nie tylko z manierami naśladowniczymi, lecz także – z całą ideą 
naśladownictwa rzeczywistości przez literaturę. Nie da się więc tego żadnym sposobem 
zakwestionować – Patrycja Jarosz jest erudytką. Ma także rzadką zdolność wprowadzania swojej 
literackiej aktualności w tradycję przeszłości intelektualnej, kulturowej, filozoficznej i artystycznej, w 
tym wypadku: modernistycznej zwłaszcza. Potrzeba takich głosów i takich recenzentów. Nie tych, 
którzy do znudzenia „skandują” miejsca, do których zmierzamy, ale tych, którzy z trudem, 
skrupulatnie, pieczołowicie i z wysiłkiem „artykułują”, „sylabizują”, „odzwierciedlają” fragment po 
fragmencie miejsca, skąd przychodzimy. Karol Samsel 
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Skrót protokołu z posiedzenia Jury II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rodziny 
Wiłkomirskich . Jury w składzie: Wojciech Kass (przewodniczący), Aneta  Kolańczyk i  Tadeusz 
Olszewski po zapoznaniu się ze 146 zestawami nadesłanych wierszy postanowiło przyznać zgodnie z 
regulaminem nagrody następującym autorom: I nagroda: Marcin Królikowski, II nagroda: Janusz 
Lisicki, III nagroda:– Grzegorz Kielar, III nagroda: Czesław Markiewicz, dwa równorzędne 
wyróżnienia po Marek Stachowiak i Ewa Włodarska. W Kategorii muzyczna – I nagroda: Dawid 
Jung, wyróżnienie: Anna Piliszewska. 
 

  
 
W tej części zaproponowaliśmy także wystawę prac Wiktorii Przybeckiej . Wiktoria (rocznik 1999) – 
koleżanka z klasy Joanny Michalskiej, której prace pokazywaliśmy w ubiegłym roku – autorka grafik, 
które mogliśmy oglądać w trakcie festiwalu, o sobie mówi tak: Jestem uczennicą Zespołu Szkół 
Techniczno-Elektronicznych – Technikum nr 4 w Kaliszu, rozwijam swoje umiejętności i pasje w 
klasie o profilu grafika komputerowa. Jeszcze nie wiem, czy i jak wiąże z tym przyszłość, ale od dawna 
ciągnie mnie w tym kierunku. Mimo tego, że jestem osobą mało energiczną i bardzo spokojną, 
uwielbiam szalony świat festiwali muzycznych i dźwięków instrumentów smyczkowych, głównie 
wiolonczeli. Usłyszeliśmy także komentarz Krzysztofa Schodowskiego do prac Wiktorii – i 
zaproszenie do prezentacji grafik młodej artystki w Salonie Literackim. 
 

 
 
Po piątkowej prezentacji szczecińskiego Zaułka Wydawniczego Pomyłka przyszła pora na 
warszawskie wydawnictwo ANAGRAM. ANAGRAM  powstał w 1991 r. z myślą o miłośnikach 
poezji. W seriach miniatur można znaleźć utwory najwybitniejszych poetów świata, jak i poezję nieco 
zapomnianych twórców, poezję wciąż jednak żywą i ważną, np. lirykę z kręgu Orientacji Poetyckiej 
Hybrydy. Wydawnictwo przypomina także poezję Kochanowskiego, Norwida, Staffa, Leśmiana, 
Wojtyły, Twardowskiego, Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej, lirykę francuską, rosyjską niemiecką i inne 
równie piękne utwory. Magdalena Koperska  w rozmowie z Izą Fietkiewicz-Paszek i Leszkiem 
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Żulińskim, który nakreślił krótko historię wydawnictwa przez pryzmat przyjaźni z Jerzym Lesieniem 
Koperskim, założycielem ANAGRAMU i niezwykłą postacią zarówno literatury, jak i życia 
literackiego 60-tych i 70-tych lat ub. wieku. Po śmierci ojca Magdalena Koperska przejęła oficynę i 
kontynuuje tradycję. Rozmowa dotyczyła jednak nie tylko historii, ale – a może przede wszystkim – 
nowości wydawniczych, w tym książek Dariusza Dziurzyńskiego i Anny Nowaczyńskiej, których 
wieczór autorski organizowaliśmy kilka lat temu, a także debiutu Zdzisława Mikłaszewicza i 
kolejnego tomu poezji Gabriela Leonarda Kamińskiego. Magdalena Koperska gościła po raz trzeci na 
festiwalu, w ub. roku prezentowała książki Tadeusza Olszewskiego i Anny Marii Kowalskiej, a dwa 
lata temu – wznowienie unikatowego zbioru erotyków Emila Zegadłowicza. 
 

