Sprawozdanie z działalności za rok 2005
W roku 2005 Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” prowadziło działania i
realizowało projekty, które można podzielić na 4 bloki tematyczne:
I blok tematyczny: PROGRAM STYPENDIALNY „MECENAT”
•

kontynuowano (8 rok) program stypendialny „Mecenat”

•

Na rok szkolny 2005/2006 Komisja stypendialna przyznała 11 stypendiów: 4 stypendia
dla studentów po 240 zł miesięcznie i 7 stypendiów dla licealistów po 170 zł
miesięcznie.
T.K. „Echo Pyzdr” udzieliło pożyczkę stypendystce Agacie S. w wysokości 2 500 zł w
celu umożliwienia podjęcia studiów w Austrii w ramach programu Komisji Europejskiej
pn.: Sokrates-Erasmus. Dnia 20 września 05 umorzono spłatę w/w pożyczki w kwocie
1 800 zł, jak również umorzono odsetki. Powodem było wzorowe wywiązywanie się z
umowy i zasad projektu.
stypendystka Edyta N. zakończyła z sukcesem studia dzienne na wydziale matematyki
na UAM w Poznaniu. Została przyjęta na studia doktoranckie. Będzie to pierwszy
doktorant programu „Mecenat”. Decyzją Komisji Stypendialnej będzie nadal wspierana
przez program.
stypendystka Agata S. kończąca studia na wydziale Ochrony Środowiska przy UAM w
Poznaniu zakończyła pobyt semestralny na podobnym wydziale w austriackim
Salzburgu. Jej wyjazd był możliwy dzięki wsparciu z „Macenatu”. Stypendystka
zaliczyła wszystkie przedmioty na obu uczelniach w ciągu jednego semestru. Uzyskała
tytuł magistra z oceną: 5. Wygrała konkurs na staż zawodowy ogłoszony przez
krakowską firmę „Philips Morris”, po czym aplikowała o staż zawodowy z dziedziny:
ochrona środowiska – w Niemczech. Wygrała półroczny staż z Fundacji im.
Nowickiego.
Stypendystka II roku studiów europeistyki w Toruniu Anna K. otrzymała staż
oferowany przez sponsora programu „Mecenat”. Odbyła płatny staż w Warszawie w
firmie „Jobpilot” od 4tego lipca do 5 sierpnia 2005.
T.K. „Echo Pyzdr”
wyposażyło (poprzez czasowe użyczenie) najbardziej
potrzebujących stypendystów (2 osoby) w używane komputery, uzyskane z Banku II
Ręki w W-wie i doposażone ze środków programu „Mecenat”.
udało się utrzymać niezależność organizacji od lokalnych polityków przy jednoczesnym
wsparciu ze strony osób indywidualnych i przedsiębiorców
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•

•

•
•
•

II blok tematyczny: „GRUPA ORNITOLOGICZNA”
•

Grupa Ornitologiczna. Od 7 lat, w każdy weekend kwietnia i maja skupia się grupa
miłośników przyrody, co daje im wiedzę i znajomość przyrody oraz motywację do jej
ochrony. T.K. „Echo Pyzdr” również w roku 2005 prowadziła wyprawy ornitologiczne
dla tych osób.

III blok tematyczny: „GRANICA”

