ECHO PYZDR
Rozwiń skrzydła swojego regionu z...
Towarzystwem Kulturalnym
„Echo Pyzdr”
T. K. „Echo Pyzdr” działa od 1996 w obszarach
edukacji, kultury, demokratyzacji i rozwoju lokalnego. Nagrodzone m.in. Pro Publico Bono
/2003/, Optimus Hominum /2004/, Medalem
Komisji Edukacji Narodowej RP /2009/; uhonorowane przez Ambasadora Ukrainy /2001/,
Ministra Kultury Mołdawii /2012/. W roku 2012
organizację odwiedził w Pyzdrach Prezydent RP
Bronisław Komorowski, a w roku 2013 Ambasador Republiki Mołdowy.

Początek działań to plenery polsko-ukraińskie „Sztuka Łączy”, co zintegrowało środowisko Pyzdr do współpracy. Ktoś gościł młodzież
w domu, ktoś użyczał miejsca na zajęcia artystyczne, ktoś dopomógł w organizacji wystaw,
aukcji i happeningów. To plenery zaowocowały
powstaniem w 1996 r. organizacji o nazwie: Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr”.
Nazwa organizacji „Echo Pyzdr” pochodzi
od nazwy gazetki prowadzonej w latach 19912003 przez dzisiejszą prezes Wiesławę Kowalską.
W roku 2004 stowarzyszenie zarejestrowało
się jako organizacja o statusie pożytku publicznego /OPP/, by umożliwić wsparcie ze strony
Darczyńców Jednego Procenta.

„Galeria Strachów” na Granicy
Ważną cechą TK „Echo Pyzdr” jest odporność
na „grantozę”, co oznacza, że organizacja nie
startuje we wszelkich konkursach grantowych,
lecz jedynie w tych, które są zgodne z jej misją.
W „Rytmie Smaku” z grupą z Turcji
„Karawana Jedności” z Francuzami

