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STYCZEŃ 

- TK „Echo Pyzdr” współpracowało i uczestniczyło w spotkaniach związanych z wystawą 

LOT PP pt.: „Olęderskie dziedzictwo Puszczy Pyzdrskiej”   . Wystawę tworzą 32 obrazy 

przedstawiające krajobrazy i archiwalia. Podczas spotkań z mieszkańcami w różnych 

miejscowościach PP prezentowane były: film dokumentalny „Ludzie z żelaznych domów”, 

najnowsze publikacje: „Dizajn na ludowo” dr Justyny Górskiej-Streicher i „Zarys 

najstarszych dziejów osad olęderskich w Puszczy Pyzdrskiej 1746-1793″ dra Zbigniewa 

Chodyły oraz opcjonalnie prezentacja Power Point o PP. 

 

- T. K. „Echo Pyzdr” zorganizowało pomoc dla Polaków z Naddniestrza, w którą włączyło się 

wiele osób i kilka instytucji, m.in.: Starostwa Powiatowe w Kaliszu i we Wrześni. W 

rezultacie, do miejscowości Swoboda Raszków w Naddniestrzu pojechały m.in.: chodziki dla 

osób starszych, stojaki do kroplówek, inhalator, ciśnieniomierz, tusze do drukarek szkolnych, 

czajniki elektryczne, odzież, produkty żywieniowe, gry edukacyjne, zabawki. Polskie dzieci 

ze szkoły i przedszkola otrzymały niezbędne przybory szkolne.  

 

LUTY 

 

Udział w polsko-niemieckiej konferencji naukowej „Ziemia skrywa kości” na zaproszenie 

Collegium Historicum Novum Instytutu Historii UAM. Przemysław Kowalski przedstawił 

prezentację nt. „Budowa tożsamości obszaru Puszczy Pyzdrskiej w oparciu o olęderskie 

dziedzictwo kulturowe”. Wystawiona została mobilna wystawa prezentująca „krajobrazy 

pamięci” Puszczy Pyzdrskiej (dokumenty, pejzaże, fotografie).  Prezentację przygotowała W. 

Kowalska. 

 

MARZEC 

 

Organizacja spotkania autorskiego z dr hab. prof. nadzw. Waldemarem Handke, autorem 

książki: „Wielkopolski Oddział Dzielnego 1945-1946”. W Nowej Kaźmierce (gm. Chocz) 

zwiedzono dom, w którym siły UB i MO ujęły w styczniu 1946 roku „Dzielnego” i zastrzeliły 

gospodynię domu Otylię Biadasiewicz. Następnie uczestnicy przenieśli się do Starej 

Kaźmierki, do „Rancha pod gruszą”, by wysłuchać prelekcji dr Waldemara Handke i 

podyskutować. 

 

KWIECIEŃ  

 

- TK „Echo Pyzdr” zorganizowało w Toruniu spotkanie z Profesorem Andrzejem 

Zybertowiczem. Koordynatorem i prowadzącym spotkanie był Dominik Styczyński, członek 

EP i były stypendysta.  

TK „Echo Pyzdr” zorganizowało transport do Torunia, z czego skorzystało 13 osób, w tym 6 

z Wrześni , dwoje z Pyzdr oraz 5 z gminy Blizanów pod Kaliszem.  Na program wyjazdu 

złożyły się: spotkanie z prof. A. Zybertowiczem (uczestniczyło ok. 150 osób) , wizyta w 

Muzeum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku – miejscu porwania księdza 19 października 

1984 roku oraz zwiedzanie Torunia.  

 

- TK Echo Pyzdr  we współpracy z Centrum Informacyjnym dla Władz Lokalnych w 

Mołdawii zorganizowało 3.dniową wizytę  samorządowców i działaczy pozarządowych z 

Pyzdr i Powiatu Kaliskiego w Mołdawii, u instytucji partnerskich. Wyjazd sfinansowało 

polskie MSZ. W wizycie wzięli udział między innymi: Krzysztof Nosal (Starosta Kaliski), 

Karol Matczak (Dyrektor ZAZ w Swobodzie, gmina Lisków), Jacek Wolniaczyk 

(Przewodniczący Rady Gminy Koźminek), Janusz Nowak (Dyrektor ds. Promocji i Kultury 



gminy Ceków Kolonia), Przemysław Kowalski (Prezes LOT Puszcza Pyzdrska), Wika 

Kowalska (Prezes TK „Echo Pyzdr”, przewodnik grupy). 

