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§prawtdenit z działalnościSnnda*ji ,Prąwr#my Pamięć', z siedzibą

Stalowej 1łrofi, ptzy at. Jana Pawła {I ?6bl34, zarejestrorranej w dniu
23.08.2St3 rak* ę Kraja*3ra Rcjcstrzc Są**wynr vt" Rcjacewym Sądzie
w Rzeszowie, XĘ lĘydzid Gcspaćarcry @ nr KRS SSffi4?443Ę REGON:

w
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1344ż, NtrP:

8ó5ł5-59ąlż

Zarząd Fundacii na dzień31.12.2015 r.:
Prezes Zarąóru: }Yitold Adamski
Członek Z,arządlt: Adan Walczak
Członek Zarządu: Erra Adamska

Celem Fundaeji jest:

i

rcncrracja zabyfkourych nagrobkółv na cłnentarzu parafialnym
w Stalowej 1{o1i-Rozwadów, a takzp opieka i odnowa miejsc pamięci narodowej

1. OpieŁa

i religi_inej na terenie powiatu stalowowolskiego.

2. \fych$vry\ranie rr*odega pokolenia w dttchu patriotyzm* ffirz F§pralya stanu
Łisłoryczaej,łładyejii rra$ości eŁrzgśs§d§ki§h w spłeczcastwie.
śrriadołłrłe{ci

Fundaeia swoie ccle realizuie pśi;,i

Inspirawanie i F}ćejmałranie pra§ kanse,l:watarskich i ręmantowanie
isftiiejąpy,cŁ abisklółv, raiejse paarięci i hrlfu religijfl€go w ;rerozułaieniu

1.

z właĄzarti kościelnymi, konseiwatorskimi, samorządowymi.

ż. Inforrnc*,ade
ob ieletów

spolecreństwa

w

kaedy 7, mozliwych

zabytkowych *a cme*taran §raz miej sc parrrięci-

3. Iaicjtwanie i
i religijnych.

olgroiz*wanie obchd#ry

4. Organizowmię wystaw,
świadkami histarii.

5. Grgadzasja r*ktasfrr*cji

i

waaew

€} stmię

uroiłrystaścipatriotycmych

preEekcji, wykła*ów

łęrz §Feal E fim5rmi"

tmz in§ffiniffi§ji Łistorycmych-

6. Wspołpracę z arganuaqarri i osobarri prywatnymi w zakresie wymienionym
w celech dzi*mia Fundacji-

lTymieniane celeo Fundaeie rmEizaj€ w F*IEEeh nieadpłatnei dzi*Ialcdsi
statutowej czlanków Fnnd*ejŁ nie phier,*i*ę m to wynegrcdzsni*-

l. W sĘeaiu stafani§m Fuadacji Prarunocmy Panrięc do rcjtstu zabytków

dr;rryąą Podkarpackiego l{ojervódzkiego Konscrwatora ZŃytków
}y Przemyśltrwpisało na tistę zabytk*w 118 *agrobk*w z ęrĘlarrtatre
parafialnsga-

lf

ł53. RmznĘ Wybuchu PgrystgłłiaSĘczrriowego,
Fundacja rcrganizowała w Stalowej lVoli-Rozwadolryię obchody
upamiętniające 7ryw Narodowy Polakfiiv_ Na cmentatzu parafialnym Fzy
pomnik* paświęca*ymP*wstari§§ftr E I S63 F. ,w abęę*cściPrezydenta
MiasĘ cźonków Rady Miejskiej , harr*rza z Hufca ZrE im. Powstańców
StyczniowycŁ Z-*iąznk Gficerórry Rezerwy Koło nr ż w §Ęlowsj 1{o1i,
Oddział Zwtązlłł,Strzelńw 7& Stalowej }Yoli §tazmieszkńńw odczytano
Apel PolegĘch, ńłżnłł
wieńce ułaz repa[a*o nlięze rEzy pstnrrikr} i
mogiłach powstańeryeh. Następnie udaliśmysię tvszy*cy do pabtiskiego
i:!::::".1:.:: ;,,!.-ił ą;;,;i;xł;1,1iśmy,** }dsry ś,iv.łv inteacji sp;czprająqych
Powstańńry na cmgntarzn parafialqmn w Rozwadołvię. Po Mszy św.odbył
się Marsz Pamięei do Z.e|ę:.r.+ł (tra:a cł. ! 5 knr} łłtłłllĘ;yłryłłtłsz
paraflńny, Ećzię spmzywają róvrrriez Powst*cy z lS63 raku23 sĘłzxlis ż$t6 f.r

