
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr” 

za rok 2014 

 

LUTY  

1/ Wydano Publikację Stowarzyszenia Szkoła Liderów w Warszawie: „Tutaj Drzwi Trzeba 

Otwierać Powoli” (10 reportaży, 10 autorów i 10 bohaterów publikacji, w tym Ewy 

Wołkanowskiej-Kołodziej „Jakim ptakiem jest Wiesława K.” nt. Wiesi Kowalskiej z TK 

„Echo Pyzdr” – dostępne na www.drzwipowoli.pl  

2/ Echo Pyzdr na targach partnerskich w Mołdawii. Na zaproszenie Fundacji Solidarności 

Międzynarodowej, która w Kiszyniowie (Mołdawia) zrealizowała dwudniowe warsztaty: 

„Swatka Mołdawsko-Polska” - koordynatorka projektów z Mołdawią – Wiesława Kowalska 

prezentowała rezultaty działań TK „Echo Pyzdr” w latach 2009-14 w Mołdawii. Udział 

wzięło 30 przedstawicieli organizacji z Polski i Mołdawii, którzy wypracowali zarysy 

przyszłych projektów społecznych. TK „Echo Pyzdr” aktywnie współpracuje z Mołdawią w 

dwóch obszarach tematycznych: budowanie postaw obywatelskich (zaangażowania 

społecznego, liderstwa, rozwoju osobowości) oraz rozwoju lokalnego w oparciu o współpracę 

trzech sektorów (samorządu, biznesu i organizacji społecznych). Gościem specjalnym 

„Swatki”  był Ambasador RP w Mołdawii Artur Michalski. 

3/ Warsztat pt.: Projekty społeczne i ich istota” dla stypendystów „Mecenatu” w Pyzdrach. 

Prowadziła W. Kowalska 

4/ Grant (68 861 zł) Fundacji Solidarności Międzynarodowej w ramach programu polskiej 

współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP na projekt polsko-mołdawski 

„Sztafeta PL-MD  Umacniamy demokrację” złożony przez TK „Echo Pyzdr” w konkursie 

grantowym Programu „Wsparcie Demokracji”.   

Rezultaty: 

 Wizyta szkoleniowa 5 polskich ekspertów w Mołdawii. Eksperci reprezentujący: 

samorządy gminne (Blizanów, Rzgów), samorząd powiatowy w Kaliszu oraz organizacje 

pozarządowe (TK Echo Pyzdr, LOT Puszcza Pyzdrska) przekazali Mołdawianom 

doświadczenia w zakresie współpracy społecznej i rozwoju lokalnego na przykładach 

m.in.: Programu Mecenat, młodzieżowej rady gminy, wiejskiego uniwersytet III wieku, 

związku komunalnego gmin, szkoły – stowarzyszenia oraz organizacji społecznych 

pracujących w partnerstwie trójsektorowym. Polscy eksperci wizytowali samorządy i 

organizacje  rejonu Orhei  w centralnej Mołdawii. W wizytowanej gminie Malaiesti w 

spotkaniu uczestniczyło około dwustu mieszkańców oraz znakomici goście: Joanna Bojko 

- radca Referatu Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP w Kiszyniowie, Anatolie 

Zolotcov – Minister Rozwoju Regionalnego Mołdawii, Ion Stratulat – deputowany Partii 

Demokratycznej MD, Petru Stirbate – deputowany Partii Liberalno-Demokratycznej MD 

oraz przedstawiciele samorządowi rejonu Orhei. Spotkanie uświetniły wystąpienia gości 

oraz bogaty program artystyczny (także pieśni polskie), co transmitowały trzy telewizje 

mołdawskie: Prime TV, Publica TV i Elita TV. Oprawę medialną wspomagał Ion Cernei - 

dziennikarz gazety regionalnej „Plaiul Orheian”, która ukazuje się w czterech rejonach 

Mołdawii: Orhei, Telenesti, Rezina i Soldanesti  

http://www.drzwipowoli.pl/


podpisanie 7 umów partnerskich między samorządami Polski i Mołdawii. Zakładano 

podpisanie 3 umów, ale rezultat został wzmocniony o 4 kolejne umowy partnerskie w wyniku 

spontanicznego dodatkowego działania, któremu nadaliśmy nazwę: „PL-MD Solidarnie ku 

