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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

Fundacji im Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej 

za okres od dnia  01.02.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. 

 

Postanowienia ogólne Fundacji 
§ 1 

 

1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA IMIENIA CICHOCIEMNYCH 

SPADOCHRONIARZY ARMII KRAJOWEJ zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez 

Annę Kuszner-Rowińską i Bogdana Jarosława Rowińskiego zwanych dalej fundatorami, 

aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Monikę Lechowicz w kancelarii 

notarialnej w Warce 05-660, Plac Czarnieckiego 19, w dniu 01 lutego 2013 roku, 

Repertorium A Nr 430/2013, zmienione Aneksem z dnia 8 lutego 2013 roku Repertorium A 

nr 553/2013 w kancelarii notarialnej notariusza Moniki Lechowicz w Warce 05-660, Plac 

Czarnieckiego 19, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 

Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o 

fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. oraz postanowień niniejszego Statutu.  

 

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.  

 

3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.  

 

§ 2 

Fundacja ma osobowość prawną.  

§ 3 

Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.  

§ 4 

Właściwym ministrem jest minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.  

§ 5 

 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza 

granicami Rzeczpospolitej Polskiej.  

 

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 

wybranych językach obcych.  

 
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 

wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, w tym tytuł:  

 

a) Honorowego Prezesa Fundacji - osobie szczególnie zasłużonej dla powstania Fundacji i 

upowszechniania historii Cichociemnych,  

 

b) Ambasadora Fundacji - wybitnym postaciom życia publicznego i instytucjom wyrażającym 

wolę promowania swoim imieniem działalności Fundacji,  

 

c) Dobroczyńcy Fundacji - osobom fizycznym i prawnym, które przekazały na rzecz Fundacji 

majątek o równowartości 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) złotych lub 

większy,  
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d) Sponsora Fundacji - osobom fizycznym i prawnym, które przekazały na rzecz Fundacji 

majątek o równowartości 10 00,00 (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) złotych lub większy (do 

kwoty 10 000,00 zł).  

 

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 

r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2001r. Nr 50 

poz. 529 oraz Dz. U. z 2011r. Nr 517 poz. 1291) sporządzono sprawozdanie zawierające w 

szczególności: 

 

 Adres rejestracji  ul.Noakowskiego 10 lokal 35,  WARSZAWA, 00-668 

Adres poczty elektronicznej: bogdan.rowinski@fundacjacichociemnych.pl  

 

Aktualny adres do korespondencji:  Warszawa ulica Noakowskiego 10/35 

 

Aktualny telefon kontaktowy: 531 939 141 Bogdan Rowiński 

  

Data rejestracji  27 marca  2013 roku, Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy XII 

Wydział Krajowego Rejestru Gospodarczego  

 

KRS: 0000453276, 

NIP: 525256745, 

REGON: 146711469  

konto bankowe: PKO BP Oddział w Warce  34 1020 4317 0000 5802 0355 4227 

 

Dane członków Zarządu Fundacji  

Członkowie Zarządu: 

Bogdan Rowiński – Prezes Zarządu 

Anna Kuszner - Rowińska – Członek Zarządu 

Rafał Chełmiński – Członek Zarządu 

 

 

Cele statutowe fundacji: 

 

Celem Fundacji jest kultywowanie pamięci o Cichociemnych, oraz pielęgnowanie i 

zachowanie świadectwa historycznego polskiego wysiłku zbrojnego, a w szczególności 

edukacja i działania na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych zmierzające do krzewienia 

ducha patriotyzmu, jak również podejmowanie i wspieranie inicjatyw oraz przedsięwzięć 

krajowych i zagranicznych związanych z działaniami na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu, wspierania działań zmierzających do integracji i aktywizacji osób 

niepełnosprawnych, starszych i ich rodzin.  

 

Fundacja będzie realizować swoje cele poprzez:  

 

1. Powołanie do życia, zarządzanie i wyznaczanie kierunków rozwoju Ośrodka pod nazwą 

CENTRUM CICHOCIEMNYCH (rozumianego jako PARK CICHOCIEMNYCH oraz obiekt 

edukacyjno-muzealny).  