Program wizyty to szereg spotkań z samorządowcami, agencjami rozwoju regionalnego oraz 

z przedsiębiorcami wiejskimi różnych branż (hodowla królików, sadownictwo, ogrodnictwo, 

produkcja serów, suszarnie owoców i warzyw). 

 

- II Przegląd Talentów Puszczy Pyzdrskiej w Blizanowie  dla gimnazjalistów przygotowany i 

zrealizowany przez Agatę Frontczak – członkinię EP i byłą stypendystkę. Uczestniczyły 

cztery gimnazja: Pyzdry, Blizanów, Piotrów, Janków Pierwszy. Jeden z celów to  integracja i 

aktywizacja młodzieży z różnych zakątków Puszczy Pyzdrskiej oraz promowanie puszczy 

wśród jej mieszkańców. 

 

MAJ 

 

Akcja sprzątania wsi w Brudzewie, gm. Blizanów, zorganizowana przez stypendystę 

Programu „Mecenat” Włodka Mykytę,  wsparta przez Urząd Gminy w Blizanowie.  

 

CZERWIEC 

- Spotkanie w Pyzdrach z pełnomocnikiem Rządu RP ds. społeczeństwa obywatelskiego 

Wojciechem Kaczmarczykiem  – „Autonomia i finansowanie organizacji działających na 

prowincji”. Spotkanie prowadził Dominik Styczyński. 

- 5 czerwca. Z okazji  XX.lecia  TK „Echo Pyzdr” oraz 18.lecia Programu Stypendialnego 

„Mecenat” ksiądz proboszcz parafii w Brudzewie (gm. Blizanów), zaprosił członków TK 

„Echo Pyzdr” oraz rodziny stypendystów „Mecenatu” na okolicznościową mszę św. 

połączoną z koncertem organowym oraz prelekcją o historii kościoła i parafii w Brudzewie, 

którą przygotowała stypendystka „Mecenatu” Weronika Martyna. Po mszy wspólnota 

„Mecenat” zaproszona została na Plebanię do wspólnego stołu i rozmów.  

 

- Debata oksfordzka w Blizanowie pt.: „Kto korzysta na rewolucji: jednostka ludzka jako 

element mas społecznych czy ambitni liderzy polityczni?”, zrealizowana przez stypendystę 

Programu „Mecenat”  Adriana Szczupaka.  

 

LISTOPAD 

- Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” z okazji Jubileuszu XX. lecia działalności 

zainaugurowało 20 listopada 2016 Program Stypendialny „MECENAT” na rzecz uczniów 

Szkoły Podstawowej w miejscowości Swoboda Raszków w Naddniestrzu. W pierwszej edycji 

Programu przyznano nagrodę stypendialną Tatianie Grezdijeru  za bardzo dobre wyniki w 

nauce oraz aktywne zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności. Nagroda wręczona została 

w Tyraspolu podczas uroczystości obchodów 1050 rocznicy przyjęcia przez Polskę chrztu. W 

wydarzeniu wzięło udział około 200 osób, w tym wielu znakomitych gości, m.in.: Artur 

Michalski – Ambasador RP w Mołdawii, Janusz Dawidowicz – Konsul RP w Mołdawii, 

Tomasz Horbowski – Dyrektor Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych w Mołdawii. 

Obchody rozpoczęto mszą świętą w kościele pw. Świętej Trójcy, którą celebrowali księża 

Ruslan Pogrebny i Zdzislaw Smiertka . Galę przygotowało Towarzystwo Polskiej Kultury 

„Jasna Góra” z Tyraspola. 

Szkoła w Swobodzie Raszków jest jedyną polską szkołą w Naddniestrzu. Uczęszcza do niej 

około 60 uczniów. Przed Bożym Narodzeniem 2015 r. Towarzystwo Kulturalne „Echo 

Pyzdr” skierowało dary wspomagające trzy instytucje w Swobodzie Raszków: polską 

szkołę,  przedszkole oraz  centrum medyczne obsługujące wieś. W roku bieżącym, oprócz 

nagrody stypendialnej, TK „Echo Pyzdr” przekazało środki na nagrody dla dzieci 

uczestniczących w konkursie sienkiewiczowskim. 


