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Sprawozdanie z działalności 

Stowarzyszenia „Tworzymy lepszą przyszłość”  

za  2017 roku  

 

Celem Stowarzyszenia „Tworzymy lepszą przyszłość” jest  inicjowanie, wspieranie 

 i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych dzieci i młodzieży, 

a także pozafinansowe i finansowe wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej 

sytuacji życiowej.  

Od stycznia 2017 roku Stowarzyszenie realizowało projekty „Jan Komski - Świadek 

Holokaustu” oraz projekt ,,Młodzi i pełni zapału, czyli bawimy się w teatr”. Celem projektu  

,,Jan Komski – Świadek Holokaustu” było przywrócenie społeczności lokalnej pamięci  

o urodzonym w Birczy malarzu Janie Komskim. Autorami projektu byli: Marta Kostka, 

Dorota Mazurek i Grzegorza Piwowarczyk. Koordynatorem projektu była Marta Kostka. 

Osoby czynnie zaangażowane w realizację projektu: Alicja Wilczek, Anna Dudek, Anna Stój, 

Maciej Szadkowski. Projekt otrzymał grant o wartości 8000 zł od Fundacji PKO Banku 

Polskiego. Projekt „Młodzi i pełni zapału, czyli bawimy się w teatr” był realizowany  

w ramach  programu „Równać Szanse 2017” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

prowadzonym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Celem podjętych działań było 

wyrównanie szans młodych ludzi z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie. 

Autorami projektu byli: Agnieszka Nachman i Anna Dudek. Projekt uzyskał grant  

w wysokości 8500 zł. 

W dniu 3 lutego 217 roku odbyła się w Zespole Szkół w Birczy uroczysta inauguracja 

projektu o Janie Komskim. W uroczystości wzięli udział członkowie rodziny bohatera 

projektu: Marzena Komska-Ciesielska oraz Jakub Ciesielski. Gościem spotkania był również 

Jan Wolak właściciel portalu Brzozowianin.  

W lutym 2017 roku odbyły się w ramach projektu ,,Jan Komski – Świadek 

Holokaustu” zajęcia edukacyjny dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Birczy. 

Lekcje przygotowali i przeprowadzili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Birczy: 

Patrycja Sokołowska, Adrianna Ćwian, Klaudia Sowa, Bartłomiej Kijanka oraz Kacper Kiek. 

Materiały edukacyjne zostały opracowane przez Klaudię Sowę i Bartłomieja Kijankę. 

Opiekunem uczniów był Grzegorz Piwowarczyk.  

W ramach projektu ,,Młodzi i pełni zapału, czyli bawimy się w teatr” powstała  

w lutym 2017 roku grupa projektowa składająca się z uczniów Liceum Ogólnokształcącego  
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w Birczy. Grupa opracowała swój regulamin, podzieliła się na sekcje i zaplanowała prace na 

poszczególne miesiące. W marcu rozpoczęły się przygotowania do spektaklu teatralnego. 

Uczniowie tworzyli scenografię, zaproszenia oraz uczestniczyli w próbach. 

W marcu 2017 roku Stowarzyszenie ufundowało nagrody rzeczowe dla uczestników 

III Gminnego Konkursu Matematycznego. Konkurs był przeznaczony dla uczniów szkół 

podstawowych gminy Bircza. Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowań 

matematycznych i doskonalenie umiejętności logicznego myślenia w rozwiązywaniu 

problemów matematycznych. W konkursie brało udział 15 uczniów ze szkół w Birczy, Lipie, 

Leszczawie Dolnej, Sufczynie i Żohatynie. Organizatorem corocznego konkurs jest Marta 

Ryznar. W tym samy miesiącu Stowarzyszenie wsparło finansowo organizację 

Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Żołnierskiej. Festiwal był przeznaczony dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych o klasach o profilu wojskowym i odbył się w Gminnym Ośrodku 

Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy. Organizatorkami konkursu były: Marta Kostka, 

Honorata Pinkowicz oraz Agnieszka Nachman.  

W dniu 21 marca 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków 

Stowarzyszenia, które przyjęło sprawozdanie finansowe za 2016 rok, sprawozdanie  

z działalności w 2016 rok oraz uchwaliło składkę członkowską na 2017 rok na 50 zł,  

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

kadencji członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zorganizowano wybory. 

