
                       Sprawozdanie merytoryczne z działalności  
Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” 
                                      za rok 2013 . 
 

 

W tym roku zorganizowano  imprezy : 
1. 14 sierpnia występ w kościele  parafialnym pod wezwaniem św. Andrzeja 

Apostoła  w Kędzierzynie kwintetu orkiestry reprezentacyjnej Wojsk Lotniczych  

z Poznania . 

Po raz kolejny występ uświetnił uroczystości odpustowe w parafii. „Siedlisko” było 

współorganizatorem imprezy, którą dofinansowała  Gminna Spółdzielnia Samopomoc 

Chłopska z Gniezna, Bank Spółdzielczy oddział w  Gnieźnie oraz Hurtownia 

Elektrotechniczna WAJM  z Gniezna.  

Koncert składał się z dwóch części . W trakcie drugiej części uczestnicy mszy 

wspólnie śpiewali pieśni z orkiestrą - przed koncertem rozdano  śpiewniki specjalnie 

na tę okazję wydrukowane. Osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg imprezy 

była Barbara Pomorska . 

2. 14 września odbył się Jesienny Rajd Rowerowy po Gminie Gniezno. 

14 września 2013 roku o godz. 10.00 spod Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego                       

w Szczytnikach Duchownych ruszył Jesienny Rajd Rowerowy pod patronatem 

honorowym Starosty Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka. Rajd zorganizowało 

Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej Siedlisko w Lubochni, 

Stowarzyszenie Światowid w Łubowie oraz ZSG w Szczytnikach Duchownych. 

W rajdzie wzięło udział 51 osób – uczniowie miejscowej szkoły, rodzice oraz 

mieszkańcy Gniezna i Gminy Gniezno. Uczestnicy imprezy otrzymali od 

organizatorów specjalne, odblaskowe kamizelki, posiłek regeneracyjny i drobne 

upominki przygotowane przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. Ponadto wszyscy 

uczestnicy rajdu byli dodatkowo ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. Organizatorzy zapewnili także wóz serwisowy, który towarzyszył 

rowerzystom podczas całego rajdu. Opiekunami na rajdzie byli nauczyciele ZSG                 

w Szczytnikach Duchownych oraz członkowie Stowarzyszenia Siedlisko. 

Komandor Rajdu, Wojciech Brykczyński, przygotował dwie trasy – dłuższą licząca 18 
km i krótszą 6 kilometrową. 

Trasa krótsza rajdu wiodła ze Szczytnik Duchownych przez Wierzbiczany do Jankowa 
Dolnego na plażę. 

Trasa dłuższa prowadziła przez Kędzierzyn, Nową Wieś Niechanowską, Piaski, 
Ćwierdzin, Krzyżówkę, Kujawki, Kalinę do Jankowa Dolnego. 

Na plaży w Jankowie Dolnym na zmęczonych turystów czekał smaczny posiłek 

przygotowany przez „Gościniec w Dolinie”. Rowerzystów odwiedziła także ekipa            



TV Gniezno, która nagrała relację z Rajdu. Po odpoczynku na terenie Ośrodka 

Wypoczynkowego rowerzyści udali się do Szczytnik Duchownych. 

      Rajd rowerowy pomimo niesprzyjającej pogody był udany - panowała miła i   

przyjacielska atmosfera. Ok. godz. 14,00 wszyscy bezpiecznie oraz szczęśliwie wrócili do 

swoich domów. Należą się podziękowania  Policji w Gnieźnie , która zapewniła przez 

całą trasę rajdu bezpieczny przejazd rowerzystów. 

3. 10 listopada Wieczornica z okazji Święta Niepodległości .  

Partnerem imprezy był Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Szczytnikach Duchownych. 

Podczas spotkania przypomniane zostały pieśni z czasów XIX – wiecznych powstań 

narodowych, okresu legionowego, międzywojennego a także II wojny światowej. W 

repertuarze znalazły się m.in. „Marsz Polonia”, „Rota”, „O mój rozmarynie”, „Pieśń 

konfederatów barskich”, „Boże, coś Polskę”, „Wojenko, wojenko” czy „Przybyli ułani 

pod okienko”, grane przez Jarosława Kusza, nauczyciela muzyki a jednocześnie 

dyrektora Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Szczytnikach Duchownych. Po raz 

pierwszy podczas Wieczornicy wystąpił harcerski zespół gitarowy z ZSG w 

Szczytnikach Duchownych.Spotkanie zostało poprowadzone przez Barbarę Pomorską, 

członkinię stowarzyszenia „Siedlisko”, która przedstawiła krótką historię każdej z 

zaprezentowanych pieśni. 

Już po raz trzeci Stowarzyszenie „Siedlisko” uczciło  w ten aktywny sposób 

Narodowe Święto Niepodległości, które jest jednym z najważniejszych polskich świąt 

narodowych.  Głównym celem spotkania była integracja społeczności lokalnej oraz 

przywrócenie tradycji wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych , które można uznać 

za nasze dziedzictwo narodowe.  Cieszymy się , że we wspólnym śpiewaniu bierze 

udział coraz więcej osób. 

