Firmy deweloperskie zapowiadają pomoc Powstańcom Warszawskim i przekazują
pieniądze na budowę pomnika gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego
Czołowe firmy deweloperskie pod patronatem Polskiego Związku Firm Deweloperskich podpisały porozumienie,
na mocy którego przekażą 220 tys. zł na budowę pomnika bohatera Powstania Warszawskiego, gen. Zbigniewa
Ścibor-Rylskiego. Inicjatorem projektu jest Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego, która w
lutym b.r. uzyskała jednogłośną zgodę Rady Warszawy na lokalizację monumentu w parku im. marszałka Edwarda
Rydza-Śmigłego. Podpisanie porozumienia to początek współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a Fundacją, której
celem jest pomoc środowisku Powstańców Warszawskich.
Polski Związek Firm Deweloperskich wraz BBI Development S.A., Dom Development S.A., Marvipol
Development S.A., Unidevelopment S.A. i Yareal Polska Sp. z o.o. podpisali porozumienie na rzecz wsparcia
budowy pomnika gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego. Łącznie przekażą na konto Fundacji Pamięci o Bohaterach
Powstania Warszawskiego, która wraz ze Związkiem Powstańców Warszawskich jest inicjatorem i
organizatorem projektu, 220 tys. zł. - Nasze zaangażowanie w budowę pomnika dwukrotnego kawalera orderu
Virtuti Militari, wieloletniego Prezesa Związku Powstańców Warszawskich gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego
wynika z potrzeby serca. To dla nas honor wesprzeć ideę tak ważną dla Powstańców, wielkich bohaterów
naszego miasta – podkreśla Grzegorz Kiełpsz, Prezes Zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich.
Jak ocenia Zbigniew Galperyn, Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich, szeroka pomoc firm z branży
deweloperskiej to wielki gest dla środowiska weteranów Warszawy. - Bardzo dziękujemy partnerom Fundacji z
branży deweloperskiej za współfinansowanie budowy pomnika. To dla nas wielka rzecz, że są przedsiębiorcy,
którzy nie tylko realizują w Warszawie inwestycje i przyczyniają się do tego, że jest ona coraz piękniejsza, ale
także dbają o przestrzeń publiczną. Cieszy nas, że dbają również o pamięć o bohaterach naszej wolności. –
zaznacza Zbigniew Galperyn.
Projekt budowy pomnika gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego dobiega końca. Obecnie realizowany jest jeden z
ostatnich etapów – powstaje popiersie w brązie. - Dzięki przyjaciołom z branży deweloperskiej zdobyliśmy
poważne środki na sfinansowanie przedsięwzięcia. Zgodnie z naszymi deklaracjami po śmierci Pana Generała,
Jego pomnik zostanie odsłonięty w Warszawie w parku im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego na
warszawskim Powiślu Czerniakowskim. Ceremonia z udziałem Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i
Wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej odbędzie się 2 sierpnia b.r. o godz. 11.00 podczas oficjalnych
obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – informuje Rafał Szczepański, Prezes Fundacji
Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego.

Przedsiębiorcy z branży deweloperskiej nie poprzestają na jednorazowej pomocy Powstańcom. Już teraz
deklarują współpracę przy następnych projektach, które będą realizować wraz z Fundacją Pamięci o Bohaterach
Powstania Warszawskiego. – Otrzymaliśmy znaczne wsparcie finansowe. Jednak nasi partnerzy już teraz
deklarują współpracę przy następnych projektach upamiętniających wiedzę o Powstaniu i tych, które niosą
bezpośrednie wsparcie naszym wiekowym bohaterom – dodaje Rafał Szczepański.
Gen. Zbigniew Ścibor-Rylski ps. „Motyl” zmarł 3 sierpnia 2018 r. w wieku 101 lat. Za bohaterską postawę bojową
podczas II wojny światowej został dwukrotnie odznaczony orderem Virtuti Militari (w maju i sierpniu 1944 r.)
oraz dwukrotnie Krzyżem Walecznych. Był wieloletnim Prezesem Związku Powstańców Warszawskich oraz
Honorowym Obywatelem Warszawy, a także członkiem grupy inicjatywnej utworzenia Muzeum Powstania
Warszawskiego. Do końca życia pełnił rolę przywódcy i jednego z najwyższych autorytetów środowiska
Powstańców Warszawskich. Był wielkim warszawiakiem, którego przemówienia poruszały wiele osób.

Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego powstała w listopadzie 2017 r. Została powołana przez Zarząd Związku
Powstańców Warszawskich, spółkę BBI Development S.A. oraz społecznika i przedsiębiorcę Rafała Szczepańskiego. W ciągu niespełna
półtora roku działalności Fundacja przygotowała projekt ustawy o ochronie grobów bohaterów narodowych. Wystąpiła z sukcesem do
Rady m.st. Warszawy o przyznanie nagród finansowych wszystkim żyjącym Powstańcom Warszawskim. Podjęła działania na rzecz
remontu grobu, w którym spoczął gen. Zbigniew Ścibor-Rylski, zbierając na ten cel podczas zbiórki publicznej ponad 72 tys. zł. Fundacja
współpracuje z Domem Dziennej Opieki dla Powstańców Warszawskich, organizuje i dostarcza Powstańcom paczki świąteczne oraz
propaguje wiedzę o Powstaniu. Społecznicy planują także odsłonięcie tablicy pamięci generała pod koniec sierpnia b.r. w miejscu
powstańczej barykady, za obronnej której Zbigniew Ścibor-Rylski otrzymał swój drugi order Virtuti Militari.
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