Na trzyletnią kadencję wybrano do Zarządu i Komisji Rewizyjnej: 

 

1. Grzegorz Piwowarczyk - Prezes Zarządu 

2. Dorota Mazurek - Wiceprezes Zarządu 

3. Anna Dudek - Sekretarz Zarządu 

4. Honorata Pinkowicz - Skarbnik Zarządu 

5. Marta Kostka - Członek Zarządu 

 

1. Agnieszka Nachman - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

2. Irena Kulon - Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej 

3. Halina Kasprzyk - Sekretarz Komisji Rewizyjnej 

 

W ramach realizacji projektu ,,Jan Komski – Świadek Holokaustu” zorganizowano  

w dniu 31 marca 2017 roku wyjazd edukacyjny do Państwowego Muzeum Auschwitz-

Birkenau. Wzięli w nim udział uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Birczy. Oprócz 
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ogólnego zwiedzania uczniowie wzięli udział w warsztatach pt. Funkcje i znaczenie sztuki  

w KL Auschwitz.  

W marcu i kwietniu  odbyły się warsztaty edukacyjne o Janie Komskim we 

wszystkich szkołach podstawowych gminy Bircza: Niepublicznej Szkoły Podstawowej  

w Kuźminie, Szkoły Podstawowej w Leszczawie Dolnej, Szkoły Podstawowej w Lipie, 

Szkoły Podstawowej w Sufczynie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żohatynie. 

Podobnie jak w Szkole Podstawowej w Birczy zajęcia przeprowadzili licealiści. 

W kwietniu 2017 roku Stowarzyszenie wraz z sołtysem Rudawki Jakubem 

Kasprzykiem złożyło projekt ,,Razem tworzymy całość” w ramach programu Działaj 

Lokalnie Fundacji Bieszczadzkiej. Celem projektu było podniesienie atrakcyjności wsi 

Rudawka poprzez poprawę bezpieczeństwa i estetyki boiska do piłki plażowej (wybudowanie 

ogrodzenia) oraz urozmaicenia czasu wolnego mieszkańców gminy przez zorganizowania 

Gminnej Ligi Siatkówki Plażowej. Autorką projektu była Halina Kasprzyk. Projekt był 

bezpośrednią kontynuacją projektu Stowarzyszenia z 2015 roku pn. Zdrowo na sportowo! 

Projekt otrzymał grant w wysokości 3090 zł.  

W dniu 2 maja 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy 

wystawiono sztukę ,,Romeo i Julia wczoraj i dziś” w ramach projektu ,,Młodzi i pełni zapału, 

czyli bawimy się w teatr”. W tym samym miesiącu uczniowie realizujący projekt wzięli 

udział w wyjeździe edukacyjnym do Krakowa, gdzie między innymi obejrzeli spektakl ,,Nie 

boska komedia, czyli wszystko powiem Bogu”.  

W dniu 24 maja 2017 roku odbyło się uroczyste podsumowanie projektu ,,Jan Komski 

– Świadek Holokaustu”.  W uroczystości wzięła udział córka Jana Komskiego –Christine 

Sullivan i jej mąż Richard, na stałe mieszkający w USA, a także inni członkowie rodziny 

bohatera projektu. W uroczystości uczestniczyli również między innymi: Robert Płaczek  

i Klemens Hołownia – pracownicy Muzeum Auschwitz – Birkenau;  Beata Fedyk – dyrektor 

Oddziału PKO BP w Przemyślu; Artur Wilgucki – redaktor naczelny Życia Podkarpackiego, 

który objął projekt patronatem honorowym, Grzegorz Gągola – Wójt Gminy Bircza; 

Wojciech Bobowski – Przewodniczący Rady Gminy w Birczy z radnymi; Ks. Prałat 

Stanisław Kot –Dziekan Dekanatu Birczańskiego; dyrektorzy szkół, przedstawiciele rodzin, 

które w czasie wojny pomagały Żydom na terenie gminy, rodzice uczniów.  

W pierwszej części uroczystości, uczniowie i zaproszeni goście, wysłuchali prelekcji „Jan 

Komski i jego sztuka obozowa”, którą wygłosił Klemens Hołownia. Następnie odbyło się 

ogłoszenie wyników i rozdanie nagród laureatom konkursu plastycznego „Pejzaże rodzinnych 

stron Jana Komskiego”, którego główną organizatorką była Dorota Mazurek. Zwieńczeniem 
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projektu i uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświeconej Janowi 

Komskiemu. Po złożeniu kwiatów i przemówieniach zaproszeni goście obejrzeli wystawę 

prac plastycznych. 