 

2. Utworzenie WIRTUALNEGO MUZEUM CICHOCIEMNYCH (w tym administrowanie).  

 

mailto:bogdan.rowinski@fundacjacichociemnych.pl
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3. Prowadzenie działalności naukowej, badawczej, edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej 

w zakresie:  

 

a) kształtowania postaw patriotycznych oraz wpływania na rozwój świadomości narodowej, 

obywatelskiej, obronnej i kulturowej oraz promowania dziedzictwa narodu polskiego,  

 

b) oświaty i wychowania,  

 

c) przekazywania wiedzy na temat historii Polski młodszym pokoleniom;  

 

d) historii Cichociemnych.  

 

3. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest badanie:  

 

a) historii Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej,  

 

b) historii Polski z okresu przed I wojną światową, dwudziestolecia międzywojennego,  

 

c) historii Polski z okresu II wojny światowej,  

 

d) historii Polski z okresu powojennego,  

 

e) zaszczytnych tradycji oręża polskiego w walce o wolność i suwerenność Rzeczpospolitej.  

 

4. Działalność na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

poszczególnymi grupami społecznymi.  

 

5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci, młodzieży, osób dorosłych, 

niepełnosprawnych, osób starszych (ze szczególnym uwzględnieniem środowiska 

kombatanckiego, rodzin Cichociemnych) przez:  

 

a) działalność w zakresie rekreacji ruchowej, kultury fizycznej i sportu;  

 

b) zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży, w tym również organizowanie 

obozów, kolonii, wycieczek dla dzieci i młodzieży,  

 

c) realizację działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia fizycznego, psychicznego, 

przeciwdziałania patologiom społecznym i pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej, 

bytowej (ze szczególnym uwzględnieniem Cichociemnych i ich rodzin),  

 

d) pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom;  

 

e) integracje i aktywizację środowiska osób starszych (seniorów),  

 

f) pomoc materialną i rzeczową dla Cichociemnych i ich rodzin oraz osób zrzeszonych wokół 

tego środowiska.  

 

6. Organizowanie wycieczek, zlotów, obozów i eventów w ramach promocji dziedzictwa 

historycznego i kulturowego narodu polskiego w kraju i za granicą.  
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7. Organizowanie wycieczek, wizyt i spotkań studyjnych w ramach wymiany 

międzynarodowej.  

 

8. Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, realizujące cele 

zbliżone do celów statutowych Fundacji.  

 

9. Pozyskiwanie, rejestrowanie (w ramach bazy danych również udostępnianie do użytku 

publicznego), przechowywanie, archiwizowanie przedmiotów, przekazów ustnych, 

materiałów wizualnych i dźwiękowych związanych z historią Cichociemnych.  

 

10. Działania na rzecz identyfikacji i opieki nad grobami Cichociemnych.  

 

11. Współpracę z muzeami, podmiotami, placówkami naukowymi i szkolnymi, a także z 

jednostkami sektora państwowego, Ministerstwami, jednostkami sektora samorządowego i 

organizacjami pozarządowymi zajmującymi się historią Polski.  

 

12. Współpracę międzynarodową w celu realizacji projektów związanych z historią Polski, w 

szczególności w aspekcie Cichociemnych.  

 

13. Prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej związanej z celami Fundacji.  

 

14. Organizowanie seminariów, szkoleń, kursów, wykładów, sympozjów, warsztatów, 

konferencji i konkursów związanych z historią Cichociemnych oraz dziedzictwem 

historycznym i kulturowym Polski.  

 

15. Stanowienie fundatora nagród, grantów i stypendiów.  

 

16. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia 

społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka oraz pomocy społecznej.  

 

17. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego.  

 

18. Działania zmierzające do wspierania idei wolontariatu we współpracy 

międzypokoleniowej.  

 

 

 

Podstawowe parametry finansowe Fundacji za  rok 2014 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, 

poz. 203 z późn. zm.);Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w 

sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529 z 

późn. zm.). 
 

