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Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN w 2011 roku zintensyfikowało działania na wielu płaszczyznach. 

Mocno rozwinęła się struktura organizacji, zwiększyła liczba wykonywanych zadań.  
Od stycznia 2011 roku do końca grudnia 2011 roku zrealizowaliśmy 32 zadania, w tym wykonaliśmy 

13 zadań zleconych przez Kancelarię Senatu RP zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za 

granicą w 2011r. (na łączną kwotę dofinansowania 241.159 zł) , 1 zadanie zlecone przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej (na łączną kwotę dofinansowania 62.745 zł),  1 zadanie dofinansowane przez 

Fundację Banku Zachodniego WBK (na łączną kwotę dofinansowania 12.000 zł), 1 zadanie dotowane 

przez prywatna firmę IDMSA oraz zadania własne wykonywane w ramach wolontariatu i zbiórek 

publicznych. Uzyskaliśmy wsparcie rzeczowe lub finansowe firm prywatnych takich jak: AKTINET - 
wsparcie działań związanych ze stroną internetową, IDMSA   -wsparcie zadań adresowanych do 

polskich kombatantów na Kresach oraz firmę DOBRE MIEJSCA, która wspiera nas w 

zakwaterowaniu naszych zagranicznych gości. 
W 2011 roku Stowarzyszenie Odra-Niemen zostało organizacją pożytku publicznego a także 

rozpoczęło działania związane z pozyskaniem biura na swoją działalność od Biura Współpracy z 

Organizacjami UM Wrocław, składając stosowne dokumenty. Podpisaliśmy kolejne listy intencyjne z 

lokalnymi i krajowymi organizacjami pozarządowymi oraz ośrodkami publicznymi: organizacje 
kombatanckie – Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 - Jaworzniacy, 

ŚZŻAK Okręg Lwowski, ŚZŻAK Okręg Dolnośląski, IPN Biuro Edukacji Publicznej - Oddział we 

Wrocławiu, CIRS przy UM Wrocław, Kuratorium Oświaty na Dolnym Śląsku oraz szkoły z terenu 
całej Polski.  

 

Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN wykonało następujące projekty w ramach prowadzonych obszarów 
działań: 

 

POLONIA I KRESY 

 
1. BIBLIOTEKA KRSEOWA - wspólnie z prof. Ryszardem Legutko – posłem do Parlamentu 

Europejskiego zorganizowaliśmy akcję Biblioteka Kresowa. W 2011 roku zbieraliśmy 

wspólnie polskie książki, aby przeznaczyć je dla szkół i bibliotek na Kresach. Do grudnia 
2011 trwały prace związane z segregowaniem i układaniem książek, według ich 

przeznaczenia. Ustalaliśmy także miejsca, do których miały trafić książki: Ukraina: Lwów – 

Polska Szkoła Nr 10, Lwów – Polska Szkoła Nr 24, Polska Szkoła w Mościskach, Polskie 
Centrum Kulturalno-Oświatowe – Stryj (pod Lwowem). Litwa: Soleczniki – książki zostaną 

przekazane lokalnym władzom i zasilą księgozbiór bibliotek w rejonie solecznickim. 

Planowane przewiezienie książek nastąpi w lutym 2012 roku. ZADANIE WŁASNE 

ORGANIZACJI. 
 

2. KIM JESTEM? POSZUKIWANIE KORZENI WŁASNEJ POLSKOŚCI. Konkurs 

tematyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin polskich z Mołdawii, z miejscowości Komrat i 
Bielce. Konkurs KIM JESTEM? POSZUKIWANIE KORZENI WŁASNEJ POLSKOŚCI w 

tym roku organizowany był dla uczniów z rodzin polskich z Mołdawii. Projekt rozpoczął się 

3.06.2011 i trwał do końca września 2011 roku. Konkurs miał na celu zaktywizowanie dzieci i 

młodzieży z rodzin polskich z Mołdawii, Zadanie miało inicjować pytania na temat własnej 
tożsamości, szukać połączeń z Polską i poznawać jej losy. Ważnym aspektem jest zwracanie 

uwagi na poznawanie kultury polskiej, pogłębianie znajomości języka polskiego. Projekt 

realizowany był w Mołdawii, natomiast strona polska przygotowała cały plan zadania. 
Otrzymaliśmy 12 prac konkursowych. Wybrano 5 prac, którym komisja przyznała główne 

nagrody – aparaty fotograficzne i albumy o Wrocławiu. Pozostali uczestnicy otrzymali 

albumy o Wrocławiu jako wyróżnienie za udział w konkursie. Nagrody i dyplomy zostały 
wysłane przesyłką pocztową do Mołdawii. Zadanie zlecone zostało przez Kancelarię Senatu.  

