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I. INFORMACJE OGÓLNE O STOWARZYSZENIU 
 

Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli w Pniewach 
ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 2, 62-045 Pniewy 
Status prawny - stowarzyszenie 
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 09.06.2008 roku pod numerem 0000306810 
Regon: 300865191 
NIP: 787-20-60-235 
Liczba członków - 20 
 
Zarząd Stowarzyszenia 

Mariusz Brudz -  Prezes 
 Bożena Kolanoś - Wiceprezes 

s. Agnieszka Derengowska – Skarbnik 
 
Komisja Rewizyjna 
 Roman Hojan – Przewodniczący 
 Czesław Kurowski – Członek Komisji 
 Mieczysław Czekała – Członek Komisji 
 
Cele statutowe Stowarzyszenia 

1. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania 
i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży. 

2. Wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej. 
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów i wykładów dla pracowników oświaty. 
2. organizowanie warsztatów twórczych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. 
3. wspomaganie działalności edukacyjnej w zakresie doradztwa zawodowego i rozwoju przedsiębiorczości 

wśród młodzieży. 
4. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej w szczególności poprzez organizację 

wyjazdów, warsztatów i prelekcji. 
5. wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie edukacji, wychowania, kultury fizycznej i sportu i ochrony 

środowiska 
6. wspieranie działalności w zakresie kształtowania postaw chrześcijańskich wśród dzieci i młodzieży. 
7. organizowanie imprez kulturalnych, religijnych i sportowych. 
8. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży. 
9. pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji finansowej. 
10. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami stowarzyszenia. 

 
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA W 2015 ROKU 
 
1.  Projekt edukacyjny - „Pobyt edukacyjny w Pniewach dla młodzieży ze Wschodu” 

 
Projekt „Pobyt edukacyjny w Pniewach dla młodzieży ze Wschodu” 

jest działaniem cyklicznym, realizowanym w ramach zadania publicznego 
„Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.” zleconym 
Stowarzyszeniu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych,  
a we wcześniejszych latach przez Senat RP. Projekt został rozpoczęty w 2012 
roku i przewidywana jest jego kontynuacja. Konieczność kontynuacji 
projektu wynika również z faktu, że zakłada on długotrwały pobyt 
beneficjentów na terenie Polski.  

Projekt zakłada pomoc w uzyskaniu wykształcenia w polskim 
systemie edukacji dla grupy młodzieży polskiego pochodzenia z Ukrainy i Białorusi. Nauka trwa 3 lub 4 lata i kończy 
się uzyskaniem świadectwa dojrzałości oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik 
hotelarstwa. Oprócz zajęć lekcyjnych dających możliwość zdobycia gruntownego wykształcenia, organizowane 
są także zajęcia umożliwiające poznanie historii, kultury i piękna naszego kraju oraz rozwijające ich pasje i talenty. 
Projekt zakłada również działania służące odnawianiu czy wzmacnianiu więzi z Polską i Polakami w ojczyźnie 
zarówno dla beneficjentów projektu jak i dla ich rodziców. 

W okresie od stycznia 2015 do sierpnia 2015 r. 15 uczestników projektu, a od września 2015 roku  
12 uczestników projektu realizowało program nauczania w polskim systemie kształcenia na poziomie 
ponadgimnazjalnym. 5 uczniów ukończyło naukę na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, uzyskując świadectwo 
ukończenia szkoły, świadectwo maturalne, a 4 z nich, jako absolwenci Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego, 
również dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, 3 uczniów od 1 IX 2015 r. rozpoczęło  naukę w polskim 
systemie kształcenia. Dla uczniów został zakupiony strój codzienny i galowy obowiązujący w szkole oraz 
obowiązujące w danej klasie podręczniki szkolne. Przeprowadzono 60 godzin zajęć wyrównujących poziom języka 
polskiego. Wykupiono ubezpieczenie dla 12 uczniów na czas nauki w roku szkolnym 2015/2016 oraz dostęp do 
elektronicznego dziennika lekcyjnego. Uczniom zapewniono pełne zakwaterowanie i wyżywienie na czas pobytu 
w szkole a rodzinom uczniów umożliwiono przyjazd do Polski i zagwarantowano pobyt i nawiązanie kontaktów. 
Przeprowadzono ponad 60 godzin różnych zajęć pozalekcyjnych: uzupełnianie różnic programowych 
poszczególnych przedmiotów; rozwijanie pasji uczniów; ciekawe i twórcze spędzanie czasu wolnego. Umożliwiono 
w grupach klasowych wyjazdy do teatru, kina, zajęcia na wyższych uczelniach Poznania,  itp.. Również umożliwiono 
udział w wycieczce klasowej do Częstochowy i do Torunia. 

