
PROTOKÓŁ
z walnego zebrania sprawozdawczego

Towarzystwa Miłośników Kętrzyna z dn.
22.03 .2017 r.

Zebranie otworzyła pani Prezes M.Skibińska proponując wybór 
przewodniczącego. Zaproponowano p.Zofię Werner , a sekretarza P.Halinę 
Małachowską. Obie .kandydatury przyjęto przez aklamację. 
Przewodnicząca zebrania zapoznała członków z porządkiem obrad. Nie 
wniesiono zmian i porządek przyjęto jednogłośnie.

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Uchwal i Wniosków. 
Zgłoszono:,

  P.Janinę Muszak,
P.Jarosława Tomczaka 
P.Ryszarda Gudza

W/wym osoby wyraziły zgodę na pracę w Komisj .
arzystąpiono do głosowania , Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.
Sprawozdanie z pracy merytorycznej TMK za rok 2016 złożyła 
p.H.Małachowska / w załączeniu/.
Sprawozdanie finansowe za rok 2016 złożyła P.Krystyna Szerszeń. 
Wystąpiła z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium za 
2016r. Przystąpiono do głosowania:
za przyjęciem sprawozdania merytorycznego -19 osób, 
przeciw -O głosów
 wstrzymało się -o głosów 
sprawozdanie finansowe
za przyjęciem -19 osób 
  przeciw   O głosów
 wstrzymało się - O głosów
 Przystąpiono do dyskusji:
p.Prezes poinformowała zebranych o podwyżce odpłatności za prowadzenie 
księgowości TMK/do 246 zł/ z powodu zwiększenia ilości rachunków. Zapytała 
również o pomysły nazakup nagród do konkursu krasomówczego, ponieważ 
otrzymane pieniądze należy rozdysponować do m-ca VI, sam konkurs odbędzie 
się w XI br.
P. B. Starzyńska zaproponowała, by nagrody były w formie bonów i to 
niekoniecznie do realizacji w księgarni.

Pan A.Sobczak poinformował,  że powiat ma pieniądze na działalność organizacji
pozarządowych  i  TMK  może  się  zwrócić  o  dofinansowanie.  P.J.Tomczak
zaproponował stworzenie strony internetowej TMK. P. K.Trejbszo założy tę stronę
społecznie,  a  koszt  opłaty  wyniesie  100  rocznie.  P.Z.Werner  zgłosiła  inicjatywę
konkursu na temat ciekawostek miasta . i powiatu -temat może być adresowany do
wszystkich grup wiekowych.  Głos zabrała  p M.Rutkowska w sprawie propozycji
prelekcji w MBP o rodzinie Kętrzyńskich w jej wykonaniu.

P.Werner zauważyła, źe można nagrać na płytce zdjęcia Kętrzyńskich ,co 
ułatwiłoby pracę p.Marii., z tym pomysłem zgodziła się p.H.Krakowiak, 
stwierdzając, że również tekst mógłby być nagrany. P.Starzyńska 
zaproponowała, aby taką prelekcję wygłosić w każdej szkole jeden raz w m-cu w



ramach lekcji wychowawczych. P. B.Rutkowska zachęciła do wznowienia 
prezentacji TMK na corocznym czerwcowym święcie organizacji 
pozarządowych , bo przecież Towarzystwo ma niemały dorobek .który można 
zaprezentować mieszkańcom miasta.

Głos zabrała p. Elżbieta Wąsik prezentując przygotowany do druku tomik 
poezji p.Stanislawy Łozińskiej.Tytuł zbioru „Nostalgię". Zamieszczonych zostanie 
10 prac p.Z.Lipskiej w kolorze czarno bialym, bo barwne ilustracje znacznie 
podwyższyłyby koszt wydania. Poprosiła p.B.Starzyńską o dodatkową korektę aby 
wyeliminować drobne błędy i przeoczenia. Pani Starzyńska wyraziła zgodę.
P. A .Sobczak zabierając głos w dyskusji wspomniał o swojej pracy w Wikipedii na

temat braci polskich działających na terenie Warmii i Mazur. Ogółem napisał
ponad 3 tys.artykułów Na tym dyskusję zamknięto. Przystąpiono do podjęcia

uchwał;
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego:
za przyjęciem sprawozdania      19 głosów 
przeciw                         O głosów 
wstrzymało się                   O głosów 
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za przyjęciem wniosku Komisji 
Rewizyjnej   19 głosów
 przeciw                                   O głosów •
 wstrzymało się                             O głosów 
W sprawach różnych :
głos  zabrała  p.  Maria  Rutkowska  mówiąc,  że  w Ossolineum we Wrocławiu
znajdują się niewydane wiersze W,K.etrzyńskiego , a w związku z przypadającą
w 2018 r. setną rocznicą śmierci patrona miasta TMK mogłoby
zwrócić się do instytutu w celu zrealizowania wydania tekstów Kętrzyńskiego.   
/ P. Skibińska ztwierdziła , że w tej sprawie należy zainteresować władze 
miast ,poniewaź mają większe możliwości działania. P.Skibińska podziękowała 
p.Bronisłaie Rutkowskiej za prelekcję o 3 poetkach i poprosiła, aby każdy z 
członków TMK postarał się przygotować jakiś ciekawy temat na zebrania , aby 
były one inspirujące. P.Skibińska zaprosiła wszystkich członków na spektakl w 
kinie „Gwiazda" na 26.III: zachęciła tez do przystąpienia do wystawy w KCK pt.
„Kętrzyn dawniej i dziś".

P.Sobczak zaproponował, aby zebrać przepisy kulinarne osób które przybyły ze 
wschodu i pamiętają dawne regionalne potrawy. P.Rutkowska przypomniała 
wystawę „z wileńskiego kuferka" ,na którejś materialne rzeczy przybyszów z 
różnych stron do Kętrzyna. Wobec braku głosów w dyskusji ,p. Przewodnicząca 
Walnego Zebrania Sprawozdawczego-Z.Werner- zamknęła zebranie.

Kętrzyn 22.03.2017r                                                        Protokołowała