 

 

 



 

3. PIEŚŃ, KTÓRA NIGDY NIE USTAJE … Cykl koncertów zespołu "Kresowianka" z Iwieńca 

na Białorusi. Głównym tematem projektu była organizacja na Dolnym Śląsku cyklu 
koncertów zespołu pieśni i tańca KRESOWIANKA z Iwieńca (Białoruś). Z uwagi na duże 

zainteresowanie sprawami kresowymi społeczności wrocławskiej i Dolnego Śląska, 

przedstawiliśmy  zespół jak i kulturę Kresów w trackie  koncertów jak również poprzez 

spotkania z Polakami z Wrocławia i Dolnego Śląska. Udało się nam zorganizować 3 koncerty 
zespołu KRESOWIANKA w ramach międzynarodowej imprezy Noce Kościołów 2011, w 

ramach której występy KRESOWIANKI były jedynym artystycznym kresowym akcentem. 

Organizacja tych koncertów leżała w całości po naszej stronie. Dodatkowo zespół dał 2 
koncerty dla mieszkańców Wrocławia i środowisk Kresowych, organizacji pozarządowych i 

samorządowych. Łącznie zespół dał 5 koncertów w ramach projektu. Oprócz koncertów 

odbywały się także liczne spotkania z Polakami z Wrocławia i Dolnego Śląska. Z koncertów 
rejestrowano materiał, który potem był dostarczony reżyserowi do dalszej obróbki na płytach 

CD. Po zakończeniu pobytu pocztą  przesłano dodatkowe materiały po-koncertowe i płyty  z 

nagraniami. Zadanie zostało zlecone przez Kancelarię Senatu. 

 
4. TRUDNE HISTORIE POGRANICZA - KRESY WSCHODNIE I ZIEMIE ZACHODNIE. 

Obóz historyczno-polonistyczny dla polskiej młodzieży z Białorusi, Litwy i Niemiec. Zadanie 

miało charakter letniego pobytu edukacyjnego dla uczniów polonijnych z trzech krajów: 
Litwy, Białorusi i Niemiec. Trzy grupy przyjechały do Wrocławia i realizowały program 

historyczno-polonistyczny, który pogłębił ich znajomość języka polskiego, poszerzył wiedzę o 

Polsce, przyczynił się do zwiększania poczucia własnej tożsamości. Główny nacisk w naszym 
programie został położony na pokazanie różnic w byciu Polakiem w różnych częściach 

Europy. Jednocześnie chcieliśmy pokazać młodym Polakom, żyjącym poza granicami naszego 

kraju, że do budowania własnej tożsamości potrzebna jest wiedza o kraju przodków, wiedza o 

własnej społeczności lokalnej i wiedza o losach własnej rodziny. Każda grupa w zaproszeniu 
otrzymanym od naszego Stowarzyszenia otrzymała informację o celach zadania a także będzie 

miała wyszczególnione materiały, które musi ze sobą przywieźć na obóz edukacyjny. W 

związku z tym grupy przywiozły ze sobą materiały o swojej szkole, zdjęcia z miejsca 
zamieszkania, zdjęcia indywidualne i różne opisy. W czasie zajęć korzystano także z 

komputerów i Internetu, aby uzupełnić wiedzę o dodatkowe zdjęcia czy informacje. Wszystkie 

zajęcia odbywały się w j. polskim, było dużo gier i zabaw, skeczy oraz występów 

artystycznych. Zadanie zostało zlecone przez Kancelarię Senatu. 
 

5. SPRAWNY ORGANIZATOR = AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ. WARSZTAT DOSKONALENIA 

UMIEJĘTNOŚCI ORGANIZACYJNYCH DLA ANIMATORÓW LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI POLONIJNEJ 

W BIELCACH W MOŁDAWII. AKTYWIZOWANIE LOKALNYCH LIDERÓW. Projekt dotyczył 

doskonalenia umiejętności organizacyjnych w grupie młodych działaczy polonijnych z Bielc z 

Mołdawii. W projekcie wzięła udział 10-osobowa grupa młodych ludzi w wieku od 20 do 30 
lat. Byli to młodzi polscy działacze – skupieni wokół Domu Polskiego w Bielcach. Projekt 

rozpoczął się w dniu 21 września 2011roku a zakończył w dniu w dniu 25 września br. W 

zadaniu brała także udział polska młodzież z Gagauzji. W trakcie projektu prowadzone były 

wykłady tematyczne i warsztaty praktyczne, realizowany był program turystyczno-
krajoznawczy, a także zbierany został materiał na temat grupy i jej potrzeb, pod kątem dalszej 

współpracy. Zadanie zostało zlecone przez Kancelarię Senatu. 

