
                       Sprawozdanie merytoryczne z działalności  
Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” 
                                      za rok 2014 . 
 

W tym roku zorganizowano  imprezy : 
 

I. Szkolenie dla członków organizacji pozarządowych z gminy Gniezno -            
Nowe Technologie Lokalnie- 26.04.2014 r. 
 

26 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym  w Szczytnikach Duchownych 

odbyło się  szkolenie  - Nowe Technologie Lokalnie - dla członków i sympatyków Siedliska. 

Zajęcia prowadził  Mobilny Doradca ITC – Gerald Misiaczyk. Szkolenie zrealizowano                 

w ramach programu: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Celem programu 

jest podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników i działaczy organizacji pozarządowych 

w zakresie praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych                       

i komunikacyjnych. Program składa się z kilku komponentów: edukacyjnego – realizowanego 

za pośrednictwem portalu internetowego; promocyjnego – w ramach, którego organizowana 

jest cyklicznie konferencja „Sektor 3.0” oraz spotkania w sieci TechKlubów; doradczego – 

poprzez szkolenia i konsultacje prowadzone przez tzw. Mobilnych Doradców, a także 

finansowego, czyli konkursów grantowych dla grupy wybranych NGOs. W szkoleniu brali 

udział członkowie Stowarzyszenia Siedlisko oraz Koła Gospodyń Wiejskich ze Strzyżewa 

Paczkowego . Uczestniczy warsztatów zapoznali się min. z programem obróbki zdjęć               

i dyskami w chmurze. 

 
II.  Jesienny Rajd Rowerowy po Gminie Gniezno - 14.09.2014 r. 

6 września 2014 roku o godz. 10,00 w piękną , słoneczną pogodę spod Zespołu Szkolno- 
Gimnazjalnego  w Szczytnikach Duchownych ruszył kolejny Jesienny Rajd Rowerowy po 
Gminie Gniezno pod patronatem honorowym Wójta Gminy Gniezno Włodzimierza Lemana . 
Rajd zorganizowało Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej Siedlisko 
w Lubochni , Stowarzyszenie Światowid w Łubowie oraz ZSG w Szczytnikach Duchownych. 

Komandorem  Rajdu był Wojciech Brykczyński, który przygotował dwie trasy – dłuższą 
licząca ok. 20 km  i krótszą 8 kilometrową. 

Trasa krótsza rajdu wiodła ze Szczytnik Duchownych przez Lubochnię , Kujawki do wsi 
Kalina. 

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

Wszyscy uczestnicy rajdu byli objęci dodatkowym ubezpieczeniem od następstw 
nieszczęśliwych wypadków . Organizatorzy zapewnili także dwa wozy serwisowe , które 
towarzyszyły rowerzystom podczas całego rajdu oraz pomoc medyczną, którą 
zagwarantowali harcerze z Harcerskiego Klubu Ratowniczego Gniezno . W celu zwiększenia 
bezpieczeństwa  uczestników rajdu , szczególnie młodszych rowerzystów, krótszą trasę 



eskortował wóz policyjny .Opiekunami na rajdzie byli nauczyciele ZSG w Szczytnikach 
Duchownych oraz członkowie Stowarzyszenia Siedlisko. 

W rajdzie wzięło udział ok. 160 osób – uczniowie  miejscowej szkoły, rodzice oraz 

mieszkańcy Gniezna i Gminy Gniezno.            

Na miejscu mety w „Stajni Kalina”  na zmęczonych turystów czekał smaczny  posiłek 
przygotowany przez gospodarzy . Na stoły podano chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem , 
zupę ogórkową i kiełbaski z rusztu oraz na deser ciasteczka. Po obfitym posiłku na 
uczestników czekały dodatkowe atrakcje . Przygotowano min. konkursy o charakterze 
sprawnościowo – rekreacyjnym.  Na dziesięciu stanowiskach  młodzież  i dorośli mogli 
zmagać się w zawodach indywidualnych jak i zespołowych. Dodatkowo dzieci mogły 
przejechać się na kucykach , które udostępnił właściciel Stajni Arkadiusz Dietrich oraz 
poskakać na trampolinie. Po zakończeniu konkursów rozdano nagrody zwycięzcom jak            
i nagrody pocieszenia  wszystkim uczestnikom gier i zabaw. Rowerzystów odwiedziła także 
ekipa TV Gniezno, która nagrała relację z Rajdu.  Po odpoczynku   rowerzyści  udali się do 
Szczytnik Duchownych. Zakończenie rajdu - godz. 15,30 . 

Podziękowania należą się  Policji w Gnieźnie , która zapewniła bezpieczny przejazd 
rowerzystów przez całą trasę rajdu oraz sponsorom i fundatorom nagród tj. BS w Gnieźnie, 
Nadleśnictwu Gniezno, Starostwu Powiatowemu  i Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej               
w Gnieźnie. 

 
III. Wieczornica z okazji Święta Niepodległości – 9.11.2014 r. 

9 listopada 2014 r. odbyła się już po raz czwarty 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”, 
„Wojenko, wojenko” czy „Przybyli ułani pod okienko”, grane przez Jarosława Kusza, 
nauczyciela muzyki a jednocześnie zastępcę dyrektora Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego             
w Szczytnikach Duchownych. Po raz pierwszy podczas Wieczornicy wystąpiła Drużyna  
Harcerska „Buki” wraz z drużynową Eweliną Tubacką działająca przy  Szkole Podstawowej  
w Szczytnikach Duchownych. Harcerze zaśpiewali pieśni z okresu Powstania Warszawskiego 
„Pałacyk Michla” i „Szare szeregi”. Już po raz drugi zaprezentowała się  przed publicznością 
młodzież z ZSG w Szczytnikach Duchownych  pod opieką nauczyciela szkoły pana Marka 
Tanasia. Uczniowie zaśpiewali min. „Szarą piechotę”. Spotkanie zostało poprowadzone przez 
Barbarę Pomorską, członkinię stowarzyszenia „Siedlisko”, która przedstawiła krótką historię 
każdej z zaprezentowanych pieśni. 

Już po raz kolejny 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. 

Impreza została dofinansowana przez Urząd Gminy Gniezno . 

 



IV. Projekt rozwojowy Programu Liderzy PAFW 

W ramach projektu odbyły się dwudniowe warsztaty rozwijające umiejętności liderskie 
członków stowarzyszenia oraz wizyta studyjna w Pyzdrach. 

Celem programu było wzmocnienie organizacji działających na obszarach wiejskich                       
i małomiasteczkowych.  

1. Dwudniowe warsztaty 07-08.03.2014 r. 

Szkolenie członków Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej 

„Siedlisko” w Lubochni poprowadził trener Daniel Lichota .Warsztaty miały na celu 

rozwinąć umiejętności liderskie członków Stowarzyszenia oraz zwiększyć efektywność pracy 

zespołowej uczestników. W ciągu dwóch dni mówiliśmy o: 

 Współtworzeniu efektywnych zespołów w oparciu o tworzenie dobrej atmosfery, 

skutecznej komunikacji oraz wspólnoty celów, 

 Tworzeniu wizji i angażowania innych i siebie do współpracy, 

 Efektywnej współpracy przy realizowanych działaniach, 

 Przekonującym angażowania innych do współpracy poprzez różne formy wystąpień 

publicznych (spotkanie 1:1 z ViP’em, wywiad, wystąpienie konferencyjne). 

Uczestnicy szkolenia pracowali w grupach , dzięki czemu praca była bardziej efektywna. 

