Sprawozdanie za rok 2017
Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych działa od grudnia 2003 r. 10 marca 2004 r.
zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 0000199220. Liczy 31 członków.
W ramach stowarzyszenia działają: Konfraternia „Kozirynek” oraz „Radzyń Wyklęty”.
Stowarzyszenie współpracuje ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość, radzyńskimi
harcerzami, Zarządem Oddziału NSZZ Solidarność, „Echem Katolickim” oraz gminami
powiatu radzyńskiego
RaSIL prowadzi działalność wydawniczą, organizuje sesje naukowe, uroczystości
patriotyczne, wystawy, funduje nagrody, urządza konkursy, spotkania autorskie i promocyjne.
Członkowie Stowarzyszenia są organizatorami uroczystości patriotycznych. Byliśmy
inicjatorami obchodów upamiętniających żołnierzy podziemia niepodległościowego
pomordowanych w lesie Baran w Kąkolewnicy i co roku bierzemy udział w uroczystościach
organizowanych przez władze gminy Kąkolewnica.
W 2017 roku wspólnie z Zarządem oddziału NSZZ Solidarność zorganizowaliśmy obchody
33 rocznicy śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki oraz trzeciej rocznicy
odsłonięcia jego pomnika.
Wspólnie ze związkiem w parafii Świętej Trójcy zorganizowaliśmy obchody rocznicy stanu
wojennego.
W 2017 roku po raz czwarty został zorganizowany Marsz Żołnierzy Wyklętych oraz po raz
drugi Bieg Wilczym Tropem Byliśmy jednym z głównych ich organizatorów.
Corocznie też jesteśmy jednym ze współorganizatorów Turnieju pamięci Żołnierzy
Niezłomnych w piłce nożnej.
Uczestniczyliśmy też w organizacji radzyńskiego wyjazdu na Marsz Niepodległości.
Fundacja Wolność i Demokracja przysłała podziękowanie dla Macieja Michniewicza wraz z
pamiątkowym medalem za pomoc w przeprowadzeniu Biegu Wilczym Tropem
Na działalność wydawniczą RaSIL w 2017 roku składają się:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tom 15 „Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego”,
„Puzzle afrykańskie figurki” Sławomira Walencika,
Dodruk tomiku poezji Jolanty Koziej Chołdzyńskiej „Urodzaj na słowo”,
„Rys historyczny Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej Podlasianka”
Jerzego Woźniaka,
„Wybory polityczne mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski w latach 1989-2009”
Szczepana Korulczyka
Kwartalnik Kozirynek” nr XXI,
„Kleeberg generał bez skazy” Jacka Pożarowszczyka,
„Ziemia Radzyńska 1864-1918”,
„Spis mieszkańców Kocka sprzed 1939 r.” Dariusza Magiera,

10. „Zarys historii Białobrzegów w gminie Kock” Tomasza Futery,
11. „Poetycki Most Pokoleniowy” – wiersze gimnazjalistów i seniorów,
12. „Restaure omnia in christo (odnowić wszystko w Chrystusie) 25-lecie reaktywowania
administracji rzymsko-katolickiej na Ukrainie diecezja kijowsko-żytomierska” pod
redakcją księdza Jana Ślepowrońskiego,
Spotkania, działalność promocyjna
W sali Radzyńskiego Ośrodka Kultury zostały zorganizowane obchody 3 jubileuszy: wydanie
15 tomu „Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego”, 10-lecie ukazywania się Kwartalnika
„Kozirynek” oraz 5-lecie istnienia portalu Radzyninfo.pl. Jubileuszowi towarzyszył występ
zespołu Dispelled Reality.
Stowarzyszenie wspólnie z przedszkolem Kacperek zbierało środki na leczenie Jolanty
Budzickiej. Niewykorzystane środki przekazano na pomoc tej rodzinie jak również inne akcje
charytatywne
Delegacja stowarzyszenia uczestniczyła w obchodach 600-lecia nadania praw miejskich
Kocka.
Zostało tez ustalone nasze logo w związku z 550 rocznicą powstania Radzynia. Będzie ono
umieszczane we wszystkich książkach wydawanych przez nas 2018 r.
W 2017 roku RaSIL zorganizował następujące konkursy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Konkurs wiedzy o Oranżerii,
Konkurs wiedzy o nocnej zmianie,
Konkurs wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.
Konkurs wiedzy w zakresie profilaktyki antyalkoholowej.
Konkurs na hasło Tygodnia Żołnierzy Wyklętych.
Konkurs Niespodzianka.
Konkurs Mikołajkowy.
Konkurs na najlepsze zdjęcie ogrodu.
Konkursy doroczne: „Bakałarz Radzyński” i „Promujmy Najlepszych”.

Stowarzyszenie ufundowało nagrody:
1) w konkursie Ligi Historycznej organizowanym przez Gimnazjum nr 2,
2) w turnieju piłki ręcznej w Ulanie,
W organizowanych przez nas konkursach uczestniczą internauci z całej Polski
Ponadto:
RaSIL samodzielnie prowadzi portal internetowy www.radzyninfo.pl. W bardzo szybkim
tempie rośnie jego popularność. Redaktorem naczelnym jest Jakub Hapka. Nasz portal jest
patronem medialnym wielu uroczystości, nie tylko w naszym regionie.

Książka Andrzeja Chojnackiego i Artura Ziontka „Kozietulski w Białej” była nominowana w
konkursie Złotej Pszczoły.
Serwis BazHum przygotowany przez Muzeum Historii Polski udostępnił poprzez sieć
internetową 100 tys. artykułów z polskich czasopism humanistycznych. Wśród nich są
wszystkie artykuły z Radzyńskich Roczników Humanistycznych.
W 2017 r. roku powstały nowe strony internetowe Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw
Lokalnych i Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego.

