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Sprawozdanie z działalności  

Stowarzyszenia „Tworzymy lepszą przyszłość”  

za  2015 rok 

 

Stowarzyszenie „Tworzymy lepszą przyszłość” realizowało od początku stycznia 2015 

roku projekt „Zapomniana bitwa”, który w grudnia 2014 roku został nagrodzony w ramach 

konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam” realizowanego przez Fundację Banku 

Zachodniego WBK. Autorami i realizatorami projektu byli: Marta Kostka, Dorota Mazurek 

 i Grzegorz Piwowarczyk. Koordynatorem projektu była Marta Kostka. Celem projektu było 

upamiętnienie żołnierzy Wojska Polskiego walczących z Wehrmachtem w dniu 12 września 

1939 roku w  okolicach Birczy, a przez to przywrócenie miejscowym uczniom oraz lokalnej 

społeczności pamięci o polsko-niemieckiej bitwie pod Birczą – jednej z największych batalii 

zbrojnych stoczonych czasie Kampanii Wrześniowej na Podkarpaciu. 

W dniu 14 stycznia odbyła się w Warszawie uroczysta gala wręczenia dyplomów  

i umów grantowych konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”, w której wziął udział Grzegorz 

Piwowarczyk. Gospodarzami gali byli: Pani Eliza Dzwonkiewicz – prezes Fundacji oraz Pan 

Mateusz Morawiecki – prezes Banku Zachodniego WBK, którzy podziękowali wszystkim 

organizacjom za działania prowadzone dla dobra lokalnych społeczności. 

Od stycznia do końca kwietnia 2015 roku trwały prace nad przygotowaniem wystawy 

„Zapomniana bitwa” oraz kącika wystawowego w budynku Zespołu Szkół w Birczy.  

W ramach podjętych wówczas działań przeprowadzono rozmowy ze świadkami bitwy 

birczańskiej, zbierano materiały źródłowe w Archiwum Państwowym w Przemyślu oraz 

Przemyskiej Bibliotece Publicznej, prowadzone stałe konsultacje merytoryczne z Jackiem 

Paluchem z Nowego Sącza – synem żołnierza walczącego w bitwie pod Birczą oraz 

historykiem, zaprojektowano i wydrukowano graficzne kolaże na wystawę, zakupiono 

antyramy i pomalowano kącik wystawowy.  

W dniu 17 marca 2015 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków 

Stowarzyszenia, które przyjęło sprawozdanie finansowe za 2014 rok, sprawozdanie  

z działalności za 2014 rok oraz uchwaliło składkę członkowską za 2015 rok na 50 zł,  

z możliwością podzielenia na dwie półroczne raty w wysokości 25 zł. 

W marcu 2015 roku Stowarzyszenie wsparło finansowo organizację Gminnego 

Konkursu Matematycznego organizowanego przez Martę Ryznar. Konkurs odbył się 24 

marca. W tym samym miesiącu Stowarzyszenie zakupiło materiały oraz przeprowadziło pracę 

rewitalizujące kącik wystawowy „Tylko przez pamięć możemy się uczyć…” znajdujący się  
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w budynku Zespołu Szkół w Birczy. Kącik poświęcony jest trudnym relacjom polsko-

ukraińskim w okresie walk z UPA.    

W kwietniu Stowarzyszenie złożyło projekt „Zdrowo na sportowo!”  

w programie „Działaj lokalnie IX - 2015” organizowanym przez Fundację Bieszczadzką, 

Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Akademię Rozwoju Filantropi w Polsce. 

Projekt wyróżniono i wsparto finansowo. Autorką i koordynatorem projektu była Halina 

Kasprzyk. 

W kwietniu Stowarzyszenie sfinansowało projekt „Pamiętamy! 1940 rok…Katyń, 

Charków…Miednoje…” zrealizowanego przez uczniów Zespołu Szkół w Birczy w ramach 

programu edukacyjnego „Młody Obywatel”. W ramach projektu uczniowie zaprojektowali 

baner oraz przygotowali wystawę w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystki 

w Birczy. Celem projektu było uczczenie 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Uroczyste 

otwarcie wystawy odbyło się w dniu 3 maja 2015 roku. 

W dniu 7 maja Stowarzyszenie przygotowało uroczyste otwarcie stałej wystawy 

„Zapomniana bitwa” w budynku Zespołu Szkół w Birczy, które zgromadziło uczniów, 

nauczycieli oraz licznych zaproszonych gości. Uroczystość była częścią działań projektu 

„Zapomniana bitwa”. 

