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Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia
"Generał' Stanisław Maczek In Memoriał" za 2011 rok.

Stowarzyszenie "Generał Stanisław Maczek In Memoriam" zostało zarejestrowane
w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 24.05.2006 r.
Numer KRS 0000257792. Regon 340215898.

Liczy 16 członków. Siedzibą Stowarzyszenia jest Bydgoszcz, ul. Bukowa 1 /31

Zarząd Stowarzyszenia:
Bielecki Ryszard - prezes
Bieniek Andrzej - wiceprezes
Bielawska Anna - sekretarz
Bagniewska Alicja - skarbnik
2a
Brodalka Agnieszka - członek 85-625 Bydgoszcz

85-625 Bydgoszcz ul. Bukowa 1 /31
85-643 Bydgoszcz ul. 11 Listopada 15 /22
85-154 Bydgoszcz ul. J. Słowackiego 5 / 5
86-070 Dąbrowa Chełmińska Ostromecko ul. Bukowa

ul. Bukowa 1/31

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:
Kubanek Bernard - przewodniczący 85-794 Bydgoszcz ul. Osiedlowa 12/4
Dreger Dorota - z-ca 85 793 Bydgoszcz ul. Piłsudskiego 4/15
Markiewicz Zygfryd - członek 85-028 Bydgoszcz ul Żmudzka 15/39

15 maja 2009r uzyskaliśmy wpis do rejestru organizatorów turnusów

rehabilitacyjnych - Nr ORl04/5/09

- 17 lipca 2009r. uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego - KRS:0000257792

Celami Stowarzyszenia są:

a) pielęgnowanie tradycji l Dywizji Pancernej Generała Stanisława Maczka - pamięci

o Generale i jego dokonaniach, utrzymywanie więzi koleżeńskich z żołnierzami

l Dywizji Pancernej (Maczkowcami) i ich rodzinami,

b) współpraca z organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami, których

działalność wiąże się propagowaniem tradycji l Dywizji Pancernej Generała

Stanisława Maczka, działającymi na terenie kraju i zagranicą,

c) współpraca ze szkołami mającymi za patrona Generała Stanisława Maczka,

szczególnie z Ośrodkiem Szkolno -Wychowawczym Nr 2 im. gen. Stanisława Maczka

w Bydgoszczy,

d) otaczanie opieką miejsc pamięci l Dywizji Pancernej ijej Dowódcy,

e) wspomaganie dzieci niepełnosprawnych oraz nieletnich pochodzących z rodzin

patologicznych.



Stowarzyszenie realizuje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego w zakresie:

a) zapewnienia zorganizowanej opieki i wsparcia byłym żołnierzom 1 Dywizji Pancernej

i ich rodzinom;

b) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także postaw

niepodległościowych poprzez rozpowszechnianie wiedzy i utrwalanie w pamięci

społeczeństwa, a szczególnie młodzieży, historii walk 1 Dywizji Pancernej i postawy

jej dowódcy gen. Stanisława Maczka oraz starania na nadanie ich mienia ulicom,

skwerom, szkołom; organizowanie konferencji, spotkań, seminariów w kraju i

zagranicą propagujących wiedzę o l Dywizji Pancernej i gen. Stanisławie Maczku;

c) współpracę z innymi organizacjami kombatanckimi w kraju i zagranicą w celu

podtrzymywania więzi między kombatantami i ich rodzinami oraz utrwalania pamięci

o walce o niepodległość i szlaku bojowym 1Dywizji Pancernej gen. Stanisława

Maczka;

d) otaczanie opieką miejsc pamięci 1 Dywizji Pancernej, grobu gen. Stanisława Maczka

oraz jego żołnierzy;

e) prowadzenie izby pamięci gen. Stanisława Maczka oraz 1 Dywizji Pancernej i

gromadzenie materiałów historycznych o gen. Stanisławie Maczku i o 1 Dywizji

Pancernej;

f) organizowanie czynnego wypoczynku oraz imprez okolicznościowych dla dzieci

niepełnosprawnych, a także nieletnich pochodzących z rodzin patologicznych;

g) współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami charytatywnymi

wspierającymi dzieci niepełnosprawne, a także nieletnich pochodzących z rodzin

patologicznych;

h) opieka nad wychowankami Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr.2 im. Gen

Stanisława Maczka w Bydgoszczy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej

lub podobną.



W 2011r. zrealizowaliśmy:

• współorganizacja (wraz z OSW m 2 m. gen. S. Maczka) obchodów 64 lecia
Ośrodka oraz 14 lecia nadania Ośrodkowi imienia generała Stanisława Maczka, na
którym byli obecni żołnierze -kombatanci gen. S. Maczka oraz przedstawiciele
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z Warszawy, goście z
Belgii (4-6.III.2011r.)

• współorganizacja (wraz z OSW m.2 im.gen. S.Maczka Urzędem miasta
Bydgoszcz,Kujawsko-Pomorskim SZS) i przeprowadzenie turnusu rekreacyjno -
wypoczynkowego dla dzieci z wadą słuchu i z rodzin o małych dochodach
w Międzywodziu w terminie 16.08 - 29.082011 r.

• wyjazd do Holandii (27-31. X. 2011r.) na obchody 68 rocznicy wyzwolenia Bredy
przez l Dywizję Pancerną gen. Stanisława Maczka, gdzie uczestniczyliśmy w
uroczystościach na cmentarzach wojskowych i miejscach pamięci żołnierzy l
Dywizji. W wyieździe uczestniczyła 12 - osobowa grupa dzieci niesłyszących z
OSW m 2 im. gen. S. Maczka w Bydgoszczy.

• udział we mszy św (10.12.2011r.) w kościele garnizonowym w Toruniu w intencji
gen.S.Maczka, złożenie kwiatów pod tablica pamiątkowa.

• współorganizacja (wraz z Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym m 2) wieczoru
wigilijnego (15.12.2011r.), na który byli zaproszeni m. in.: kombatanci 1. Dywizji
Pancernej gen. Stanisława Maczka, przedstawiciele Kujawsko - Pomorskiego
Urzędu Marszałkowskiego

• współorganizacja (wraz z Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym m 2) turnusu
rekreacyjno-wypoczynkowego dla dzieci z dysfunkcją .słuchu w Tyliczu w
terminie 26.12.2011-08.01.2012r.
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