    
 

 
 
I powrót do wydawniczego Szczecina, a precyzyjniej: do szczecińskiego wydawnictwa, którego celem 
jest (czytamy na stronie) „promowanie ambitnej współczesnej polskiej poezji i prozy. Takich, które 
nie mają i nie chcą mieć nic wspólnego z tym, co uchodzi za literaturę w świecie rynku i reklamy". 
Iza Fietkiewicz-Paszek zaprosiła do panelu pt. Literatura w Dobrej Formie  – autorów 
wydawnictwa FORMA. Od 2000 r. FORMA wydała ponad 200 tytułów, na festiwalu udało nam się 
przedstawić kilka z nich O swoich książkach mówili: Bogusław Kierc (Wrocław), Dorota Ryst 
(Warszawa), Karol Samsel (Ostrołęka/Warszawa), Grzegorz Strumyk (Łódź), Łukasz Suskiewicz 
(Częstochowa). Karol Samsel – w podwójnej roli, autora i współmoderatora – komentował kolejne 
prezentowane tomy, ale także prezentował kwartalnik EleWator, którego oboje, z Izabelą 
Fietkiewicz-Paszek, są współpracownikami. Zachęcali, by zaglądać do pisma, w którym oprócz 
najnowszej prozy i poezji zarówno uznanych, jak i debiutujących autorów znaleźć można teksty 
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literackie przetłumaczone na język polski, szkice o literaturze i jej najwybitniejszych twórcach, a 
także eseje, listy, felietony i recenzje. 
 
