
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         
 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2018 ROK 

STYCZEŃ 

• To historyczna chwila! Puszcza Pyzdrska dołącza do zaledwie 5 regionów w Polsce, które 
mogą poszczycić się własnym wzornictwem. Artyści, rzemieślnicy, twórcy otrzymują do 
dyspozycji 23 motywy zdobnicze charakterystyczne dla Puszczy Pyzdrskiej, wyróżniające 
ten region od innych. Autorką wzornictwa dla Puszczy Pyzdrskiej jest dr Marta 
Flisykowska - pracownik naukowy  Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP 
w Gdańsku. Polecamy publikację: „Motywy zdobnicze Puszczy Pyzdrskiej” oraz gotowe 
do pobrania wzory na www.puszczapyzdrska.com 

• W sobotę 20 stycznia 2018, podczas dorocznego święta mieszkańców Powiatu 
Kaliskiego, wręczone zostały medale i wyróżnienia dla najbardziej aktywnych społecznie 
liderów powiatu. Tytułem: "Przyjaciel Powiatu Kaliskiego" uhonorowano także Wiesławę 
Kowalską „za inicjowanie i wspieranie współpracy polsko-mołdawskiej” oraz  
Przemysława Kowalskiego za inicjowanie i promowanie regionu Puszcza Pyzdrska. 

KWIECIEŃ 

• Projekt: "KRESY turystyka wiejska nad Dniestrem" realizowany w partnerstwie z 
Selskim Sovietem wsi Słoboda Raszków, w Rajonie Kamienka,  w Naddniestrzu, 
otrzymał dofinansowanie z Senatu RP w ramach zadania: Opieka nad Polonią i Polakami 
za granicą w 2018 roku. W ramach projektu: - 9.dniowy pobyt w Polsce 15 Polaków  z 
Naddniestrza. Przekazanie wiedzy na temat turystyki wiejskiej poprzez wizyty w 
rodzinnych gospodarstwach agroturystycznych, wiejskie hotelach i pensjonatach, udziale 
w warsztatach i targach turystycznych w Kielcach. Ponadto spływ kajakowy fragmentem 
Prosny, zwiedzanie Poznania jako kolebki polskości oraz szereg spotkań w Kaliszu i 
Blizanowie, gdzie grupę gościli Starosta Kaliski Krzysztof Nosal,  Proboszcz Sanktuarium 
św. Józefa w Kaliszu dr Jacek Plota. W Gminie Blizanów miało miejsce spotkanie z 
Kołem Gospodyń Wiejskich z Bogucic oraz z przedstawicielami LOT "Puszcza Pyzdrska" 
jako organizacjami oddolnie działającymi na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej. Był czas 
na wspólne śpiewy i prezentacje kulinarnych osobliwości z Bogucic i ze Słobody 
Raszków z Naddniestrza. W spotkaniu wziął udział Wójt Gminy Blizanów. Wieś Słoboda 
Raszków słynie w świecie za sprawą noblisty Henryka Sienkiewicza, który wiele wątków 
Trylogii umieścił właśnie w Słobodzie Raszków i okolicach.  

• Wizyta Wiesławy i Przemysława Kowalskich w Naddniestrzu celem przygotowania 
warunków podpisania umowy partnerskiej między Starostwem Kaliskim a Merostwem 
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Kamienka w Naddniestrzu. Wyjazd sfinansowała Polsko-Amerykańska Fundacja 
Wolności z Programu Granty Wyjazdowe, którego operatorem jest Fundacja Edukacja dla 
Demokracji. Rekomendacji do reprezentowania Starostwa Kaliskiego w Naddniestrzu 
udzielił urząd starosty w Kaliszu. 

CZERWIEC 

T.K. "Echo Pyzdr" przyznało 2 stypendia po 2000 zł z Programu: "Mecenat Kick Off - 
wsparcie dla lidera". Program finansowany został ze środków własnych TK Echo Pyzdr 
(30%) oraz z dotacji Samorządu Gminy Blizanów (70%). Stypendia otrzymali: Adrian 
Szczupak ze Skrajni Blizanowskiej za projekt: "Świat jest teatrem" oraz radca prawny Agata 
Frontczak z Poznania za projekt: "(O) prawie wszystko".  Projekt: "Świat jest teatrem"  
polegał na przeprowadzeniu trzydniowych warsztatów teatralnych z grupą młodzieży i 
przygotowaniu improwizowanego spektaklu teatralnego.  Projekt: "(O) prawie wszystko" 
skierowany był do mieszkańców Puszczy Pyzdrskiej zainteresowanych  wsparciem w 
kwestiach  radzenia sobie z konkretnymi problemami prawnymi.  Zainteresowanie wpłynęło 
ze strony 3 gmin Puszczy, ale zrealizowane zostało w gminach: Gizałki i Blizanów. Gmina 
Pyzdry wstępnie wykazała zainteresowanie, lecz ostatecznie odpowiedziała, że” takie porady 
już były i nie okazały się przydatne”.   
Oba projekty realizowane będą od czerwca do końca sierpnia 2018 na terenie gminy 
Blizanów. 