ł-| |
Ą
z. L lrŁdzJl
l
Dnia
" }iartdorłąo

Pamigci Ż,ałałsluy1{y&lęĘcŁ przydająpego na
dzięń 1 mar§ą Fundacja rrspołorganizorrała w mięścieStalorrya Wola

urwrystaścimajęce rra cęlł; upmlię*limis ęgj-B vrydre*ia.
ż8.X23;ł|6 rcku, braliśmyućriń w prz3g*tawancj irrscenizacji bitwy

parĘ.::sckiej pt" -O$ł zył{' wystawi ąjąt, gn_rpę rekonstrukcyjną
1 marca, wzięliśmyudział we Msry śłv.sprawowanej w inteircjiŻołnieuy
Nieźcrnrrych, & pa jej zak*ńczerriu \tr d*lszrych *rmays€*śaiach m.in.
pr7śmruss;Nna Plac Piłsudskiegc, Apetu Prunięci paprawadz*nego pt.zaz
je,3iios*ę i&ĘsŁa Polskiego z iiiska. Tłgo dnia miał* tsź miejscs otwarcie
łyystawy przygotowanej pftfrt, Fundację,,Przywróćrny Pamięć" daĘszącej
I}r Zam;ąiiu Cr5.r.rLorr.ji Ę'Oirrtft i iiirrarr;S*ić }t i"ii.,jsllill Doirlu
Kulfury w Stalowej Wcli"
iM subotę 5 riial,fe ał;z*s:*itzyiiśrriyry piciłrielre fiiłnu ,§isłoria Roja"

w MDK w
z ń?ń^^!! ^il.i*
Z. PrCr^rwllal\ir/lll

3.

19 mffr§ą

§tatowej $rofi.

Po filmię miało miejsce

IT}\t ^Jł;^t T)---A--,
.r_t t\ l'rt.ttrr-ICr
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spotkanie

Fundacja zarganru;owda Dińęń Pamięci poświęcony
72" Rwmicy śmięrciĘt- Kazimierza Pilata §a;§Ńy|', Kornęndanta
Armii Krajowej Obwodu Nisko-Stalowa Wolą zamordowanego przęz

Nięmńw w 1944 r. W wyówzerniu tym wzięli udńń, Poseł na Sejm Rafd
Webeą Prezydent Mia§ta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny,
Plzęwodniczryy Rady MiejskĘ Stanisław Sobieraj, Hiatcfrtzn zs Związku
Harcerstwa Rzec4lpospolĘ wraz z pocztem sztarrdarowym Armii
Krajowej, którzy w imieniu Rodziny Kazjmięrza Pilata zapallli
symboli cmly nlicz, Radni 7śsztandarem Urzędu Mia§tą członkowie
Związ}<u Oficerów Rezerwy Koło w Stalowej Woli, Strzelec oddziń
stalowa wola
9 marca L944 roku zosta} aresdorrmny pJzę. Niemdtr Kazimiel-z Filat ps .Zarefnbfr",
oficer Armii Krajowej, Komendant Obvrpdu niźartskiąp .Nl}tlA-. Był wigiony
w budynku gestapo przy dzisiejszej ul. Skoczynskiego. GruF bojowa KEDY-\'V Armii
Krallwej postanołyita odbić sur€gp &tvodę. Zaczęto przygptołyywm akcję. Nietety 18
margą została plzekaana ctrzez zaufanego lekarza wiadomoŚĆ, iż wigień zmań kilka
dni po aresźowaniu w wyniku bestialskich tortur jakim został Fddany nie zdradzając
powierzonych tajemnk ani żadnego z korrspiratońw. Nierrrcy pochowali kal*.Ęna P!!at=
w nieznanym miejscu, Pzypuszaa się, iż być moźe jest to teren dzisiejszego Parku
Miejskiego.