Karol Samsel – poeta, krytyk literacki, filozof, dr nauk humanistycznych. Adiunkt w Zakładzie 
Literatury Romantyzmu Wydziału Polonistyki UW, doktorant w Instytucie Filozofii i Socjologii UW, 
członek Polskiego Tow. Conradowskiego. Laureat nagrody im. W. Broniewskiego (2010) i zdobywca 
statuetki im. W. Karczewskiej (2011). Redaktor działu esejów i szkiców w kwartalniku eleWator. 
Wydał m.in. tomy wierszy: Dormitoria  (2011), AltissimumAbiectum  (2012), Dusze jednodniowe  
(2013),  Więdnice (2014), Prawdziwie noc (2015), Jonestown (2016) i monografię Norwid – Conrad. 
Epika w perspektywie modernizmu (2015).  
Strumyk Grzegorz – poeta, prozaik, artysta malarz i fotografik. Wyróżniony w konkursie Fundacji 
Kultury Promocja Literatury Polskiej (1999). Dwukrotnie nominowany do Paszportu Polityki. Był 
stypendystą Ministerstwa Kultury (2001). Jego powieść Łzy została adaptowana i wyreżyserowana 
przez Filipa Zylbera dla Teatru TV. Wydał tomy poetyckie: Bezspojrzenie (1994), Le 
Rutki (2009), Re_Le Rutki (2010), zbiory prozy: Zagłada fasoli (1992), Podobrazie (1997),  Patrzeć i 
patrzeć (2002), Kra  (2016) oraz powieści: Kino-Lino (1995),  Łzy (2000), Pigment  (2002) 
i Nierozpoznani (2008). 
Bogusław Kierc – poeta, krytyk literacki,  aktor, reżyser, pedagog. Ukończył studia na Wydziale 
Aktorskim w PWST w Krakowie. Debiutował jako poeta w 1961. Jako aktor związany jest 
Wrocławskim Teatrem Współczesnym, jako reżyser – z Teatrem Banialuka w Bielsku-Białej. W 1965 
zagrał jedną z dwóch głównych ról w filmie Andrzeja Wajdy Popioły, Krzysztofa Cedro. W latach 
1990-1992 – dyrektor artystyczny Teatru Współczesnego w Szczecinie. W Szczecinie wyreżyserował 
kilka sztuk m.in. Żona Lota Szymborskiej, Figle Kobiet Szekspira, Klątwa Wyspiańskiego oraz 
Wzniosły upadek Anioła wg Przybosia. Wiele lat wykładał w PWST im L. Solskiego we Wrocławiu. 
Wydał 25 tomików poezji, ostatnie to Rtęć (2010), Bazgroły dla składacza modeli latających (2010), 
Manatki (2013). Opracował: Wiosny dziejowe Juliana Przybosia (wybór tekstów), Rafał 
Wojaczek Utwory zebrane.  
Dorota Ryst – poetka. Współzałożycielka Stowarzyszenia Salon Literacki, zajmującego się 
popularyzacją i promocją polskiej poezji; z-ca prezesa. Organizuje i prowadzi warsztaty i spotkania 
poetyckie. Redaktor naczelna Internetowej Gazety Kulturalnej Salon Literacki i jedna z redaktorów 
Serii Wydawniczej Salonu Literackiego. Laureatka VIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 
Refleksy (I miejsce, 2016). Tomy wierszy: Odmiana przez przypadki (1999), widoczki. wiersze 
bezwstydne (2005), czasunek (2009), Punkty przecięcia  (2011) i Część planu (2014), Sample 
story (2016).  
Łukasz Suskiewicz – prozaik. Wydał powieści: Egri Bikaver (2009),  Zależności (2015) i zbiór 
opowiadań Mikroelementy (2016). 
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Leszek Żuliński zaprezentował kolejnego autora Zaułka Wydawniczego Pomyłka: Piotr Tenczyk 
(Orzesze k/Mikołowa) – aktor, reżyser i literat, autor książek: Wiersze o ludziach (2013), Poemat o 
czasie przeżytym (2015), Odyseja (2016 – premiera książki na festiwalu).   
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Wieczór autorski Mirki Szychowiak, która w rozmowie z Teresą Rudowicz prezentowała (przy 
wsparciu Karola Samsela) wiersze i opowiadania z najnowszych książek. 
 

 
 

  
 
Mirka Szychowiak (Księżyce pod Wrocławiem). Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 
im. Jacka Bierezina. Publikowała w Obrzeżach, Nowej Okolicy Poetów, Cegle, Szafie, Trumlu, 
Arteriach, Arkadii, Dyskursie, Odrze.  Laureatka kilkunastu ogólnopolskich konkursów poetyckich. 
W 2005 r. ukazał się tomik Człap story, w 2010 r. kolejne dwa: Jeszcze się tu pokręcę (nominacja do 
Nagrody Literackiej Nike 2011) oraz Proszę nie płakać (główna nagroda w OKP Malowanie 
słowem). W 2015 r. ukazał się czwarty tom poetycki – Gustaw znikąd oraz debiut prozatorski Mirki –
 Gniazdozbiór. W tym samym roku została finalistką Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. W 
październiku 2016 ukazał się piąty tomik poetycki autorki – Jakie to życie jest krępujące. Jej teksty 
znajdują się w antologii dolnośląskiej literatury Rozkład jazdy, w Warkoczami. Antologia nowej 
poezji;   przetłumaczone na język ukraiński, znalazły się w tomie Nielegalny prąd. Antologia wierszy 
wrocławskich i podwrocławskich w wyborze Jacka Bieruta, a tłumaczone na język angielski – w 
dwujęzycznej antologii Free over blood oraz w European Literature Network.. Mirka Szychowiak 
była dwukrotnie naszym gościem – w marcu 2011 roku (spotkanie autorskie z cyklu zwiersz się z 
nami pod wieczór) oraz w listopadzie 2011 (I Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej). 
21:30 Koncert zespołu Świt Żywych Muzyków 
 



