W minionym roku realizowaliśmy trzy niezwykłe projekty. Niezwykłe bo społeczne, a więc takie
którego autorami lub współorganizatorami były między innymi organizacje pozarządowe oraz
nieformalne grupy mieszkańców, którzy zdeterminowani walczyli do osiągnięcia określonego celu.
Parę słów podsumowania raz jeszcze.
Wybicki – REAKTYWACJA – najdłużej realizowana przez Stowarzyszenie inicjatywa oddolna
mieszkańców gminy Brodnica, a obecnie osób działających w Stowarzyszeniu Miłośników Dziedzictwa
Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego. W 2018 r., w ramach zadania publicznego „Wybicki
– REAKTYWACJA IV”, zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy wspólnie:
•

•

•

•

10 warsztatów „Śladami gen. Józefa Wybickiego po regionie śremskim”, w których udział
wzięło 149 osób. Po raz pierwszy zajęcia, które miały formę wycieczki po miejscach
związanych z życiem i działalnością Wybickiego, były prowadzone również z uwzględnieniem
stałej ekspozycji Muzeum Śremskiego – Wideoklip do Hymnu.
III edycję wojewódzkiego konkursu wiedzy o gen. Józefie Rufinie Wybickim i polskich
symbolach narodowych. W eliminacjach konkursu, które były prowadzone elektronicznie
poprzez specjalnie w tym celu stworzoną stronę internetową konkursu www.konkurswybicki.pl, udział wzięło 118 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z
terenu Wielkopolski. Do finału konkursu, który rozegrał się w Szkole Podstawowej w
Manieczkach i miał formę testu pisemnego, przystąpiło 33 uczestników.
pierwszą edycję konkursu plastycznego na największą i najbardziej oryginalnie wykonaną
flagę Polski, który był skierowany do szkół z terenu działalności Stowarzyszenia, a którego
celem była promocja polskich symboli narodowych oraz integracja środowisk szkolnych. W
odpowiedzi na konkurs zgłosiło się 6 grup szkolnych, wyłoniono zwycięską flagę, wykonaną w
Szkole Podstawowej w Krzyżanowie. Przygotowane prace stanowiły sceniczną dekorację
podczas imprezy - Dnia Hymnu Polskiego.
trzecią edycję imprezy plenerowej „Dzień Hymnu Polskiego”, która odbyła się w 23 września
2018 r. w Manieczkach i zgromadziła ponad 350 osób. W programie, poza mszą św. i
odsłonięciem nowego pomnika z popiersiem gen. Józefa Wybickiego, znalazły się: występy
artystyczne i warsztaty edukacyjne nawiązujące do okresu życia Wybickiego: papieru
czerpanego, dawnej polskiej wsi, kaligrafii, zielarski, animacji związanych z symbolami
narodowymi. Podczas obchodów podsumowano również konkurs wiedzy i konkurs
plastyczny oraz wręczono nagrody zwycięzcom.

Zadanie było realizowane przez Unię wspólnie z Stowarzyszeniem Miłośników Dziedzictwa
Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego i w partnerstwie z: Urzędem Gminy w Brodnicy, Parafią
Jaszkowo-Manieczki, Grupą Odnowy Wsi Manieczki, Sołectwem Manieczki, Ochotniczą Stażą Pożarną
w Manieczkach, KSGB Orkan Manieczki, Szkołą Podstawową w Manieczkach, Zespołem Szkół
Rolniczych w Grzybnie, Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Brodnickiej GNIAZDO i Jaszkowianek,
Stowarzyszeniem Przyjaciół i Sympatyków Ziemi Czempińskiej, Muzeum Śremskim.
Wartość całkowita zadania to 39 439,60 zł, z czego 25 000,00 zł zostało sfinansowane przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego. Zadanie zakończyło się 31 grudnia 2018 r.

Edukacja i wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego
– wspieranie realizacji nieformalnej edukacji obywatelskiej w ramach Dni Kultury Solidarności
– „(WIELKO) Polskie drogi do niepodległości”. Inicjatywa oddolna ludzi i organizacji. Głównym
pomysłodawcą projektu było Katolickie Centrum Edukacji i Kultury w Śremie we współpracy z Unią,
Centrum Kultury Książ Wlkp. i Stowarzyszeniem „Z muzyką do ludzi”. To już trzeci projekt
zrealizowany przez Unię i KCEK w ramach Dni Kultury Solidarności. Był on próbą zastanowienia się
nad wartościami pozostawionymi przyszłym pokoleniom przez powstańców wielkopolskich, w
szczególności nad najcenniejszą wartością dla człowieka, jaką jest WOLNOSĆ. Wolność rozumiana
zarówno jako wolne i niepodległe państwo, ale także jako ogromna wartość w codziennym życiu
każdego człowieka. W ramach zadania publicznego przygotowano i wystawiono spektaklu pt.:
„(WIELKO) Polskie drogi do niepodległości”, który był niejako lekcją historii połączoną z elementami
musicalowymi. Spektakl obejrzało ponad 1300 osób w: Śremie (24 i 23 listopada 2018 r.), Dolsku (29
listopada 2018 r.) i w Książu Wlkp. (2 grudnia 2018 r.). W jego wytworzenie zaangażowało się prawie
100 osób. Dodatkową wartością zadania były warsztaty z twórczości Artura Grottgera, zrealizowane
przez Stowarzyszenie „Z muzyką do ludzi”, w których uczestniczyło dziesięciu mieszkańców Dolska.
Efektem ich pracy warsztatowej było odtworzenie obrazów na zasadzie „stop klatek” w spektaklu.
Zadanie było realizowane w partnerstwie z: Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Dolsk, parafią
Najświętszego Serca Jezusa w Śremie oraz samorządem lokalnym Dolska i Książa Wlkp. Pomocy
również użyczył Pan Grzegorz Kosowski.
Wartość całkowita zadania to 24 039,50 zł z czego 21 000,00 zł zostało sfinansowane przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego. Zadanie zakończyło się 31 grudnia 2018 r.

