
 
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU 

Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Skrzynki 

z dn. 28 grudnia 2015 r. - Skrzynki 

Obecni: 

1. Rashel Talukder – Prezes Zarządu 

2. Izabela Paluszak – Członek Zarządu 

3. Tomasz Szymoszyn – Członek Zarządu 

4. Zuzanna Paluszak – Członek Stowarzyszenia 

5. Piotr Zakrzewski – Członek Stowarzyszenia 

6. Anna Szymoszyn – Członek Stowarzyszenia 

7. Anita Zakrzewska – Członek Stowarzyszenia 

Porządek obrad: 

 Omówiono sprawę udziału Stowarzyszenia w projekcie sołeckim o roboczej nazwie „Skrzynki Kultury”,  

w tym przede wszystkim: 

 a. Sposób pozyskania funduszy na zorganizowanie zajęć dla dzieci i mieszkańców wsi w zakupionych 

kontenerach, 

 b.  Anna Szymoszyn wystąpiła z propozycja współpracy Kontener Art z Poznania, 

 c. Omówiono sprawy podłączenia do konteneru prądu, wody i kanalizacji, 

 d. Zuzanna Paluszak przekazała informację, że pozyskała wolontariuszkę do montażu filmu o projekcie 

„Skrzynki Kultury”, 

 e. Film na pozyskanie funduszy na w/w projekt postanowiono zrealizować techniką lib dub. Film powinien 

trwać 3-5 minut. 

Scenariusz filmu 

Kamera zaczyna od tablicy skrzynki od Niepruszewa i po drodze napotyka mieszkańców wsi, którzy wykonują 

różne aktywności kulturalne siedząc na zewnątrz, co ma pokazać brak miejsca do wspólnej kreatywnej 

aktywności. Następnie kamera dojeżdża ul. Dworcową do miejsca gdzie ma stać kontener. Tam zgromadzony 

tłum chcemy „skrzynek kultury” i zamiast muzyki jako podkład będzie użyta narracja informująca o sposobie 

spożytkowania zebranych na ten cel funduszy. 

 f. Zuzuanna Paluszak poinformowała zebranych o możliwości pozyskania funduszy na rzecz celów 

stowarzyszenia z funduszy gminnych, 

 g. Tomasz Szymoszyn pracując nad projektem opisującym OZ bukowińsko-mosiński. W tym celu ustalono, 

że należałoby udrożnić szlak niebieski prowadzący z wsi Skrzynki do Żarnowca. Szlak ten wymaga przecinki 

leśnej i odbudowania kładki biegnącej przez rzekę Samicę. W celu rozpropagowania szlaku i ozu 

zaproponowano zorganizowanie biegu przełajowego. 

 h. Piotr Zakrzewski zaproponował Logo stowarzyszenia: 

 Izabela Paluszak zaproponowała na logo użycie części ozu biegnącego nad Skrzynkami. Na ten temat 

przebiegła dyskusja. Logo ma składać się z części ozu, pałacu i napisu Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi 

Skrzynki – W krainie ozu. Forma logo – rysunek. W tym celu Piotr Zakrzewski i Izabela Paluszak 

zaproponowali pozyskanie w tym celu funduszy. 

 Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się w dn 10 stycznia 2016 r. o g. 18 w domu u Rashela Talukder. 


