Wierzyce , dnia 27 stycznia 2018 roku
Projekt działań w ramach obchodów 800 lecia Wierzyc.
Przedstawiany projekt składa się z trzech części. Część pierwsza opisuje kulturalne i
edukacyjne działania długotrwałe, planowane w okresie od zaakceptowania budżetu projektu, do
dnia finału obchodów. Część druga analogicznie mówi o działaniach sportowych, a trzecia część
przedstawia projekt przebiegu dnia finałowego obchodów 800 lecia.
Naszym zamierzeniem było uwzględnienie działań o charakterze kulturalnym i edukacyjnym
mającymi pełnić rolę integrującą oraz podnoszące dumę z faktu zamieszkiwania w tym miejscu.
Chcemy mieszkać tutaj nie tylko dlatego, że się tu urodziliśmy lub tutaj znaleźliśmy atrakcyjną
działkę pod budowę domu, ale także dlatego, że szanujemy i cenimy to miejsce, znamy i lubimy
naszych sąsiadów, że tu możemy się rozwijać, spełniać nasze ambicje.
Wszystkie nasze działania zakładają bardzo duże społeczne (wolontariat) zaangażowanie
mieszkańców Sołectwa w przygotowanie i prowadzenie tych wydarzeń. Jednak nie uda nam się ich
stworzyć bez wyraźnego finansowego wsparcia.
Portret rodzinny Wierzyc
Ten szeroko rozumiany portret - inaczej opisanie - Wierzyc, realizowany byłby w następujących
obszarach, scharakteryzowanych hasłowo poniżej:


fotografia, a w tym fotografia wielopokoleniowa mieszkańców,
fotografie ślubne rodziców, dziadków, zdjęcia archiwalne i
współczesne Wierzyc, pozostałości starej zabudowy; opiekunem
tematu byłby p. Jacek Wieczorek,

1500 zł



plastyka, a w tym obrazy współczesnej przyrody i krajobrazu
Wierzyc wykonane w ramach konkursu, zajęć plenerowych itp;
opiekunką tematu byłaby p. Maria Witkowska,

1000 zł



teatr z tematem "Wierzyckie historie" przygotowany przez
mieszkańców pod kierunkiem p. Agnieszki Sypniewskiej,
zakończony inscenizacją w dniu finałowym,

4500 zł



literatura, rozumiana jako konkurs na opowiadanie lub wiersz
poświęcony historii lub współczesności Wierzyc zorganizowany
dla młodzieży szkolnej i/lub dorosłych mieszkańców pod
kierunkiem p. Hubert Wichowski,

1500 zł



film, a w nim cykl spotkań przygotowujących do wykonania
2500 zł
własnego filmu zakończony konkursem z nagrodami za film pod
tytułem "Moje Wierzyce"; obszar pod kierunkiem p. Rafała Jerzaka
i p. Jacka Koperskiego,



tradycje kulinarne i ciekawostki wierzyckie przygotowane w
formie broszury pod kierunkiem p. Doroty Wichowskiej,

3 000,00 zł



dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe oraz historia Wierzyc - cykl
spotkań organizowany przez Kasztelanię Ostrowską z udziałem p.
Panowicza,

1000 zł



posadzenie 800 drzew proponowane przez p. Rafała Jerzaka,

1000 zł



tablice informacyjne (plan Wierzyc i Sołectwa – pod opieką p.
Włodzimierza Brzozowskiego,

Do wyceny



koncert "mieszkańcy dla mieszkańców" - organizuje p.Dorota
Wichowska.

wolontariat

Wierzyce na sportowo:


bieg sołecki + kijkowy - Mariusz Staszak i Hubert Wichowski.
Zakładamy 2 biegi: wiosna 2018 oraz 15 września 2018

4000 zł



przygotowanie boiska do siatkówki plażowej,

1500 zł



800 kilometrów na 800 lat Wierzyc – aplikacja sportowa, w której
mieszkańcy i sympatycy sołectwa będą rejestrować swoje
osiągnięcia sportowe.

bezkosztowo

Dzień Wierzyc - finał:
Finał obchodów 800 lecia Wierzyc został zaplanowany na sobotę, 15
września 2018 roku.

11 000,00 zł

W sali świetlicy przewidujemy:


wystawy kończące działania z wymienionych wyżej obszarów,



wręczenie nagród w ogłoszonych w tych obszarach konkursach,



przedstawienie teatralne "Wierzyckie historie",



spotkanie z władzami Gminy i jeśli istnieją takie możliwości
uhonorowanie wybranych mieszkańców sołectwa medalami
zasłużonych dla ziemi gnieźnieńskiej, dyplomami itp.,
Na terenie wokół świetlicy planujemy:






prezentację dymarki organizowaną przez Kasztelanię Ostrowską,
zakończenie biegu sołeckiego,
występy zespołu muzycznego, organizuje p. Paweł Kretkowski,
mecz finałowy siatkówki plażowej – prowadzi p. Łukasz Pigla,

Łącznie szacowany budżet wydatków

32.500 zł

Planujemy także przygotowanie pamiątek 800 lecia Wierzyc, które mogłyby także służyć
rozpropagowaniu turystycznej atracyjności Wierzyc, np. okolicznościowa "pieczęć", koszulki z
nadrukiem, koperty z okolicznościową grafiką, przypinki z podobną grafiką,
Chcemy, aby Święto naszego Sołectwa nie było tylko i wyłącznie udziałem jego mieszkańców. Do
udziału w wydarzeniach, a czasem do ich współtworzenia, będziemy zapraszać mieszkańców całęj
Gminy. Dobrymi przykładami będą konkurs literacko-historyczy, wydarzenia sportowe lub mecze
międzysołeckie w czasie Dnia Wierzyc. Mamy nadzieję, że w konkursach i planowanych
spotkaniach edukacyjnych wezmie licznie udział młodzież wszystkich szkół naszej Gminy.