„Historia prawdziwa zrywu powstańczego mieszkańców Gminy Brodnica” – to kolejne zadanie
publiczne, którego celem jest popularyzacja wiedzy na temat Powstania Wielkopolskiego – idei,
postaci, miejsc, poprzez organizację wydarzenia upamiętniającego waleczność i poświęcenie
powstańców wielkopolskich, w tym przypadku pochodzących z ziemi brodnickiej, w odzyskanie
wolności Wielkopolski i kraju. Ponadto celem jest integracja społeczności brodnickiej i przygotowanie
jej do obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego z uwzględnieniem idei i miejsc
związanych z powstańcami (Brodnica, Żabno, Manieczki, Grzybno) – prezentacja biogramów
powstańców pochodzących z tych miejscowości. Jest to projekt, który przyciągnął największą ilość
instytucji, organizacji i osób w realizację. Głównym pomysłodawcą jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Brodnickiej GNIAZDO, które we współpracy z Unią, Stowarzyszeniem Miłośników Dziedzictwa
Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego, Komitetem Budowy Pomnika Powstańców Wielkopolskich
Ziemi Brodnickiej oraz Urzędem Gminy Brodnica, przejęły organizację głównych wydarzeń gminnych
upamiętniających 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz odsłonięcia pomnika z
nazwiskami powstańców.
W ramach zadania publicznego został w dniu 17 grudnia 2018 r. rozstrzygnięty finał gminnego
konkursu historycznego o Powstaniu Wielkopolskim „Jeden z Dziewięciu”, w którym zmierzyło się
dziewięciu uczniów ze szkół podstawowych w: Manieczkach, Brodnicy i Iłówcu. Finał konkursu był
wzorowany na teleturnieju „Jeden z dziesięciu”.

Mieszkanki gminy Brodnica przygotowały ok. 500 rozetek powstańczych, w ramach warsztatów prac
ręcznych, zorganizowanych w Szkole Podstawowej w Iłówcu przez Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji
w Gminie Brodnica.
Jednak najważniejszym przedsięwzięciem zadania publicznego były obchody 100. rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego zorganizowane pod hasłem „Historia prawdziwa zrywu powstańczego
mieszkańców Gminy Brodnica”, które odbyły się 6 stycznia 2019 r. w Brodnicy. W programie, poza
mszą św., przedstawiono inscenizację autentycznych wydarzeń z 1919 r. rozgrywających się w
Brodnicy i okolicach, które miały formę teatru ulicznego. Dalej odsłonięto pomnik powstańców
wielkopolskich Ziemi Brodnickiej i wręczono listy gratulacyjne rodzinom powstańców. Ostatnim
punktem programu były pokazy grupy rekonstrukcyjnej z okresu Powstania Wielkopolskiego, obóz
powstańczy oraz możliwość wykonania trefli powstańczych i łańcucha w barwach narodowych, który
ostatecznie przyozdobił odsłonięty pomnik. W pałacu w Brodnicy zorganizowano wystawę książek z
okresu powstania oraz biogramy powstańców i wystawę sprzętu domowego z izby pamięci Zespołu
Szkół Rolniczych w Grzybnie. Dodatkowymi atrakcjami było: przygotowanie stoiska Poczty Polskiej z
okolicznościowym stemplem i kartką pocztową, publikacja „Pamięci powstańców wielkopolskich
ziemi brodnickiej”, śpiewnik pieśni patriotycznych. Wszyscy uczestnicy mogli skosztować zupy
powstańczej. W wydarzeniu udział wzięło ok. 500 osób.
Projekt był realizowany w partnerstwie z: parafią pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy,
szkołami podstawowymi w: Iłówcu, Manieczkach, Brodnicy, Zespołem Szkół Rolniczych w Grzybnie,
Ochotniczą Strażą Pożarną w Brodnicy, grupą rekonstrukcyjną Sikawki Konnej OSP w Żabnie, Pałacem
w Brodnicy, Zespołem Śpiewaczym Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Brodnickiej Korbolanki, Lokalnym
Ośrodkiem Wiedzy i Edukacji w Gminie Brodnica, sołectwem Brodnica. Dodatkowo w przygotowanie
wydarzenia włączyli się mieszkańcy gminy, XI Próbna Drużyna Harcerska, Muzeum Śremskie i poczty
sztandarowe.
Wartość całkowita zadania to 33 647,40 zł z czego 30 000,00 zł zostało sfinansowane przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego. Zadanie jest jeszcze w trakcie realizacji, chociaż jego działania zostały
zrealizowane.
Za wszystkie zrealizowane zadania publiczne w minionym roku, współpracę i rozwój
przedsiębiorczości społecznej serdecznie dziękujemy i prosimy o więcej!

Projekty współfinansowane przez:

