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Załącznik do uchwały nr 14/2011 
o zatwierdzeniu planu pracy na 2012 

 
Kalisz, 29 grudnia 2011  

 

Ramowy plan pracy STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁY śKA MLEKA  

na rok 2012 

 

Planuje się zrealizowanie następujących imprez: 

 

1) comiesięczny cykl spotkań poetyckich „zwiersz się z nami pod wieczór”  

– spotkania autorskie z udziałem młodzieŜy ponadgimnazjalnej i studentów, łączone z muzyką i 

wernisaŜami prac. Spotkania będą często dwugłosem (np. styczeń: Aleksandra Słowik i Cezary 

Sikorski, luty: Roma Jegor i Krzysztof Tomanek).  

(styczeń-grudzień 2012) 

 

 

2) I Kaliski Tygiel Kulturowy Była tu kiedyś ulica Złota 

- spektakl oparty o teksty Kaliszan / związane z Ŝydowskim Kaliszem  

- spotkanie autorskie  

- koncert łódzkiego zespołu klezmerskiego „Klezmerando” 

- prelekcja o Ŝydach kaliskich  

- prezentacja multimedialna (zdjęcia i historyczne dokumenty).  

/nagranie płyty CD i DVD z koncertu/  

(24 marca 2012) 

 

 

2) II Kaliski Tygiel Kulturowy Pamiętajcie Daragana 

– spektakl teatralny w całości oparty o powieść Kaliszanki (Anety Ponomarenko) 

- koncert zespołu „Wowa z Charkowa” 

- prelekcja o dziewiętnastowiecznym Kaliszu,  

- prezentacja multimedialna (zdjęcia i dokumenty) 

/nagranie płyty DVD z koncertu/ 

(20 października 2012) 
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5) Festiwal Działań Artystycznych im. Marii Konopnickiej  

połączony z Kaliskim Konkursem na Utwór dla Dzieci  

- finał konkursu na utwór literacki dla dzieci 

- finał konkursu na ilustracje dzieci do konkursowych utworów 

- koncert orkiestry dziecięcej 

- festyn dla dzieci 

- wydanie antologii podsumowującej konkurs 

(konkurs: październik 2011 – marzec 2012,  

festiwal: 1 czerwca 2012,  

antologia: do końca 2012) 

 

4) II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POETYCKI IM. WANDY KARC ZEWSKIEJ 

1) spektakl słowno-muzyczny pt. „Listy do Seweryna” oparty o poezję i niepublikowaną 

korespondencję pisarki z Sewerynem Pollakiem  

2) premiera ksiąŜki „Listy do Seweryna” (Zaułek Wydawniczy Pomyła ze Szczecina) 

3) rozmowa krytyków literackich – prezentacja rocznych badań nad twórczością i Ŝyciem 

W. Karczewskiej, prelekcja krytycznoliteracka, prelekcja na temat kaliskich wątków w 

twórczości W. Karczewskiej  

4) Slam poetycki  

5) II Turniej Jednego Wiersza im. Wandy Karczewskiej (nagrody finansowe + statuetka 

im. W. Karczewskiej) 

6) podsumowanie rocznego cyklu spotkań autorskich – prezentacje w wykonaniu autorów, 

młodzieŜy i studentów Wydziału Artystycznego UAM i (koncert w oparciu o teksty 

poetyckie gości) 

7) wieczór autorski  

8) monodram Barbary Janas-Dudek „Zakład pracy chronionej” 

9) wydanie antologii podsumowującej sezon działań stowarzyszenia 

(16-17 listopada 2012) 

 

Plan pracy jest otwarty, jego realizacja uzaleŜniona jest od wysokości dotacji, które 
stowarzyszenia uzyska w ciągu roku. Poszczególne punkty mogą ulegać modyfikacji, 
rozbudowaniu bądź okrojeniu. Kalendarz i program cyklu „zwiersz się z nami pod 
wieczór” oraz programy pozostałych imprez są ustalane na spotkaniach zarządu z 
miesięcznym (spotkania autorskie) / dwumiesięcznym (pozostałe przedsięwzięcia) 
wyprzedzeniem.  


