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Sprawozdanie z działalności 

Stowarzyszenia „Tworzymy lepszą przyszłość”  

za  2018 rok  

 

 

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 2018 roku Stowarzyszenie realizowało projekt „Sprawiedliwi”. Jego 

celem było przywrócenie lokalnej społeczności pamięci o znanych i nieznanych 

mieszkańcach Gminy Bircza oraz o żołnierzach Placówki Armii Krajowej nr 5 „Barbara" 

 w Birczy, którzy w czasie okupacji niemieckiej nieśli pomoc prześladowanym  

i mordowanym Żydom. Szczególny nacisk położono na pielęgnowanie pamięci o Katarzynie  

i Michale Gerulach oraz Romanie Segelinie, którzy za pomoc Żydom zostali zamordowani 

przez Niemców w 1944 roku. W 2016 roku odznaczono ich pośmiertnie Krzyżem 

Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzeja Dudę.  

Projekt „Sprawiedliwi” otrzymał 6000 zł grantu w ramach projektów lokalnych 

Fundacji PKO Banku Polskiego. Projekt został napisany przez Grzegorza Piwowarczyka,  

a jego koordynacją zajęła się Marta Kostka. W realizację projektu włączyli się również: 

Dorota Mazurek, Honorata Pinkowicz, Alicja Wilczek, ks. Jakub Zborowski oraz Maciej 

Szadkowski.  Na początku 2018 roku projekt otrzymał poparcie ks. dziekana Stanisława Kota, 

który aktywnie włączył się w jego realizację m.in. przez zgodę na umieszczenie w kościele 

parafialnym w Birczy tablicy pamiątkowej poświęconej bohaterom projektu.  

Również w styczniu 2018 roku rozpoczęła się realizacja projektu ,,Pracownia młodych 

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

projektu było rozwijanie umiejętności teatralnych i artystycznych dzieci, rozwijanie 

wrażliwości na sztukę, możliwość prezentacji własnych dokonań. Projekt został napisany 

przez Agnieszkę Nachman, a jego realizację przeprowadziły Marta Ryznar i Agata Szacka. 

Projekt otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 8900 zł. W ramach projektu dzieci 

uczestniczyły w warsztatach plastycznych i teatralnych. Raz w miesiącu rodzice i dzieci 

mogli wziąć udział w konsultacjach z pedagogiem i logopedą. Zorganizowano także wyjazd 
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do Rzeszowa, do teatru Maska, gdzie uczestnicy projektu obejrzeli przedstawienie „Piotruś 

Pan”. W ramach działań projektowych uczniowie wzięli udział w warsztatach lepienia z gliny 

zorganizowanych w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu i obejrzeli wystawę obrazów. 

W  realizację projektu czynnie włączyli się rodzice, a także  babcie i dziadkowi uczniów. Na 

spotkaniu podsumowującym projekt została  wystawiona sztuka teatralna. Zaproszeni goście 

wzięli udział w spotkaniu, podczas którego można było obejrzeć  wystawę prac wykonanych 

przez uczestników projektu a także prezentację zdjęć z realizacji projektu. 

      W styczniu i lutym 2018 roku – w ramach realizacji projektu „Sprawiedliwi” - odbyły się 

warsztaty edukacyjne skierowane do uczniów Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka 

Dobrzańskiego „Hubala” w Birczy. W dniach 26 luty - 27 marca 2018 roku takie same zajęcia 

odbyły się dla uczniów szkół podstawowych w: Lipie, Sufczynie, Żohatynie, Kuźminie oraz 

Leszczawie Dolnej. Warsztaty zostały zorganizowane przez Martę Kostkę, a przygotowane 

i przeprowadzone przez Grzegorza Piwowarczyka. 

W marcu 2018 roku Stowarzyszenie ufundowało nagrody rzeczowe dla uczestników 

IV 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 12 uczniów ze szkół w Birczy, 

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

Ryznar. 

W tym samym miesiącu – dzięki staraniom Marty Kostki i ks. Stanisława Kota - 

projekt „Sprawiedliwi” otrzymał poparcie ze strony Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. Od 

marca do maja danego roku trwały również starania w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej  

w Rzeszowie oraz Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Przemyślu na uzyskanie 

zgody na treść tablicy pamiątkowej oraz jej umieszczenie w kościele w Birczy. Działania te 

zakończyły się sukcesem głównie dzięki staraniom Marty Kostki. 

W kwietniu 2018 roku ogłoszono w szkołach gminy Bircza konkurs plastyczno-

historyczny „Sprawiedliwi” zorganizowany w ramach projektu o tym samym tytule. Konkurs 

miał dwie kategorie wiekowe: kl. I-III pn. „Pomagamy innym ludziom…” oraz kl. IV-VII 

„Jak Polacy pomagali Żydom w czasie II wojny światowej?”.  