W dniu 12 maja w budynku Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych odbyło 

się spotkanie inicjujące program „Działaj lokalnie IX – 2015” połączona  

z wręczeniem umów grantowych. W uroczystości wzięli udział Halina Kasprzyk, Grzegorz 

Piwowarczyk i osoby wspierające projekt: sołtys Rudawki Jakub Kasprzyk oraz wolontariusz 

Mateusz Pleśniak. Trzy dni później rozpoczęto działania zaplanowane  

w projekcie „Zdrowo na sportowo!”. Wykonawcami działań, koordynowanymi przez Halinę 

Kasprzyk, było sołectwo Rudawki wraz z miejscowymi wolontariuszami. W ramach projektu 

wybudowano boisko do siatkowej piłki plażowej w Rudawce, zrewitalizowano miejscowe 

boisko do piłki nożnej oraz doposażono miejscową świetlicę. 

W czerwcu Stowarzyszenie podjęło w ramach projektu „Zapomniana bitwa” działania 

promujące i aktywujące uczniów. Odbył się I Szkolny Rajd „Śladami bitwy birczańskiej”,  

w którym wzięli udział uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Birczy. Natomiast w dniu 

27 czerwca Zespół Szkół w Birczy przyjął około 100 uczestników motocyklowego Rajdu 

Śladami 24 Dywizji Piechoty im. Bolesława Krzyżanowskiego, którego organizatorem był 

Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Uczestnicy rajdu zapoznali się z wystawą 

„Zapomniana bitwa”. Uczestnicy rajdu zostali przyjęci przez Martę Kostkę i Dorotę Mazurek. 
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W okresie wiosenno-letnim 2015 roku trwały prace administracyjne oraz budowlane 

związane z projektem „Zapomniana bitwa”, których celem było usadowienie obelisku  

z tablicą pamiątkową w miejscu walk polskich żołnierzy. Stowarzyszenie uzyskało od Urzędu 

Gminy w Birczy zgodę na odstąpienie Stowarzyszeniu części gruntu gminnej działki na rzecz 

usadowienia obelisku, co zostało potwierdzone uchwałą Rady Gminy. Następnie uzyskano  

w Starostwie Przemyskim zgodę na wykonywanie czynności budowlanych, ponieważ – wedle 

prawa budowlanego – obelisk z tablicą pamiątkową jest zakwalifikowany jako pomnik, co 

wymagało urzędowej zgody na budowę. Prace ziemno-budowlane prowadzono na wzgórzu 

„Chomińskie” w miejscowości Korzeniec. W ramach podjętych działań wykonano wówczas: 

ścinkę, karczowanie, plantowanie oraz usadowiono kamienny obelisk na betonowej 

podstawie. Prace zostały zakończone w lipcu, a odebrane w sierpniu 2015 roku. Pod koniec 

lipca 2015 roku Stowarzyszenie złożyło Fundacji Banku Zachodniego WBK rozliczenie 

finansowe z otrzymanego grantu. 

W dniu 12 lipca odbyło się w Rudawce uroczyste podsumowanie projektu „Zdrowo na 

sportowo!”, połączone z inauguracją boiska do plażowej piłki siatkowej.  

W uroczystości wzięli udział uczniowie z terenu gminy Bircza, mieszkańcy Rudawki oraz 

zaproszeni goście. Rozpoczęte wówczas wakacyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży 

trwały do 23 sierpnia. Ich zakończenie wiązało się z zakończeniem działań  

w ramach projektu „Zdrowo na sportowo!”.  

 Na początku września trwały ostatnie prace porządkowe w Miejscu Pamięci na 

wzgórzu „Chomińskie” w miejscowości Korzeniec związane z projektem „Zapomniana 

bitwa”. W dniu 18 września odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie obelisku, które 

zgromadziło lokalną społeczność oraz licznych gości z całej Polski. Tym samym zakończono 

realizację projektu „Zapomniana bitwa”.  

W październiku Stowarzyszenie zakupiło oraz zainstalowało maszt z flagą na przy 

obelisku poświęconym polskim żołnierzom walczącym w bitwie pod Birczą. W tym samym 

miesiącu Stowarzyszenie złożyło Fundacji PKO Bank Polski projekt „Namaluj historię!”, 

którego celem jest promowanie wiedzy na temat dziejów Małej Ojczyzny wśród uczniów 

gminy Bircza. W dniu 1 grudnia 2015 roku projekt otrzymał zgodę Rady Fundacji na 

dofinansowanie w wnioskowanej przez Stowarzyszenie kwocie.  

W grudniu Stowarzyszenie sfinansowało zakup plakatów do Kącika Hubala  

w budynku Zespołu Szkół w Birczy oraz wsparło finansowo zorganizowanie przez Szkolną 

Grupę Amnesty International nr 150 działającą w Zespole Szkół w Birczy Maratonu Pisania 

Listów. 