 
6. SPRAWNY ORGANIZATOR = AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ. WARSZTAT DOSKONALENIA 

UMIEJĘTNOŚCI ORGANIZACYJNYCH DLA ANIMATORÓW LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI POLONIJNEJ 

W KOMRACIE W MOŁDAWII. AKTYWIZOWANIE LOKALNYCH LIDERÓW. Projekt dotyczył 
doskonalenia umiejętności organizacyjnych w grupie młodych działaczy polonijnych z 

Komratu z Mołdawii. W projekcie wzięła udział 5-osobowa grupa młodych ludzi w wieku od 

20 do 30 lat. Byli to młodzi polscy działacze – skupieni wokół Stowarzyszenia Polaków 

Gagauzji. Projekt rozpoczął się w dniu 21 września 2011roku a zakończył w dniu w dniu 25 
września br. W zadaniu brała także udział polska młodzież z Bielc. W trakcie projektu 

prowadzone były wykłady tematyczne i warsztaty praktyczne, realizowany był program 

turystyczno-krajoznawczy, a także zbierany został materiał na temat grupy i jej potrzeb, pod 
kątem dalszej współpracy. Zadanie zostało zlecone przez Kancelarię Senatu. 



 

7. SPRAWNY ORGANIZATOR = AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ. WARSZTAT DOSKONALENIA 

UMIEJĘTNOŚCI ORGANIZACYJNYCH DLA ANIMATORÓW LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI POLONIJNEJ 

W LIDZIE NA BAIAŁORUSI. AKTYWIZOWANIE LOKALNYCH LIDERÓW. Projekt dotyczył 

doskonalenia umiejętności organizacyjnych w grupie młodych działaczy polonijnych z Lidy 

na Białorusi. W projekcie wzięła udział 10-osobowa grupa młodych ludzi w wieku od 20 do 

30 lat. Byli to studenci i absolwenci uczelni polskich i białoruskich – skupieni wokół 
polskiego Teatru w Lidzie, polskiego harcerstwa w Lidzie oraz zespołu „Kresowiacy” w 

Lidzie. Wszystkie te organizacje i przedsięwzięcia są koordynowane przez Towarzystwo 

Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej. Wobec braku formalnych struktur ZPB w Lidzie 
Towarzystwo jest największą autentycznie polonijną organizacją w Lidzie. Grupa młodzieży 

biorąca udział w projekcie identyfikuje się z tą właśnie organizacją. Projekt rozpoczął się w 

dniu 12 czerwca 2011roku i trwał do  18 czerwca br. Prowadzone były zajęcia tematyczne i 
program krajoznawczy. Zadanie zostało zlecone przez Kancelarię Senatu. 

 

8. POMOC ORGANIZACYJNA DLA DZIAŁACZY POLONIJNYCH NA BIAŁORUSI. 

Celem zadania jest pomoc w prowadzeniu działalności wybranym organizacjom polonijnym 
na Białorusi. są to: Oddział ZPB w Iwieńcu – po stracie Domu Polskiego oddział utracił 

również  całość sprzętu, który się tam znajdował. Działacze ZPB w Lidzie – po zabraniu 

lidzkiego Domu Polskiego, oddział ZPB w Lidzie praktycznie przestał istnieć. Działacze 
polscy w Iwieńcu i Lidzie potrzebują komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych (drukarek, 

skanerów, kserokopiarek). Stowarzyszenie Żołnierzy AK na Białorusi – stowarzyszenie 

skupiające 80 żyjących Kombatantów AK nie jest organizacją działającą legalnie. Władze 
białoruskie nie uznają polskiej organizacji kombatanckiej, a skromna pomoc jaką 

stowarzyszenie otrzymuje od ZPB nie wystarcza do normalnego funkcjonowania. Fax był 

bardzo potrzebny kombatantom do utrzymywania kontaktów z Urzędem ds. Kombatantów w 

Warszawie, a także ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Wszystkie 
powyższe sprzęty zakupiono i przekazano działaczom polskim (komutery i urządzenia 

wielofunkcyjne w ramach dofinansowania z Senatu RP, fax w ramach środków własnych 

organizacji). Zadanie zostało zlecone przez Kancelarię Senatu. 
 

9. NAUCZYCIEL - PRZEWODNIK DO POLSKOŚCI. Warsztaty metodyczne dla pedagogów 

polonijnych z Podbrodzia na Litwie. Zadanie przeznaczone było dla grupy 10 nauczycieli z 

Litwy, uczących w polskich klasach w Szkole Średniej w Podbrodziu. Projekt zawierał zajęcia 
metodyczne, szkolenie doskonalące umiejętności zawodowe pedagogów oraz odpowiadał na 

bieżące problemy środowiska polonijnego na Litwie. Kurs trwał 5 dni, w okresie od 1-

6.10.2011.Zajęcia odbywały się  we Wrocławiu oraz w ośrodku Niezły Młyn w Czeszowie, 
gdzie grupa nauczycieli miała zapewniony pobyt. Oprócz praktycznych zajęć, uczestnicy 

Projektu uczestniczyli w spotkaniach ze środowiskiem społecznym i pedagogicznym, jak 

również poznawali historię Wrocławia i Trzebnicę. Zajęcia metodyczne były prowadzone 
przez specjalistę z Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Panią 

metodyk Ewę Skrzywanek. Prowadzone także były warsztaty z zarządzania grupą projektową. 

