
Informacja z 10 lat działalności (2011 – 2021)
FUNDACJI PARTNERSTWO I WSPÓŁPRACA

Fundacja Partnerstwo i Współpraca ustanowiona została aktem notarialnym
06 kwietnia 2011 r., przez jej Fundatora Stanisława Tadeusza Adamiaka.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez członków Rady i Zarządu.

Wśród szerokiego wachlarza prowadzonej działalności, warto zwrócić uwagę
na różnorodne wydarzenia, które w sposób szczególny wyróżniają nas
w poszczególnych latach, spośród innych organizacji pozarządowych,
działających na terenie Kraju.

Wśród wydarzeń są takie, które już od 2011 roku, na stałe wpisały się w
za-angażowanie i budżet Fundacji, wspierając finansowo organizacje
pozarządowe, działające na rzecz pogłębiania współpracy polsko-ukraińskiej.
Jest to dofinansowywanie różnego typu wydawnictw, jak np.
systematyczne przekazywanie środków na czasopismo naukowe „Rocznik
Chełmski”, dotychczas wsparte na łączną kwotę 7 000 złotych, czy też Przegląd
Filmów Kina Ukraińskich „UA;KINO”, organizowany przez Stowarzyszenie
Transgraniczne „Łączy nas Bug”, dotychczas wsparty na kwotę łączną 9 000
złotych.

W 2012 roku, Fundacja PiW wsparła wysiłki władz i kadry dydaktyczno –
nau-kowej chełmskich uczelni w organizacji spotkań i konferencji naukowych
z ukraińskimi ośrodkami naukowymi, będąc również współorganizatorem
międzynarodowej konferencji, zorganizowanej w Chemie nt.: „Problemy adaptacji
i integracji cudzoziemców w Polsce”. Od początku działalności, Członkowie Rady
Fundacji udzielali na bieżąco rad i pomocy studiującej w Chełmie młodzieży
ukraińskiej. W tym też roku, dofinansowano wydanie katalogu z Wystawy Ikon,
przygotowanej z artystami z Ukrainy, która odbyła się w Galerii Atelier w Chełmie,
poprzedzonej kursem pisania ikon. W 2012 roku przyznane zostały również
jednorazowe stypendia dla studentów z Ukrainy.

2013 rok, wsparcie akcji charytatywnej „Pomóżmy dzieciom polskim
w Żytomierzu”. Ponadto finansowano pobyt studentów ukraińskich na
Lubelszczyźnie ze Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego.
Finansowano międzynarodową konferencję naukową poświęconą 600. rocznicy
Unii Horodelskiej. Wsparto przedsięwzięcia naukowe i wydawnictwa związane
z badaniami nad pograniczem polsko-ukraińskim.



W 2014 roku, Fundacja PiW zainicjowała zorganizowanie konferencji
naukowej nt. Chełma i Ziemi Chełmskiej w dobie Księcia Daniela Romanowicza.
Prowadzone były również z Władzami Chełma, rozmowy o nadanie skwerowi
przy ul. Lubelskiej 2, imienia Księcia Daniela, co zakończone zostało
powodzeniem. W 2014 roku przypadała 750. rocznica śmierci Daniela
Romanowicza i 10. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, z tej okazji
wydany został Medal Okolicznościowy, którym uhonorowany został
Przewodniczący Rady Fundacji PiW Konsul Stanisław Adamiak.

