PROTOKÓŁ Nr 1/2013
Z ZEBRANIA
Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II" w Wiesbaden

W dniu 7 stycznia 2013r. odbyło się zebranie Towarzystwa Przyjaciół
Fundacji Jana Pawła II w Wiesbaden, oraz komitetu organizacyjnego koncertu
charytatywnego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu.
Ad.1

Obrady otworzył ks. dr Adam Prorok opiekun duchowy towarzystwa
witając serdecznie członków oraz zaproszonych gości.
Ad.2
Ks. dr Adam Prorok w imieniu przewodniczącego zarządu odczytał
protokół z posiedzenia założycielskiego Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana
Pawła II, które odbyło się w Wiesbaden w dniu 9.12.2012 r. (protokół jest
dostępny będzie na stronie internetowej www.jp2.pmk-wiesbaden.eu.
Po odczytaniu sprawozdania przewodniczący otworzył dyskusję. Nie zgłoszono
żadnych uwag i pytań, sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.
Ad. 3
W kolejnym punkcie przewodniczący przedstawił informację o wysokości
składek członkowskich i terminie wpłat. Zgodnie ze Statutem termin uiszczania
składek na bieżący rok to 31 stycznia. Ustalono wysokość składek
członkowskich, która wynosić będzie 30 Euro od osoby.
Ad.4
Przewodniczący poinformował zebranych o założeniu tymczasowego
konta bankowego, gdzie można uiszczać wpłaty tytułem składek członkowskich
oraz darowizn.
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Ad.5

Następnie głos zabrał Wielki Przeor na Niemcy Orderu św. Stanisława,
oraz członek zarządu Towarzystwa Tadeusz v. Lison na temat organizacji
koncertu dobroczynnego w maju tego roku , którego data miałaby być
powiązana z drugą rocznicą Beatyfikacji Jana Pawła II.
Pod dyskusję poddano termin koncertu.
Po szerokiej dyskusji postanowiono, że dzień 5 maja 2013 będzie
najstosowniejszym terminem. Jednocześnie ustalono, że dzień ten będzie
uroczyście obchodzony w związku z drugą rocznicą Beatyfikacji papieża Jana
Pawła II.
Porządek dnia 5 maja 2013r przedstawia się następująco:
12:00 Uroczysta Msza św.
13:30 Rozpoczęcie festyn kościelny (Bufet, muzeum mobilne - inne atrakcje do
zaplanowania)
18:00 Koncert dobroczynny w kościele św. Rodziny.
Przewodniczący poddał pod dyskusję propozycję sprowadzenia muzeum
mobilnego z Krakowa z Centrum JP II z pamiątkami Jana Pawła II,
jednocześnie podjął się realizacji tego przedsięwzięcia.
Dolne pomieszczenia kościoła, postanowiono przeznaczyć dla zaproszonych
gości koncertu.
Rezerwacją sali zajmie się ks. dr Adam Prorok.
Za zgodą wszystkich obecnych, zadecydowano, że organizację koncertu
dobroczynnego obejmie PARAMUSIX Orderu św. Stanisława, ze wzglądu na
doświadczenie w tej dziedzinie oraz dla wykorzystania swego pozytywnego
prestiżu jaki posiada, co znacznie uprości dostęp do sponsorów i
zainteresowania większej rzeszy publiczności.
Ad.6
Daniel von Lison, przedstawiciel Orderu św. Stanisława przewodniczący
projektu PARAMUSIX, zapoznał zebranych ze szczegółami organizacji koncertu
i spraw z tym związanych. W związku z posiadanym doświadczeniem w
organizowaniu takich imprez, starał się zwrócić uwagę zebranych na ważne
punkty związane z organizacją koncertu. Nie należy zapominać o
rozreklamowaniu koncertu.
Następnie uznano jednomyślnie, że sukces koncertu zależny jest nie tylko od
sukcesu artystycznego ale także od frekwencji i sprzedanych biletów.
Tutaj podkreślono, że bardzo ważną sprawą jest znalezienie sponsorów bez
których organizacja koncertu na taką skalę jest praktycznie niemożliwa.
Uzyskane od sponsorów pieniądze pozwolą na przygotowanie koncertu na
odpowiednim poziomie i pokrycie wszystkich niezbędnych kosztów.
Wiemy, że koncert charytatywny ma na celu zebranie jak największego
dochodu, który można by przeznaczyć na założone cele.
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Przyjęto, że powinniśmy rozprowadzić ok. 400 biletów (z tego 50 bezpłatnych
dla gości honorowych).
Przedstawiciele kościoła zapewnili, że kościół jest w stanie pomieścić taką ilość
słuchaczy.
Następnie ustalono cenę biletu na poziomie 25 Euro.
Za sprzedaż biletów będzie odpowiedzialna pani Agata Kuchajewicz.
Punktem kontaktowym dla telefonicznej rezerwacji biletów będzie pan Jacek
Kuchajewicz pod nr. telefonu: 0611/3417788.
Bilety można także rezerwować drogą internetową pod adresem:
mail@paramusix.org.
Pod dyskusję poddano objęcie patronatu honorowego nad koncertem przez
Oberbürgermeister Wiesbaden i biskupa Limburga.
Kwestię tą pozostawiono do rozpatrzenia na następnym zebraniu.
Następnie omawiano sprawy reklamowe tj. opracowanie plakatu i flyerów
informacyjnych. Wykonania projektu podją się Tadeusz v. Lison.
Sprawę opracowania listów zapraszających gości honorowych przekazano ks.
Adamowi Prorokowi i panu Tadeuszowi v. Lison.
Wszyskie ww osoby wyraziły zgodę na realizację wyznaczonych zadań.
Ad.7
Przewodniczący poinformował zebranych o nowej stronie internetowej
Stowarzyszenia, zachęcając zebranych do współpracy w zakresie zbierania i
przekazywania materiałów do publikacji.
Ad.8

W zebraniu wzięło udział 5 nowych osób, cztery osoby złożyły prośby o
przyjęcie w poczet członków Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
przy PMK Wiesbaden.
Ad.9
W związku z organizowanym na dzień 5 maja koncertem
dobroczynnym, zaproponowano, aby na bieżąco informować wszystkich
członków oraz osoby zaangażowane w organizację o stanie przygotowań i
przebiegu prac.
Ad.10
Termin następnego zebrania komitetu organizacyjnego wyznaczono na
dzień 21 stycznia 2013r na godz. 17.00.
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Ad.11
W związku z wyczerpaniem punktów porządku zebrania przewodniczący
podziękował obecnym za uczestnictwo zamykając zebranie.

Wiesbaden 7 stycznia 2013r.

Protokołował:
Tadeusz v. Lison

Przewodniczący Zarządu
Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
Jacek Kuchajewicz
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