W dniu 9 maja 2018 roku – w ramach realizacji projektu „Sprawiedliwi” - uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Birczy wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym do Muzeum Polaków 

Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej, gdzie odbyli warsztatach pn. „Kim są 

Sprawiedliwi wśród Narodów Świata?” oraz zwiedzili stałą ekspozycję. Uczestnicy wycieczki 
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złożyli również znicz na grobie Rodziny Ulmów. Działanie te zostały zrealizowane dzięki: 

Marcie Kostce, Dorocie Mazurek oraz Grzegorzowi Piwowarczykowi. 

W dniu 21 maja 2018 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków 

Stowarzyszenia, które przyjęło sprawozdanie finansowe za 2017 rok, sprawozdanie  

z działalności za 2017 rok oraz uchwaliło składkę członkowską na 2018 rok na 50 zł,  

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

W dniu 28 maja 2018 roku – w ramach realizacji projektu „Sprawiedliwi” – uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Birczy uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Warszawy. Tam 

odwiedzili Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Uczniowie oddali również hołd 

poległym Żydom pod Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie. W czerwcu odbył się 

kolejny wyjazd zaplanowany w projekcie „Sprawiedliwi”. Tym razem młodzież z Birczy 

odwiedziła niemiecki Obóz Zagłady w Bełżcu, gdzie śmierć ponieśli również Żydzi z Birczy. 

Działanie te zostały zrealizowane dzięki: Marcie Kostce, Dorocie Mazurek oraz Grzegorzowi 

Piwowarczykowi. 

W czerwcu 2018 roku Stowarzyszenie sfinansowało wyjazd edukacyjny dla ubogiego 

ucznia ze Szkoły Podstawowej im.  mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Birczy. 

Wycieczka odbyła się do Sandomierza, Ćmielowa oraz Bałtowa i została zorganizowana 

przez Honoratę Pinkowicz. W tym miesiącu Stowarzyszenie wsparło również wyjazd 

edukacyjny do Radymna, w którym wzięły udział przedszkolaki z Birczy. Wyjazd został 

przygotowany przez: Ewę Czyżyk, Bernadettę Sadzikowska oraz Agnieszkę Kipisz. 

W dniu 17 czerwca 2018 roku w Kościele Parafialnym pw. św. Stanisława Kostki  

w Birczy odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy ku pamięci Katarzyny  

i Michała Gerulów, Romana Segelina, Żołnierzy Placówki Armii Krajowej w Birczy oraz 

Mieszkańców Gminy Bircza, którzy w czasie II wojny światowej ratowali Żydów. Msza 

Święta została odprawiona przez abp. Józefa Michalika. Uroczystość była połączona  

z podsumowaniem projektu „Sprawiedliwi", które przedstawiła Marta Kostka. W kościele  

w Birczy wystawiono plastyczne  prace uczniów z gminy Bircza, którzy w ramach konkursu  

przedstawili ideę pomagania oraz ratowania Żydów w czasie okupacji niemieckiej. Poza tym 

zaprezentowano pamiątki po Romanie Segelinie oraz Katarzynie  

i Michale Gerulach. Działania te zostały zrealizowane głównie przez Honoratę Pinkowicz, 

Dorotę Mazurek oraz ks. Jakuba Zborowskiego. Uroczystość była prowadzona przez 

Grzegorza Piwowarczyka i została połączona z nadaniem tytułu Zasłużonych dla Gminy 

Bircza, które pośmiertnie otrzymali: Roman Segelin oraz Katarzyna i Michał Gerulowie. 
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W lipcu 2018 roku Grzegorz Piwowarczyk przygotował sprawozdanie merytoryczne 

i  finansowe z realizacji projektu „Sprawiedliwi”, które zostało przyjęte przez Fundację PKO 

Banku Polskiego. W tym samym czasie Agnieszka Nachman przygotowała sprawozdanie  

z realizacji projektu „Pracownia młodych talentów”, które zostało przyjęte przez Fundację 

BGK. 

W sierpniu 2018 roku Stowarzyszenie podjęło współpracę z 5 Batalionem Strzelców 

Podhalańskich z Przemyśla w celu wspólnego uczczenia 79. rocznicy bitwy pod Birczą 

rozegranej 12 września 1939 roku. Wydarzenie te zostało przywrócone pamięci lokalnej 

społeczności przez projekt Stowarzyszenia „Zapomniana bitwa”, który został zrealizowany  

w 2015 roku. W dniu 12 września 2018 roku odbyły się na wzgórzu Chomińskie uroczystości 

ku czci żołnierzy 24 Dywizji Piechoty. Zostały one zrealizowane dzięki współpracy 

Stowarzyszenia z 5 Batalionem Strzelców Podhalańskich w Przemyślu oraz Szkołą 

Podstawową im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Birczy. 