Spektakl „Granica” w Lisewie
Happening „Anty GMO” w Poznaniu

Obywatele
Stypendyści
Towarzystwa
Kulturalnego
„Echo Pyzdr”
Zorganizowanie programu stypendialnego nie jest trudne.
Zorganizowanie programu dobrego, skutecznego, mającego
realny wpływ na spowodowanie zmiany w życiu stypendysty
- to już zupełnie inne wyzwanie...
W roku 1998 pojawili się w Pyzdrach pierwsi stypendyści i krąg miejscowych osób, które w sposób systematyczny
i konsekwentny rozpoczęły organizowanie wsparcia dla zdolnej młodzieży z okolic Pyzdr, a od kilku lat z terenu Puszczy
Pyzdrskiej. Do roku 2013 TK „Echo Pyzdr” udzieliło stypendiów
około 110 osobom na kwotę ponad 300 000 zł, na które złożyli
się darczyńcy indywidualni i instytucjonalni.
Towarzystwo Kulturalne Echo Pyzdr wspiera młodzież licealną i studentów finansowo oraz merytorycznie wzmacniając
umiejętności społeczne i kwalifikacje niezbędne w dobrej
edukacji.
Program stypendialny „MECENAT” Towarzystwa Kulturalnego Echo Pyzdr należy do najskuteczniejszych w Polsce
ze względu na walor aktywizacji młodzieży. Otrzymał wiele
prestiżowych nagród za kształtowanie elit Polski, a w marcu
2012 odwiedził stypendystów Prezydent RP Bronisław Komorowski.
Program stypendialny „MECENAT” realizowany przez TK
Echo Pyzdr wyróżniają dwie cechy: indywidualne podejście
do potrzeb stypendystów oraz aktywizowanie poprzez pracę projektową indywidualną i zespołową na rzecz lokalnego
środowiska. Stypendium to nawiązanie współpracy, pretekst
do wspólnego działania. Nie jest to darowizna socjalna, lecz
inwestycja społeczności lokalnej w jej utalentowanego przedstawiciela i członka.
Stypendyści angażują się w pracę na rzecz innych, kreują
i realizują indywidualne projekty społeczne, projekty wspólne
dla całej grupy stypendystów oraz uczestniczą, jako wolontariusze, w projektach realizowanych przez TK „Echo Pyzdr”.
Program „Mecenat” to samonapędzające się koło stanowiące
cykl rozwoju społeczności lokalnej, bowiem wszyscy członkowie stowarzyszenia – organizatorzy Programu – także pracują
społecznie.
Alumni Programu otrzymują posag takiej treści:
„Ludzki umysł zawiera w sobie największą potęgę świata.
Dotyczy to także modlitwy, wiary, pewności siebie i wytrwałości.
Nieważne ile razy przyjdzie wam wykonywać daną rzecz – róbcie
ją dotąd, dopóki nie zostanie dobrze zrobiona. Wierzcie w siebie,
niezależnie od tego ile negatywnej energii sprowadza was w dół.
Odrzućcie ją i pamiętajcie: będziecie tym, kim chcecie być. A po
stokroć najważniejsze to pozostać człowiekiem skromnym. Tak
skromnym jak nowo narodzone dziecko. Nigdy nie dajcie się ponieść pysze ani dumie. To zguba ludzkości”.
Michael Jackson
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Agata Agaciak
Tytuł naukowy? w trakcie zdobywania tytułu magistra - V rok na
UAM w Poznaniu.
Poprzednie prace? od 2011 r.
staż w Kancelarii Radcy Prawnego
w Poznaniu, wolontariat w Studenckiej Poradni Prawnej, od 2010
wolontariat w Wydziałowym Centrum Wolontariatu.
Pochodzę z... Brudzewa, małej wsi
w Puszczy Pyzdrskiej.
Poszukiwania naukowe? studiuję prawo, piszę pracę magisterską
pod kierunkiem prof. UAM dr hab.
Joanny Haberko. Fascynuje mnie
przede wszystkim prawo cywilne, te jego aspekty, w których nie
wszystko zostało jeszcze wyjaśnione i te, w których doktryna wciąż
jest w sporze.
Co robię, gdy nie studiuję? Fascynuje mnie świat, który często
najłatwiej skomentować mi w formie poetyckiej. Zostały wydane
trzy tomiki moich wierszy.
Aspiracje karierowe? uzyskanie
tytułu radcy prawnego, a następnie wykonywanie tego zawodu.
Chciałabym pracować naukowo,
a jako prawnik publikować, komentować orzecznictwo i tworzyć
nowy głos doktryny.
W jakiej instytucji chciałabym
pracować? z organizacją lub instytucją, która zajmuje się pomocą
młodym ludziom uzdolnionym,
lecz często niezamożnym. Istotna byłaby dla mnie w współpraca
w tym zakresie z Towarzystwem
Kulturalnym „Echo Pyzdr”.
Moje osiągnięcia? Samo podjęcie
studiów prawniczych, uzyskiwanie
na nich zadowalających rezultatów i udowodnienie samej sobie,
że marzenia mogą się spełniać.
Również to, że udało mi się połączyć studia z praktyką zawodową,
a ponadto pracą społeczną.
Co dał mi Program „Mecenat”?
Kiedy zaczynałam studia, byłam
pełna obaw nie tylko o to, czy poradzę sobie na tak wymagających
studiach w zupełnie obcym mieście, ale przede wszystkim o perspektywy finansowe. Moi rodzice
nie są zamożni, a utrzymanie w dużym mieście było dla naszej rodziny
dużym obciążeniem finansowym.
Spotkałam jednak na swojej drodze

wspaniałych ludzi z Towarzystwa
Kulturalnego „Echo Pyzdr”, a także
darczyńców wspierających materialnie programy stypendialne tej
organizacji. Dostałam możliwość
spokojnego studiowania i samorealizacji, a tym samym otrzymałam ogromny kredyt zaufania. Ze
wszystkich sił nie chciałabym zawieść osób, które mi zaufały i pomogły. Chciałabym móc w przyszłości wspierać ten właśnie program
stypendialny, bowiem sama doskonale przekonałam się o tym, że daje
on realne wsparcie i pomoc.

Agata Dittrich.
Tytuł naukowy: magister, kierunek ochrona środowiska.
Poprzednie prace: polskie i niemieckie instytucje z zakresu
ochrony środowiska i międzynarodowych projektów. Obecnie core-consult GmbH & Co w Dreźnie.
Pochodzę z... Wrąbczynkowskich
Holendrów w gminie Pyzdry.
Moje pasje? Zwiedzam miejsca
bliskie i dalekie z perspektywy roweru, dzięki czemu jestem blisko
natury, ludzi i ich tradycji. Podróżuję też motocyklem, a ostatnio
inspiruje mnie zajęcie mojego
dziadka - pszczelarstwo.
Moje aspiracje karierowe...
Zarządzanie firmą, która robi wartościowe rzeczy.
W jakiej organizacji/instytucji
chciałabym pracować i czego
oczekiwałbym od niej?
Pracowałam w firmie prywatnej,
w organizacji pozarządowej i administracji państwowej. Jedyny
„sektor”, który jest dla mnie wyzwaniem, to zarządzanie własną
dobrze prosperującą firmą.
Moje osiągnięcia? ...to, że udało
mi się zrealizować coś, czego niestety nie udało się mojemu najdroższemu śp. Tacie. Skończyłam
dzienne studia na kierunku, który
sobie wymarzyłam. Realizacja tego
marzenia była dla mnie niegdyś
tak odległa jak dla innych życzenie
lotu w kosmos.
Co dał mi Program „Mecenat”?
Pomógł mi uwierzyć w siebie, pozwolił zobaczyć i odkryć prawdziwe wartości w życiu, rozwinął we
mnie kreatywność i chęć działania
na rzecz lokalnej społeczności. Mecenat pomógł mi w nauce pracy
zespołowej i projektowej, dodał mi
skrzydeł;)

Agnieszka Dominiak
Tytuł naukowy? W drodze do tytułu mgr na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
Doświadczenie? Staże w firmach:
Conference Management, Biofarm,
ADR G. Filipiak oraz prace dorywcze
jako listonoszka w Deutsche Post
we Frankfurcie nad Menem czy jako
kelnerka w Pizza Hut.
Pochodzę z... małej wsi Niniew
w gminie Chocz.
Poszukiwania naukowe? Praca
licencjacka: „Plotka jako element
heurystyki poznawczej”, a na drugim kierunku: „Wpływ podatku VAT
na decyzje konsumenta”.
Gdy nie studiuję... dużo czytam,
uczę się języków obcych, spędzam
czas aktywnie.
Aspiracje karierowe? Zdobyć
tytuł Biegłego Rewidenta i być
świetnym specjalistą w swojej
dziedzinie. Myślę o pracy w firmie
audytowej zapewniającej szkolenia, by móc się rozwijać.
Moje osiągnięcia? Udział w Wiosennej Szkole Leszka Balcerowicza 2013,
bycie stypendystką Programów Mecenat, Stypendia Pomostowe, Prymus, Stypendium Rektora dla najlepszych studentów, a także ukończenie
studiów pierwszego stopnia z oceną
celującą na dyplomie.
Co dał mi Program Mecenat? Zawdzięczam mu przede wszystkim
wiarę w siebie. Poprzez realizację
projektów, zarówno indywidualnych jak i grupowych, nauczyłam
się wierzyć we własne możliwości.
Teraz wiem, że każdy może decydować o swojej przyszłości jeśli tylko bardzo tego chce i zrobi wszystko aby osiągnąć swój cel.