4.

meje, e§Ńłcrgaiiizo*aiiśrny właz z Fundacją KEDYW i SRH
,,ParĘzarff obchody uparnięfiriające tragicmle wydatzsnię z pru,ęd 72 |aty
tj. likwidasję ptz§z furyo miejscowej plaówki KEDYWu.Łg_ ,,'Wilczę
Łyko" w Rozwadowie. \ry uroczystościach na którę sHaddy się ńożęnie
wiąłanek bgiańw prry Małlzaleum rra cme.ntąrzrr komunalnym" Mszy św.,
przemar§zu ulicami Rozwadowa do historycur€go budynku KEDYWu oraz

lE

zorganiznwanej w nim lvystalvy militariów wzięĘ udzid władzn kościelne
na czslę Eoszcącp bp- K§. Jansm Sobilo z diecezji_charkowskozaporoskiej, władzę miasta Stalowa Wolą z Prezydentem Lucjuszem
Nadbereznyrą Rodziny inłnieruy Armii lkajowej , a takirc licznie przebyli
mieszkńcy miasta i organuacji patrioĘcznych.

z

5. 11 lipa w młiązkll z73. Rmznicą kulminacji masowej zbrodni dokonanej
na obywatelach polskich prz§z nacjonalistótv ukrańskich, Fundacja ńy
przypomaicć $ Ę,sh aydansniash i ;tzeiŁ pfinięć Ęsięcy zamcrCorvanych
Polaków lnrgalizowńa Dzisń Panrięci pod nazwą ,}.{ie o z€mstę, lecz
o pamięć wołają oftry". Wspołorganiatorern był Ut?Ąd Miasta Stalo.ła
Wola oraz Stowarzyszsrńę -Stalowi Pafrioci" W urocrysttrściach vrrzią
udziń Prerydent Stalowej Woli, Pan Lucjusz Nadberezny, Radni
oraz mieszkańcy. W rarrrach upamięfirienia rocznicy odbyĘ się: Msza św.
w intencji ofiar Rznzi Wobńskięj, Wystawa poświęconatęmu wydarzeniu,
a takżę w dniu 12.W spotkanie z historykiem dr Leongm Popkiem
z lubelskiego IPN, opiekunern miejsc pamięci na Wołyniu.

6.

W lipcą po uryskaniu ?ĘŃy z kląafury Koaserrvatore Zńytkow
w Tanrobrzegu Fundacją prrystąpiła do renorracji na Cmentarzu
Parafialnym w Stalawej Tffoli-Roztvcdóą jedrregc rragrabka X§( ,w.,
śp.Andrzęja Czgr*ieckieg* §raz dnó§h porrników z pw;rs;u )il{ w.:

Pomnik łal Czci Popiołom Połegłych Pghkółlr 14ł$-ł9t§ głaz Psmoik
PolegĘm Porpstańcom 7. 18ó3 roku- Pra§s były prowadzone pod
kierunkięm konserwatora dyplornowfilego" Pani mgr -IadwĘ BąŁ Koszt
renowacji tt 4ż 435,.M ń, Przy **grabk* śp.A*ćrreja Crsr*ieckiego,
prace dofinanso\ilano kwoĘ 7 00ą00 ń zPłókarpackiego Wojewódzkiego
Konserłvatorą Zabytków !y Przemyślu-WHad własny 8252"00 ń.
Natomiast koszt renowacji obu rv/w Pornników w całościpokryło Miasto
Stalołra l§ola 27 |&3,łfr 7ł- 2t}-It}źC}t6 roku nastpił §dbiór ełęłz,spisrorie
protokołu z zakariczcnych pra§ kanserrvatorskich na cmentaran
parafialayrn ry Roxradlląłit ?tlzfrz KonssrwaJorórr z Tarnobrre§kĘ
Delegafury. Prare zr;lśńyocąlione pozyfywnie i zdwięrdzone jako

zakańczanę. Również pozyty_wnie zatwierdzorro rłńicrenie

dofinansowania pfir§v. Podkarpackiega Wajewództ<iego Kc*sęrwatora
Zńytków w PrzemyśIuoraz Urrąd Miasta §talowa \VoIa

7. 4 wrgł§nia W §talowej Woii-Rozwadorvie został złrganizowany I Piknik
Militar*y, ktćreg* rrspółarganizatarerrr *bek F*ndacji KEBYW i SHR
ParĘzarrt była Fundacja Pru3 ró§my Pamięć. Patronat Hon*rowy objął
Prezydent idia§ta §talowa Wolą Lucjusz Nadkrezny. Pilffiik miał forrnę
edukacyjno-rozr5rrrkową Z,aprszrntorryano m.in" grupy rękonstrukcyjnę
z rófrłych ckresóą pajazćy hi$arycrufę, wystawy, stoiska z ptblikacjami

historycznymi.

