
Sprawozdanie z działalności Bractwa  

w latach 2005 - 2010  
 

Stowarzyszenie „Bractwo Św. Idziego” w Mikorzynie zostało zarejestrowane 18 lipca 2005r. przez 

Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

W skład Zarządu Stowarzyszenia weszli: 

1. Urszula Goździcka – PREZES, 

2. Ryszard Wachowiak – WICEPREZES, 

3. Ilona Dirbach – WICEPREZES. 

Komisja Rewizyjna to: Roman Nikodem, Władysław Garbiński, Seweryna Rachula.  

Główne cele statutowe to; 

a wspomaganie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym w szczególności w 

odniesieniu do dzieci i młodzieży, 

b działalność charytatywna, 

c pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 

d działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

e przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

f propagowanie krajoznawstwa, oraz wspomaganie wypoczynku dzieci i młodzieży, 

g ochrona przyrody, ..............itd. 

•   Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: pracę członków i wolontariuszy (młodzież    szkolną, 

studencką, pracującą). 

Realizowane zadania: 

1. Spotkania JUBILATÓW (małżeństw, obchodzących w danym roku rocznice ślubu –

5,10,15,20 itd.) – przez 5 kolejnych lat. 

2. Pomoc w organizacji spotkań „Pod lipą” - dla ludzi starszych i chorych, którzy 

przybywają modlić się do naszej świątyni podczas uroczystości odpustowych ku czci 

Św. Idziego – przygotowanie poczęstunku dla pielgrzymów.  

3. Organizacja  Koncertu  Piosenki Religijnej „Ogrody Św. Idziego”(w 2010r.-IX 

edycja). Gwiazdami Koncertów  byli: grupa T Kamińskiego, Magda Anioł, Bartek 

Jaskot, Siewcy Lednicy, T. Żółtko, grupa Testimonium, grupa Gospel Bełchatów, 

grupa KapBand(Kapucyni). Koncerty dają możliwość zaistnienia solistów i grup 

działających przy parafiach –i tak gościliśmy młodzież z Kalisza, Ostrowa Wlkp, 

Koźmina, Ostrzeszowa, Wieruszowa, Sycowa, Witaszyc, Kępna. 



4. Organizowanie pielgrzymek do miejsc związanych ze Św. Idzim: po najbliższej 

okolicy (2007)– tj; Siemianice, Domasłów, Przedborów, (2008)- Inowłódz i Spała, 

oraz 2009 -szlakiem Cysterskim (pętla śląska –Henryków, Krzeszów, Lubiąż). 

5. Pomoc w zorganizowaniu pielgrzymki do Francji – do grobu Św. Idziego(Saint 

Gilles),oraz Lourdes.(2010 rok) 

6. Pozyskiwanie środków na realizacje projektów np. „Przyśpiewki jakich nie znacie” –

EFRWP(efektem końcowym był spektakl „Pamiętaj wnuku”, oraz wydanie śpiewnika 

przyśpiewek na różne okazje); „Gry i zabawy naszych dziadków”(przygotowanie 

spektaklu dla środowiska lokalnego). 

7. Od śmierci naszego Papieża, corocznie w dniu 2 kwietnia uczestniczymy w 

przygotowaniach Drogi Krzyżowej Kalwarią Mikorską - w hołdzie Janowi Pawłowi II. 

8. Z inicjatywy członków Bractwa przy Zespole Szkół w Mikorzynie powstał skwer  

z pomnikiem Jana Pawła II. W maju 2008r. nastąpiło uroczyste poświęcenie pomnika 

przez ks. Biskupa St. Napierałę.  

9. Od 2009 roku  Stowarzyszenie posiada swoje logo: 

 

 

 

 

 

 

Bractwo Św. Idziego współpracuje z instytucjami tj. Zespół Szkół w Mikorzynie, 

Stowarzyszenie „Mikora” w Mikorzynie, OSP Mikorzyn, Mechnice, Domanin, oraz  Urząd Miasta i 

Gminy w Kępnie, lokalne media. 

Bardzo dużym wsparciem w naszej działalności jest młodzież –wolontariusze(młodzież 

szkolna, akademicka, oraz pracująca. 

Wiele z wymienionych działań realizowane są dzięki wsparciu sponsorów, którym serdecznie 

dziękujemy. 

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia 
 

 