Wydatki dotyczące realizacji projektu w roku 2015 wyniosły 86 647,69 zł w tym 70 000,00 zł stanowiła 
dotacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
  
2.  Projekty powiązane z obchodami jubileuszu 150-rocznicy urodzin Św. Urszuli Ledóchowskiej 
2.1. I Bieg Św. Urszuli – „Urszulańska 5-ka” 

 
Współpraca Stowarzyszenia ze Szkołą Sióstr Urszulanek  

i organizacjami samorządu terytorialnego w ramach danego projektu wynikła 
z tego, że wśród mieszkańców zaistniało zapotrzebowanie na podobnego 
rodzaju wydarzenia. Oprócz tego projekt przyczynił się do podniesienia 
świadomości ważności prowadzenia zdrowego trybu życia, ruchu,  
do integracji lokalnej społeczności, do promocji patronki biegu oraz  
do popularyzacji wolontariatu wśród młodzieży. Była to też propozycja 
cyklicznego wydarzenia promującego aktywne i rodzinne spędzenie czasu 
wolnego dla mieszkańców regionu.  

W biegu uczestniczyło ponad 200 biegaczy. Ukończyło bieg – 189 osób. Całe rodziny (od przedszkolaka  

do seniora) wzięły udział w wydarzeniu. Sukces jest tym większy, że wiele osób odeszło od świątecznego 

wielkanocnego stołu, żeby aktywnie dołączyć do grona zawodników, jak i wolontariuszy.  

Do organizacji biegu aktywnie włączyło się 7 wolontariuszy z ramienia Stowarzyszenia oraz pozyskano  

20 wolontariuszy wśród uczniów i nauczycieli ZS SU SJK w Pniewach. Projekt został zrealizowany przy partnerstwie 

z OSiR w Pniewach, Zgromadzeniem Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach, Nadleśnictwem Pniewy, Urzędem Gminy 

Pniewy, Starostwem Powiatowym Szamotuły i ZS SU SJK w Pniewach.  



Projekt zdobył II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Otwarta Szkoła” i 16.11.2015 r. otrzymał nagrodę 

rzeczową Ministerstwa Edukacji za realizację podjętej inicjatywy. 

 
2.2 Warsztaty muzyki Gospel  

  
         Projekt został zrealizowany przy partnerstwie z fundacją Pro Novis  
i dofinansowany przez Urząd Marszałkowski w ramach umowy dotyczącej 
realizacji zadania publicznego.  

Cele zadania polegały na: 

 zorganizowaniu czasu wolnego dla całych rodzin; 

 zintegrowaniu środowiska lokalnego wokół wartości promujących 
rodzinę; 

 wsparciu amatorskiej twórczości rodzin dla rodzin przez organizację 
warsztatów gospel oraz koncertu; 

 wzmocnieniu więzi rodzinnych i koleżeńskich poprzez wspólny udział w warsztatach; 

 kształtowaniu i zwiększeniu muzycznej wrażliwości odbiorców koncertu; 

 popularyzacji postaci wybitnej Wielkopolanki z wyboru i honorowej Obywatelki miasta Pniewy; 

 popularyzacji wartości chrześcijańskich i ogólnoludzkich poprzez śpiew i taniec. 
 

          Zakładane cele zostały osiągnięte. W warsztatach wzięło udział 19 osób + 4 instruktorów z następujących 
miejscowości: Nowy Tomyśl, Sieraków, Lwówek Wlkp., Goruńsko, Suchy Las, Pniewy, Poznań. 
W realizację projektu zaangażowało się 2 wolontariuszy z ramienia Stowarzyszenia oraz 5 pozyskanych 
wolontariuszy dla obsługi bezpośredniej warsztatów. W trakcie koncertu finałowego na scenie w Parku Miejskim 
koncertowi przysłuchiwało się około 200 mieszkańców miasta i gminy Pniewy. 
        Koszty realizacji zadania wyniosły 7 410,00 zł, w tym dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego – 4 000,00 zł. 
 
2.3 Wydanie broszury pamiątkowej 

 
Opracowano i wydrukowano publikację, która upamiętnia 

najnowszą historię urszulańskiej szkoły w Pniewach oraz promuje jej 
założycielkę – Św. Urszulę Ledóchowską. Dzięki otrzymanemu 
dofinansowaniu z Powiatu Szamotulskiego i Urzędu Gminy Pniewy wydano 
500 egzemplarzy broszury, która upamiętnia najnowszą historię 
urszulańskiej szkoły w Pniewach. Tym również uhonorowano założycielkę 
szkoły św. Urszulę Ledóchowską w roku jubileuszu jej 150 urodzin.  

Publikacja przyczyniła się do promocji miasta Pniewy i Powiatu 
Szamotulskiego, ponieważ historia życia Świętej oraz jej dzieła, jakim jest szkoła, wpisują się w kulturę i tradycję 
edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży na terenie miasta, gminy i powiatu. 

W realizację projektu zostało zaangażowanych 4 członków Stowarzyszenia. Koszty realizacji zadania 
wyniosły 6 500,00 zł, w tym dotacja  Powiatu Szamotulskiego – 1 000,00 zł, oraz wsparcie finansowe Urzędu Gminy 
Pniewy – 2 000,00 zł. 

 
2.4 Współorganizacja uroczystości jubileuszu Szkoły Sióstr Urszulanek SJK  

  
27 września 2015 w Auli Matki Założycielki w Pniewach odbył się 

koncert jubileuszowy, który został zorganizowany przez Stowarzyszenie przy 
wsparciu Grupy Lokalnej KOLD w ramach projektu grantowego. Koncert 
przeplatany był biografią św. Urszuli, która była niezwykle utalentowaną 
osobą. W swoim pedagogicznym działaniu duży nacisk kładła na wychowanie 
estetyczne i artystyczne. 

W realizację projektu zostało zaangażowanych 5 członków 
Stowarzyszenia. Koszty realizacji koncertu wyniosły 6 469,53 zł, w tym kwota 
dofinansowania przez KOLD – 3 000,00 zł.  

 
 
 



2.5. Akcja zbiórki funduszy na renowację fortepianu 
 

        Sukcesem zakończyła się zbiórka funduszy na renowację zabytkowego 
fortepianu. 27 września 2016 r. odnowiony fortepian zachwycił publiczność 
swoim cudownym dźwiękiem, świeżością i pięknem. Instrument, który wiele 
lat stał w szkolnej auli ma dla nas ogromną wartość sentymentalną. Data jego 
produkcji (okres pomiędzy 1855 a 1870), wskazuje na to, że grała na nim św. 
Urszula. Jednak lata użytkowania mocno go nadwyrężyły i wymagał 
renowacji. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu finansowemu wielu ludzi dobrej 
woli udało się instrumentowi przywrócić dawną świetność. 
           Z odnowionym fortepianem wiążą się konkretne plany: organizacja 

muzyczno-poetyckich wieczorków i koncertów, które pozwolą uczniom prezentować ich talenty, a poprzez 
zapraszanie muzyków mogą ubogacać życie artystyczne lokalnego środowiska.  
Koszt renowacji wyniósł – 4 700,00 zł 
 
3. Projekt „Tworzysz - przekraczasz” 

 
Kiedy coś tworzysz, okazuje się, że przekraczasz granice tego,  

co dotąd mogło się wydawać niemożliwe lub odległe. Przekraczasz granice  
i widzisz więcej, szerzej, doświadczasz własnych możliwości, "smakujesz" 
swoje talenty.  

Przeprowadzony został cykl 10 spotkań warsztatowych dla 10-20 
osobowych grup. 54 osoby nabyły umiejętności z zakresu tworzenia wyrobów 
artystycznych i rękodzieła, czyli więcej niż początkowo zakładano. Działania 

te przyczyniły się do rozwoju kreatywności i samodzielności działania uczestników, do rozwoju ich pasji  
i zainteresowań. Zajęcia posłużyły także przeciwdziałaniu negatywnym skutkom społecznym, takim jak bierność, 
brak zaangażowania i inicjatywy, zbyt długie przesiadywanie w Internecie. Zakup materiałów na tego typu 
warsztaty przyczynił się także do zniwelowania barier ekonomicznych wielu młodych ludzi, których nie stać  
na samodzielny zakup materiałów służących do rozwijania własnej twórczości lub na opłacenie składki na 
niezbędne materiały wykorzystywane podczas przeprowadzanych zajęć.  

