
                       Sprawozdanie merytoryczne z działalności  
Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” 
                                      za rok 2011 . 
 

 

W tym roku zorganizowano  imprezy : 
1. 5 czerwca festyn dla mieszkańców okolicznych miejscowości   z okazji Dnia 

Dziecka.  
Współorganizatorem imprezy był Zespół Szkolno – Gimnazjalny im. Ks. 
J.Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych , Nadleśnictwo Gniezno oraz 
Centrum Kultury „Scena to dziwna”. Zapewniono uczestnikom festynu liczne atrakcje 
– przejażdżki konne , zabawy plastyczne , gry i konkurencje sportowe dla całych 
rodzin . Grał i śpiewał zespół Gryffem po Łytkach , pokazy break Dance oraz 
capoeira. Posadzono także cis pobłogosławiony przez papieża Benedykta XVI . 

2. 11 czerwca XII Rajd Rowerowy na Kalinę.  
W dniu Rajdu 11 czerwca o godz. 9,30 odbyła się zbiórka i zapisy rowerzystów na 
gnieźnieńskim Rynku – impreza otwarta dla wszystkich mieszkańców Gniezna i 
powiatów gnieźnieńskiego , mogileńskiego      i poznańskiego . O godz. 10,00 
wyruszono na Kalinę : Gniezno – Rynek (start) – przejazd ulicami : Chrobrego , 
Konikowo, Reymonta , Wierzbiczany i dalej :  
Trasa dłuższa : przez miejscowości Szczytniki Duchowne , Kędzierzyn , Nowa Wieś 
Niechanowska , Huby Trzuskołońskie , Krzyżówka , Kujawki , Kalina – 22 km, Trasa 
krótsza : przez miejscowości Szczytniki Duchowne , Wolę Skorzęcką , Lubochnię , 
Kujawki – 16 km. Powrót trasą krótszą – wszyscy uczestnicy rajdu . 
Na miejscu zapewniono posiłek regeneracyjny – grochówkę , chleb  , napoje min. 
herbatę miętową.  Rozlosowano zakupiony drobny sprzęt turystyczny dla 
rowerzystów, rozdano koszulki  z nadrukiem oraz torby bawełniane w ramach 
przyjaznej dla środowiska konsumpcji . 

           Na zakończenie wszyscy uczestnicy zrobili wspólne zdjęcie i wyruszyli z powrotem do  
           Gniezna.              

Ok. godz.17,00 zakończono rajd na gnieźnieńskim Rynku  . 
 

Partnerem wiodącym był Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie , który wniósł    

wkład merytoryczny  i rzeczowy . II partnerem był UKS Gnieźnieński Klub Kolarstwa 

Górskiego „MOBI” , który  wniósł wkład merytoryczny i rzeczowy .  

Impreza była dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Woj. Wlkp., Urząd Miejski           

w Gnieźnie  , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu , Starostwo Powiatowe w Gnieźnie . 

3. 14 sierpnia występ w kościele  parafialnym pod wezwaniem św. Andrzeja 

Apostoła  w Kędzierzynie kwintetu orkiestry reprezentacyjnej Wojsk Lotniczych  

z Poznania . 

Występ uświetnił uroczystości odpustowe w parafii. „Siedlisko” było 

współorganizatorem imprezy, którą dofinansowała min. Gminna Spółdzielnia 

Samopomoc Chłopska z Gniezna. 

 



4. 14 listopada Wieczornica z okazji Święta Niepodległości .  

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. W 

repertuarze znalazły się m.in. „Marsz Polonia”, „Rota”, „O mój rozmarynie”, „Pieśń 

konfederatów barskich”, „Boże, coś Polskę”, „Wojenko, wojenko” czy „Przybyli ułani 

pod okienko”, grane przez Jarosława Kusza, nauczyciela muzyki a jednocześnie 

dyrektora Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Szczytnikach Duchownych. Spotkanie 

zostało poprowadzone przez Barbarę Pomorską, członkinię stowarzyszenia 

„Siedlisko”, która przedstawiła krótką historię każdej z zaprezentowanych pieśni.  

Głównym celem spotkania była integracja społeczności lokalnej oraz przywrócenie 

tradycji wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych , które można uznać za nasze 

dziedzictwo narodowe.   

Słowa Johanna Wolfganga von Goethego - „Gdzie słyszysz śpiew tam wstąp, tam 

dobre serca ludzie mają, bo ludzie źli, ach wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”. 

5. „Z radiem w życie”  

Uzyskano dofinansowanie projektu z programu „Równać Szanse” PAFW. Projekt 

administrowany jest przez PFDiM . Rozpoczyna się 02.01.2012 i będzie realizowany 

do 31.06.2012. 

 

 


