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Sprawozdanie z działalności 

Stowarzyszenia „Tworzymy lepszą przyszłość”  

za  2019 rok  

 

 

Celem Stowarzyszenia działającego przy Zespole Szkół w Birczy „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 początku 2019 roku Stowarzyszenie realizowało projekt „W Karpaty eko-wyprawy 

– odkryjmy jaki świat jest ciekawy” w ramach Programu „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  było samodzielne poznawanie przez 

młodzież przyrody wszystkimi zmysłami i badanie jej opracowanymi przez siebie metodami. 

Projekt ,,W Karpaty eko-wyprawy – odkryjmy jaki świat jest ciekawy” był 

realizowany od stycznia do października 2019 roku. W czasie projektu młodzież mogła 

korzystać z zasobów otaczającego ją środowiska naturalnego i rozwijała postawę szacunku 

wobec przyrody i odpowiedzialności za nią. Uczniowie dostrzegli zagrożenia wynikające                   

z nadmiernej eksploatacji środowiska naturalnego i uświadomili sobie potrzebę jego ochrony. 

Uczestniczyli w warsztatach przyrodniczych, artystycznych i filmowych. Zajęcia 

przyrodnicze odbywały się w lasach Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. W czasie 

warsztatów uczestnicy wyszukiwali gatunki zwierząt, roślin, grzybów, charakterystycznych 

dla regionu karpackiego. Uczniowie zajmowali się także filmowaniem  

i robieniem zdjęć. Działania projektowe objęły też warsztaty „Papier mache", na których 

powstały rzeźby zwierząt. Przygotowano również  film i książka fotograficzna, ukazujące 

etapy projektu oraz  najciekawsze zakątki i okazy karpackiej flory i fauny.  

W kwietniu 2019 roku Stowarzyszenie „Tworzymy lepszą przyszłość” zostało 

partnerem Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich 

„SZANSA” w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Pionierzy polskiej niepodległości”. 

Celem projektu – autorstwa Moniki Bodnar – było  przywrócenie dzieciom i młodzieży osób, 
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które 100 lat temu kreowały polską niepodległość na obszarze Ziemi Birczańskiej. 

W ramach podjętych działań Stowarzyszenie przeprowadziło zajęcia dla uczniów szkół 

podstawowych w: Birczy, Lipie, Sufczynie oraz Leszczawie Dolnej. Uczniowie mogli poznać 

działalność i losy m.in.: Zygmunta Kusiaka, Antoniego Rudawskiego, Wincenty Tarnawskiej 

czy ks. Stanisława Okońskiego. Warsztaty odbyły się w maju i czerwcu. Zostały 

przeprowadzone przez Grzegorza Piwowarczyka. 

W dniu 16 maja 2019 roku odbyły się obchody 10. rocznicy nadania Szkole 

Podstawowej w Birczy imienia mjr. Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala”. W ramach 

uroczystości rozdano nagrody w ramach XI Szkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły, 

które były współfinansowane przez Stowarzyszenie ,,Tworzymy lepszą przyszłość”.  

W dniu 21 maja 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków 

Stowarzyszenia, które przyjęło sprawozdanie finansowe za 2018 rok, sprawozdanie  

z działalności za 2018 rok oraz uchwaliło składkę członkowską na 2019 rok na 50 zł,  

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

Zgromadzenia oficjalnie przywitano wśród członków Stowarzyszenia Magdalenę Tyczyńską 

dyrektor Zespołu Szkół w Birczy. Po raz pierwszy członkowie Zarządu Stowarzyszania 

podpisali sprawozdanie finansowe przez profil zaufania (elektronicznie), a sam dokument 

został wysłany do Urzędu Skarbowego w Przemyśl przez platformę ePUAP.   

W maju i czerwcu 2019 roku Stowarzyszenie wsparło finansowo wyjazdy edukacyjne 

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

Wycieczki odbyły się do Warszawy, Zakopanego, w Beskid Niski oraz na Górny Śląsk. 

Zostały zorganizowane przez: Honoratę Pinkowicz, Agnieszkę Nachman, Ewę Wiśniowską 

oraz Grzegorza Piwowarczyka. 

W lipcu 2019 roku Stowarzyszenie złożyło projekt ,,Tolerancja i Niepodległość”  

w ramach Programu CZUWAMY! PAMIĘTAMY! Fundacji ,,ORLEN - DAR SERCA”. 

Projekt otrzymał grant w wysokości 6000 zł, a następnie wsparcie od Darczyńców  

i Nadleśnictwa Bircza w sumie na kwotę 2800 zł. Autorem projektu był Grzegorz 

Piwowarczyk. Koordynatorami projektu zostali: Anna Dudek oraz Grzegorz Piwowarczyk,  

a w imieniu Urzędu Gminy Bircza – głównego partnera w realizacji projektu – Jadwiga 

Haber-Słowińska Sekretarz Gminy Bircza. Patronat honorowy nad projektem objęło 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Projekt miał na celu przywrócenie lokalnej 

społeczność pamięci o wydarzeniach z Birczy i okolic z okresu odrodzenia Państwa Polskiego 

w 1918 roku. Podjęte działania upamiętniły istnienie tzw. republiki birczańskiej z przełomu 

1918 i 1919 roku. Jej władze, czyli Tymczasowa Komisja Rządząca, składały się  



3 
 

z przedstawicieli: Polaków, Ukraińców-Rusinów oraz Żydów. Porozumienie ówczesnych 

mieszkańców Birczy uchroniło ludność przed rozgrywającą się wówczas w Galicji  - czyli na 

obszarze byłego zaboru austriackiego - wojną polsko-ukraińską. Pozwoliło ono również 

zapewnić byt mieszkańcom, którzy cierpieli z powodu zniszczeń spowodowanych I wojną 

światową oraz chaosem po upadku Austro-Węgier. Jednym z członków Tymczasowej 

Komisji Rządzącej - z ramienia polskiej strony - był Adolf Bandas, ówczesny kierownik 

Szkoły Powszechnej w Birczy. Poza powyższym, projekt upamiętnił działalność Stanisława 

Szubera żyjącego w latach 1884-1943. Był on zasłużonym obywatelem Birczy, który w ciągu 

swojego życia pełnił szereg ważnych funkcji: wójta gminy Bircza, sekretarza gminy Bircza, 

komendanta Ochotniczej Straży Ogniowej w Birczy, prezesa Towarzystwa Szkoły Ludowej  

w Birczy, przewodniczącego Zarządu Kasy Stefczyka w Birczy. Jego działalność 

charakteryzowała się wielkim oddaniem Polsce. Po I wojnie światowej zainicjował istnienie 

tzw. republiki birczańskiej. Następnie doprowadził do włączenia tejże republiki w skład 

odrodzonej Polski. Natomiast w czasie II wojny światowej był zaangażowany w działalność 

Podziemia, za co został uwieziony przez Gestapo z Dobromila. 

Od sierpnia do września 2019 roku – w ramach realizacji projektu ,,Tolerancja  

i Niepodległość” - odnowiono nagrobek Stanisława Szubera znajdujący się na Starym 

Cmentarzu w Birczy. We wrześniu i październiku przeprowadzono również tematyczne 

zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej w Birczy oraz – we współpracy z Gminnym 

Ośrodkiem Edukacyjnym w Birczy – przygotowano wystawę pn. „Bircza w godzinie 

Niepodległości – dokumenty i portrety mieszkańców”.  

We wrześniu 2019 roku projekt Stowarzyszenia pt. ,,Rowerowe Miasteczko Drogowe” 

otrzymał grant w wysokości 30 tys zł w konkursie „Moja Mała Ojczyzna III” organizowanym 

przez Fundację BGK. Głównym celem projektu jest budowa miasteczka rowerowego w 

miejscowości Bircza wraz z organizacją ruchu umożliwiającą wprowadzenie dzieci i 

młodzieży w podstawy bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym, a także 

aktywizowanie społeczności do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku 

lokalnym, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki                             

i funkcjonalności. Miasteczko Ruchu Drogowego to plac manewrowy dla dzieci. Posiada 

elementy spotykane na prawdziwych drogach, takie jak rondo, skrzyżowanie z drogą 

podporządkowaną, przejście dla pieszych, przejazd kolejowy  i znaki drogowe. Miasteczko 

ruchu drogowego daje duże możliwości właściwego przygotowania dzieci do bezpiecznego 

korzystania z dróg, gdyż najmłodsi, poznając przepisy niezbędne do zdania egzaminu na 

kartę, wykorzystują później swoją wiedzę nie tylko do bezpiecznego poruszania rowerem, ale 
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też stają się bardziej świadomymi pieszymi, a gdy dorosną mają ugruntowane podstawy do 

zdobycia karty motorowerowej, czy w końcu prawa jazdy. Powstałe miasteczko będzie 

bezpiecznym miejscem zarówno dla posiadaczy  rowerów, jak i dla osób na hulajnogach, 

rolkach i deskorolkach. Autorką i koordynatorką projektu jest Agnieszka Nachman. 

Realizację projektu zaplanowano na 2020 rok, a jego koszt to około 40 tys. zł.  

W październiku 2019 roku Stowarzyszenie wsparło finansowo wyjazd edukacyjny na 

Słowację i Węgry uczniom Szkoły Podstawowej w Birczy. Wycieczka została zorganizowana 

przez Grzegorza Piwowarczyka i Dorotę Mazurek. W tym samym miesiącu Stowarzyszenie 

złożyło w Lokalnej Grupie Działania ,,ZIEMIA PRZEMYSKA” projekt na budowę skoczni  

w dal przy Zespole Szkół w Birczy. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 42581 zł 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Głównym partnerem w realizacji projekt 

został Urząd Gminy w Birczy. Jego realizacje zaplanowano na 2020 rok.  

W dniu 11 listopada 2019 roku odbyło się uroczyste podsumowanie projektu 

,,Tolerancja i Niepodległość”. W trakcie uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową na 

ścianie budynku GOK,SiT w Birczy, poświęcono nowy nagrobek Stanisława Szubera oraz 

otwarto wystawę pn. „Bircza w godzinie Niepodległości – dokumenty i portrety 

mieszkańców”. 

W grudniu 2019 roku Stowarzyszenie złożyło w Fundacji ORLEN – DAR SERCA 

sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji projektu ,, Tolerancja i Niepodległość”. 

Sprawozdanie zostało przyjęte i pozytywnie rozliczne w styczniu 2020 roku. 

 

 

 

 

 

Opracował 

Grzegorz Piwowarczyk 

 


