Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Towarzystwa Kulturalnego
„Echo Pyzdr” za rok 2007
z dnia 29 lutego 2008
Cele statutowe T.K. „Echo Pyzdr”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i osób.
Działalność charytatywna
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej
Ochrona i promocja zdrowia
Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań
wspomagających rozwój demokracji
Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między
społeczeństwami
Promocja i organizacja wolontariatu
Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje
pozarządowe realizujące cele zgodne ze statutem Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr”

W roku 2007 Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” prowadziło działania
statutowe poprzez realizacje następujących projektów:
Program stypendialny „Mecenat”
•
•
•

•

•

kontynuowano (10 rok) program stypendialny „Mecenat”
Na rok szkolny 2007/2008 Komisja Stypendialna przyznała 13 stypendiów na 15
złożonych podań. Wsparcie otrzymało 7 studentów i 6 licealistów.
w styczniu i lutym 2007 wolontariuszka Grupy Mecenat Kira Kowalska pozyskała
wsparcie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i FWW poprzez Towarzystwo
Inicjatyw Twórczych „ę” na realizację projektu: „Kinomania”. Był to przegląd filmów
krótkometrażowych zrealizowanych przez grupę filmową: „FRIDA”. Pokazano
kilkanaście filmów. Pokaz – happening odbył się w namiocie na rynku w Pyzdrach.
Mimo zimy frekwencja była bardzo wysoka. Filmy obejrzało około 70 osób. Rangę
wydarzenia podniosła obecność Starosty Wrześni i Burmistrza Pyzdr. Kinomanię
kontynuowano poprzez Dyskusyjny Klub Filmowy Fridy, który spotykał się raz w
miesiącu, do wakacji letnich 2007, w dworku borzykowskim.
Luty 2007 Grupa Filmowa „Frida” została zaproszona przez organizatora
Ogólnopolskiego Festiwalu Filmowego „Prowincjonalia” do uczestnictwa w festiwalu.
Większość uczestniczyła w maratonie filmowym, co miało przełożenie na działanie
DKF Frida.
Stypendystka II roku studiów Filozofii przy UAM w Poznaniu otrzymała (letnie
wakacje) staż oferowany przez sponsora programu „Mecenat” w Warszawie w firmie
BNI Polska.
1

•

Stypendyści realizowali w okresie: wrzesień – grudzień 2007 projekt: „Lalka
Przemówiła”. Projekt realizowano w dwóch wiejskich szkołach: w Borzykowie i
Lisewie. Polegał na prowadzeniu dla chętnych dzieci zajęć literacko- teatralnych.

•

Program „Mecenat” został wpisany do strategii rozwoju 3 gmin powiatu wrzesińskiego
jako jeden z nielicznych elementów służących potwierdzeniu spójności działań tych
gmin w obliczu unijnego projektu Leader+ . Chodzi o gminy: Pyzdry, Kołaczkowo,
Miłosław, na terenie których „Mecenat” działał mimo braku wsparcia od
poszczególnych samorządów. Powstała obietnica zasilenia programu z tych gmin,
jednak tylko gmina Pyzdry wsparła projekt w trakcie realizacji Lidera+. Niestety już
jesienią 2007 samorząd gminy Pyzdry podjął decyzję o ogłoszeniu tylko 2 konkursów,
oba dotyczą rozwoju sportu i rekreacji. Utracona została szansa na znaczne rozszerzenie
działań Mecenatu.

•

Podejmowane były próby współpracy z samorządem powiatowym, ale bez skutku.
Samorządowcy skupieni są na szerokim elektoracie, natomiast program stypendialny
„Mecenat” wspiera tylko nieliczne osoby ze słabych społecznie rodzin. Problem
wykracza poza możliwości organizacji pozarządowej.

•

Biblioteczka językowa Mecenatu została ulokowana w wynajętym pomieszczeniu we
wsi Borzykowo. Udało się ją doposażyć, dzięki grantowi z programu English Teaching
(zakupione zostały testy egzaminacyjne do egzaminu TOEFL, kserograf oraz
beletrystyka w języku angielskim).

•

Młodzież stypendialna uczestniczyła aktywnie we wszystkich dotychczasowych
działaniach stowarzyszenia oraz w podejmowanych nowych działaniach, głównie przy
realizacji współpracy w ramach Leader+ (jako tłumacze). Dwie osoby reprezentowały
Leadera jako partnerzy w projektach młodzieżowych realizowanych w Europie.