W sierpniu 2018 roku Stowarzyszenie objęło patronatem i wsparciem organizacyjnym 

działania w ramach inicjatywy „Aktywna Rudawka”, którą realizowała nieformalna grupa 

„Tu i teraz”, która otrzymała dotację w wysokości 3450 zł. Organizatorem działań był Jakub 

Kasprzyk Sołtys Rudawki. Działania rozpoczęły się 3 września i trwały do 12 listopada 2018 

roku. W ich ramach wyremontowano pomieszczenia w świetlicy wiejskiej oraz 

przeprowadzano zajęcia dla mieszkańców z zakresu gry w bilard, piłkarzyki, tenisa 

stołowego, szach i warcaby, a także zajęcia fitness. Odnowiono również stół do gry w bilard. 

W dalszym etapie realizacji inicjatywy - równocześnie z prowadzonymi zajęciami 

sportowymi - mieszkańcy odmalowali pomieszczenia znajdujące się na piętrze świetlicy.  Na 

koniec działań nastąpiło uroczyste otwarcie świetlicy, która była otwarta dla uczestników 

inicjatywy przez 7 dni w tygodniu. W inicjatywie uczestniczyło aktywnie 25 osób. 

W październiku 2018 roku Stowarzyszenie sfinansowało uczniom z ubogich rodzin 

wyjazd edukacyjny do Lwowa, który został zorganizowany w ramach obchodów 100. 

rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W tym samym czasie – dzięki współpracy  

z Nadleśnictwem Bircza – Stowarzyszenie wsparło uroczystość nadania rondu w Elblągu 

imienia Obrońców Birczy z okresu walk z UPA.  

W grudniu 2018 roku Stowarzyszenie po raz drugi wsparło zorganizowanie w Szkole 

Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Birczy Maratonu Pisania Listów 

w obronie Więźniów Sumienia. W tym miesiącu Stowarzyszenie wsparło również wyjazd 

edukacyjny do Sanoka, w którym wzięły udział przedszkolaki z Birczy. Wyjazd został 

przygotowany przez: Ewę Czyżyk, Bernadettę Sadzikowską oraz Agnieszkę Kipisz. Poza tym 
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Stowarzyszenie złożyło projekt pn. „W hołdzie Obrońcom Birczy 1944-1948” w ramach 

projektów lokalnych Fundacji PKO Banku Polskiego. Został on jednak odrzucony ze względu 

na wyczerpanie środków Fundacji na realizacje projektów historycznych w 2019 roku. 

Pod koniec 2018 roku projekt Stowarzyszenia „W Karpaty eko-wyprawy- odkryjmy 

jaki świat jest ciekawy” otrzymał grant w Regionalnym Konkursie Grantowym w Programie 

„Równać Szanse 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonym przez  

Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Celem Programu „Równać Szanse” jest wsparcie 

projektów, których celem będzie rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych 

przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Projekt został napisany przez 

Agnieszkę Nachman , a koordynację objął Andrzej Zbrożek. 

Celem projektu „W Karpaty eko-wyprawy- odkryjmy jaki świat jest ciekawy” jest 

samodzielne poznawanie przez młodzież przyrody wszystkimi zmysłami i badanie jej 

opracowanymi przez siebie metodami. W czasie projektu młodzież korzystać będzie  

z zasobów otaczającej ich przyrody naturalnej. Przez udział w projekcie młodzi ludzie 

rozwiną postawę szacunku wobec przyrody i odpowiedzialności za przyrodę. Będą umieli 

dostrzec zagrożenia wynikające z nadmiernej eksploatacji środowiska i uświadomią sobie 

potrzebę ochrony środowiska. Uczniowie będą uczestniczyć w warsztatach przyrodniczych, 

artystycznych i filmowych. Warsztaty przyrodnicze odbywać się będą  

w lasach Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. W czasie warsztatów 

przyrodniczych uczestnicy wyszukiwać będą gatunki zwierząt, roślin, grzybów, 

charakterystycznych dla regionu karpackiego. Młodzież zajmie się także filmowaniem  

i robieniem zdjęć. W ramach projektu przeprowadzone zostaną również warsztaty „Mchy  

i porosty". Warsztaty w lesie zawierać będą elementy survivalu. Młodzi ludzie nauczą się 

tropić zwierzynę, orientować się w terenie, samodzielnie rozpalać ogień. Działania 

projektowe obejmą też warsztaty „Papier mache", na których powstaną rzeźby zwierząt. 

Młodzież weźmie też udział w warsztatach filmowych. Będzie to kurs filmowania połączony 

z nauką obsługi kamery. Na zakończenie projektu powstanie film i opracowany zostanie 

„Przewodnik", zawierający listę cennych zakątków, a także opisy i zdjęcia lub rysunki 

przedstawiające znalezione i badane okazy. Realizację projektu zaplanowano na 2019 rok. 

 

 

 

                                                                                                       Opracował  

Grzegorz Piwowarczyk 