Europie”. Celem było zaznajomienie gości z funkcjonowaniem polskich samorządów, w tym 

gotowych do podjęcia stałej współpracy partnerskiej, oraz funkcjonowania lokalnego biznesu 

i organizacji społecznych.  W jego ramach zorganizowaliśmy ze Starostą Powiatu Kaliskiego 

przyjazd i pobyt 50-osobowej delegacji z Mołdawii w sierpniu 2014 na 6 dni, co 

współfinansowały samorządy goszczące (noclegi i wyżywienie) oraz mołdawscy uczestnicy 

(transport). Zaangażowały się następujące polskie samorządy: gminy: Blizanów, Lisków, 

Koźminek, Rzgów, Ceków Kolonia; miasta: Nowe Skalmierzyce, Kalisz; starostwa: 

Ostrzeszów, Kalisz. Nasze zaproszenie przyjęli: Iurie Bodrug - Ambasador Republiki 

Mołdawii, Valentina Bodrug - małżonka Ambasadora oraz Victor Martin - Konsul Republiki 

Mołdawii, którzy uczestniczyli w seminarium pn.: „Mołdawia w Europie” (Kalisz) 

podsumowującym sierpniową wizytę, a także Prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej 

Krzysztof Stanowski, który uczestniczył w konferencji wrześniowej: ”Współpraca i jej 

perspektywy w partnerstwach PL-MD”. Mołdawscy uczestnicy sierpniowej wizyty to 

przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, biznesu i mediów z rejonów : 

Causeni,  Dubasari, Criuleni, Orhei. W ramach tego działania zorganizowaliśmy m.in.: 

jeszcze dwa seminaria: w Blizanowie (“Zaangażowanie i współpraca z NGOs a rozwój 

lokalny”) oraz w Rzgowie („Inwestycje i kapitał społeczny”) z udziałem: radnych, liderów 

społecznych, instytucji samorządowych i biznesu. 

 

 Dwudniowa wizyta szkoleniowo-warsztatowa W. Kowalskiej i Dominika Styczyńskiego 

celem uruchomienia w Mołdawii pierwszego w tym kraju programu stypendialnego 

wzorowanego na Programie „Mecenat” Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr”. 

(program   

 Wydanie folderu: „Indeks ofert i idei”, podsumowującego projekt w językach 

mołdawskim i polskim,  

 Rewizyta Mołdawian w Polsce i spotkania z instytucjami, które reprezentują polscy 

eksperci: samorządy Blizanowa, Rzgowa i Starostwa Kaliskiego, a także Towarzystwo 

Kulturalne „Echo Pyzdr i Lokalną Organizację Turystyczną „Puszcza Pyzdrska”.  

MARZEC 

Filmowy wyjazd do Niemiec 

TK „Echo Pyzdr” jako organizacja partnerska dla LOT „Puszcza Pyzdrska” uczestniczyło w 

projekcie „Puszcza Pyzdrska – zachować pamięć”. W ramach projektu W. Kowalska zebrała 

kilkadziesiąt wywiadów dźwiękowych z potomkami Olędrów Puszczy Pyzdrskiej, w tym z 

pochodzącymi z okolic Zagórowa i Orliny Dużej, a mieszkającymi w Niemczech, w 

miejscowościach Detmold i Muelheim. W ramach projektu powstał film dokumentalny: 

„Ludzie z żelaznych domów”, który emitowano podczas „Prowincjonaliów” we Wrześni 16 

lutego 2015.  Film otrzymają wszystkie placówki edukacyjne i kulturalne „Puszczy 

Pyzdrskiej”.  Skład ekipy filmowej w Niemczech tworzyli: Krystyna Velkowa (tłumacz – 

wolontariusz i fanka Puszczy Pyzdrskiej), Joanna Uthke-Jaworska (reżyser), Sebastian Marek 

Czech (kamerzysta i operator dźwięku), Wiesława Kowalska (zbierająca wywiady 

dźwiękowe), Przemysław Kowalski – organizator wyjazdu.  

Inne rezultaty:  spotkań w Niemczech to uaktywnienie środowisk pochodzących z Puszczy 

Pyzdrskiej do jej odwiedzania. Na spotkania w Zagórowie i w Pyzdrach, w sierpniu 2014, 



przyjechało kilkanaście osób w podeszłym wieku po raz pierwszy od zakończenia II wojny 

światowej.  

KWIECIEŃ 

Trzydniowa wizyta studyjna liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w siedzibie 

TK „Echo Pyzdr”. Temat: „Jak dawna granica i żelazne domy budują tożsamość?”  