Zadanie zostało zlecone przez Kancelarię Senatu. 

 
10. MŁODY TEATR. Warsztaty teatralno-muzyczne dla młodzieży polskiej z Litwy wraz z 

polskimi rówieśnikami we Wrocławiu. Współpraca z uczniami z klasy teatralnej z XVII LO 

we Wrocławiu. Zadanie miało charakter warsztatów i współpracy między artystycznie 
uzdolnioną grupą uczniów ze Szkoły Średniej z Podbrodzia a młodzieżą XVII LO z 

Wrocławia. Przed wyjazdem do Polski, polska młodzież z Podbrodzia przygotowała program 

artystyczny w języku polskim oraz prezentacje o swojej szkole. Uczniowie wrocławskiego 
liceum organizują pokazy artystyczne dla społeczności wrocławskiej. Grupa z Polski i Litwy 

przez 7 dni współpracowała ze sobą na warsztatach artystycznych pod opieką pedagogów 

XVII LO, wymieniała swoje doświadczenia. Uczniowie z Litwy przy okazji zajęć, doskonalili 

znajomość języka polskiego, poznawali postać patronki liceum wrocławskiego, uczyli się 
historii Wrocławia, zwiedzali miasto. Dodatkowym nie planowanym efektem zadania był 

udział młodzieży z Litwy w przygotowaniach uroczystości szkolnej na Święto Narodowe 11 

Listopada 2011. Klasa teatralna z XVII LO przygotowywała występ artystyczny w oparciu o 
zdobyte materiały. Wspólnie pracowano nad scenariuszem, młodzież z Litwy przywiozła ze 



sobą materiały dotyczące Zułowa, miejsca urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego i wiele 

informacji z obchodów Święta Niepodległości obchodzonego w Wilnie. W wyniku wspólnej 

pracy młodzież z Litwy wyjechała z przygotowanych scenariuszem i układem 
choreograficznym występu na 11 Listopada 2011, który zaprezentuje w swojej szkole. 

Końcowym efektem wspólnej pracy był roboczy występ całej młodzieży, przed zaproszoną 

publicznością – uczniów i nauczycieli XVII LO. Zadanie zostało zlecone przez Kancelarię 

Senatu. 
 

11. SYBERYSJSKI KRAKOWIAK – współorganizacja pobytu polonijnego  zespołu z Syberii  

„Syberyjski Krakowiak” na Dolnym Śląsku. Mieliśmy przyjemność gościć w naszym biurze 
zespół "Syberyjski Krakowiak", który pochodzi z Abakanu, na Syberii. Członkowie zespołu 

są w trzecim i czwartym pokoleniu potomkami zesłańców po Powstaniu Styczniowym. Zespół 

koncertował we Wrocławiu a nasze stowarzyszenie zorganizowało spotkanie w siedzibie 
naszej organizacji, gdzie zaprosiliśmy gości na obiad, przekazaliśmy drobne upominki a także 

został wyświetlony film z ich pobytu i koncertów we Wrocławiu. W spotkaniu brali udział 

przedstawiciele Zarządu Związku Sybiraków III RP – Zadanie własne Stowarzyszenia.\ 

 
 

RODACY – BOHATEROM 

 
12. DBAJMY O BOHATERÓW. Paczka na Dzień Polonii dla kombatantów AK na Białorusi. 

Dowóz paczek do kombatantów na Białoruś . Projekt adresowany do kombatantów AK na 

Białorusi. Zadanie jest realizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Żołnierzy AK na Białorusi. 
Stowarzyszenie nasze realizuje całoroczny projekt pomocy kombatantom na Kresach. Święto 

Polonii jest dodatkowym etapem naszego projektu . Stowarzyszenie organizuje paczki na 

Dzień Polonii a Kancelaria Senatu dopomaga nam w dowożeniu tych darów do kombatantów 

na to święto. Zadanie zostało zlecone przez Kancelarię Senatu. 
 

