
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz 
Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” 

za rok 2015  

W tym roku zorganizowano następujące imprezy : 

1. EkoWalentynki 13-14.02.2015 r. 

W ciągu dwóch dni zebraliśmy ok. 240 kg baterii, które zajęły objętość 11 kartonów.  
Uczniowie Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Szczytnikach Duchownych i Zespołu Szkół w 
Jankowie Dolnym przygotowali na piątek 13 lutego różne atrakcje mające zachęcić kolegów i 
koleżanki do przynoszenia baterii. 

W Szczytnikach Duchownych wyemitowali audycję radiową oraz  przeprowadzili konkurs 
związany z selektywną  zbiórką odpadów. W audycji, przeplatanej życzeniami 
walentynkowymi, zawarto treści związane z wpływem baterii na środowisko i organizm 
człowieka. 

Natomiast w Jankowie Dolnym porozwieszano  plakaty informujące o zbiórce baterii i 
przygotowano trzy stanowiska do ich odbioru. Ponadto w sali gimnastycznej odbyły się  
występy artystyczne poświęcone ochronie środowiska, które przeplatane  były scenkami 
związanymi z Dniem Zakochanych.  

Dzień później, 14 lutego w sobotę rozdawaliśmy lizaki i jabłka w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Gnieźnie. Nasze stoisko, jak przystało na walentynki, udekorowane było balonami w 
kształcie serca. Frekwencja dopisała. Korzystając ze słonecznej pogody przychodziły  całe 
rodziny, matki z dziećmi lub rodzeństwa 

2. Rajd Rowerowy po Gminie Gniezno -27.06.2015 r. 

27 czerwca 2015 roku o godz. 10,00 w piękną, słoneczną pogodę spod Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego  w Szczytnikach Duchownych ruszył  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. 

Komandor Rajdu,  Wojciech Brykczyński, przygotował dwie trasy – dłuższą liczącą  17 km  i 
krótszą 12 kilometrową. 

Trasa krótsza rajdu wiodła ze Szczytnik Duchownych przez Lubochnię, Krzyżówkę do Stanicy 
w Gaju. 

Trasa dłuższa prowadziła przez Kędzierzyn, Nową Wieś Niechanowską, Piaski, Ćwierdzin do 
Gaju. 

Wszyscy uczestnicy rajdu byli objęci dodatkowym ubezpieczeniem od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. Organizatorzy zapewnili także wóz serwisowy, który towarzyszył 
rowerzystom podczas całego rajdu. W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników, 
szczególnie młodszych rowerzystów, trasy zabezpieczali policjanci: na krótszej tracie policjant 
na motocyklu, dłuższą trasę eskortował  wóz policyjny. 

W rajdzie wzięło udział ok. 100 osób – uczniowie  miejscowej szkoły, rodzice oraz mieszkańcy 
Gniezna i Gminy Gniezno.            

Na miejscu mety w Stanicy w Gaju, którą prowadzi Stowarzyszenie Centrum Edukacyjno-
Wypoczynkowe na zmęczonych turystów czekał smaczny  posiłek przygotowany przez 



gospodarzy. Na stoły podano chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem, zupę fasolową i 
kiełbaski z rusztu. Po obfitym posiłku na uczestników czekały dodatkowe atrakcje. 
Przygotowano min. konkursy o charakterze sprawnościowo – rekreacyjnym.  Na sześciu 
stanowiskach  młodzież  i dorośli mogli zmagać się w zawodach indywidualnych jak  i 
zespołowych. Po zakończeniu konkursów rozdano nagrody zwycięzcom jak i nagrody 
pocieszenia  uczestnikom gier i zabaw. Rowerzystów odwiedziła także ekipa TV Gniezno, 
która nagrała relację z Rajdu.  Po odpoczynku rowerzyści  udali się do Szczytnik Duchownych. 

Rajd  przebiegał w  miłej i przyjacielskiej atmosferze. Już po raz kolejny całe rodziny aktywnie 
wypoczywały z innymi rowerzystami.  Ok. godz. 15.30 wszyscy bezpiecznie oraz szczęśliwie 
wrócili do swoich domów. 

3. Rozpoczęliśmy projekt „Łuska”  Programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. 

Dzięki zaangażowaniu młodzieży z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Szczytnikach 
Duchownych i Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym powstał projekt związany z osobą Konrada, 
który był pierwszą ofiarą wojny w Szczytnikach Duchownych. 

Główną osią projektu jest  dążenie młodych ludzi do przekazania innym odbiorcom historii 
chłopca, jaką uda im się zebrać wśród rodziny, świadków ówczesnych zdarzeń oraz nakręcenia 
wariacji na temat dalszych jego losów. Natomiast celem projektu jest rozwinięcie u młodzieży 
umiejętności skutecznego planowania, pozyskiwania innych do współpracy oraz nabycie 
umiejętności analizy i oceny zasobów środowiska. 