Miały miejsce spotkania z przedstawicielami TK „Echo Pyzdr” i Lokalnej Organizacji 

Turystycznej „Puszcza Pyzdrska” w Pyzdrach oraz z organizacją walczącą z fermami norek w 

Piskorach (gm. Blizanów). Podczas spotkania w Pyzdrach zaprezentowano filmy o 

działalności TK „Echo Pyzdr”, w tym o programie stypendialnym „Mecenat” oraz o 

„Granicy”. Ponadto odbyła się jednodniowa wizyta po Puszczy Pyzdrskiej i na „Granicy”, a 

także wyprawa piesza ornitologiczna po Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Dużym 

zainteresowaniem cieszyły się program stypendialny „Mecenat” oraz działalność TK „Echo 

Pyzdr” w Ukrainie i w Mołdawii. 

MAJ 

Wizyta 25 architektów z Uniwersytetu Weimarskiego (Niemcy) w siedzibie TK „Echo Pyzdr” 

i w Puszczy Pyzdrskiej jako jeden z efektów współpracy TK „Echo Pyzdr” i LOT Puszcza 

Pyzdrska z niemiecką organizacją „Kulturforum” z Poczdamu w ramach projektu: „Puszcza 

Pyzdrska – zachować pamięć”. Architekci szkicowali budynki typowe dla architektury 

Puszczy Pyzdrskiej  i zapoznali się z działalnością TK „Echo Pyzdr” .  

MAJ/CZERWIEC 

Nabór stypendystów do programów stypendialnych: Mecenat i Stypendia Pomostowe na rok 

szkolny 2014/15. Komisja Stypendialna T. K. „Echo Pyzdr” przeprowadziła  XVIII edycję 

naboru stypendystów do programu: „Mecenat” i XIII edycję naboru do programu: „Stypendia 

Pomostowe”. Stypendia otrzymało 12 osób z gmin: Blizanów, Chocz, Nekla, Pyzdry i 

Zagórów.  Wsparcie finansowe pochodzi ze środków pozyskanych przez TK „Echo Pyzdr” w 

konkursach grantowych Fundacji im. S. Batorego i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości 

w Łodzi , ze środków samorządu Gminy Blizanów oraz ze wsparcia osób indywidualnych, w 

tym wpłacających 1% odprowadzanego podatku na rzecz Programów stypendialnych TK 

Echo Pyzdr.  

W roku szkolnym 2013/14każdy stypendysta zrealizował indywidualny projekt społeczny, a 

część uczestniczyła w projekcie wspólnym dla wszystkich stypendystów TK Echo Pyzdr 

organizowanym przez Agatę Agaciak, która w czerwcu br. obroniła tytuł magistra prawa 

UAM w Poznaniu (i otrzymała nagrodę na najlepszą pracę magisterską roku). Agata 

zorganizowała konkurs artystyczny dla szkół podstawowych i gimnazjów Puszczy Pyzdrskiej 

pn.: „Puszcza Talentów” zrealizowany 16 czerwca 2014 w gminie Blizanów. 

 Projekty indywidualne stypendystów „Mecenatu” to m.in. projekt Kasi Chojnackiej: 

„Przyjemna chemia”  polegający na pokazie eksperymentów chemicznych dla uczniów 

Gimnazjum w Piotrowie (gm. Blizanów) oraz konkurs chemiczny. 

Liliana Ławińska zrealizowała w Szkole Podstawowej  w Blizanowie projekt: „Origami dla 

każdego” . Jego cele to  rozwijanie wyobraźni dzieci i ich zdolności manualnych; 



popularyzacja    matematyki, a w szczególności geometrii oraz ćwiczeń staranności i 

dokładności podczas pracy. 

Robert Jackowski zrealizował w Zespole Szkół w Blizanowie projekt: „Spotkanie z fizyką”. 

Stypendysta zaprezentował doświadczenia związane ze światłem; wykonał prezentację z 

zakresu astronomii oraz zorganizował nocny podgląd nieba (gwiazdozbiorów i układów 

planetarnych) z wykorzystaniem teleskopu.  

Agata Nowicka zrealizowała  projekt: „Szlak Bursztynowy w Korabiu”, którego celem było 

poznanie przez młodzież, dzieci i starszych ze wsi Korab historii Szlaku Bursztynowego, 

oznaczenie przebiegu jego trasy we wsi Korab oraz  poszerzenie umiejętności plastyczno-

technicznych podczas przeprowadzonych warsztatów.  