Wypracowano wizję „Siedliska „, którą utrwalono na papierze ,  pracowano z kamerą- 

musieliśmy przed nią wystąpić i zachęcić określoną grupę ludzi do pracy na rzecz 

Stowarzyszenia. Szkolenie było realizowane w oparciu o atrakcyjne gry i ćwiczenia co 

poprzez dobrą zabawę wpłynęło na wzmocnienie więzi pomiędzy uczestnikami oraz 

zmotywowało nas do dalszej pracy.  

2. Wizyta studyjna do Pyzdr  - 29 marzec 2014 r. . 

 W ramach projektu zaplanowano wizytę studyjną do Towarzystwa Kulturalnego "Echo 

Pyzdr" , które powstało na bazie organizowanych od 1993 roku plenerów artystycznych 

polsko-ukraińskich. Dzięki uprzejmości Wiesi Kowalskiej prezesa T.K.”Echo Pyzdr” 

zaznajomiliśmy się dokładnie z metodami pracy stowarzyszenia i z ich osiągnięciami. 

Obejrzeliśmy prezentacje multimedialne ze zrealizowanych projektów, przebudowaną stodołę 

na potrzeby stowarzyszenia, pojechaliśmy do Borzykowa, aby obejrzeć zrekonstruowane 

przejście graniczne. Zapoznaliśmy się także z budownictwem olęderskim (Puszcza Pyzdrska 

jest obszarem o doskonale zachowanym dziedzictwie olęderskim). 



T.K.”Echo Pyzdr” prowadzi działalność międzynarodową .Jak sami mówią „Wszystko 

zaczęło się od nowego pomysłu na wypromowanie miejsc nikomu dotąd nieznanych. W 

oparciu o wydarzenia historyczne zrekonstruowano przejście graniczne w Borzykowie. Tam 

dzieją się rzeczy niezwykłe. Miejsce służy spotkaniom międzykulturowym i międzyetnicznym. 

Na spotkania przybywają goście z USA, Kanady, Niemiec, Ukrainy, a nawet z Ekwadoru, Sri 

Lanki, Tadżykistanu, Kirgistanu i Kazachstanu. W roku 2007 w projekcie: "Karawana 

Jedności" spotkała się tam twórcza młodzież Europy. Wokół "Granicy" dzieje się jednak 

znacznie więcej dzięki współpracy z naukowcami UAM w Poznaniu. Uruchomiono nowe 

badania i nowe wydawnictwa zrealizowane przez naszą organizację. Do wielkich osiągnięć 

zaliczamy także program stypendialny Mecenat. Współpracujący z nami młodzi zdolni Polacy 

dają z siebie wszystko co najlepsze, w zamian za społeczne wsparcie. Ich aktywność znana 

jest bardzo szeroko. Najnowsze projekty dotyczą jednak spraw lokalnych: dialogu 

demokratycznego na polskiej prowincji oraz ratowaniu unikalnego dziedzictwa kulturowego”. 

Nasza wizyta studyjna w Pyzdrach potwierdziła, że najważniejsi są ludzie, którzy chcą coś 

zrobić dla swojej społeczności lokalnej. 

V. Pozostałe działania: 

1.) Zakończenie badań diagnostycznych młodzieży w wieku 13 – 21 roku życia na 

terenie gminy Gniezno – opracowanie w realizacji. 

2.) Udział w opracowaniu raportu dotyczącego roli świetlic wiejskich w naszej 

przestrzeni publicznej. Raport powstał w ramach Funduszu Inicjatyw 

Absolwenckich Programu Liderzy PAFW. 

3.) Udział w Inicjatywach Lokalnych - projekty dla NFOŚiGW.  

Projekt pn. „Czynna ochrona dzikich pszczół i trzmieli na terenie gminy 

Gniezno”. 

4.) Nocne nasłuchiwanie sów – wyjazd w nocy do lasów w Skorzęcinie w celu 

nasłuchiwania sów. Po przejściu wyznaczonego obszaru ognisko i pieczenie 

kiełbasek. 

 

 

                                                                       Maria Brykczyńska 

 


