
SPRAWOZDANIE 

z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Młodego Artysty PUER DOCILIS 

za okres 25.10.2017 - 15.09.2021 

Corocznie zdaję naszej społeczności szczegółowe sprawozdanie za mijający okres, a dziś 
muszę nim objąć całą - i to przedłużoną - kadencję, pozwolę sobie niniejszym na pewne 
uproszczenie. By się nie powtarzać, szczegółowo zajmę się okresem od  1.01.2021 - 
15.09.2021 (sprawozdanie za czas 18 listopada 2019 - 31 grudnia 2020 przesyłałam w 
lutowym głosowaniu walnego zgromadzenia internetowego), a okres całej kadencji obejmę 
raczej refleksją .  
 W okresie sprawozdawczym (osiem i pół miesiąca bieżącego roku) przyjęto do 
Stowarzyszenia  jednego nowego członka, skreślono 2, a zatem stan na dzień dzisiejszy 
wynosi 31. Zarząd i Komisja Rewizyjna pracowały w niezmienionym składzie. Zgodnie ze 
statutem walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze winno mieć miejsce w październiku/
listopadzie 2020 r. - jednak pandemia covid-19 nam to uniemożliwiła, a wszyscy 
członkowie Stowarzyszenia dwukrotnie głosowali nad przeniesieniem terminu tak, by był 
zgodny z reżimem sanitarnym. Poskutkowało to przedłużeniem kadencji obecnych władz. 
Głosowania miały miejsce 30 sierpnia 2020 i 20 lutego 2021. Dzisiejsze walne zebranie, 
trzecie w tej kadencji - jeśli nie liczyć głosowań wszystkich członków nad zmianą terminu 
(wówczas będzie to piąte), Zarząd postanowił ze względów bezpieczeństwa odbyć również 
w formie internetowej. 
 W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 7 posiedzeń i podjął 12 uchwał. Na 
stypendia artystyczne rozdysponowaliśmy kwotę 4400 zł dla 8 uczniów a na jednorazowe 
1200 zł również dla 8 dzieci. Wspomogliśmy jedno dziecko kwotą 650 zł z funduszu 
stypendialnego Solniczka. Ufundowaliśmy nagrody dla 42 laureatów w szkolnego konkursu 
internetowego „Co w trawie piszczy” - były to t-shirty z logo konkursu (kwota 632,-). Kwoty 
wydawane na obsługę administracyjną mieszczą się każdego roku w kwocie poniżej 50,- zł.  
 Festiwal dla Dzieci w Jankowicach planowaliśmy odbyć z powodu pandemii w 
formie internetowej, jednak komitet organizacyjny zdecydował po rzetelnym rozeznaniu, 
że pokonanie wszystkich związanych z tym procedur pochłonie nieproporcjonalną ilość 
czasu i nie będzie dla dzieci wyczekiwaną atrakcją. Festiwal zatem pauzował. 
 Przedszkole Plastonutki dzięki nieocenionemu zaangażowaniu dyr. Iwony 
Kłosińskiej szczęśliwie przebrnęło okres lockdown’u - ze względu na obostrzenia, grupa 
sześciolatków pożegnała się z nami w czerwcu bogatym filmikiem. Od września mamy 39 
dzieci w trzech oddziałach. Dzięki pozyskanym transzom z tarczy antykryzysowej 2.0 
możliwe było przeprowadzenie remontu szatni i jednej sali oraz wymiana w niej 
wyposażenia mebli. Nie było możliwości prowadzenia zajęć południowej rytmiki, 
podjęliśmy jednak w tym roku próbę powrotu do tej formy - jest ona w trakcie organizacji, 
a do prowadzenia zajęć pozyskaliśmy p. Annę Bogusławską. Od strony finansowej 
Przedszkole - jak dotychczas - jest zabezpieczone i w pełni płynne finansowo. 
 Niniejszym składam serdeczne podziękowania za wieloletnie członkostwo i liczne 
prace na rzecz Puer Docilis państwu Agnieszce i Piotrowi Marszałkiewiczom. Informuję 



też, że współpraca Zarządu i dyrekcji Przedszkola z księgową p. Katarzyną Gawrońską-
Żylewicz dostarcza nam wiele satysfakcji i pewności co do rzetelnego i terminowego dbania 
o nasze finanse. 
 Czteroletnia, o rok przedłużona, kadencja władz Stowarzyszenia przebiegła bez 
niespodzianych wydarzeń (pomijam covid), a w zakresie swych działań pozostawała w 
wypracowanych od lat ramach: prowadzenie Przedszkola Artystycznego Plastonutki, 
organizacja Festiwalu Muzycznego dla Dzieci, fundowanie stypendiów artystycznych i 
socjalnych, wspomaganie szkoły w realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego (m.in. 
nagrody w konkursach, użyczanie konta). Wydarzeniem jednostkowym był jubileusz 
naszego 20-lecia i zorganizowane wokół tego: koncert, konkurs dla naszych milusińskich, 
przyznanie tytułu członka honorowego p. Krystynie Majorowicz i wydanie drugiego tomu 
książki o naszej szkole. Nie udało się zrealizować aktualizacji/wymiany strony internetowej 
- założona w 2002 r. i przeorganizowana w 2009 r. - obecnie nie ma możliwości czytelnego 
wprowadzania wiadomości, stąd można powiedzieć, że strona nie działa w zasadzie od 
dwóch lat.  Skład wybranego w 2017 roku zarządu nie uległ zmianie, w Komisji Rewizyjnej 
z powodu rezygnacji członkowskiej wymieniono jedną osobę - dziękuję p. Arkowi 
Zielińskiemu za wieloletnią pracę społeczną w tym organie. 
 Udaje się Stowarzyszeniu trwać i działać, choć dziś realia i potrzeby są zupełnie 
różne od tych w roku założenia - a to dzięki przynależności Państwa, Członków, do naszego 
grona i zaangażowaniu kilku osób (często wieloletnie!) w wykonywanie koniecznych prac 
organizacyjnych. Tu specjalnie gorące podziękowania dla Nich. Wydatki z uzyskiwanych 
przez Zarząd funduszy w mijających czterech latach pozwoliły na ufundowanie stypendiów 
artystycznych (26890,-), fundowanie nagród w organizowanych przez szkołę konkursach, 
warsztatach itp. (7273,-), zorganizowanie obchodów naszego dwudziestolecia (7852,-) i 
wypłatę stypendiów socjalnych „solniczka” (4145,-). Apeluję w tym momencie o 
zorganizowanie zbiórki/zbiórek na Solniczkę, bo na tym koncie mamy 26 złotych… 
 Nasi następcy będą musieli rozważyć problemy działania przedszkola - dziś 
konkurencyjnych placówek jest sporo, a brak parkingu i placu na wolnym powietrzu są 
coraz większą dolegliwością. Z drugiej strony jesteśmy placówką bardzo rzetelnie dbającą o 
wszechstronny rozwój milusińskich i zapewniamy stałą pracę kilkunastu osobom… 
Festiwal dla Dzieci, choć w swej formule jest wyjątkowy, też ma dziś ogromną konkurencję 
w innych formach kulturalnych a liczba szkół biorących w nim udział znacznie spadła. 
Dobrze byłoby przeorganizować jego formułę i zawęzić adresatów do naszych uczniów i 
przedszkolaków. Jest też mniej potrzeb ze strony szkoły, przy której działamy, jednak 
cieszy nas to, że czasem okazujemy się niezbędni i niezastąpieni. 

Poznań, 15 września 2021 r.                                                Prezes Maria Stankowiak 
 