 34 

 
 
Świt Żywych Muzyków to nowoczesne brzmienie, autorska muzyka, teksty stylizowane gwarą 
warszawską. Zespół – jak twierdzi autorka tekstów, Anna Maria Wierzchucka (zdobywczyni 
ubiegłorocznej statuetki Wandy Karczewskiej!) – powstał bo musiał i działa do dzisiaj. Poetyckie 
teksty piosenek podszyte gwarą warszawską zainspirowały lidera zespołu do stworzenia ciekawej 
formy folku miejskiego. Autorska muzyka interesująco zinstrumentalizowana, unosząca się na 
wierszach o ludzkich losach i cierpieniu, z dużą dawką dystansu i humoru, pozostawia w słuchaczu 
niezatarte wspomnienia.  
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NIEDZIELA, 6 listopada  
Karol Samsel: „Wanda Karczewska – próba syntezy monograficznej”.  

 
Tradycyjny już akcent festiwalowy przypominający naszą patronkę. Nikt nie zrobi tego lepiej niż dr 
Karol Samsel – historyk literatury, filozof, poeta, adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej Wydz. 
Polonistyki UW. Wydał 10 tomów wierszy. Współredagował prace poświęcone Norwidowi i Fredrze, 
członek Polskiego Towarzystwa Conradowskiego, prezes Warszawskiego Koła Norwidologicznego 
oraz Koła Literatury i Kultury Modernizmu. Redaktor działu esejów i szkiców kwartalnika eleWator, 
a od początku, odkąd zajęliśmy się badaniami nad życiem i twórczością Wandy Karczewskiej, 
redaktor serii wydawniczej stowarzyszenia Powrót do Karczewskiej.  
Członek Honorowy Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka. 
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Jerzy Szukalski prezentuje: bajki Teresy Rudowicz (Anety Kolańczyk) i Anny Sity 
 

 
 
Teresa Rudowicz, poetka, regionalistka, animatorka kultury, autorka tekstów piosenek – prezentuje 
się w kolejnej odsłonie: jako autorka bajek dla dzieci. Krótkich, rymowanych. Zabawnych i mądrych. 
Zaskakujących i wzruszających. Dla dużych i małych. Do wierszowanych historyjek o zwierzętach (i 
nie tylko) niezwykłe ilustracje stworzyła Anna Sita – ilustratorka książek dla dzieci i młodzieży, 
podręczników językowych, pracowała jako animatorka w Poznańskim Studiu Filmów Animowanych, 
gdzie wykonywała również dekoracje do filmów animowanych. Zajmuje się grafiką komputerową, 
ceramiką i szkłem unikatowym. 
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Jako ostatni punkt programu: Na pełnym morzu Sławomira Mrożka raz jeszcze – czyli powtórka 
sobotniego spektaklu. 

 
 
Konferansjerem festiwalu był Wiktor Płuciennik , uczeń 2 klasy ZSTiE w Kaliszu. Na zdjęciu wraz z 
prezes stowarzyszenia, Beatą Dąbrowską. Uczniowie ZSTiE (Agata Plewińska, Piotr Józefiak i 
Wiktor Płuciennik) wraz z Beatą Wicenciak i Jerzym Szukalskim prezentowali teksty gości festiwalu. 
 

 
 
Prezes Zarządu         Sekretarz Zarządu 
 