13. ŚLADAMI BITEW PARTYZANCKICH II WOJNY ŚWIATOWEJ -. Przyjazd do Polski 

kombatantów AK z terenu Białorusi. Zaprosiliśmy grupę kombatantów AK z Białorusi do 
Polski, aby jeżdżąc szlakiem bitew partyzanckich mogli oni oddać hołd żołnierzom - swoim 

kolegom. Chcieliśmy taki popyt wykorzystać do integracji tego środowiska z polską 

młodzieżą i innymi organizacjami kombatanckimi. Ważnym także celem zadania była 

„promocja pamięci” o kresowych partyzantach w oparciu o piękną historię szlaku bojowego 
żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej. Do Polski w dniach 21-

27.05.2011 przybyła grupa 42 polskich kombatantów z Białorusi wraz z najbliższymi 

członkami rodzin. W projekcie brała zatem udział grupa 17 byłych żołnierzy AK z Białorusi, 
jednocześnie byłych Łagierników, ich wnukowie i dzieci. Był to pierwszy wspólny 

pokoleniowy pobyt  i ten element mocno wpisał się w zadanie. Dzieci i wnukowie byli 

świadkami szacunku i ogromnej życzliwości jakiej doznali w Polsce Kombatanci. Młode 
pokolenie Polaków z Białorusi poznawało także losy kresowych partyzantów, wśród których 

byli ich najbliżsi. Wszyscy ocenili projekt, jako niezwykle ważny dla nich osobiście. Zadanie 

zostało zlecone przez Kancelarię Senatu. 

 
14. FILM DOKUMENTALNY O WERONICE SEBASTIANOWICZ. Realizacja filmu 

dokumentalnego dotyczącego Weroniki Sebastianowicz – Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy 

AK na Białorusi. Dzięki uzyskanym środkom od Darczyńcy mogliśmy zrealizować dokument 
filmowy o Stowarzyszeniu Żołnierzy AK z Białorusi. Oprócz zdjęć do filmu była prowadzona 

dokumentacja fotograficzna. Odbyła się także wzruszająca sesja zdjęciowa kombatantów z ich 

najbliższymi. Premiera filmu odbędzie się w 2012 roku. Zadanie współrealizowane przez 
Studio Horyzont ze Słubic, a wsparte finansowo darowizną Domu Maklerskiego IDMSA z 

Krakowa. 

 

15. ŻYWY ŚWIADEK HISTORII POLSCY KOMBATANCI Z BIAŁORUSI WE 
WROCLAWIU I NA DOLNYM ŚLĄSKU Spotkania kombatantów AK z Białorusi z 

młodzieżą szkolną i organizacjami pozarządowymi. Sesja wiosenna i jesienna. Projekt składał 

się z dwóch części. Pierwsza z nich odbyła się w czerwcu 2011r., druga zaś w listopadzie 
2011 roku. W ramach zadania Weterani Armii Krajowej z Białorusi odwiedzili Polskę, aby 

http://www.odraniemen.org/rodacy-bohaterom/projekt/zywy-swiadek-historii-polscy-kombatanci-z-bialorusi-we-wroclawiu-i-na-dolnym-slasku
http://www.odraniemen.org/rodacy-bohaterom/projekt/zywy-swiadek-historii-polscy-kombatanci-z-bialorusi-we-wroclawiu-i-na-dolnym-slasku


spotkać się z młodzieżą, środowiskami kombatanckimi, kresowymi, działaczami organizacji 

pozarządowych, członkami lokalnych społeczności. W ramach pierwszej części projektu 

odbył się przyjazd Pani Weroniki Sebastianowicz – Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na 
Białorusi – żołnierza drugiej konspiracji, więźnia sowieckich łagrów Workuty, działacza ZPB. 

Zadanie odbyło się w dniach 19-29.06.2011r. W ramach pobytu Pani Weronika 

Sebastianowicz odwiedziła Słubice (woj. Lubuskie) oraz Wrocław i Wałbrzych na Dolnym 

Śląsku. Podczas wizyty w Słubicach główne spotkanie odbyło się w Słubickim Miejskim 
Ośrodku Kultury. W spotkaniu wzięli udział Burmistrz Słubic oraz władze samorządowe, 

szkoły, media lokalne, przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich i kresowych, innych 

organizacji pozarządowych, mieszkańcy miasta. We Wrocławiu odbyły się dwa spotkania. 
Pierwsze w Auli Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ SOLIDARNOŚĆ połączone z 

koncertem zespołu „Kresowianka” z Iwieńca na Białorusi. W spotkaniu wzięli udział 

mieszkańcy miasta. Drugie ze spotkań odbyło się w ramach wieczoru kresowego. Wzięli w 
nim udział przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych oraz liczna grupa 

młodzieży. W Wałbrzychu nasz gość spotkał się z młodzieżą oraz przedstawicielami 

środowiska kombatanckiego. W ramach drugiej części zadania Pani  Weronika 

Sebastianowicz przyjechała wraz z dwójką swoich kolegów – kombatantów: Panami 
Franciszkiem Szamrejem i Alfonsem Rodziewiczem. W dniach 10-20.11.2011 odbyli wiele 

spotkań głównie z młodzieżą szkolną ze szkół Wrocławia i Dolnego Śląska. Odbyły się także 

spotkania ze środowiskami kombatanckimi oraz członkami różnych dolnośląskich organizacji. 
Wszędzie Kombatanci opowiadali o bieżącej sytuacji polskich kombatantów na Białorusi a 

także o swojej historii i historii swoich rodzin. Zadanie zostało zlecone przez Kancelarię 

Senatu. 
 

16. TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ OBWODU WOŁKOWYSK. 

Zawieziona i umieszczona na Białorusi. Celem zadania było upamiętnienie żołnierzy Armii 

Krajowej Obwodu Wołkowysk poprzez wykonanie tablicy pamiątkowej, według 
zamówionego wzoru. Zadanie zostało zlecone przez Kancelarię Senatu.  

 

17. PACZKA WIELKANOCNA DLA KOMBATANTÓW AK NA KRESACH. Wielkanocna 
edycja projektu była kolejnym sukcesem. Tym razem przygotowywaliśmy w sumie 263 

paczki świąteczne dla organizacji kombatanckich na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Wszędzie 

paczki osobiście dowoziliśmy, przekazując wszystkim polskim kombatantom na Kresach 

pozdrowienia od darczyńców. Ze wszystkich wyjazdów przedstawiamy na stronach 
internetowych fotoreportaże i krótkie filmy z przekazywania darów. Zadanie własne 

Stowarzyszenia w ramach pozwolenia na zbiórkę publiczną (MSWiA). 

 
18. PACZKA DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH RODACY - 

BOHATEROM. BOŻE NARODZENIE 2011. Przygotowywaliśmy po raz kolejny  paczki 

świąteczne dla organizacji kombatanckich na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Wszędzie paczki 
osobiście dowoziliśmy, przekazując wszystkim polskim kombatantom na Kresach 

pozdrowienia od darczyńców. Ze wszystkich wyjazdów przedstawiamy na stronach 

internetowych fotoreportaże i krótkie filmy z przekazywania darów. Zadanie własne 

Stowarzyszenia w ramach pozwolenia na zbiórkę publiczną (MSWiA). 
 

19. WSPARCIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA ŻOŁNIERZY AK NA BIAŁORUSI – 

stała kwartalna darowizna z firmy Dom Maklerski IDMSA – kwota zadania 1.500,00zł x 4 
kwartały – 6.000,00 zł rocznie. Całość została przekazana Prezes Stowarzyszenia Weronice 

Sebastianowicz. Zadanie własne Stowarzyszenia. 

 
20. X-lecie organizacji polskich kombatantów we Lwowie - Organizacja Polskich Kombatantów i 

Osób Represjonowanych Miasta Lwowa zaprosiła nasze Stowarzyszenie na spotkanie 

jubileuszowe z tej okazji. Nasze Stowarzyszenie przygotowało listy okolicznościowe i 

prezenty. Zadanie własne Stowarzyszenia. 

 

 

 

 

http://www.odraniemen.org/rodacy-bohaterom/projekt/paczka-wielkanocna-dla-kombatantow-ak-na-kresach
http://www.odraniemen.org/rodacy-bohaterom/projekt/paczka-dla-polskiego-kombatanta-na-kresach-rodacy-bohaterom-boze-narodzenie-2011
http://www.odraniemen.org/rodacy-bohaterom/projekt/paczka-dla-polskiego-kombatanta-na-kresach-rodacy-bohaterom-boze-narodzenie-2011


 

21. TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA  majora Jana Piwnika, cichociemnego, dowódcy VII batalionu 77 

pp AK, bohatera Gór Świętokrzyskich - poległego w Jewłaszach 16 czerwca 1944 r. w walce z 
Niemcami – od żołnierzy AK. Tablica została umieszczona w Jewłaszach. Zadanie własne 

Stowarzyszenia. 

 

 

ŻONIERZE WYKLĘCI  

 

22. ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - MŁODY WROCŁAW PAMIĘTA O NIEZŁOMNYCH. Cykl 
wydarzeń kulturalnych dla młodzieży – 11-13.11.2011r. Zadnie rozpoczęło cykl Młody 

Wrocław pamięta o Niezłomnych. Plan działań był następujący: Uroczystości Narodowego 

Święta Niepodległości we Wrocławiu 11.11.2011 r. (piątek)   - godzina godz. 17.00  MARSZ  
NIEPODLEGŁOŚCI organizowany przez środowiska patriotyczno-niepodległościowe 

12.11.2011 r. (sobota)  - koncert „PIOSENKI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”. Występują: 

ZESPÓŁ  DE PRESS  i  ANDRZEJ KOŁAKOWSKI. 13.11.2011 r. (niedziela)  Spotkanie z 

polskimi kombatantami Armii Krajowej z Białorusi. Gośćmi byli Pani Prezes Stowarzyszenia 
Żołnierzy AK z Białorusi WERONIKA SEBASTIANOWICZ wraz z dwójką kolegów-

weteranów.   Wystawa Wydawnictwa Volumen pt. „Żołnierze Wyklęci”, ustawiona na placu 

przy bazylice Garnizonowej. Zadanie dotowane przez Fundację Banku Zachodniego WBK. 
 