8.

W

Pil{rriku

wzięłłłózid ok. ZffiS

osób.

W paździtrniku wykoaano Łłąłżr§rraz z Łblitzlralrri dla

sffieatarza
wojennego w Rozrpadowię w liczbię 20 szt.: ż804"fr} zł, WysĘpiliśmydo
Minister§twa Kultury i Dłńędńctwa N*radawegc z praśbęc ustanałrienie
Fundacji Opiekuneirr Miejsca Pamięci dla §męiltffrz* wojennego
w Rozwadoryią
31.10 i 01.11.201ó roku Fundacjt zorganizowałi koĘną lnnestę Ąa fiLę§z
ratowania zabytkowych nagrobkftu
tozwadowskiej nekropolii.

na

Kwestowa}iśmy EI€t crnęetarz* p*r#al*ym w R*zw*ćewie T& rąłłą
proboszczaks. Jma FłIcika afffrz §mentarzu komtłnaInynr w §tatawej lfoli
na podstawie decpji i pozlvolęnia aa zbiórĘ publicmą pod nr
20I6{3501/OR. W ciągu firóch dni kwesĘ na obu cmęntarzach
uzbięraliśmy lż 757,5§rl- Pieniąć?§ zastĘ rrpłacane na kant* Fł:ndacji.

Dane finansowe:
Fundacjanieprawadzidzińalnościgospodarczej:
Fundusz załoĘsislski: 500,00 zł
W dniu 31.1ż"ża16roku, Fundacja posiadałajedno konto bankowe:
SanBank 60 94 3a 0006 OM4 2839 2000 0001 z kwoĘ: 9 49394 ń

Środki uzystłan ew ?-tt6 roku:
t. Darowima: BoschServicę Pawlik Druiusz: 500 zt
2.Dotacja na renowację nagrobka śpAndrzeja Czsrnieckiego: 7 000,a0 ń
z Podkmpackiego Wojewódr&iego Korrsmwatoma ZŃytków w Przemyślu
3. Dotacja na renowację dwóch pomników zUrądMiasta Stalawa lVola:
Pomnik ku Czci Poległym Porrstańcom 18ó3: l? 669,00 ń
Pomnik ku Czci Popiołom Rodaków Polegtych w Walkach o Wolnośó
Ojczyzny 1410-19L4". |4 514,0a ń
4. Kwesta na crnentarzu parafialnym:365ż,aa ń
5. Kwestana cmentaran kornunalnym glas,sa ń

KoszĘ poniesione w
1.

2016 roku:

Opłata skmbowa 82,§S

ń

na prawadzerrie pa§ mmwacyjrrych

ptTy

zabytkowych nagrobkach
2. Spłata reirowasji dłyó§h nągrobków z20|5 r-:9 ?58,1? ń
3. O$ataza domenę przywfo§m}palniec.pl w }yy§. 54,74 ń zargk
4. Koszty renowacji nagrobka śp.Andrrela Częrnięckieg§- 15 ż5ż,tł7}
5. Koszty renowacji ć$ó§h pomników: Pomnik ku Czci Popidanr Rodaków
Poległyeh ry Walkgsh o WolnsśŁOjszy y ł4lS-ł91$oraz Pomnik ku
CzsiPokgłym Połvstaicom 1863: ż7 t83"W ń
6. Wykonanię krzyż:y itahliczsk imiennych:-Z&a4,00 ń
7 . Koszty administracyjne: C"{}(}

ź

W załątztniu kopie:
1. Zakres pra§ renowacyjnych z dokumentacją fotoglafi
2. Wyciąg struru kmta nadziń3Ł-12..ża16 roku

cmą

SanEtank
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