•

Przeprowadzone zostało szkolenie dla stypendystów z zakresu grafiki komputerowej, co
umożliwiło wsparcie z projektu „Kuźnia”

•

Wszyscy stypendyści uczestniczyli w działaniach organizacji i realizowali indywidualne
projekty, co wymusza m.in. umowa stypendialna. Zrealizowano 12 projektów
indywidualnych: „Rajd rowerowy dla młodzieży szansą na spotkanie” (Asia
Frankiewicz), „Jesień wśród nas” (Justyna Jankowska), koordynowanie pracy grupy
Mecenat (Ania Kaczała – starościna), „Jak się uczyć, żeby się nauczyć” (Asia
Matysiak), „Świat biologii” (Agnieszka Napieralska), tłumaczenia językowe dla
organizacji (Edyta Nowińska), „Zaprzyjaźnij się ze środowiskiem (Asia Stawicka), „Nie
bój żaby” (Natalia Sulanowska), grupa taneczna tańca współczesnego (Dorota Taczała),
„Szybka nauka i szybkie zapamiętywanie” (Paulina Wardęga), teatrzyk wiejski
„Czerwone Kopytko” (Agnieszka Woźniak), staż w redakcji „Obywatel” (Radek
Kowalski).

•

Grupa realizowała też wspólnie projekt grupowy: „III Międzynarodowy Rajd Mecenatu”
(otrzymał wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego) oraz razem ze
stowarzyszeniem „Echo Pyzdr”, jako wolontariusze, projekt międzynarodowy:
„Karawana Jedności”. Rajd zakończył przygotowany wcześniej happening:
„BezGraniczna Jedność”

•

Niektórzy członkowie grupy zaangażowani zostali także jako wolontariusze przez
organizację partnerską: „ATD Quart Monde” z Francji, przy projektach służących
„ludziom ulicy”; jedna osoba uczestniczyła w międzynarodowym spotkaniu młodzieży
na Cyprze, co sfinansowała Narodowa Agencja Młodzieży;
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Projekt: „Karawana Jedności” (4dniowe międzynarodowe spotkanie na Granicy młodzieży
twórczej)
•

Projekt otrzymał wsparcie Gabinetu Marszałka, Starosty Wrześni, PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności (poprzez projekt English Teaching realizowany
przez Fundację NIDZICA) oraz Fundacji Tutaj Warto (z projektu Leader+). Główny
partner: francuska organizacja ATD Quart Monde.

•

Uzupełniającą projekt konferencję naukową: „Granica” oraz wydaną publikację:
Granica” sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
ramach wydzielonego projektu: „Dawna Granica- Żywa Tradycja”.

Działania przygotowawcze rozpoczęły się w czerwcu – od spotkania organizacyjnego i
podziału obowiązków. Odpowiedzialność za nawiązanie kontaktów międzynarodowych,
przygotowanie szczegółów pobytu grup młodzieżowych na „Granicy” oraz za stworzenie
bazy danych osób i instytucji zaangażowanych w projekt podjęli młodzi wolontariusze Echa
Pyzdr.
Następne działania to m.in.: umowy z mediami, zamówienie plakatów i ich
rozpowszechnienie, zamówienie gadżetów, opracowanie i druk zaproszeń, wynajem lokalu,
cateringu, namiotów, transportu, przygotowanie trasy rajdu (w tym spotkanie z mieszkańcami
wsi Tarnowa i wspólne przygotowanie miejsc na plansze o historii wsi i o Kulturze
Tarnowskiej, które w wiosce rajd pozostawił jako trwałe elementy), inne zamówienia i
zakupy wynikające z umów z darczyńcami (m.in.: obsługa techniczna, najem sprzętu
nagłaśniającego, zakup nagród ET, ksera, książek do biblioteczki językowej itd.)
Realizacja finalna rozpoczęła się 30 sierpnia od happeningów poprowadzono we wsi Tarnowa
oraz w Miłosławiu, Wrześni i Pyzdrach. Całość trwała około 5 godzin. Z informacją dotarto
do około 10 000 osób. Tego samego dnia 2 osoby ubrane w stroje „graniczne” zapowiadały
Karawanę w TVP3 w Poznaniu występując w programie: „Letnie klimaty”.
Jeszcze w czerwcu powołano grupę ekologiczną: „Ekomaniak”, złożoną z młodych
pasjonatów ekologii z gmin: Pyzdry, Zagórów, Kołaczkowo. Zrealizowano z nią trwające 8
dni warsztaty ekologiczne, których finał (stoisko i happening ekologiczny oraz pokaz
czerpania papieru wsparty udziałem artystki z ASP w Poznaniu Anny Pięty) zaprezentowano
na Granicy podczas Karawany.
Do udziału w warsztatach zachęcono młodzież realizując tematyczne prezentacje w 3
gimnazjach: w Pyzdrach, Kołaczkowie i Miłosławiu. Z informacją dotarto do około 600
uczniów.
Radio Merkury wyemitowało 40 spotów zapowiadających imprezę, informacje
pojawiły się w lokalnych mediach. Polskie Radio Program 2 wyemitowało reportaż autorstwa
Hanny Bogoryi-Zakrzewskiej.
Podczas 4dniowej imprezy wszyscy uczestnicy (około 100 osób) zamieszkiwali miasteczko
graniczne zbudowane z namiotów pożyczonych od harcerzy hufca Piast w Poznaniu.
Przybyła na "Granicę" młodzież z Polski i Europy prowadziła wzajemne prezentacje:
taniec, śpiew, muzykę, teatr, kabaret i inne formy artystyczne. Prezentacje prowadzone były
non stop od piątku do nocy z soboty na niedzielę. W wśród występujących pojawiły się m.in.:
grupa Genezaret z Chełma, zespół z bębnami afrykańskimi - Jembe Fola, grupa taneczna
„Atomówki” z Gizałek, Teatr Edwarda Gramonta z Nowej Soli, Kabaret „Rozporek” z
Nowego Miasta Lubawskiego, Grupa taneczno-wokalna "Dynamit" z Białegostoku,
Breakdance
grupy
z
Miłosławia,
Kabaret
„Pod
Grzybem”
z
Lubawy,
3