23. 1 listopada 2011 - Zapal znicz bohaterom na kwaterach wojskowych na Cmentarzu 

Osobowickim. Członkowie stowarzyszenia uczestniczyli w akcji upamiętniania naszych 
Bohaterów poprzez porządkowanie kwater wojskowych i zapalenie zniczy na grobach 

bohaterów. Zadanie własne Stowarzyszenia. 

 

24. KONKURS EDUKACYJNY "ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - BOHATEROWIE NASZEJ 
WOLNOŚCI" Konkurs historyczny dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Celem projektu 

jest kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie 

wiedzy o działalności oddziałów II Konspiracji w latach 1944-1963 ale też zainspirowanie i 
zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych studiów nad historią, sięgania do źródeł 

historycznych, badań i oceny tych źródeł i doskonalenia umiejętności posługiwania się 

różnorodnymi formami wypowiedzi. Adresatami konkursu byli uczniowi szkół ponad 

gimnazjalnych województwa dolnośląskiego. Przedmiotem konkursu było przygotowanie 
pracy na temat Żołnierzy Wyklętych (postać wybranego dowódcy, żołnierza, oddziału, 

formacji, wybrane wydarzenia – bitwa, proces, stracenia itp.). Nagrodą główną w Konkursie 

jest wyjazd laureatów trzech pierwszych miejsc do Brukseli w czerwcu 2012r.  W trakcie 
kilkudniowego pobytu, laureaci zwiedzą miasto oraz Parlament Europejski. Rozstrzygnięcie 

konkursu nastąpi  1 Marca 2012 roku. Zadanie własne Stowarzyszenia. 

 
25. DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY - ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - SPOTKANIE III. Żołnierz 

Wyklęty - bosmanmat Stefan Półrula. Projekt Dyskusyjnego Klubu Filmowego ma na celu 

propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych . projekt jest realizowany poprzez cykliczne 

spotkania tematyczne. Każde ze spotkań składa się z czterech elementów:  projekcji filmu, 
spotkania z kombatantami, wykładu historyka oraz żywej dyskusji. Tematyka kolejnych 

wieczorów wynika z kalendarium tragicznych rocznic dotyczących Żołnierzy Drugiej 

Konspiracji. Spotkanie III to Pokaz filmu pt. „NIGDY NIE WRÓCISZ DO DOMU” w 

reżyserii i wg scenariusza Jolanty Krysowatej. Po filmie odbyła się żywa dyskusja. 

Zadanie własne Stowarzyszenia. 

 
26. DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY - ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - SPOTKANIE II. Wieczór 

Wileński. Projekt Dyskusyjnego Klubu Filmowego ma na celu propagowanie wiedzy o 

Żołnierzach Wyklętych . projekt jest realizowany poprzez cykliczne spotkania tematyczne. 

Każde ze spotkań składa się z czterech elementów:  projekcji filmu, spotkania z 
kombatantami, wykładu historyka oraz żywej dyskusji. Tematyka kolejnych wieczorów 

wynika z kalendarium tragicznych rocznic dotyczących Żołnierzy Drugiej Konspiracji. 

Spotkanie II było poświęcone był wileńskiej Armii Krajowej. W programie wieczoru były 
następujące punkty: film Fundacji Filmowej Armii Krajowej "Wokół Ostrej Bramy" na temat 

http://www.odraniemen.org/zolnierze-wykleci/projekt/zolnierze-wykleci-mlody-wroclaw-pamieta-o-niezlomnych
http://www.odraniemen.org/zolnierze-wykleci/projekt/konkurs-edukacyjny-zolnierze-wykleci-bohaterowie-naszej-wolnosci
http://www.odraniemen.org/zolnierze-wykleci/projekt/konkurs-edukacyjny-zolnierze-wykleci-bohaterowie-naszej-wolnosci
http://www.odraniemen.org/zolnierze-wykleci/projekt/dyskusyjny-klub-filmowy-zolnierze-wykleci-spotkanie-iii
http://www.odraniemen.org/zolnierze-wykleci/projekt/dyskusyjny-klub-filmowy-zolnierze-wykleci-spotkanie-ii


wileńskiej konspiracji, prelekcję dr Aleksandra Srebrakowskiego (Instytut Historii 

Uniwersytetu Wrocławskiego), wystąpienie pana Ryszarda Filipowicza "Gryfa" - żołnierza III 

Wileńskiej Brygady AK, wiceprezesa Okręgu Dolnośląskiego ŚZŻAK, dyskusja.  Zadanie 
własne Stowarzyszenia. 

