
Brenno, dn. 11.03.2015 r. 

 

Sprawozdanie opisowe z działalności Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Brennie za 2014 rok, 

przygotowane na zebranie sprawozdawczo-programowe w dniu 11 marca 2015 roku. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizacją pozarządową, organizacją pożytku publicznego. Jest 

stowarzyszeniem wyższej użyteczności. 

Szanowne koleżanki, koledzy, członkowie Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Koła Gospodyń 

Wiejskich oraz zaproszenie goście. 

Rok 2014 przywitaliśmy na zabawie „Sylwestrowo-Noworocznej”, którą zorganizowaliśmy wspólnie z 

koleżankami z Koła Gospodyń Wiejskich. Przy bardzo dużej frekwencji udało się wypracować duży 

zysk, który znacząco zasilił konto naszego Koła.  

Na początku stycznia wzięliśmy udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, którą prowadzi 

Zespół Szkół w Brennie i wsparliśmy finansowo tą wielką akcję. Również w styczniu zorganizowaliśmy 

dla naszych najmłodszych dzieci spotkanie z „Mikołajem” połączone z „Balem Przebierańców”. Dzieci 

otrzymały paczki ze słodyczami częściowo odpłatne. Dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej 

sytuacji otrzymały paczki nieodpłatnie. Podczas spotkania dzieci bawiły się przy muzyce, którą 

prowadził Pan Rysiu Nowak. Gry i zabawy z dziećmi prowadziła kol. Anna Lewandowska i Sylwia 

Daleka. Za udział w konkurencjach i zabawach dzieci otrzymywały drobne upominki. Nagrodzone 

zostały również dzieci, które przybyły na spotkanie w stroju maskowo-karnawałowym.  

W lutym na zaproszenie Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Zespołu Szkół w Brennie wzięliśmy udział w 

święcie Patrona Szkoły. Najpierw składaliśmy kwiaty pod pomnikiem dziękczynnym we Wijewie. 

Następnie uczestniliśmy  we mszy świętej w kościele w Brennie, w intencji naszej ojczyzny, a później 

w akademii patriotycznej w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Brennie. Również w lutym 

zorganizowaliśmy wyjazd dzieci do kina, do Leszna na film animowany pt. „SKUBANI”. Frekwencja 

dopisała i na film pojechało 50 osób. W Karnawale zorganizowaliśmy wspólnie z koleżankami z Koła 

Gospodyń Wiejskich, zabawę „Walentynkową” na której przeprowadzono małą loterię fantową pt. 

„szczęśliwy los”. Dochód był zadowalający. 

Rok temu 20 marca odbyło się zebranie sprawozdawczo-programowe połączone z obchodami Święta 

Kobiet. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Brennie 

pod kierownictwem Pani Barbary Wilińskiej i Pani Doroty Pytlik. Również Panowie z Rady Sołeckiej i 

ich przyjaciele pod kierownictwem Pana Kazimierza Wolniczaka przedstawili wokalną część 

artystyczną. Wszystkim artystom bardzo dziękujemy za uświetnienie naszych spotkań i prosimy o 

następne występy. 

W czasie Wielkiego Postu w naszej parafii odprawiona została Droga Krzyżowa ulicami Brenna. 

Członkinie naszego Koła niosą krzyż przy jednej ze stacji. W minionym roku, na zaproszenie 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennie wzięliśmy udział w poświęceniu nowego samochodu 

bojowego  i uroczystościach Jubileuszowych 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brennie.  

Drugiego czerwca zorganizowaliśmy spotkanie dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Spotkanie odbyło się 

na placu zabaw, przy „Altance na kisowni” w Brennie. Gry i zabawy z dziećmi prowadziła kol. Anna 



Lewandowska, oprawę  muzyczną prowadził Pan Marcin Kowal – pracownik GOK-u. Wszyscy zebrani 

otrzymali pączki, napoje, słodycze, kawę a dzieci dodatkowo kiełbaski z grilla przygotowane przez 

tatusiów. Dzieci biorące udział w różnych konkurencjach nagradzane były drobnymi upominkami. 

W lipcu zorganizowaliśmy wyjazd dzieci do Nowej Soli. Dzieci odbyły rejs statkiem wycieczkowym po 

Odrze a później był czas na zabawy w Parku Krasnala. Udział wzięło 80 osób (2 autokary). 

W miesiącu sierpniu zorganizowaliśmy wyjazd dla dzieci do parku Jurajskiego do Krasiejowa. Jest to 

park rozrywki dla rodziny. 

W październiku na zaproszenie Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej we Wijewie 

wzięliśmy udział w uroczystym pasowaniu uczniów klas I. Pasowanych było 90 uczniów. Wszyscy 

uczniowie otrzymali w prezencie zeszyty, długopisy i wafelki w czekoladzie. Również w październiku 

odbyło się pasowanie na przedszkolaka w Przedszkolu we Wijewie. Wszystkie dzieci uczęszczające do 

przedszkola otrzymały upominki w postaci słodyczy. Do przedszkola uczęszcza 169 dzieci. W miesiącu 

październiku wzięliśmy udział w spotkaniu wolontariuszy zorganizowanym przez Szkołę Podstawową 

we Wijewie. 

11 listopada w Święto Niepodległości delegacja naszego Koła złożyła wiązankę kwiatów po 

pomnikiem we Wijewie. Następnie uczestniczyła w akademii patriotycznej zorganizowanej przez 

nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej we Wijewie. 

Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim sponsorom, którzy wspierają nas finansowo i 

rzeczowo w naszych działaniach. 

Dziękuję również koleżankom z Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci za aktywną pracę na rzecz 

naszego Koła. W imieniu Zarządu dziękuję za dobrą współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich, 

Ochotniczą Strażą Pożarną, Radą Sołecką, Szkołami w naszej Gminie i Przedszkolem. Dziękuję również 

paniom Annie Lewandowskiej i Sylwii Dalekiej za prowadzenie zabaw z dziećmi na naszych 

spotkaniach. 

Na zakończenie chciałabym przypomnieć , iż wszystkie informacje dotyczące działalności Koła TPD i 

KGW oraz związane z tym ogłoszenia zamieszczane są na stronie internetowej ”Brenno to jest to”. 

Dziękuję za uwagę! 

 

 

S.M. 