Breakdance grupy „Street of Style” z Pniew, Rock Science-Fiction zespołu FABRYKA z
Warszawy, Elvis Presley z kapelą ze Strzałkowa oraz zespoły muzyczne ATD Quart Monde.
Na koniec wystąpił mistrz teatru ulicznego: Teatr Ósmego Dnia ze spektaklem „ARKA”.
Wolontariusze Echa Pyzdr prowadzili punkt medyczny, aprowizację, prace
porządkowe; przygotowali stoiska, zmontowali i rozmontowali „miasteczko namiotowe”,
czuwali
nad
przebiegiem
imprezy
oraz
w
części
przygotowawczej.
Karawana to także jarmark lokalnych produktów, w tym plenerowe wysmażanie
marmolad ze śliwek i brzoskwiń. Pojawiły się „ciasteczka graniczne”, graniczne torby,
koszulki, wyszywanki i wiele innych granicznych specjalności.
W sesji naukowej odbyły się dwie konferencje:
1/ "Tam gdzie jest granica, tam jest również droga CZŁOWIEK WYKLUCZONY", z
udziałem Fundacji Barka z Poznania oraz ATD Quart Monde (założonej przez księdza
polskiego
pochodzenia,
O.
Józefa
Wrzesińskiego).
2/ "GRANICA" z udziałem naukowców Wydziału Etnologii i Antropologii Kulturowej
UAM: prof. Andrzejem Brenczem, prof.Witoldem Molikiem, dr Romanem Matykowskim, dr
Jackiem Schmidtem oraz dr hab. Andrzejem Zaporowskim. Prezentowana była nowość
wydawnicza pt.: "Granica" tychże autorów pod redakcją dr Jacka Schmidta.
Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” wydało jeszcze jedną publikację związaną z
projektem („Granica symboliczna i jej pogranicza w czasach najnowszych R. Matykowskiego
i J. Schmidta) jako wydawnictwo pokonferencyjne. Obie książki trafiły do wszystkich
bibliotek szkolnych przygranicznych gmin: Kołaczkowo i Pyzdry. Zrealizowano także 2
filmy: „English Teaching (z realizacji III Międzynarodowego Rajdu Mecenatu) oraz fim:
„Granica”, opowiadający o genezie zjawiska „Granicy”, do projektu: „Dawna Granica –
Żywa
Tradycja”.

Projekt „Kuźnia” realizowany dzięki wsparciu Fundacji im. St. Batorego
Projekt skierowany jest na działania służące rozwojowi instytucjonalnemu T.K. „Echo
Pyzdr”. To projekt zamknięty, realizowany między organizacją grantodawczą (F. im. S.
Batorego) a organizacjami lokalnymi wybranymi przez grantodawcę do współpracy.