Zainicjowanie i zorganizowanie przez Zarząd Fundacji PiW, we współpracy
z Ośrodkiem Wsparcia Bliźniego Caritas, zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem na
zakup protezy dla Jarosława Panasiuka z Tarnopola na Ukrainie, który utracił
część prawej ręki podczas zajść na Majdanie w Kijowie, co sfinalizowane zostało
w 2015 roku. Jarosław Panasiuk objęty został przez Fundację systematyczną
opieką i wsparciem finansowym, w miarę Jego potrzeb i możliwości finansowych
Fundacji. Ponadto Fundacja udzielała wsparcia osobom poszkodowanym przez
wojnę w Donbasie i wydarzenia na Kijowskim Majdanie, leczących się w
szpitalach w Polsce (Łęczna, Tomaszów Lubelski, Lublin, Zamość). Wspieraliśmy
zakup leków i środków opatrunkowych. Również w 2014 roku Fundacja
zainicjowała przyjęcia na bezpłatne studia absolwentów szkół średnich z Ukrainy,
których rodziny zostały poszkodowane w tragicznych wydarzeniach na Majdanie
Kijowskim. Apel spotkał się z pozytywnym przyjęciem przez Rektorów
Chełmskich i Lubelskich uczelni. Był to rok powołania przez Fundację
czasopisma „Nadbużański Kwartalnik Naukowy”, periodyk przeznaczony dla
środowisk naukowych z lubelsko – wołyńskiego pogranicza, z redakcją w
Chełmie i Łucku, który zarejestrowany został w 2015 roku.

W 2015 roku Fundacja uczestniczyła w Kongresie Inicjatyw Europy
Wschodniej, w którym udział wzięło około 800 osób, a myślą przewodnią
inspiracja skutecznej i trwałej współpracy transgranicznej w różnych jej
aspektach. Ponadto Fundacja była jednym z sygnatariuszy Deklaracji wieloletniej
współpracy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, w nawiązaniu do Unii
Lubelskiej z 1569 roku. Na podkreślenie zasługuje również wydanie zeszytu 6
Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, poświęconego Danielowi
Romanowiczowi, współredaktorami byli Prezesi Zarządu Fundacji Profesor
Andrzej Gil i Doktor Andrzej Wawryniuk. Warto przypomnieć, że zorganizowano
dla 15 studentów ukraińskich, bezpłatny udział w czterodniowym wyjeździe
studyjnym do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, łącznie z ich obecnością
na obradach Europarlamentu. Koszty tego wyjazdu i organizację pobytu w
Brukseli przejął na siebie Pan Mirosław Piotrowski – poseł do Parlamentu
Europejskiego, z którym bezpośrednio współpracował Konsul Honorowy Ukrainy
w Chełmie, Przewodniczący Rady Fundacji PiW. W 2015 roku Fundacja wsparła
kwotą 10 000 złotych budowę w Lublinie pomnika „Wielkiego Głodu”, a w 2016
roku dodatkowo organizację Sympozjum naukowego poświęconego ofiarom
głodu na Ukrainie, zorganizowanego pod patronatem Senatora PR Rektora



PWSZ w Chełmie Pana Profesora Józefa Zająca oraz Konsula Honorowego
Ukrainy w Chełmie Pana Stanisława Adamiaka.

Wśród wydarzeń 2016 roku, należy zwrócić uwagę na zorganizowanie
międzynarodowej konferencji „Unia Europejska – Ukraina; transformacja,
reformy, bezpieczeństwo”, we współpracy z Katedrą Stosunków
Międzynarodowych PWSZ w Chełmie i Wydziałem Stosunków
Międzynarodowych Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki w
Łucku, pod Patronatem Honorowym Senatora RP Rektora PWSZ w Chełmie,
Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie i Konsula Honorowego Ukrainy w
Chełmie. Fundacja sfinansowała i współorganizowała ze Stowarzyszeniem
Przyjaciół Dzieci „O uśmiech dziecka” w miejscowości Ustronie Morskie, turnus
rehabilitacyjno – wypoczynkowy dla dzieci niepełnosprawnych z Ukrainy. W tym
samym okresie finansowaliśmy we współpracy z Konsulem Honorowym Ukrainy
w Chełmie, obchody 150. rocznicy urodzin pierwszego Prezydenta Ukrainy
Myhajło Hruszewskiego.

W 2017 roku udzielono wsparcia i współorganizowano pierwszą Wigilię dla
studentów ukraińskich z udziałem przedstawicieli Władz PWSZ i Miasta Chełm.
Współorganizowane było Sympozjum poświęcone 31. rocznicy katastrofy
Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej oraz organizowano Sympozjum „Donbas:
Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”.