Słowa Johanna Wolfganga von Goethego - „Gdzie słyszysz śpiew tam wstąp, tam 

dobre serca ludzie mają, bo ludzie źli, ach wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”. 

Impreza została dofinansowana przez Urząd Gminy Gniezno . 

 

4. Diagnoza potrzeb i problemów młodzieży w środowisku lokalnym. 

Rozpoczęto badania diagnostyczne młodzieży w wieku 13 – 21 roku życia na terenie gminy 

Gniezno . 13 grudnia 2013 r. w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Szczytnikach 

Duchownych odbyło się pierwsze – zainicjowane przez Stowarzyszenie Siedlisko - spotkanie, 

poświęcone przygotowaniu diagnozy młodzieży w Gminie Gniezno 

Diagnoza lokalna to proces badawczy, który polega na poznawaniu określonego tematycznie 

lub geograficznie obszaru. My podjęliśmy  się zdiagnozowania potrzeb i problemów 

młodzieży z Gminy Gniezno w celu podejmowania działań trafionych  i umożliwiających 

osiągnięcie założonych celów. Chcemy tworzyć programy odpowiadające zidentyfikowanym 

potrzebom, widzimy także konieczność poszerzenia oferty skutecznych działań na rzecz 



młodzieży, wyrównujących  szanse młodych ludzi w obszarach edukacji i umiejętności 

społecznych  oraz wspierać tych, którzy chcą rozwijać swój potencjał. 

Do tej pory nie przeprowadzono kompleksowej diagnozy młodzieży na terenie Gminy 

Gniezno. 

 W celu zintensyfikowania działań powołano zespół diagnozujący , w skład którego weszły 

następujące osoby: 

 Dyrektor ZSG w Szczytnikach Duchownych Jarosław Kusz 

 Dyrektor Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym Piotr Maciejewski 

 Z-ca dyrektora ZSG w Szczytnikach Duchownych Teresa Zielińska 

 Pracownik Urzędu Gminy Gniezno Monika Salska 

 Inspektor d/s świadczeń rodzinnych GOPS, radna RG Lidia Pietrzak 

 Członkowie Stowarzyszenia Siedlisko: 

o Maria Brykczyńska – prezes 

o Karolina Łachowska-Fiutak- sekretarz 

o Małgorzata Joskowiak-Reszko- przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

W czasie spotkania ustalono sześć obszarów badania : 

1. Zainteresowania i czas wolny 

2. Młodzi w miejscowości 

3. Kontekst lokalny 

4. Instytucje działające z młodzieżą i dla młodzieży 

5. Oferta edukacyjna 

6. Przestrzeń 

Diagnozie poddane będą placówki oświatowe, mające swoją siedzibę na terenie Gminy 

Gniezno - w Zdziechowie, Jankowie Dolnym i Szczytnikach Duchownych oraz: 

 Ochotnicze Straże Pożarne – Młodzieżowe Drużyny 

 Drużyny harcerskie w ZSG w Szczytnikach Duchownych i Zdziechowie 

Dla tejże diagnozy ustalono harmonogram działań (przygotowania i przeprowadzenia 

diagnozy) oraz wybrano metody badawcze: 

 ankiety dla uczniów, absolwentów i rodziców; 

 warsztaty diagnostyczne dla gimnazjalistów; 

 sonda; 

 spacer z aparatem fotograficznym: 

- miejsca, które lubią - miejsca, których unikają 

- miejsca najbrzydsze – miejsca najładniejsze 



- przyroda: miejsca, gdzie jest ona chroniona, zadbana – miejsca, gdzie jest   niszczona; 

 sprawozdanie: 

- jak spędziłem dzień powszedni? 

- jak spędziłem mój dzień wolny od nauki? 

 rozmowy indywidualne oraz grupowe z: rodzicami, bibliotekarkami, trenerami UKS, 

pracownikami Gminy Gniezno, pracownikami GOPS, dzielnicowymi, ministrantami i 

lektorami, absolwentami oraz  księżmi z Parafii w Kędzierzynie, Jankowie Dolnym, 

Zdziechowie  i Modliszewku. 

 

5. Podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia „Siedlisko”. 

- przyznanie dotacji na program rozwojowy Stowarzyszenia w 2014 r. w ramach programu 

„Liderzy PAFW”. W ramach projektu członkowie „Siedliska” wezmą udział w warsztatach 

oraz wizycie studyjnej w Pyzdrach ( będziemy gośćmi Stowarzyszenia „Echo Pyzdr” 

- zapewnienie szkolenia komputerowego w kwietniu ( zastosowanie nowych technologii w 

stowarzyszeniu) - szkolenie poprowadzi mobilny doradca programu PAFW Nowe 

Technologie Lokalne . 

 

 