Projekt: Grupa Ornitologiczna
Realizowany od roku 1998 (wiosenne obserwacje ptaków na terenie Nadwarciańskiego Parku
Krajobrazowego). W roku 2007, dzięki wsparciu Fundacji im. S. Batorego (projekt
„Kuźnia”), zakupiono nowe lornetki (3 szt.) oraz lunetę, co znacznie wzmocniło możliwości
obserwacji ptactwa. Przedstawiciel „Echa Pyzdr” zaproszony został także do prezentacji
działań Grupy w Szkole Podstawowej w Górnych Grądach w ramach projektu ekologicznego
realizowanego przez szkołę.
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Inne działania
•

Podejmowane były próby pozyskania budynku z przeznaczeniem dla organizacji OPP
jaką jest „Echo Pyzdr”. Rozmowy podjęto z mieszkańcami wsi Rataje, gdzie mieści się
zabytkowy aczkolwiek mocno zrujnowany, dworek polski. Mieszkańcy wsi zwołali
spotkanie, na którym udzielili poparcia „Echu Pyzdr” w pozyskaniu obiektu od
samorządu gminnego. Samorząd niestety odmówił przekazania budynku, mimo że, jak
poinformował sołtys wsi, wcześniej zamierzał sprzedać część tej nieruchomości
(spichlerz) za przysłowiową „złotówkę”. Kolejne zapytanie dotyczyło możliwości
przejęcia „Chatki Ornitologa” wraz z użytkownikiem. Odpowiedź była odmowna.
Zwrócono się o jeszcze jeden obiekt należący do gminy – puste pomieszczenia w
ośrodku zdrowia, ale także z odpowiedzią odmowną, mimo że samorząd proponował
wynajem tych pomieszczeń Fundacji Tutaj Warto. Organizacja zamierza złożyć projekty
do UE oraz do Funduszy Norweskich. Posiadanie nieruchomości miałoby znacznie przy
ocenianiu wkładu organizacji w projekt. W zaistniałej sytuacji wynajęte zostało
pomieszczenie na biuro w budynku położonym w Borzykowie (gm. Kołaczkowo). Na
razie nie ma innych możliwości działań w tym zakresie.

•

przedstawiciel T.K. „Echo Pyzdr” Wiesława Kowalska została zaproszona do
zrealizowania wizyty studyjnej (październik 07) w krajach Azji Centralnej (Tadżykistan,
Kirgizja, Kazachstan). Pod koniec października odbyła się także rewizyta
przedstawicieli organizacji pozarządowych wymienionych krajów Azji Centralnej w
siedzibie organizacji. Rzeczowo w znacznym stopniu wsparta została przez Urząd
Starosty Wrzesińskiego. W rezultacie wizyty tworzony jest wspólny projekt polskokirgiski w zakresie aktywizowania młodzieży zdolnej z nisko uposażonych rodzin.
Planowane są także projekty z innymi partnerami.

•

odbyła się także wizyta studyjna przedstawicieli Grupy Mecenat w Hiszpanii
(sfinansowane ze środków Leadera +) oraz wizyta studyjna przedstawicieli zamku
Kempehl (Brandenburgia, Niemcy) w siedzibie organizacji.

INFORMACJA DODATKOWA:
1/ PRZYCHODY z działalności statutowej w r. 2007: 107 252,17zł, w tym:
- składki członkowskie 450 zł
- przychody od innych osób prywatnych 5 327,23 zł
- przychody od organizacji pozarządowych 47 680,00 zł
- przychody od firm prywatnych 11 195,60 zł
- przychody ze źródeł publicznych 42 599, 34 zł
2/ przychody finansowe (odsetki) 1 018,08 zł
3/ organizacja nie prowadziła działalności odpłatnej ani gospodarczej
4/ KOSZTY działalności statutowej ogółem: 112 949,29
- koszty realizacji celów statutowych: 96 025,12
- koszty administracyjne: 16 924,17
Różnica finansowa pokryta została z nadwyżki przychodów nad kosztami w roku 2006.
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5/ organizacja zatrudniała księgową na 1/8 etatu w okresie luty-listopad 2007. Łączna kwota
wynagrodzeń: 2218,56 zł
6/ wartość aktywów i zobowiązań organizacji na dzień 31.12.2007 : 75 924,09 zł
Zamknięcie roku finansowego i sporządzenie bilansu: Biuro Rachunkowe, mgr Halina
Furmanek, 62-300 Września, ul. Miłosławska 9.
Pieczęć i podpis:
Podpisy członków Zarządu:
1/ Wiesława Kowalska – prezes

……………………………………..

2/ Grażyna Marszewska – z-ca prezesa ……………………………………..
3/ Edyta Nowińska – sekretarz

…………………………………….

4/ Grażyna Mazur – skarbnik

……………………………………

5/ Wiesława Wojtyńska – członek

……………………………………
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