W realizację projektu zaangażowało się 4 członków Stowarzyszenia oraz wolontariusze z ZS SU SJK  
w Pniewach. 

Koszty realizacji warsztatów wyniosły 2 950,00 zł, w tym kwota dofinansowania otrzymana od Powiatu 
Szamotulskiego stanowiła 500,00 zł.  
  
4. Projekt „Zachować od zapomnienia” 

Dany projekt miał na celu upowszechnienie wśród młodych ludzi 
i dzieci tradycji regionu i kultury oraz zapoznanie z rzemiosłami regionalnymi. 
Przy pomocy instruktorów uczestnikom zaprezentowano sprzęt używany 
przez kowala, bednarza, rymarza, a także sprzęt wykorzystywany w dawnym 
gospodarstwie domowym. Uczestnicy poznali nazwy sprzętów oraz sposoby 
ich używania. Istotnym elementem warsztatów stało się nabycie przez 
uczestników umiejętności formowania naczyń na kole garncarskim i robienia 
wiklinowego wózka. Owoce swojej pracy uczestnicy zabierali ze sobą. 
Możliwość samodzielnego wykonania różnych sprzętów gospodarstwa 
domowego rozbudziła w dzieciach i młodzieży pasję poznawczą, wskazała im 

możliwość aktywnego i twórczego spędzenia czasu wolnego.  
W warsztatach wzięło udział około 110 osób. Zaangażowanych w organizację i prowadzenie zajęć było 

kilkanaście osób wśród nich 6 członków Stowarzyszenia. Zrealizowano 5 godzin zajęć w 6-ciu różnorodnych 
warsztatach. Realizacja projektu przyczyniła się  również do upowszechniania działalności wolontariatu oraz 
rozwijania kreatywności i inicjatywy wśród młodych ludzi.  

Koszty realizacji warsztatów wyniosły 2 100,00 zł, w tym kwota dotacji otrzymana od Urzędu Gminy 
Pniewy – 1 000,00 zł.  

 
 
 
 



 
5. . Program „1% - wiele spełnionych marzeń” 
 

Stowarzyszenie od 2014 roku posiada status Organizacji Pożytku 
Publicznego - co daje nam możliwość pozyskiwania 1% podatku  
i przeznaczenia go realizację naszych celów statutowych. W 2015 roku 
Stowarzyszenie uzbierało kwotę – 15 916,60 zł. 

 
Do akcji Stowarzyszenia „1% - wiele spełnionych marzeń” dołączyły 

dwa partnerskie przedszkola: 
1. Przedszkole Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach; 
2. Przedszkole Sióstr Urszulanek SJK w Warszawie. 
Zawarcie umów z wymienionymi partnerami umożliwiły zbieżne cele statutowe naszych organizacji. 
Naszym partnerom przekazaliśmy  kwotę 6 830,00 zł na realizację celów zawartych w umowie o współpracy. 
Pod koniec 2015 roku do akcji „1% - wiele spełnionych marzeń” przystąpiły również: 
1. Przedszkole Nr 142 (Poznań); 
2. Chór „Promyki Słoneczne” (Pniewy); 
3. Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego (Zakopane). 
 
6. Stypendia, warsztaty, dofinansowania 

 
Od października 2015 Stowarzyszenie współpracuje z Fundacją 

Świętego Mikołaja, zbierając środki na fundusz stypendialny dla uczniów  
ZS SU SJK w Pniewach. Fundusze są pozyskiwane z realizowanego przez 
Stowarzyszenie programu „1% - wiele spełnionych marzeń”. 

Za ten krótki odcinek czasu na konto szkoły w Fundacji Świętego 
Mikołaja została przekazana kwota 359,50 zł. 

 
 

 
W 2015 roku Stowarzyszenie kontynuowało współpracę z Fundacją 

FaniMani, dotyczącą pozyskiwania funduszy na realizację wskazanych celów 
statutowych, w tym dofinansowanie wyjazdów edukacyjnych oraz realizację 
warsztatów artystycznych. 