Program "Mecenat Kick Off" skierowany jest do alumnów programu stypendialnego 
„Mecenat” realizowanego przez TK Echo Pyzdr w latach 1998 - 2016. Przez 18 lat stypendia 
otrzymało około 130 uczniów, studentów, a nawet doktorantów, na co organizacja pozyskała 
u darczyńców i grantodawców kwotę około 130 tyś. zł.  Obecnie kontynuowany jest w  
pośród młodzieży polonijnej w Naddniestrzu (Mołdawia). 

LIPIEC/SIERPIEŃ 

• 31 lipca 2018r podpisana została umowa partnerska pomiędzy Rejonem Kamienka w 
Naddniestrzu a Starostwem Kaliskim. To historyczne wydarzenie przygotowywane było 
przez Towarzystwo Kulturalne "Echo Pyzdr"  przez 4 lata poprzez systematyczną 
współpracę ze społecznością i władzami Rejonu Kamienka, gdzie zamieszkuje liczna 
Polonia skupiona głównie we wsiach Słoboda Raszków i Raszków. Polacy Naddniestrza 
są potomkami osadników polskich zasiedlających te tereny od końca XIV wieku, po unii 
Polski z Litwą w Krewie (1385 r.) Do dziś zachowały się tam polskie parafie, cmentarze 
oraz jedyna szkoła w Naddniestrzu (we wsi Słoboda Raszków), gdzie zachował się język 
polski jako przedmiot szkolny. Tereny te pięknie opisał Henryk Sienkiewicz w "Ogniem i 
mieczem". Warto się tam udać, by pójść śladami głównych bohaterów powieści, a także 
poznać współczesne życie naszych rodaków. 

Rejon Kamienka reprezentowany przez Mera Włodymira Byczkova jest dziś znany z 
doskonałych koniaków marki "Kvint" oraz z cennych źródeł wód radonowych służących 
kuracjom w sanatorium "Dniestr". 



 

Podpisana umowa umożliwi współpracę w zakresie: gospodarczym, edukacyjnym, 
kulturalnym i turystycznym. W praktyce oznaczać ona będzie możliwości: staży, wizyt 
studyjnych, wymiany młodzieży, promocji walorów turystycznych Rejonu Kamienka z 
poparciem władz obu powiatów. 

Region Naddniestrza, nieco zapomniany, kojarzony był do niedawna jako miejsce szczególnie 
ryzykowne dla wszelkich wizyt. Dziś jego granicę ze strony Mołdawii przekracza się w 5 
minut otrzymując zameldowanie nawet do 45 dni oraz życzenie: "Miłego pobytu!". Poruszać 
się tam można całkowicie swobodnie i bezpiecznie. Turyści mogą liczyć na prawdziwe 
wiejskie życie, doskonałe lokalne produkty, uroki Dniestru oraz mnóstwo pamiątek 
socrealistycznych! Walory te pomoże odkrywać stała współpraca włodarzy Kamienki i 
Kalisza, ale przede wszystkim współpraca i częste kontakty obu społeczności! 

W delegacji uczestniczyli: Krzysztof Nosal - Starosta Kaliski, Wiesława W. Kowalska - 
prezes T.K. "Echo Pyzdr" (inicjator i koordynator spotkania), Alicja Łuczak - 
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kaliskiego, Dariusz Korczyński - Radny Rady Powiatu 
Kaliskiego, Eugeniusz Stempień - przedstawiciel Centrum Budowlanego "Mrówka" oraz 
Robert Kąkol - właściciel firmy spedycyjnej OST-SPED. 

PAŹDZIERNIK 

• T.K. "Echo Pyzdr" przyznało 2 stypendia "Mecenat" na rok 2018/19 absolwentkom 
Szkoły Podstawowej w Słobodzie Raszków w Naddniestrzu (Mołdawia). Stypendystki to 
Anastazja Sajewska i Monika Podolan, które uzyskały najwyższą średnią ocen na koniec 
roku szkolnego, zdały najlepiej egzamin końcowy oraz angażowały się bardzo aktywnie w 
życie społeczne wsi. Obecnie rozpoczęły naukę w Technikum Medycznym w Tiraspolu w 
specjalnościach: pielęgniarskiej (Nastia) i farmaceutycznej (Monika). Stypendia wręczone 
zostały 7 października w kościele parafialnym pw. św. Marty w Słobodzie Raszków. W 
mszy świętej uczestniczyły rodziny stypendystek oraz parafianie katoliccy, którzy 
stanowią większość (80%) pośród około 600 mieszkańców. Miejscowa szkoła 
podstawowa jest jedyną w Naddniestrzu, gdzie zachował się język polski jako przedmiot 
nauczania. Lekcje prowadzi Pani Antonina Pietrasz, która otrzymała z rąk Prezydenta 
Andrzeja Dudy Złoty Krzyż Zasługi za utrwalanie polskości. TK Echo Pyzdr 
reprezentowali i stypendia ufundowali Wiesława i Przemysław Kowalscy. 

