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Fundacja,,Przywróćmy PamięĆ''

.

al. Jana Pawła II 26b/34
37-450 Stalowa Wola

KRS:0000474430
REGON: 18 IOIB442

NIP: 865-2'5-59-312

Stalowa Wola, 3l .03.2016

SPrawozdanie z działalnościFundacji ,rPrzywróćmy Pamięć", z siedzibą
W Stalowej Woli, przy al. Jana Pawła II 26bl34, zarejestrowanej w dniu
n.a8.20t3 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejonowym Sądzie
w Rzeszowie, XII Wydziń Gospodarczy pod nr KRS 0000474430, REGON:
1 8 101 8442, NIP: 865-25-5 9-312
Zarząd Fundacji na dzień3|.t2.2015 r.:
Prezes Zarządu: Witold Adamski
Członek Zarządu: Adam Walczak
Członek Zarządu: Ewa Adamska

Celem Fundacji jest:

1. OPieka

i

renowacja zabytkowych nagrobków na cmęntarzu parafialnym
w Stalowej Woli-Rozrvadów, a takżę opieka i odnowa miejsc pamięci narodowej
i religijnej na terenie powiafu stalowowolskiego.
2. WYchowywanie młodego pokolenia w duchu patrioĘzmu orazpoprawa stanu
ŚwiadomoŚci historycznęj, tradycji i wartości chrześcijańskich w społóczeństwie.

Fundacja swoje cele realizuje ptzezi

l.

InsPirowanie i podejmowanie prac konserwatorskich
istniejącYch obiektów, miejsc pamięci i kultu religijnego
z władzami ko śc ielnymi, konserwatorskimi, s amorządoĘmi

\-/

2. Informowanie społeczeństwa w kńdy

z

i

w

remontowanie
porozumieniu

możliwych sposobów

obiektów zabytkowych na cmęntarzu otazmiejsc pamięói.

3

Inicjowanie

i religijnych.

i

organizowanie obchodów

i

Organizowanie wystaw, prelekcji, wykładów oraz spotkań
świadkami historii.
.

stanie

uroęzystościpatrioĘc zrrych

4.
5

o

z

,,Ęwymi,,

organ izacja rekonstrŃ cji oraz inscenizacj i histo ry czny ch.

6. WsPÓłPracę z organizacjarri
w celach dzińania Fundacj i.

i osobami prywatnymi w zakresie wymienionym

WYmienione cele, Funda0ja realizuje w ramach nieodpłatnej działalności
statutowej członków Fundacji, nie pobieraj
ąc za to wynagrodzenia.
1,

Z okaĄi

Narodowego Dnia Pamię ci Żołnięrzy Wyklęty ch przydającego na
dzień 1 marca, Fundacja współor ganizowńa w mieście Sialowa Wola

na celu

upamięfirienie Ww vlydarzenia.
W dniach od 27.02 do 13.03.2015 roku, w Baązlice Konkatedralnej
P.W. Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli zorganizowaliśmy
wYstawę Pt: "Zołnięrzę wyklęci. Anłkómunistyczie podziemie
na RzeszowsącąIŹnie po 1944 roku". Patronat honorowy objął światowy
uroczYstoŚci mające

Związek Żołnierzy Armii Krajowej Or.ręg rootarpacki.
28.02 i 01.03.20t5 r. Przy pomocy Harcerzy z ZHR zę Stalowej Woli

i

, od

StowarzYszenia Poszukiwacry

"OÓalić
zapomnienia,,
zorganizowaliŚmY kwestę na terenie miasta w ramach ogólnopolskiej akcji
Fundacji Niezłomni na cel poszukiw ania identyfit<ac;i żońr"rry
NiezłomnYch. Zebtanę fundusze w kwocie 1500 zł ptzekazaliŚmy na konto
Fundacji Niezłomni.
1marca, Po uroczystej Mszy Św. w Bazytice Konkatedralnej w intencji
OjczYznY, Fundacja współorganizowała Marsz Pamięci ulicami miasta na
Cmentarz Parafialny w Stalowej Woli gdzie
miejsce dalszę
uroczYstoŚci z udziałęm: Władz Miasta, Wojska Polskiego, KÓmb atantów,
organizacji PatrioĘcznych oraz mieszkńców. W Marszu wzięło udział
ok. 1000 osób.

i

^iŃ

LW

kwietniu

Z okĄi

75. Rocznicy Zbrodni KaĘńskiej, Fundacja

"PrzYwróĆmY Pamięć" przygotowała na mieścieekŚpozy.ję * postaci
7 baneroW, Z krótką informacją history cznąprrypominijącąńieszkańcom

.v.

o Zbrodni Katyńskiej.
3, 11 liPca, w związluz72.Rocznicąkulminacji masowej zbrodni dokonanej
na obYwatelach polskich przez nacjonalistów ukraińsiich, Fundacja aby
PrzYPomnieó o tYch wYdarueniach i uczcic pamięć Ęsięcy zamordowanych
Polaków zorganizowńa Dzień Pamięci poł .rur*ą
,,Ni; o zemstę, lecz o
pamięć
ofiary''. Współorganizatorem był lJtząd, Miasta Stalowa
__wołają
Wola. W uroczYstoŚciach wzi$ udziŃ rrezyłe_nt Stalowej Woli, pan

Lucjusz Nadberęż'ny oraz grupa miejskióh radnych. W ramach
uPamiętnienia rocznicy odbyĘ się: Msza św.w iniencji ofiar Rzezi
WoĘńskiej w koŃatedrzę p.w. Matki Boźej Królowej Płski, projekcja

filmu dokumentalnego w Domu KatecheĘcznympt. ,,K{/ptonim pożogt,.
WstęP wolny (bezpłatny). Projekcja filmu była*ozti*u dłęki uprzejmós.i
Muzeum II Wojny Światowej w Odurł.to. Ponadto w dniach od i t tipca do
31 liPca 2015 wystawa w w/w konkatedrze poświęcona pamięci
męczeństwa Polaków na WoĘniu i Małopolsce Wschodniej, która
Prrybliżyła historię powstania OUN i UPA, sposób ich Óziałania

w zbrodniczym ludobójstwie Polaków . Wystawa przypominała nazwiska
osób duchownych, którry ponieślimęczeńską śmierćCzęsto wraz ze
swoimi paraftanami, atakżę relacje osób, które przeĘĘ ukraińskie mordy.
4. W lipcu, po uzyskaniu zgody z Delegatury Konserwatora Zabytków
w Tarnobrzęgu Fundacja, przystryiła do renowacji na Cmentarzu
Parafialnym w Stalowej Woli-Rozwadów, dwóch XIX w. nagrobków,
Śp. Ksawerego Tytena oraz śp.Ambrożego h. Ślepowron Sfugockiego,
Powstńca Styczniowęgo i zarządcy dóbr księcia Lubomirskiego. Prace
był prowadzone tak jak w poprzednich latach pod kierunkiem
konserwatora dyplomowanego, Pani mgr Jadwigi Bąk. Prace zostaĘ

zakończone zgodnie z planem do 31.10.2015 r. Kosź obu renowacji zostŃ
wyceniony na kwotę 10 tys. zł.KoszĘ przeniesione na rok 2016.
5. 1 sierpnia w rocznicę Powstania Warszawskięgo w naszym mieście
wzięliśmyudział w obchodach na Placu Piłsudskiego zorganizowanych
PrzęzUrząd Miasta. Odcrytaliśmy list przesłany do Fundacji ,,Przywróćmy
Pamięć" dla mieszkańców Stalowej Woli skierowany przez gen. w stanie
sPoczynku Pana Janusza Brochwicz Lęwińskiego, ps Gryf legendarnego
dowódcy Batalionu Parasol broniącego Pałacu Michla na Woli. Ponadto