 
W roku 2015 Stowarzyszenie, oprócz realizacji zadań publicznych  

w ramach powyższych projektów, wydało kwotę 3 086,20 zł na realizację 
celów statutowych, w tym organizację warsztatów, organizację imprez 
kulturalnych i wyjazdów edukacyjnych, wdrożenie Programu Leader100, 
wspierającego realizację programu wychowawczego w ZS SU SJK. 

 
Oprócz zaangażowania w realizację ww. projektów, w 2015 r. Członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w: 

1. Obchodach 150-rocznicy urodzin Św. Urszuli Ledóchowskiej – kwiecień 2015, Pniewy (13 osób); 
2. Wprowadzeniu relikwii Św. Urszuli Ledóchowskiej do Panteonu Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności 
Bożej w Warszawie – październik 2015, Warszawa (2 osoby); 
3. Obchodach Dnia Niepodległości w Pałacu Prezydenckim na zaproszenie Prezydenta RP – listopad 2015, 
Warszawa (1 osoba); 
4. Gali konkursu „Otwarta Szkoła” zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – listopad 2015, 
Warszawa (2 osoby). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
III. KOSZTY – ROZLICZENIE PROJEKTÓW 
 

Realizacja zadań statutowych 2015 r., w tym: 99 964,28 zł 

1. Pobyt edukacyjny w Pniewach dla młodzieży ze Wschodu 70 578,30 zł 

- koordynacja i wynagrodzenie koordynatora 0,00 zł 

2. I Bieg Św. Urszuli 32,90 zł 

- koordynacja i wynagrodzenie koordynatora 0,00 zł 

3. Warsztaty muzyki Gospel  1 905,69 zł 

- koordynacja i wynagrodzenie koordynatora 0,00 zł 

4. Wydanie broszury pamiątkowej 3 194,29 zł 

- koordynacja i wynagrodzenie koordynatora 0,00 zł 

5. Współorganizacja uroczystości jubileuszu Szkoły Sióstr Urszulanek SJK  6 913,95 zł 

- koordynacja i wynagrodzenie koordynatora 0,00 zł 

6. Warsztaty „Tworzysz - przekraczasz” 1 271,43 zł 

- koordynacja i wynagrodzenie koordynatora 0,00 zł 

7. Warsztaty „Zachować od zapomnienia” 1 451,20 zł 

- koordynacja i wynagrodzenie koordynatora 0,00 zł 

8. Warsztaty twórcze  363,81 zł 

9. Wyjazdy edukacyjne 1 722,39 zł 

10. Fundusz stypendialny ZS SU SJK 359,50 zł 

11. Cele programowe partnerów zgodne z zawartymi umowami 6 470,82 zł 

12. Akcja renowacji fortepianu 4 700,00 zł 

13. Wsparcie Programu Leader100 1 000,00 zł 

 

Koszty administracyjne 2015 r., w tym: 1814,98 zł 

1. Zużycie materiałów i energii 214,23 zł 

2. Wynagrodzenia, ubezpieczenia, inne świadczenia na rzecz pracowników 0,00 zł 

3. Usługi obce 891,25 zł 

4. Podatki i opłaty 0,00 zł 

5. Amortyzacja 0,00 zł  

6. Koszty finansowe 0,00 zł 

7. Pozostałe koszty 709,50 zł 

 
W kosztach administracyjnych zawarty jest koszt kampanii 1%. 
 
IV. PRZYCHODY 
 

Przychody 2015 r., w tym: 115 960,93 zł 

Składki członkowskie 500,00 zł 

Darowizny od osób fizycznych 14 482,24 zł 

Darowizny od osób prawnych (Fani Mani) 1 231,06 zł 

1 procent 15 916,60 zł 

Dotacje 75 500,00 zł 

Przychody finansowe (w tym odsetki bankowe) 1,29 zł 

Pozostałe przychody (w tym wpłaty uczestników warsztatów, szkoleń) 1 450,03 zł 

Nadwyżka przychodów nad kosztami (z lat ubiegłych) 6 879,71 zł 

 
 
V. POZOSTAŁE INFORMACJE 
 
Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pieniężnych, nie nabywało obligacji, akcji, nieruchomości ani innych 
środków trwałych. Stowarzyszenie nie zatrudniało żadnych osób. Stowarzyszenie nie posiada zaległości 
podatkowych. 