W maju 2017 roku Stowarzyszenie wsparło finansowo działania w ramach VIII edycji 

projektu Kamienie Pamięci - ,,Życie za Życie”, które realizowali uczniowie Liceum 

Ogólnokształcącego w Birczy. Celem projektu było przywrócenie pamięci o Rodzinie 

Segelinów z Birczy, która w czasie okupacji niemieckiej pomagała Żydom. Uroczyste 

podsumowanie projektu i działań uczniów odbyło się 26 maja w Rzeszowie. 

W czerwcu 2017 roku uczniowie realizujący projekt ,,Młodzi i pełni zapału, czyli 

bawimy się w teatr” obejrzeli spektakl ,,Szklana menażeria” w Teatrze im. Wandy 

Siemaszkowej w Rzeszowie.  

W lipcu 2017 roku została usunięta przez administratora Grzegorza Piwowarczyka 

strona internetowa Stowarzyszenia www.stowarzyszenie2014.republika.pl.  Założono nową 

stronę internetową Stowarzyszenia tworzymy-lepsza-przyszlosc.mozello.pl, której 

administratorem został Grzegorz Piwowarczyk. 

W ramach projektu ,,Razem tworzymy całość” wybudowano w lipcu ogrodzenie 

wokół boiska do plażowej piłki siatkowej w Rudawce. Rozpoczęto również przygotowania do 

tworzenia Gminnej Ligi Siatkówki Plażowej. Działania zostały wsparte przez Urząd Gminy  

w Birczy, który zakupił słupki ogrodzeniowe i przekazał je do dyspozycji sołtysa Rudawki 

Jakuba Kasprzyka. 

W sierpniu Stowarzyszenia złożyło w Fundacji PKO Banku Polskiego projekt 

,,Sprawiedliwi”, którego celem jest przywrócenie pamięci o mieszkańcach gminy Bircza oraz 

żołnierzach Placówki Armii Krajowej w Birczy, którzy w czasie II wojny światowej ratowali 

Żydów. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 6000 zł, a jego realizację zaplanowano 

na 2018 rok. Projekt jest kontynuacją działań podjętych w ramach programu edukacyjnego 

,,Kamienie Pamięci”. 

W dniu 27 sierpnia 2018 roku na boisku do siatkówki plażowej przy świetlicy 

wiejskiej w Rudawce odbyła się III edycja turnieju ,,Rudawska piłka plażowa”  

i podsumowanie projektu ,,Razem tworzymy całość”. Gośćmi specjalnymi turnieju byli 

pracownicy Nadleśnictwa Bircza, którzy rozegrali mecz pokazowy z przedstawicielami 

drużyn walczących o statuetkę. Stowarzyszenie zakupiło ze środków własnych puchary oraz 

wodę mineralną dla uczestników turnieju. 

We wrześniu 2017 roku odbyło się uroczyste podsumowanie projektu ,,Młodzi i pełni 

zapału, czyli bawimy się w teatr”. Wzięli w nim udział uczniowie oraz zaproszeni goście.  
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W październiku 2017 roku Stowarzyszenie złożyło projekt ,,Pracownia młodych 

talentów” w ramach programu grantowego „Na dobry początek” Fundacji BGK. Celem 

projektu jest rozwijanie umiejętności teatralnych i artystycznych dzieci, rozwijanie 

wrażliwości na sztukę, możliwość prezentacji własnych dokonań. Autorzy i realizatorzy 

projektu: Agnieszka Nachman, Marta Ryznar i Agata Szacka. Projekt otrzymał wsparcie 

finansowe w wysokości 8900 zł. Realizację projektu zaplanowano na 2018 rok. 

W dniu 29 października 2017 roku Stowarzyszanie wzięło udział w II Bieszczadzkim 

Forum Organizacji Pozarządowych, które odbyło się w Ustrzykach Dolnych. 

W grudniu 2017 roku odbyły się pierwsze warsztaty edukacyjne dla uczniów Szkoły 

Podstawowej w Birczy w ramach projektu ,,Sprawiedliwi”. W czasie zajęć omówiono losy 

mieszkańców gminy Bircza, którzy ratowali Żydów, a szczególnie małżeństwa Katarzyny 

 i Michała Gerulów oraz Romana Segelina. Uczniowie poznali również działalność Placówki 

Armii Krajowej nr 5 w Birczy oraz zarys dziejów społeczności żydowskiej w Birczy. Zajęcia 

przygotował i przeprowadził Grzegorz Piwowarczyk 

 

 

 

 

Opracował 

Grzegorz Piwowarczyk 

 

 