 Projekty indywidualne studentów – stypendystów Programu „Stypendia Pomostowe”, to 

m.in. projekt Darii Przybyły (studentki inżynierii chemicznej) zrealizowany w Zespole 

Szkół w Jankowie Pierwszym polegający na przeprowadzeniu kampanii prozdrowotnej. 

Daria przeprowadziła szereg zajęć z uczniami (szkolenia, warsztaty, ankiety, gazetki), ale 

przygotowała wspólnie z młodzieżą także broszurę dla rodziców w myśl hasła: „Nie 

wystarczy jeść, należy się odżywiać”.  

Kasia Torbiarczyk (studentka medycyny) zrealizowała kurs pierwszej pomocy dla 

najmłodszych w Zespole Szkół w Piotrowie.  

Tomasz Dominiak (student elektrotechniki) zorganizował dzień zdrowego stylu życia w 

Szkole Podstawowej w Kwileniu. Dominik Styczyński przygotowuje się do wyjazdu do 

Mołdawii, gdzie przekaże młodzieży rejonu Orhei prezentacje prac projektowych 

realizowanych przez stypendystów TK „Echo Pyzdr” oraz poprowadzi warsztaty z pisania 

projektów. Monika Mięta (studentka ekonomii) zrealizowała w Szkole Podstawowej w 

Zagórowie cykl zajęć pt.: „Młody Ekonomista”. To bardzo rozbudowany projekt pełen 

interaktywnych ćwiczeń i burzy mózgów podzielony na trzy sesje: 1. mój team i moja praca 

w zespole, 2. zarządzanie projektami, 3. mój projekt – zróbmy to razem. 

Wszystkie projekty zrealizowane zostały na bardzo wysokim poziomie, co potwierdza 

obecność tych wydarzeń w mediach lokalnych. 

CZERWIEC 

Udział W. Kowalskiej jako ekspertki ds. współpracy z Mołdawią w spotkaniu „Ambasadorzy 

Przemian w Regionie” na zaproszenie Fundacji Edukacja dla Demokracji oraz prezentacja 

działań TK Echo Pyzdr w Mołdawii (6-7 czerwca) 

WRZESIEŃ 

1/ Wieczór mołdawski z ogniskiem w siedzibie TK „Echo Pyzdr”. Spotkanie z kulturą 

mołdawską dla członków TK „Echo Pyzdr” i uczestników projektów polsko-mołdawskich 

2014. Przybyło około 20 osób. 

2/ Udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa i wygłoszenie wykładu pt.: Osadnictwo 

Olęderskie w Puszczy Pyzdrskiej” na zaproszenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa w 

Poznaniu (15 września,  Pałac Działyńskich). 



 

LISTOPAD 

 

Spotkanie stypendystów TK „Echo Pyzdr” w Brudzewie na zaproszenie ks. Proboszcza 

Andrzeja Lewandowskiego. Uczestniczyło 15 osób związanych z Programem Mecenat. Ks. 

Andrzej odprawił mszę św. w intencji członków TK Echo Pyzdr, stypendystów i ich rodzin. 

Ks. Andrzej jest członkiem TK Echo Pyzdr, członkiem Komisji stypendialnej, a także 

darczyńcą wspomagającym stypendystów w trudnych sytuacjach życiowych. 

 

PAŹDZIERNIK 

 

TK Echo Pyzdr zmieniło swoją stronę www dzięki nieodpłatnej pracy Kiry Kowalskiej, która 

od ok. 10 lat także administruje naszą stronę. 

 

GRUDZIEŃ 

Spotkanie środowiska związanego z Programem Stypendialnym „Mecenat” w DK w 

Blizanowie. Program „Mecenat” realizowany jest od 1998 roku, a od 4 lat, dzięki współpracy 

z samorządem Blizanowa, wspiera głównie młodzież z gminy Blizanów. W roku szkolnym 

2014/15 wspieranych jest 6 licealistów i 6 studentów, w tym 9 osób z gminy Blizanów . 

Trojgu sponsorom: Annie i Przemysławowi Gałkiewiczom – przedsiębiorcom z Poznania 

oraz Sławomirowi Musiałowi – Wójtowi gminy Blizanów, wręczone zostały Srebrne Spinki 

„Mecenatu” za wieloletnie wspieranie Programu „Mecenat”. Wcześniej wyróżnienie to 

otrzymali m.in.: Władysław F. Bartoszewski z W-wy, Bożena Brzezińska (sponsorka z 

Konina) oraz Grzegorz Turniak (sponsor staży dla stypendystów w Warszawie). W spotkaniu 

uczestniczyło około 30 osób.  

 


