SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr”
za rok 2015
STYCZEŃ





Ukończono prace nad filmem dokumentalnym: „Ludzie z żelaznych domów”. TK „Echo
Pyzdr” było jednym z partnerów (obok Kulturforum z Poczdamu) producenta filmu:
„LOT Puszcza Pyzdrska”.
TK „Echo Pyzdr” wygrało grant w wysokości 38 900 zł na projekt polsko-mołdawski:
„Liderzy Demokracji” złożony w konkursie ogłoszonym przez Fundację Edukacja dla
Demokracji. Projekt realizowany jest w Polsce i Mołdawii w okresie: styczeń – wrzesień
2015.
Kontynuowana jest realizacja Programu Stypendialnego: „Mecenat” (7 stypendystów) i –
do lipca 2015 - „Stypendia Pomostowe” (6 stypendystów).

LUTY
Oficjalna premiera filmu: „Ludzie z żelaznych domów” podczas Ogólnopolskiego Festiwalu
Sztuki Filmowej „Prowincjonalia” we Wrześni.
MAJ
Przyjęcie grupy 10 mołdawskich studentów (1 – 8 maja) w związku z realizacją projektu:
Liderzy Demokracji oraz realizacja m.in. następujących działań:
 3-dniowe warsztaty nt. projektów społecznych, autoprezentacji, debat;
 lekcja geografii w szkole wiejskiej w Rychnowie,
 gra terenowa po Puszczy Pyzdrskiej (Orlina Duża) zakończona spływem kajakowym po
Prośnie;
 warsztaty przygotowujące do debaty oksfordzkiej w Kołaczkowie i Blizanowie;
 debata oksfordzka nt. "Zaangażowanie – obywatelski obowiązek czy strata czasu" w
Gimnazjum w Blizanowie, w której uczestniczyły gimnazja z Blizanowa, Kołaczkowa,
Jankowa Pierwszego i Piotrowa;
 produkcja filmu instruktażowego w językach rumuńskim i polskim na podstawie debaty
oksfordzkiej przeprowadzonej w Blizanowie (TLT Łaszków),
 opracowanie i wydanie folderu: „Liderzy Demokracji” w językach polskim i rumuńskim,
 wizyta w laboratorium wydziału robotyki Politechniki Poznańskiej;
 spotkanie z Wójtem Blizanowa, który zaprezentował współpracę z organizacjami
pozarządowymi w swojej gminie.
W rezultacie wizyty:
- zarejestrowały się w Mołdawii trzy nowe organizacje założone przez mołdawskich
uczestników – studentów, w miejscowościach Malaiesti (Corina Virtosu), Mascauti (Maria
Beznos) i Oxentea (Ruslan Beznos);
- zrealizowana została wizyta studyjna 4 samorządowców Powiatu Kaliskiego i W.
Kowalskiej (tłumacz, przewodnik) do 4 partnerskich samorządów w Mołdawii (sfinansowane
ze środków uczestników wyjazdu)
- trzech ekspertów (P. Wróblewska, I. Pietrzak, Grzegorz Pilecki) wysłanych do Mitoca, rej.
Orhei, przez koordynatorkę „Liderów Demokracji” W. Kowalską, poprowadziło szkolenie w

projekcie: „Liderstwo krok po kroku” i wzięło udział w debacie oksfordzkiej wzorowanej na
przeprowadzonej w Blizanowie („Zaangażowanie – obywatelski obowiązek czy strata czasu).
Organizatorem szkolenia i debaty było Stowarzyszenie „Civis” (mołdawski partner TK „Echo
Pyzdr”). Sfinansowane ze środków „Civis”.
!!! We wszystkich etapach projektu: „Liderzy Demokracji” partnerami, którzy wzięli na
siebie odpowiedzialność przygotowania i przeprowadzenia poszczególnych działań, to
stypendyści TK „Echo Pyzdr”: Agata Agaciak, Dominik Styczyński, Robert Jackowski,
Paulina Jankowska, Liliana Ławińska. Autor i koordynator projektu to W. Kowalska.
Projekt: „Liderzy Demokracji” był współfinansowany przez Fundację Edukacja dla
Demokracji w ramach Programu: „Przemiany w Regionie – RITA” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności”.
LIPIEC
Wygaszenie Programu: Stypendia Pomostowe” ze względu na brak środków.
WRZESIEŃ
17 września film: „Ludzie z żelaznych domów” miał swoją projekcję w Berlinie, w kinie
„Krokodil”. Organizator: „Kulturforum” z Poczdamu.
LISTOPAD




TK „Echo Pyzdr” wydało publikację o wzornictwie Puszczy Pyzdrskiej: „Dizajn na
ludowo” dr Justyny Górskiej-Streicher. Wsparcia finansowego udzielili: LOT Puszcza
Pyzdrska i Zespół Parków Krajobrazowych Woj. Wielkop. Dostępna będzie w szkołach i
bibliotekach Puszczy Pyzdrskiej oraz w siedzibie Echa Pyzdr i LOT „Puszcza Pyzdrska”.
TK „EP” zorganizowało spotkanie autorskie z historykiem dr hab. prof. nadzwyczajnym
Waldemarem Handke i jego książką: „Wielkopolska Niezłomna”. Nawiązana została
współpraca i planowane jest kolejne spotkanie (III/IV 2016) z prof. W. Handke i jego
książką o Gedyminie Rogińskim pseudonim „Dzielny” – żołnierzu niezłomnym Puszczy
Pyzdrskiej.

GRUDZIEŃ



Spotkanie świąteczne w Blizanowie dla członków, stypendystów i sponsorów TK „Echo
Pyzdr” wraz z najbliższymi.
TK „EP” uruchomiło nowy kierunek działalności: zbieranie pomocy dla Polaków
mieszkających w Naddniestrzu, w miejscowości Swoboda Raszków.