W 2018 roku Fundacja PiW przy współpracy z Fundacją „Wszystko dla
Dzieci” współfinansowała obóz rehabilitacyjno – wypoczynkowy dla dzieci z
Ukrainy, który odbył się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Okunince
nad Jeziorem Białym. Współpracowaliśmy i uczestniczyliśmy w
międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej ”Badaniom archeologicznym
i kierunkom rozwoju w latach następnych na Górze Katedralnej w Chełmie”.
Badania i konferencja organizowane były przez Władze Miasta Chełm przy
udziale pracowników naukowych z Polski i Ukrainy.

2019 rok, współorganizacja z Towarzystwem Ukraińskim i finansowanie
obchodów 100. rocznicy utworzenia w Chełmie Towarzystwa „Ridna Chata”.
Fundacja włączyła się do akcji „Święta bez Taty”, skierowanej do dzieci
osieroconych przez działania wojenne toczące się na Wschodzie Ukrainy.
Ufundowane i przekazane zostały paczki z żywnością, słodyczami, zabawkami
i odżywkami dla dzieci ukraińskich. Braliśmy udział w Wieczerzy Wigilijnej
„Dwóch Kultur”, z udziałem około stu młodych Ukraińców, pobierających naukę
w szkołach średnich i w uczelniach wyższych na terenie Chełma. W grudniu 2019
roku uczestniczyliśmy w uroczystym spotkaniu z okazji 92. rocznicy urodzin
Longina Jana Okonia. Wybitnego poety, prozaika, publicysty, eseisty, krytyka
literackiego, etnografa, popularyzatora nauki, opiekuna i promotora młodych
talentów literackich, który zmarł 3 miesiące później.

2020 rok, Fundacja była inicjatorem i głównym organizatorem Konferencji nt.
„Prawa i obowiązki młodzieży ukraińskiej związane z ich pobytem w Polsce”.



Odbyła się pod patronatem Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie. Do
współpracy zaproszony został Prezydent Miasta Chełm, Rektor Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Komendant Nadbużańskiego Oddziału
Straży Granicznej w Chełmie oraz Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie. Wzięło
w niej udział około 150 uczniów i studentów, pobierających naukę na terenie
Chełma i Włodawy. Konferencja w całości sfinansowana została przez Fundację.

W wyniku wprowadzonych ograniczeń spowodowanych pandemią Covid 19,
Fundacja była bezpośrednim organizatorem przewozu obywateli Ukrainy
z przejścia granicznego w Dorohusku do przejścia granicznego w Jagodzinie na
Ukrainie. Zamknięcie granic uniemożliwiło powrót Ukraińcom do swojego kraju
transportem publicznym. Fundacja wynajęła autokar, umożliwiając powrót do
swoich domów około 300 Ukraińcom, pokryła również wszelkie związane z tym
koszty.

Włączyliśmy się w organizację na terenie Chełma akcji „Płomień Braterstwa”.
W przeddzień 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, jednocześnie w kilkudziesięciu
miejscach w całym kraju, Polacy i Ukraińcy stanęli przy grobach żołnierzy
Ukraińskiej Republiki Ludowej, którzy w 1920 roku z Wojskiem Polskim bronili
naszego kraju przed Armią Czerwoną. Głównym organizatorem było ZHP
i organizacje ukraińskich skautów „Płast Polska”.

Wsparliśmy finansowo renowację zabytkowego obrazu Matki Boskiej
z Dzieciątkiem oraz koszulek i koron z obrazu, które pochodzą z Bindugi na
Wołyniu. To jedyny ocalały obiekt po miejscowości, którą przed II wojna światową
zamieszkiwało kilka tysięcy osób. Obecnie obraz znajduje się w Kościele
w Dubience.

Byliśmy współorganizatorami uroczystości przygotowanych w 80. rocznicę
śmierci premiera rządu emigracyjnego Ukraińskiej Republiki Ludowej Pyłypa
Pyłypczuka. Fundacja finansowała tą uroczystość. Należy przy tym zaznaczyć,
że w 2020 roku Fundacja podjęła inicjatywę i przeprowadziła całą procedurę
związaną z renowacją nagrobka Pyłypa Pyłypczuka, znajdującego się na
zabytkowym cmentarzu prawosławnym na Górze Katedralnej w Chełmie.
Fundacja będzie bezpośrednim realizatorem zadania, uzyskała wszelkie zgody
na prowadzenie prac od właściciela terenu, Proboszcza Parafii NNMP w
Chełmie, pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorsko – restauratorskich
przy nagrobku od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie
Delegatura w Chełmie, wraz ze stosownymi w tym zakresie zaleceniami
Konserwatora, pozyskaliśmy wykonawcę remontu, zaakceptowanego przez
Konserwatora.