• Podczas pobytu  przedstawicieli TK Echo Pyzdr w Rejonie Kamienka (Naddniestrze), 
doszło do spotkania z Merem rejonu i miasta Kamienka Włodymirem Bychkovem. 
Omówiono potencjalne wspólne działania oraz zarys wizyty studyjnej reprezentantów 
rejonu Kamienka w Powiecie Kaliskim, w Polsce. 

LISTOPAD 

• Na prośbę Fundacji Edukacja dla Demokracji TK Echo Pyzdr przygotowało program 
3.dniowej wizyty dla 16.osobowej delegacji samorządowców z Ukrainy w ramach 
projektu MSZ „Decentralizacja w praktyce”. 



 

Samorządowcy z czterech ukraińskich obwodów: chmielnickiego, czerniowieckiego, 
zaporoskiego i czerkaskiego szukali w Polsce nowych rozwiązań w zakresie zarządzania 
jednostkami oświatowymi, ośrodkami zdrowia, gospodarki komunalnej oraz konstruowania 
budżetu i zarządzania nim. TK Echo Pyzdr zorganizowało szereg spotkań z samorządowcami 
w Puszczy Pyzdrskiej:  Przemysławem Dębskim – burmistrzem Pyzdr, Sławomirem 
Musiołem – wójtem Gminy Blizanów, Mariuszem Chojnackim – wójtem Gminy Ceków 
Kolonia oraz Krzysztofem Nosalem – Starostą Kaliskim. Każdy z samorządowców 
przedstawił gościom nieco inny zakres wiedzy i doświadczeń, co w pełni odzwierciedliło 
model funkcjonowania polskiego samorządu. Nacisk położony był na przedstawienie 
aspektów pracy gmin o charakterze wiejskim, miejsko-wiejskim oraz współpracy gmin ze 
Starostwem we wspólnych przedsięwzięciach jak inwestycje  komunalne czy drogowe. 
Oprócz wykładów, których skróconą wersję w języku ukraińskim goście otrzymali do 
wykorzystania u siebie, mogli oni też obejrzeć wiele placówek podległych samorządom i 
uzyskać odpowiedzi na swoje pytania wprost od zarządzających tymi placówkami. 
Zwiedzono szkołę podstawową w Blizanowie, gdzie przywitał grupę dyrektor Ireneusz 
Pietrzak, SP w Cekowie Kolonii kierowaną przez dyr. Małgorzatę Muchlewicz, przedszkole 
publiczne w Cekowie Kol. kierowane przez dyr. Bożenę Tułacz,  bibliotekę  publiczną w 
Cekowie Kol. Kierowaną przez dyr. Kingę Balion oraz przedszkole i żłobek prowadzone 
przez stowarzyszenie „Od przedszkolaka do żaka” w Jarantowie, gdzie dyrektorem i 
prezesem stowarzyszenia jest Anna Korczak. Z udziałem dyrektora Piotra Szewczyka 
zwiedzono także wspólną inicjatywę gmin i powiatu kaliskiego jaką jest regionalne centrum 
recyklingu ZUOK w Orlim Stawie.  

TK Echo Pyzdr zaprezentowało gościom dodatkowo trzy szczególne instytucje: Lokalną 
Organizację Turystyczną „Puszcza Pyzdrska” oraz Bibliotekę Publiczną i GOK w 
Blizanowie. LOT „Puszcza Pyzdrska” kierowany przez prezesa Przemysława Kowalskiego to 
także przykład współpracy kilku gmin, ale działających wspólnie z organizacjami 
społecznymi. Ich celem jest budowanie marki turystycznej regionu. Biblioteka Publiczna w 
Blizanowie to z kolei miejsce inspiracji kulturalnych i społecznych przyciągające na swoje 
wydarzenia uczestników nawet z Kalisza i odległych miejscowości w Puszczy Pyzdrskiej. 
Dyrektor Biblioteki Paulina Wróblewska zaprezentowała wykorzystanie najnowszych 
technologii w kontaktach z czytelnikami. Przedstawiła także bogatą działalność domu kultury 
w Blizanowie, którego dyrektorem jest Stanisław Niklas. Z GOK współpracuje aż 19 
lokalnych kół gospodyń wiejskich, 3 orkiestry dęte, zespoły taneczne, wokalne i wiele innych 
aktywnych osób gminy Blizanów. 

Oprócz trzech dni spędzonych pod opieką TK „Echo Pyzdr” w Puszczy Pyzdrskiej ukraińscy 
goście odbyli spotkania m.in.: w urzędach marszałkowskim i miejskim w Poznaniu oraz 
wizytowali gminę Tarnowo Podgórne. 

Projekt: „Decentralizacja w praktyce” współfinansowany był w ramach polskiej współpracy 
rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz dofinansowany w ramach Programu 
Study Tours to Poland realizowanego przez Fundację Liderzy Przemian ze środków Polsko – 
Amerykańskiej Fundacji Wolności 

• Wiesława Kowalska otrzymała w wyborach do samorządu powiatowego we Wrześni 
poparcie na tyle duże, by rozpocząć służbę radnej powiatowej z ramienia PIS. 