Pochodzę z... wioski Zamość
w gminie Pyzdry.
Moje poszukiwania naukowe? Zamówienia Publiczne, Partnerstwo
Publiczno-Prywatne
Gdy nie studiuję... działam w samorządzie studenckim, śledzę
sprawy związane z historią i polityką, uprawiam sporty, spotykam się
ze znajomymi…
Moje aspiracje karierowe to dostanie się na aplikację radcowską
i zdanie egzaminu zawodowego;
założenie własnej kancelarii, dalsza praca na uczelni, na studiach
doktoranckich.
Moje osiągnięcia? Wsparcie TK
Echo Pyzdr i dzięki temu uzyskanie
Stypendium Pomostowego i językowego Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości; stypendium naukowe
UMK za wysokie wyniki w nauce;
udana realizacja w ramach stypendium Echa Pyzdr własnego projektu: „Przemilczane ludobójstwo na
Kresach Wschodnich”; funkcje wiceprzewodniczącego w Samorządzie
Studenckim UMK i Kole Naukowym
Publicznego Prawa Gospodarczego,
przewodniczącego komisji dyda-ktyczno-prawnej UMK; współorganizowanie ogólnopolskiej konferencji naukowej: ,,Państwo, a gospodarka. Instrumenty prawne
realizacji zamówień publicznych”
oraz wygłoszenie referatu na ww.
konferencji. Działalność w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.
Co dał mi program stypendialny?
Wiedziałem, że by utrzymać się na
studiach będę potrzebował, oprócz
pomocy finansowej rodziców, dodatkowego wsparcia. Gdyby nie
Program byłbym zmuszony podjąć
dodatkową pracę, co utrudniłoby,
a wręcz uniemożliwiło normalne
studiowanie i uzyskiwanie bardzo
dobrych wyników w nauce. Jednak
płaszczyzna finansowa z perspektywy czasu nie była dla mnie najważniejsza. Z innymi stypendystami
wspólnie realizowaliśmy projekty
skierowanie do naszej społeczności
lokalnej. Dzięki mentorskiej roli ludzi
z TK Echo Pyzdr udało mi się przezwyciężyć swoje słabości jak choćby stres
przy wystąpieniach publicznych;
nabrałem pewności siebie, co zaowocowało moim zaangażowaniem
w działalność samorządową i naukową na uniwersytecie. Program zmienił diametralnie moje życie!

Dominik Styczyński
Tytuł naukowy? zmierzam do tytułu mgr na kierunku prawa w Toruniu.
Poprzednie prace... to staże w BNI
Polska, Yellow Heads, Kancelariach
Radcy Prawnego Janusza Niedzieli, Marszałek Naworska, Ars Legis
oraz w Centrum Zamówień Publicznych. Dorywczo pomagam rodzicom w gospodarstwie rolnym.

Edyta Nowińska
Stopień naukowy: Doktor nauk
matematycznych

Poprzednie prace: Pracownik naukowo-dydaktyczny w Universität
Osnabrück w Niemczech, w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza
w Poznaniu oraz Concordia University w Montrealu w Kanadzie.
Pochodzę z... Pyzdr
Moje poszukiwania naukowe
związane są z rozwojem myślenia
matematycznego. Dążę do lepszego zrozumienia jego uwarunkowań po to, aby umożliwić uczenie
się i nauczanie matematyki. Opracowuję i poddaję ewaluacji koncepcje nauczania wybranych pojęć
i metod matematycznych. Od 2010
roku współorganizuję i realizuję
badania w tym zakresie w Indonezji. Od 2013 r. ponownie pracuję
w Universität Osnabrück nad dalszym rozwojem naukowym.
Gdy nie studiuję... słucham muzyki, uprawiam sport: jogging, jazdę na rowerze, górskie wyprawy,
czytam książki, chętnie słucham
innych osób.
Moje aspiracje karierowe...?
W przyszłości chciałabym pracować w takiej instytucji lub grupie,
która daje mi szanse kontaktu z innymi osobami, stawia wyzwania
podobnie jak grupa, z którą jestem
związana obecnie. Cieszyłabym się
pracą np. w instytucie badawczym
związanym z badaniami w edukacji i jeszcze większymi wyzwaniami.
Moje osiągnięcia? Te drogi, które
przeszłam, aby dotrzeć do tego
miejsca, w którym jestem teraz.
Co dał mi Program „Mecenat”?
Mecenat uświadomił mi, że w życiu ważne są pomysły na siebie
i działania. Poprzez pracę w mniejszych i większych projektach zrozumiałam sens stawiania sobie
wyzwań ukierunkowanych na
współpracę z innymi i na działanie
na rzecz innych. To są działania,
które pokazują sens własnego rozwoju, podkreślają jego wartość dla
społeczeństwa.

Paulina Jankowska
Pochodzę z... małej, pięknej miejscowości o nazwie Ruda Komorska
Gdy nie studiuję działam w Stowarzyszeniu MECENAT, działalność
społeczna daje mi największą przyjemność.
Aspiracje karierowe? Chcę realizować się jako społecznik, a także
w zawodzie związanym z moimi
studiami. Jestem studentką IV roku
Automatyki i Robotyki na Politechnice Poznańskiej. Chciałabym pra-

cować w instytucji zrzeszającej ludzi z optymistycznym podejściem
do życia i pracy.
Osiągnięcia? Jest ich wiele, na
pewno wszystkie zrealizowane projekty, studia na uczelni technicznej,
półroczne studia w Portugalii.
Program stypendialny „Mecenat” pomógł mi przede wszystkim
finansowo już od pierwszej klasy
szkoły średniej aż do nauki w szkole wyższej. „Mecenat” umożliwił mi
między innymi miesięczne praktyki
w firmie BNI Polska w Warszawie,
gdzie zdobyłam nowe doświadczenia. Był to pierwszy wyjazd, który nauczył mnie samodzielności.
Wszystkie działania w ramach programu sprawiły, że otwarłam się na
świat i na ludzi, nie boję się nowych
wyzwań. Pozytywnie patrzę w przyszłość i dążę do realizacji moich celów. Każdy zrealizowany projekt to
ogromna satysfakcja i motywacja
do kolejnych przedsięwzięć.

Robert Jackowski
Tytuł naukowy? Jeszcze nie… Jestem licealistą przed maturą
Pochodzę z... Blizanówka w gminie Blizanów
Poszukiwania naukowe? Lubię
przedmioty ścisłe, biorę udział
w zajęciach kółka astronomicznego. Oprócz tego interesuje się muzyką. Należę do szkolnego chóru
„Kopernik”, uczę się również grać na
keyboardzie. Moje najbliższe plany
naukowe to studia na Politechnice
Wrocławskiej lub Poznańskiej.
W tym roku chcę dołączyć do Stowarzyszenia „Mecenat”, w którym
chciałbym brać udział w realizowanych lokalnych projektach.
Osiągnięcia? Finalista Olimpiady
Historycznej w 2011 r. oraz dojście
do centralnego etapu Olimpiady
Medialnej w r. 2013.
Co dał mi Program Mecenat?
Stypendium, które otrzymuje od
Towarzystwa Kulturalnego „Echo
Pyzdr” pomaga mi w realizowaniu
zajęć dodatkowych takich jak lekcje języka angielskiego oraz gra na
keyboardzie. Jednak „Program Mecenat” to nie tylko wsparcie finansowe. Dzięki temu programowi mam
możliwość poznawania innych ciekawych i aktywnych osób. Dzięki
realizacji projektów mogę rozwijać
swoje zainteresowania, a także zdobywam większa pewność podczas
występów publicznych.
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Mołdawianie na Granicy

W Naddniestrzu

Tour Salon 2013

Granica w Borzykowie

„Echo Pyzdr”
w kontaktach
ze światem

„Echo Pyzdr”
i „Puszcza Pyzdrska”

Uroczyście otwarta w r. 2004 „Granica” służy spotkaniom, happeningom oraz promocji
regionu i jego historii. Opisywana jest w wielu
przewodnikach turystycznych, zaznaczana na
mapach. To witryna działań TK „Echo Pyzdr”
z przesłaniem:
„Tam gdzie jest granica, tam jest również droga”.
Z Prezydentem RP

„Echo Pyzdr” jak mini
uniwersytet
edukacyjny
Siedzibę „Echa Pyzdr” wizytował w 2012
Prezydent RP Bronisław Komorowski. Od tego
momentu realizowane są spotkania z ekspertami, z gośćmi wybitnymi w dziedzinie kultury,
nauki, polityki i życia społecznego. W roku 2013
zaszczycili nas obecnością Misjonarz z Zambii
Wojciech Łapczyński oraz Ambasador Republiki
Mołdowy w RP Iurie Bodrug. Zapowiedzi kolejnych spotkań na www.echo.org.pl

Przez 10 lat (1993-2003) realizowano projekty (początkowo jako grupa nieformalna) artystyczne i rolnicze ze szkołami ukraińskimi. Przez
kolejnych 10 lat rozszerzono współpracę o partnerów amerykańskich, kanadyjskich, francuskich, niemieckich, azjatyckich i mołdawskich.
TK „Echo Pyzdr” organizowało debaty dla młodzieży z krajów byłego ZSSR - stypendystów
Programu Kirkland. Od 2009 „Echo Pyzdr” obecne jest w Mołdawii uskuteczniając podpisanie
kilku umów partnerskich na poziomie samorządowym, organizując staże, wymianę kulturalną
i biznesową oraz polsko-mołdawską wystawę
na Międzynarodowych Targach Turystycznych
„Tour Salon” 2013 w Poznaniu.
Happening „Uwolnij Wójta”

Uwolnić Wójta
Jakie są skutki ekonomiczne, społeczne i polityczne braku wymiany elit we władzach samorządowych nie wie w Polsce nikt. TK „Echo
Pyzdr” chce wywołać debatę publiczną nad
sytuacją wsi polskiej w oparciu o badania socjologiczne. Trwają zabiegi o zdobycie środków
finansowych na realizację projektu badawczego. Zapraszamy do dyskusji nad filmem propagującym akcję „Uwolnić Wójta” oraz do udziału
w sondzie (dostępne na www.echo.org.pl)

Przyłącz się do sukcesów
Twojego regionu!

Publikacje
i multimedia
Wydane publikacje i filmy dostępne są w wersji
elektronicznej na www.echo.org.pl Publikacje:
„Granica” i „Puszcza Pyzdrska” można otrzymać
w siedzibie TK „Echo Pyzdr”.

Od roku 2009 termin „Puszcza Pyzdrska” odradza się poprzez badania i projekty „Echa Pyzdr”.
Co zostało zrobione? Odkrywka rudy darniowej
w Wierzchach, przystanek-muzeum w Ciemierowie Kolonii, badania architektoniczne i nad
wzornictwem obszaru, warsztaty dydaktyczne
dla nauczycieli oraz z dawnych technik budowlanych dla rzemieślników, wystawa w Muzeum
Etnograficznym w Poznaniu, wzornik architektoniczny i rzemieślniczy, konferencje naukowe,
publikacje naukowe i turystyczne (mapa i przewodnik: „Puszcza Pyzdrska” otrzymały ogólnopolskie wyróżnienia!), prezentacja na targach
Tour Salon 2013. W r. 2012 „Echo Pyzdr” zainicjowało powstanie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska”, której jest członkiem. Informacji szukaj na: www.puszczapyzdrska.com

Konto bankowe dla Darczyńców pragnących przekazać dowolne wsparcie na
rzecz działań TK Echo Pyzdr to:
06 9681 0002 3300 0475 0124 3440
W tytule przelewu należy wpisać: „wpłata
na rzecz organizacji społecznej”

Twój 1% nie idzie
na marne… Twoja
inwestycja daje trwały
zwrot…
Twój 1% podatku
dochodowego wspiera
wykształcenie młodych
ludzi z terenu Puszczy
Pyzdrskiej poprzez
program stypendialny
„Mecenat”.
By przekazać 1% na
rzecz „Echa Pyzdr”
wystarczy wpisać w
deklarację podatkową
nazwę:
Towarzystwo Kulturalne
„Echo Pyzdr” oraz nr KRS:
0000117319.
Sprawozdanie finansowe
i merytoryczne
znajdziesz na stronie:
www.echo.org.pl.