 

27. ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO MAJA - Marsz Patriotyczny organizowany w dniu 

Święta Narodowego Trzeciego Maja. Marsz odbywa się pod hasłem – „Zamanifestuj swój 
patriotyzm”. Zadanie własne Stowarzyszenia. 

 

28. OPRAWA NA MECZU PIŁKARSKIM POŚWIĘCONA ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM. 
Pomoc organizacyjna przy zadaniu realizowanym przez Kibiców WKS Śląsk . Zadanie własne 

Stowarzyszenia. 

 
29. DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY – ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - SPOTKANIE I. Żołnierz 

Wyklęty - Mieczysław Bujak. Projekt Dyskusyjnego Klubu Filmowego ma na celu 

propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych . projekt jest realizowany poprzez cykliczne 

spotkania tematyczne. Każde ze spotkań składa się z czterech elementów:  projekcji filmu, 
spotkania z kombatantami, wykładu historyka oraz żywej dyskusji. Tematyka kolejnych 

wieczorów wynika z kalendarium tragicznych rocznic dotyczących Żołnierzy Drugiej 

Konspiracji. Spotkanie I - 18.03.2011 - Żołnierz Wyklęty Mieczysław Bujak. We Wrocławiu 
odbyła się projekcja filmu "Oskarżenie" - w reżyserii Grzegorza Brauna. Po filmie została 

zainicjowana żywa dyskusja z zaproszonymi gośćmi – dr Krzysztofem Szwagrzykiem oraz dr 

Jerzym Woźniakiem. Zadanie własne Stowarzyszenia. 
 

30. 1 MARCA - NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH – 

Wydarzenia odbywały się według planu - o godz. 11.00 na Cmentarzu Osobowickim (pole nr 

81) - obchody oficjalne. Wieczorem – o godzinie 18.00,  w Kościele Garnizonowym p.w. Św. 
Elżbiety - Msza Św. za poległych i pomordowanych, po Mszy Św. - przemarsz pod Pomnik 

Ofiar Stalinizmu . Zadanie własne Stowarzyszenia.  

 
 

EDUKACJA 
 

31. POZNAJ SWOJEGO SĄSIADA - POLSKO-BIAŁORUSKIE SPOTKANIA DZIECI I 
MŁODZIEŻY. Integracja,Tolerancja, Zrozumienie. Doświadczenia przeszłości i budowanie 

nowych kontaktów. W ramach konkursu na realizacje zadania publicznego POZNAJ 

SWOJEGO SĄSIADA - POLSKO-BIAŁORUSKIE SPOTKANIA DZIECI I MŁODZIEŻY, 
nasz wniosek został wysoko oceniony przez ekspertów i otrzymał dofinansowanie na jego 

realizację. Projekt zakładał zbudowanie partnerskich relacji między organizacjami 

pozarządowymi z Polski i Białorusi oraz aktywna współpracę wolontariuszy i organizacji z 
Polski i Białorusi co ma przyczynić sie do lepszego zrozumienia i poznania kraju sąsiada oraz 

pomoże zwiększyć liczbę realizowanych projektów polsko-białoruskich. Zadanie 

przewidywało sesje tematyczne o charakterze warsztatów praktycznych, przygotowujących 

merytorycznie młodych obywateli do praktycznych działań na rzecz dobra lokalnych 
społeczności. Prowadzone były zajęcia mające na celu wypracowanie katalogu Dobrych 

Praktyk. Kluczowym elementem zadania było zbudowanie dwujęzycznego portalu polsko-

białoruskiego, zawierającego informacje o wspólnych projektach, wiedzę o kraju sąsiedzkim 
oraz bieżącą informacje społeczno-kulturalną. Zajęcia były prowadzone w językach polskim i 

białoruskim. Zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

 
 

PROJEKTY SPOŁECZNE 
 

32. ZBIÓRKA PIENIĘŻNA DLA MIECZYSŁAWA PIOTROWSKIEGO. Współzałożyciel 
naszego Stowarzyszenia, opozycjonista. Po ciężkiej chorobie został częściowo sparaliżowany. 

Pomoc dotyczyła organizacji zbiórki pieniężnej. Zadnie kończy się w kwietniu 2012r.. Zadnie 

własne Stowarzyszenia  w ramach pozwolenia na zbiórkę publiczną (MSWiA). 
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