Otrzymane darowizny    16.233.00 zł 

Koszty na realizację działań statutowych  0,00 

Koszty administracyjne: 

zużycie materiałów i energii    3129,02zł 

usługi obce      13971,45zł 
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podatki i opłaty      333,00zł 

pozostałe koszty     599,00zł 

 

Nie było osób zatrudnionych w Fundacji, Zarząd Fundacji nie pobierał wynagrodzenia za 

pracę. 

 

Fundacja nie prowadziła w 2014r działalności  gospodarczej. 

Brak zatrudnienia w 2014r. 

Brak udzielonych pożyczek pieniężnych , gwarancji, poręczeń i innych  

zobowiązań związanych z działalnośc statutową. 

 

Środki pieniężne w banku 1096,92 zł.   

Środki pieniężne w kasie 525,55 zł. na 31.12.2014r. 

W 2014r był składany CIT za 2013r., brak zobowiązań wobec instytucji  podatkowych. 

Podjęte uchwały 1/2014 zatwierdzająca sprawozdanie za 2013r. 

 

 

Opis działalności Fundacji  w roku 2014,  

 

W roku 2014 działania Fundacji koncentrowały się na przygotowaniu do podjęcia realizacji 

statutowego zadania jakim jest otwarcie Centrum Cichociemnych. Przedstawiciele Fundacji 

odbyli kilka wizyt w Województwie Świętokrzyskim, poszukując odpowiedniego miejsca na 

realizację tego celu.. Ponadto  nawiązano wiele kontaktów z przedstawicielami polskich i    

zagranicznych rodzin oraz osób związanych zawodowo z tematyką II wojny światowej a 

także z terenem Gór Świętokrzyskich, gromadzono materiały źródłowe. Jednocześnie 

Fundacja realizowała pozostałe swoje cele statutowe : upowszechnianie historii 

Cichociemnych, nadawanie imienia szkołom, , dalsze nawiązywanie kontaktów z Rodzinami 

Cichociemnych. Ponadto Fundacja po raz kolejny była głównym organizatorem Zjazdu 

Cichociemnych i ich Rodzin. Zorganizowaliśmy także wspólnie z Jednostką Wojskową Grom 

skok ppor. Aleksandra Tarnawskiego ps. „Upłaz” 

W zakresie rozwijania i umacniania struktury działania Fundacji koncentrowały się na 

pozyskiwaniu do współpracy wartościowych pasjonatów i historyków. Doposażono także  

biuro Fundacji, które znajduje się w historycznym dla Cichociemnych miejscu, jakim jest 

kwartał Politechnik Warszawskiej, Jak podaje K. Tochman pod adresem Noakowskiego 10 

walczył cichociemny por. Tadeusz Stanisław Jaworski . ps. „Bławat” Skok wykonał  4-5 V 

1944 r.  
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Tadeusz Stanisław Jankowski  

 

Tak więc lokal Fundacji jest w miejscu ostatnich i najcięższych bojów Powstania, a ponadto 

ma ten unikalny dotyk historii Cichociemnych, swoiste „genius loci”. 
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30 stycznia 2014 roku odszedł  Cichociemny gen. Stefan „Starba” Bałuk. Uczestniczyliśmy w 

Jego pożegnaniu w Kościele Garnizonowym w Warszawie. 
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W roku 2014 Fundacja podjęła szereg działań  nad zachowaniem pamięci o Cichociemnych, 

szerzenia wiedzy o tej formacji  wśród dzieci i młodzieży szkolnej jak i całego społeczeństwa.    

W rocznicę pierwszego zrzutu, który miał miejsce z 15/16 lutego 1941 roku  w Muzeum 

Wojska Polskiego  zorganizowaliśmy prezentację   przygotowaną  przez Sławomira Snopka 

na temat pierwszej misji Cichociemnych do Kraju.  

 

W marcu rozpoczęło swoją działalność Muzeum Wirtualne, w bardzo początkowej postaci, 

stale poszukujemy środków na kontynuowanie i rozwój tego Muzeum. Muzeum powstało ze 

środków i przy współpracy Narodowego Centrum Kultury. 

 

 

W kwietniu uczestniczyliśmy w uroczystości upamiętniającej wylądowanie koło Mińska 

Mazowieckiego Józefa Retingera ps.”Salamandra” .Nawiązaliśmy tam kontakt z panem 

Ryszardem Witkowskim żołnierzem AK, uczestnikiem odbioru zrzutu na placówkę odbiorczą 

„Solnica”, z którym potem wielokrotnie się spotykaliśmy  w celu zbierania informacji o tej 

placówce odbiorczej. Kontakt ten zaowocował pomysłem wmurowania tablicy poświęconej 

152   Cichociemnym, którzy wylecieli z Brindisi do Polski ,by wykonać skok do 

okupowanego Kraju. 
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11 maja byliśmy współorganizatorami Rajdu Zapory  w Bełżycach. Fundacja przy 

współpracy z Grupą „Radosław” była sponsorem nagród w konkursie plastycznym w którym 

wzięły udział dzieci ze szkoły w Bełżycach. Na uroczystości wręczenia nagród obecna była 

rodzina pilota, który pilotował Dakotę lądującą w Bełżycach w ramach operacji MOST.  

 

 

W tym czasie nawiązaliśmy też kontakt z Ambasadą Włoską w Warszawie, aby wspólnie 

opracować  strategie wmurowania w Brindisi tablicy, o której pisaliśmy w poprzednich 

zdaniach.  

26 kwietnia  byliśmy współorganizatorami uroczystości w Paprotni, w gminie Grabów nad 

Pilicą  poświęconej zrzutowi Cichociemnych w ramach operacji „ Weller 7 ‘’ , którą jako 

pomysłodawcy i współorganizatorzy  przygotowujemy od 2009 roku. Uczestniczą  w niej 

okoliczne szkoły ,nadleśnictwo Dobieszyn, strażacy, gmina Grabów nad Pilicą i grupy 

rekonstrukcyjne oraz pasjonaci i przyjaciele uroczystości. 

 .  
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7 maja z inicjatywy i przy pomocy Fundacji zorganizowane zostało w Opatkowicach 

upamiętnienie zrzutu Cichociemnych na placówkę odbiorczą „Jaśmin”, podczas którego 

wskutek nieotwarcia się spadochronu zginął Cichociemny kpt. Jan Serafin ps. „Czerchawa”. 

W uroczystości brali udział uczniowie ze szkoły w Opatkowicach ,przedstawiciele organizacji 

Strzelec i Sokół oraz młodzież z Puław i  okolicznych wsi. Na uroczystościach był także 

Cichociemny   ppor. Aleksander Tarnawski  pseudonim „Upłaz”. 

 

W  maju 2014 roku Fundacja wspólnie z Jednostką  Wojskową GROM przygotowała  Zjazd 

Cichociemnych i ich  Rodzin w Arkadach Kubickiego w Warszawie ,na który zjechało  

Cichociemni ppor. Aleksander Tarnawski  i major Alojzy Józekowski  oraz 200 gości i 

przedstawicieli Rodzin Cichociemnych 

.  

Ponadto prezentację przedstawiła wnuczka Cichociemnego Antoniego  Żychiewicza ps 

„Przerwa” - Maja Ingarden  oraz Jan Wiszniowski syn Cichociemnego Romana 

Wiszniowskiego ps „Harcerz” 
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4 czerwca odwiedziliśmy w domu w Gdańsku Cichociemnego Kazimierza Śliwę ps „Strażak 

2”. 

 

 

Od kwietnia  czynnie uczestniczyliśmy w procesie  nadania  Szkole w Warszawie przy ul. Na 

Uboczu imienia Cichociemnych Spadochroniarzy AK, uroczystość nadania imienia odbyła się 

na początku listopada, 
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14 czerwca uczestniczyliśmy w uroczystości adresowanej do młodzieży, a zorganizowanej 

przez Związek Polskich Spadochroniarzy  w twierdzy Modlin poświeconej płk .Maciejowi 

Kalenkiewiczowi.  

12 lipca odwiedziliśmy w Pozezdrzu  obóz harcerski  ze Szczepu im Pilota Roberta G. 

Hamiltona , aby nawiązać współpracę z harcerzami. 

.  

 

W roku 2014 odbyliśmy wiele spotkań z kpt. Janem Kamińskim podkomendnym 

Cichociemnego Józefa Czumy, zbierając informacje o Cichociemnych ,z którymi zetknął się 

w czasie wojny.  

24 lipca był dzień Cichociemnych dla harcerek z Londynu z harcerskiej drużyny „SAN”. 

Byliśmy na Powązkach Wojskowych, potem na spotkaniu z panem kpt.  Janem Kamińskim, 

zwiedzaliśmy miejsca działań  ruchu oporu w Falenicy, Otwocku i Celestynowie, byliśmy też 

na miejscu zrzutu Cichociemnych pod Mińskiem Mazowieckim. 
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28 czerwca Fundacja korzystając z gościny JW  GROM mogła w namiocie Jednostki 

wystawić swoje stoisko podczas Pikniku Lotniczego w Krakowie,.  
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Podczas Pikniku udało się nawiązać kontakt z pasjonatem historii Cichociemnych panem 

Grzegorzem Musidlakiem z Witkowic ,gdzie żył po wojnie Adam Borys ps „Pług”,  a nadal 

mieszka jego rodzina - Hubert Borys prof. ASP. 

Od lutego do września  odbyliśmy wiele spotkań z burmistrzem Grodziska Mazowieckiego 

Grzegorzem Benedykcińskim , na których omawialiśmy  zorganizowanie wspólnie z 

Jednostką Wojskową Grom skoku w tandemie  ze spadochronu Cichociemnego Aleksandra 

Tarnawskiego. W ten sposób upamiętnieni zostali Cichociemni ,którzy skoczyli na placówkę 

odbiorczą „Solnica”. Piknik, na którym odbył o  się to wydarzenie miał służyć też  nadaniu 

szkole w Książenicach imienia majora Jana Górskiego, który wykonał skok właśnie na 

placówkę odbiorczą „Solnica”. 

Z  nadania imienia szkole wycofała się gmina Grodzisk Mazowiecki. Piknik  i skok Pana 

ppor. Tarnawskiego odbył się  7 września.  

Należy dodać, że skok upamiętniający Cichociemnych wykonała również wnuczka  

Cichociemnego Bolesława Polończyka ps „Kryształ” - Agnieszka Polończyk. Dla realizacji 

zadań statutowych Fundacji było to znaczące wydarzenie ,gdyż pokazało młodemu pokoleniu, 

iż w historii i wartościach Cichociemnych istnieje ciągłość pokoleniowa. 
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1 sierpnia  uczestniczyliśmy w obchodach 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 

,odwiedzając groby Cichociemnych. Podczas uroczystości na Powązkach ponownie 

nawiązano kontakt z drużyną ZHP „SAN” z Londynu aby przedstawić harcerki obecnym tam 

kombatantom AK i aby złożyły one kwiaty pod tablicą Cichociemnych. 

 

11 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie w Sochaczewie ,na którym  omawialiśmy 

przygotowania do I Biegu Cichociemnych, który odbył się w 13 września. 
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24.09 podjęliśmy próbę  nawiązania współpracy z bankami Spółdzielczymi. Spotkania 

odbywał y się kilka razy m,in w Wiśle, niestety nie osiągnęliśmy zamierzonego wyniku. 

30.09  miało miejsce kolejne spotkanie z kpt. Janem Kamińskim w celu dalszego zbierania 

informacji o Cichociemnych ,z którymi współpracował w czasie wojny. 

 

 

5 października uczestniczyliśmy w pikniku spadochronowym w Wiśle w miejscowości 

urodzin Adolfa Pilcha ps „Góra”, „Dolina”. Ważnym elementem tego pikniku było złożenie 

kwiatów pod tablicą upamiętniającą fakt, iż do Szkoły w Wiśle chodził właśnie Adolf Pilch.
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W dniach 8-16 października Bogdan Rowinski  odbył wyjazd do Londynu.  

Celem wyjazdu było: 

1. nawiązanie kontaktów z Instytutem Sikorskiego oraz Studium Polskiego Państwa, 

2. nawiązanie kontaktów z Muzeum RAF w Hendon ,celem przygotowania gruntu  do 

rozmów na temat wykorzystania materiałów z Muzeum RAF do opracowania 

rozwiązań w przyszłym Centrum Cichociemnych w Polsce,  

3. zaobserwowanie ciekawych rozwiązań w Muzeum RAF,  które mogą być twórczo 

przeniesione do Centrum Cichociemnych, 

4. nawiązanie kontaktów ze środowiskiem patriotyczne nastawionej  Polonii celem 

zaangażowania jej  w przyszłe projekty Fundacji, a zwłaszcza Centrum 

Cichociemnych, 

5. nawiązanie kontaktów z Dziennikiem Polskim wydawanym w Londynie, 

6. zebranie dokumentów na temat Cichociemnych: m.in. Aleksandera Tarnawskiego,  

Bolesława Odrowąż- Szukiewicz, Bolesława Kontryma, 

Wszystkie cele zostały osiągnięte. Nawiązano kontakty m, in z Markiem Stella-Sawickim, 

Chrisem Renckim. Wstępnie nawiązano kontakt z Janem Żylińskim sponsorem pomnika 

„Złotego Ułana” w Knyszynie. Zebrano wartościowy i inspirujący materiał fotograficzny oraz 

dokumentalny. Wizytę rozpocząłem od złożenia kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym 

polskich lotników w Northolt. 
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Na szczególna uwagę zasługują inspirujące rozwiązania interaktywnych form angażujących 

zarówno dorosłych jak i dzieci. Z pewnością wiele z nich przyda się do tworzenia Centrum 

Cichociemnych. 

 

Fundacja  miała wkład w wydanie książki  Cichociemnego Alojzego Józekowskiego  pod 

tytułem „Znowu się naraziłem”, promocja książki odbyła się w listopadzie w Muzeum 

Powstania Warszawskiego niestety już po śmierci autora 
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Podsumowanie. 

 

Rok 2014 Fundacja zakończyła nawiązaniem cennych kontaktów personalnych i 

organizacyjnych. Zebrano interesujący oraz inspirujący materiał do tworzenia Centrum 

Cichociemnych. Szczególnie ważne jest nawiązanie bliższych kontaktów z organami 

władzami  samorządowymi Województwa Świętokrzyskiego oraz ,powiatem Ostrowca 

Świętokrzyskiego. W listopadzie odbyliśmy wiele wizyt w Kielcach oraz Sandomierzu. 

Miedzy innymi spotkaliśmy się z biskupem Sandomierskim, aby omówić możliwości 

współpracy przy pozyskaniu miejsca pod Centrum Cichociemnych oraz Szlak „Ponurego”. 

 

Doświadczenia zdobyte przy okazji  organizacji Zjazdu Cichociemnych i ich Rodzin pozwolą 

na modyfikowanie formuły tej uroczystości, tak aby coraz bardziej spełniała ona funkcję 

integracji rodzin oraz szerokiego grona sympatyków i pasjonatów Cichociemnych.  

 

Biuro Fundacji stało się stałym miejscem spotkań i pracy. Pan Aleksander Tarnawski 

przekazał do biura kombinezon, w którym skakał w Grodzisku Mazowieckim we wrześniu 

2014. 

 

Cele założone na ten rok zostały w pełni osiągnięte. 

 

Rok 2015 będzie poświecony znalezieniu miejsca dla Centrum Cichociemnych, odsłonięciu 

pomnika w Brindisi oraz dalszemu upowszechnianiu pamięci Cichociemnych wśród 

młodzieży szkolnej.  

 

 

 

Data sprawozdania 30 czerwca 2014     

         Zarząd Fundacji 

     

 

Rada Fundacji 

 