•

•

•
•

•

•

Konkurs dla młodzieży na udział w warsztatach filmowych. Utworzona komisja
konkursowa opracowała i ogłosiła regulamin konkursu oraz termin przyjmowania
zgłoszeń. Konkurs ogłoszono w szkołach i gablocie T.K. „Echo Pyzdr”. Do warsztatów
zakwalifikowano 12 osób. Warsztaty trwały od dnia 30 kwietnia 2005 do 6 maja 2005.
W tym czasie uczestnicy zapoznawali się z techniką powstawania filmów i stworzyli
własną etiudę filmową - 10 minutową pt: „Granica”. Oficjalna prezentacja etiudy
nastąpiła dnia 28 maja 2005. Na pokaz zaproszeni zostali m.in. sponsorzy projektu.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy ukończenia warsztatów z podpisami osób
prowadzących. (Film był prezentowany dnia 17 lutego 2006 podczas festiwalu
filmowego: „Prowincjonalia” we Wrześni.) Uczestnicy warsztatów zwiedzali także
ośrodek telewizji TVP 3 Poznań oraz Studio Filmów Animowanych w Poznaniu.
podpisano umowę ze studiem filmowym Media Film. W ramach umowy Media Film
zapewniło pokazy filmowe (3 seanse) z cyklu: „Kino nasze i naszych sąsiadów” w
terminie od 30 kwietnia do 2 maja. Pokazy otwarte dla zmotoryzowanych odbywały się
na zrekonstruowanej granicy rosyjsko-pruskiej.
zorganizowano wystawę tradycyjnego rzemiosła (1 maja 05)
podjęto współpracę ze szkołami i określono sposób ich uczestnictwa w imprezie:
„Jarmark rzemiosła i filmu”. Do współpracy przystąpiły szkoły gmin: Pyzdry i
Kołaczkowo, czyli gmin „przygranicznych”. W konkursie rysunkowym wzięło udział
około 100 dzieci, a w konkursie na stracha na wróble – około 40 dzieci i młodzieży.
zrealizowano spektakl: „Budujemy mosty łączące, burzymy mury dzielące”. Wzięło w
nim udział około 60 osób. Składał się z kilku elementów, z których najważniejsze to:
„Pochód 1 majowy”, happening: „Galeria strachów”, happening: „Burzymy mury
dzielące”.
Przeprowadzono konkursy: „Zbuduj stracha na wróble” oraz „Narysuj stracha” .

IV blok tematyczny: PROMOCJA:
•
•

•

projekty realizowane w swoich środowiskach przez stypendystów „Mecenatu”
promowane były w mediach ogólnopolskich, m.in.: w radiu ogólnopolskim, w
programach: I, II, i III.
Promocja w mediach. Największe wydarzenia medialne wiążą się z filmem z cyklu:
„Polska z bocznej drogi”. Film nosi tytuł: „Mecenasi z Pyzdr” i prezentowany był w
listopadzie 2004 w programie 1 TVP. Kolejne wydarzenia to programy radiowe
nadawane w rozgłośniach ogólnopolskich: Pr 1 („Jak lot w kosmos”), Pr 3 („W
poszukiwaniu inspiracji”) oraz Radio Bis („Wystarczy kiwnąć palcem”). Autorką
reportaży jest pani Hanna Bogoryja – Zakrzewska. Ostatnio prezentowany reportaż
(kwiecień 2005) w programie 1 radiowym nosił tytuł: „Na przykład w Pyzdrach”.
Ponadto działalność T.K. „Echo Pyzdr” prezentowana była w wielu gazetach, w tym o
zasięgu ogólnopolskim.
Działania promocyjne nie planowane. W styczniu 2005 r. jeden z członków zarządu
T.K. Echo Pyzdr wziął udział w wyborach uzupełniających do Senatu RP. Został
zaproszony przez Towarzystwo Samorządowe w Koninie. Kampania polegała na
promowaniu idei państwa obywatelskiego oraz działań organizacji pozarządowych i
liderów lokalnych. Przy użyciu prywatnych środków kandydata wydany został folder
wyborczy promujący m.in. działania T.K. Echo Pyzdr oraz program stypendialny
„Mecenat”. Ukazał się cykl reklam w telewizji lokalnej i lokalnym radiu. Odbyło się

także kilkanaście spotkań z wyborcami, którym prezentowano nowy pogląd na
funkcjonowanie Senatu. Przyniosło to efekty w postaci większej liczby członków
stowarzyszenia i większego zainteresowania działalnością T.K. Echo Pyzdr.
•
2006 „Spotkanie z Ameryką” oraz II Międzynarodowe warsztaty filmowe „SZTUKA ŁĄCZY”
2007 „Karawana Jedności”, w tym 4dniowe międzynarodowe spotkanie na Granicy młodzieży twórczej z
prowincji
2007 wizyta studyjna w krajach Azji Centralnej (Tadżykistan, Kirgizja, Kazachstan) oraz rewizyta
2007 wizyta studyjna przedstawicieli Grupy Mecenat w Hiszpanii
2007 wizyta studyjna przedstawicieli zamku Kempehl (Brandenburgia, Niemcy) w siedzibie organizacji