W I kwartale 2021 roku, Fundacja przy współpracy z Ambasadą Ukrainy
po-zyskała środki finansowe w kwocie 2 000 $ na renowację nagrobka Pyłypa
Pyłypczuka. Uroczyste udostępnienie nagrobka planowane w sierpniu 2021 roku,
podczas obchodów 30. rocznicy Niepodległości Ukrainy. Z uwagi na pandemię i
ograniczenia w bezpośrednim dostępie do poszczególnych urzędów znacząco



zwiększyła się liczba interesantów w Konsulacie Honorowym Ukrainy w Chełmie,
dlatego Fundacja systematycznie udziela porad i pomocy głównie obywatelom
Ukrainy i Polakom, w zakresie przekraczania granicy polsko-ukraińskiej oraz
legalnego pobytu na terenie Polski i Ukrainy. Pomoc udzielana jest przy ścisłej
współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim Wydział Spraw Obywatelskich i
Cudzoziemców Oddział w Chełmie, Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej
w Chełmie, Konsulatem Generalnym Ukrainy w Lublinie oraz Komendą Miejską
Policji w Chełmie. Interesanci przyjmowani są osobiście, telefonicznie bądź
poprzez pocztę internetową, w zależności od ich potrzeb i możliwości.

Skład osobowy Członków Rady i Fundacji podczas minionej dekady, uległ
nie-wielkim zmianom, z dniem zarejestrowania Fundacji PiW w Krajowym
Rejestrze Sądowym, w Radzie, według wykazu alfabetycznego pracują
niezmiennie:

- Zygmunt Gardziński;
- Doktor Michał Gołoś;-
- Ksiądz Jan Łukaszuk;
- Profesor Józef Zając;
- Zbigniew Zawirski;
- Przewodniczącym Rady jest Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie Stanisław
Adamiak, fundator i donator Fundacji PiW.

Pierwszym Prezesem jednoosobowego Zarządu, powołanym aktem
notarialnym z 06 kwietnia 2011 roku, jest dr inż. Wacław Choina, który pracował
w Fundacji do 14 września 2014 roku. Od września 2014 do października 2019
roku obowiązki Prezesa Zarządu sprawował Doktor Andrzej Wawryniuk, który
wcześniej był członkiem Rady Fundacji. 21 października 2019 roku funkcję
Prezesa Zarządu powierzono Krzysztofowi Kupraczowi.

Od 31 grudnia 2013 roku, Zarząd pracuje w trzyosobowym składzie.
15 października 2014 roku, w pracę Zarządu zaangażował się Profesor Andrzej
Gil z funkcją Wiceprezesa Zarządu, od 1 sierpnia 2019 roku Elżbieta
Bajkiewicz-Kaliszczuk pełniąca również obowiązki Wiceprezesa Zarządu.

Wszystkim Członkom Rady i Prezesom Zarządu w omawianym okresie
działalności Fundacji PiW, należą się słowa serdecznych podziękowań za
fachową pomoc, codzienne współdziałanie i ogromny autorytet Członków Rady,
który otwiera wszystkie serca i drzwi, przyczyniając się do należytego
wykonywania zadań statutowych Fundacji. Pozwoliło to, realizować różnego typu
akcje, inicjatywy, cykliczne i jednorazowe działania Fundacji w okresie minionych
10 lat. Przyniosły one wymierne efekty we współpracy polsko-ukraińskiej,
prowadzonej we wszystkich sferach życia społecznego. Dziękując Członkom
Rady, prosimy jednocześnie w imieniu Zarządu o dalszą Państwa obecność we



Władzach Fundacji i pomoc w funkcjonowaniu jej, podczas kolejnych lat
działalności.

Chełm, 31 maja 2021 roku