4. Półkolonie w Szczytnikach Duchownych w dniach 13-17. 07. 2015 r. 

Pięciodniowe półkolonie letnie zorganizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji 
Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w 
Szczytnikach Duchownych dla dzieci zamieszkujących na terenie gminy Gniezno dostarczyły 
uczestnikom wielu wrażeń. Przede wszystkim codziennie zapewniono kolonistom  zajęcia w 
innych miejscach. I tak w poniedziałek uczestniczyli w zajęciach w Muzeum Początków 
Państwa Polskiego w Gnieźnie. Podzieleni na dwie grupy zwiedzali wystawę Początki Państwa 
Polskiego z kartami zadań, obejrzeli także film w 3D o początkach naszego państwa, lepili z 
gliny przedmioty codziennego użytku. Dzieci odwiedziły SILVERADO CITY  k. 
Błażejewiczek. W western city oglądały scenki z życia mieszkańców, pojedynek 
rewolwerowców, napad na bank czy western show. 

W szkole odbyły się warsztaty o nietoperzach pn. „Nietoperz – nocny przyjaciel”, które miały 
na celu przede wszystkim obalenie mitów związanych z tak bardzo pożytecznymi ssakami. 
Zajęcia poprowadzili członkowie „Siedliska” p. Małgorzata Reszko i Maria Brykczyńska. 
Następnie zbijali budki lęgowe dla nietoperzy i ptaków, uczestniczyli w licznych grach i 
zabawach ruchowych  na sali gimnastycznej, których celem była integracja oraz rozwijanie 
sprawności fizycznej. 

Dla dzieci starszych zorganizowano także warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień, które 
miały na celu zwiększyć świadomość konsekwencji wynikających z nadużywania środków 
psychotropowych, a także rozwijać postawę asertywną. I chociaż temat wydawał by się trudny 
na okres wakacyjny, to koloniści z wielkim zapałem podeszli do zajęć. 

Miały miejsce również zajęcia w lesie. I znowu trochę nauki, ale oczywiście połączonej z 
zabawą. Profesjonalne warsztaty przygotowała Karolina Fiutak-Łachowska (także członek 
Siedliska) i poprowadziła je razem ze swoją stażystką. Dzieci zapoznały się z budową lasu, 
uczyły się rozpoznawać rośliny leśne, wykonały zielnik, mierzyły grubość pnia, rozpoznawały 
zwierzęta żyjące w lesie. 



Dzieci zwiedziły rodzinny park rozrywki „Zaurolandię”, gdzie  z przewodnikiem zapoznały się 
z historią Ziemi i wymarłymi gadami. Na zabawę także przyszedł czas na rozległym i dobrze  

5.  Warsztaty w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie 29.10. 2015 r. 

Zajęcia przeprowadził pan Jacek Wendzonka, który specjalnie przyjechał do Lądu z Ośrodka 
Edukacji Przyrodniczej w Chalinie. Pan Jacek od wielu lat zajmuje się  badaniem  dzikich 
pszczół, ich znaczeniem w przyrodzie  i ochroną. Uczestnicy spotkania zapoznali się min. z 
biologią pszczół, dowiedzieli się po czym można rozpoznać dzikie pszczoły i trzmiele oraz jak 
można wykonać konstrukcje zasiedlające dla owadów. Na zakończenie wszyscy otrzymali 
posiłek regeneracyjny. 

W warsztatach brali udział uczniowie z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Szczytnikach 
Duchownych, z Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym, z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w 
Zdziechowie oraz ze Szkoły Podstawowej w Modliszewku. 

6. Wieczornica z okazji Święta Niepodległości - 8.11.2015 r. 

8 listopada 2014 r. odbyła się już po raz piąty Wieczornica z okazji Święta Niepodległości. Jak 
co roku na wspólne śpiewanie przyszły do ZSG w Szczytnikach Duchownych całe rodziny. Nie 
zabrakło też na uroczystości proboszcza Parafii w Kędzierzynie. Byli harcerze, szkolny zespół 
muzyczny i po raz pierwszy chór szkolny. Przez godzinę śpiewano pieśni, począwszy od Roty 
a skończywszy na Marszu Dąbrowskiego. 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 grane przez Jarosława Kusza, nauczyciela muzyki a jednocześnie zastępcę dyrektora 
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Szczytnikach Duchownych. W Wieczornicy wystąpiła 
Drużyna Harcerska „Buki” wraz z drużynową Eweliną Tubacką działająca przy Szkole 
Podstawowej w Szczytnikach Duchownych. Harcerze zaśpiewali Już po raz kolejny 
zaprezentowała się przed publicznością młodzież z ZSG w Szczytnikach Duchownych pod 
opieką nauczyciela szkoły pana Marka Tanasia. 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. Impreza została dofinansowana przez Urząd Gminy Gniezno . 

I. Pozostałe działania: 

1. ) Udział w Inicjatywach Lokalnych - projekty dla NFOSiGW. 

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

Gniezno”. 

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

nasłuchiwania sów. Po przejściu wyznaczonego obszaru ognisko i pieczenie 

kiełbasek. 

Karolina Fiutak-Łachowska 