uczestniczyliśmy i oprawiliśmy Mszę św.w intencji poległych i
zamordowanych Powstańców oraz ludności cywilnej Warszawy podczas
walk W 1944. W Bazylice Konkatedralnej zorganizowaliśmy tównięż
wYstawę poŚwięconą Powstaniu Warszawskiemu ,,63 Dni Walki, Nadziei,
ChwaĘ...", którabyłaprezentowana od l sierpnia do 14.08 .2015. Patronat
honorowy nad wystawą objął w/w Janusz Brochwicz Lewiński oraz
Swiatowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Podkarpacki w

Rzeszowie.

6.

5 wrzeŚnia w 325 rocznicę lokalizacji Rozwadowa, obecnie dzielnicy

Stalowej Woli, wzięliśmyudział w obchodach zorganizowanych ptzez
Utząd Miasta Stalowej Woli oraz Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
P

oPrZęZ Pr ezentacj ę wystawy ukazuj ącej historię cment

ar za

parafi alnego w

Rozwadowie oraz prace renowacyjne jakie zostaĘ wlrkonane przęz

Fundację.
7. 31.10 i 01.11.2015 roku Fundacja zorganizswńa kwestę

ratowania zabytkowych nagrobków

na

na

rzecz
rozwadowskiej nekropolii.

KwestowaliŚmy na cmentarzu parafialnym w Rozwadowie za igodą
Proboszcza ks. Jana Folcika oraz cmentarzu komunalnym w Stalowej Woli
na podstawie decyzji i pozwolenia na zbiórkę publiczną Ńd nr

20l5l4053/OR.

W

ciągu dwóch dni kwesĘ na obu cmęńarzach
uzbieraliŚmY 13 485,62 zł. Pieniądze zostĘ wpłacone na konto Fundacji.
8. W listoPadzie Fundacja zwróciła się do Rady Miasta o wykonanie
, schodów umozliwiających dojściedo Miejsca Pamięci w łzielnicy

-

Stalowej Woli

Charzewice. Obecnie jedynym dojściedo Miejsca Pamięci
jakim jest pomnik z tablicą przypominającą o zamordowanych przez
hitlerowców
1943 roku polskich patriotach jest wysoki nasyp
Prowadzący z drogi. Brak zejściaw postaci schodków uniemożliwiazejscie
osobom w podeszŁym wieku, a po opadach jest niebezpieczny z powodu
śliskiejnawierzchni (trałvy).
9. Grudzień, zamknięcie konta, likwidacja rezygnacja z usługi SKOK

w

Stefczyka

i

Dane finansowe:
Fundacja nie prowadzi dzińalności gosp odarczej:
Fundusz zńoĘcielski: 500,00 zł
W dniu 31.12.2015 roku, Fundacja posiadała jedno kontq bankowe:
SanBank 60 94 30 0006 0044 2839 2000 0001 z kwotą 16595,50 zł

Środki uzyskane w 2015 roku:
1. Kwestana cmentarzuparuftalnym: 4227,45 zł
2. Kwestana cmentarzu komunalnym (20l5l4053loR):

9258

,l7 zł

Koszty poniesione w 2015 roku:
1. SPłata zaległoŚci za prace konserwatorskie w roku 2014 przy nagrobku
Wincentego i Witolda Garbaczyńskich zXIXw, w kwocie oóoąoo zł
2. OPłata skarbowa 82,00 zł na prowadzenie prac renowacyjnych przy
zabytkowych nagrobkach
3. Opłata za domenę przywrocmypamiec.pl w wys. 50,00 zł za rok
4. Koszty administracyjne: 0,00 zł

W załączeniu kopie:
2. Wyciąg stanu konta na dzięń3l.t2.2015 roku SanBank

Zarząd Fundacji w składzie:

