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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej
za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
Postanowienia ogólne
§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 2001 r. 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, 00-666
Adres poczty elektronicznej: bogdan.rowinski@fundacjacichociemnych.pl
Aktualny adres do korespondencji: Warszawa ulica Noakowskiego 10/35
Aktualny telefon kontaktowy: 513 141 484 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
Po rezygnacji ze stanowiska Rafała Chełmińskiego faktycznie rolę Członka Zarządu pełni
Marek Widarski
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 głównie 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).
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3. Prowadzenie działalności naukowej, badawczej, edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej
w zakresie:
Podstawowe parametry finansowe Fundacji za rok 2015
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.).
Darowizny
Inne cele statutowe
Koszty na realizację działań statutowych

67751,35 zł
33070,00 zł
64299,29 zł

Koszty administracyjne:
zużycie materiałów i energii
usługi obce
podatki i opłaty
pozostałe koszty

1460,66 zł
5496,85 zł
0,00 zł
599,00 zł

Fundacja nie prowadziła w 2015r dział. gosp.
Brak zatrudnienia w 2015r, Zarząd Fundacji nie pobierał wynagrodzenia za pracę.
Brak udzielonych pożyczek pieniężnych , gwarancji, poręczeń i innych
zobowiązań związanych z działalnośc statutową.
Środki pieniężne w banku 28181,04 zł. na 31.12.2015r.
W 2015r był składany CIT za 2014r., oraz PIT-11 i PIT-4R.
Podjęte uchwały 1/2015 zatwierdzająca sprawozdanie za 2014r.
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Opis działalności Fundacji w roku 2015,
Wstęp
Zgodnie z celami statutowymi przyjęto, iż główny wysiłek Fundacji w roku 2015 będzie
skierowany na pozyskanie partnera samorządowego i terenu dla umieszczenia Centrum
Cichociemnych oraz partnera do finansowania Wirtualnego Muzeum Cichociemnych.
Nawiązane wcześniej kontakty z rodziną mjr Jana Piwnika ps „Ponury” oraz
przedstawicielami województwa świętokrzyskiego wskazywały na możliwość realizacji tego
punktu statuty właśnie na terenie Kielecczyzny. W tym celu zrealizowano wiele wyjazdów
rekonesansowych, spotkań oraz wykonano analizy dokumentów urzędowych i materiałów
historycznych związanych historią Armii Krajowej na terenie Kielecczyny z zmierzających
do poznania uwarunkowań historycznych i samorządowych jakie mogą wspierać realizację
projektu.
Przyjęto, iż drugim działaniem Fundacji w roku 2015 będzie poszukiwanie partnera
finansowego i projektowego do utworzenia Wirtualnego Muzeum Cichociemnych. Mając na
uwadze fakt, iż jest to projekt o dużej złożoności technologicznej i merytorycznej
postanowiono jednocześnie poszukać firmy, która ma odpowiednie doświadczenie w
zarządzaniu i realizacji takich projektów.
Trzecim zadaniem jakie sobie Fundacja wyznaczyła na rok 2015 było dalsze upamiętnianie
historii Cichociemnych poprzez współpracę z rodzinami, szkołami, samorządami oraz
organizacjami społecznymi i kombatanckim.
Czwartym zadaniem było doprowadzenie do publicznego upamiętnienia zbliżającej się 75
rocznicy pierwszego zrzutu Cichociemnych do okupowanego Kraju jaka przypadnie w 2016
roku. W tym celu podjęto dążenie do uchwalenia odpowiedniej uchwały sejmowej oraz do
przeprowadzenie uroczystego koncertu w Filharmonii Narodowej w 2016 roku.

Styczeń
9 stycznia - z inicjatywy Fundacji przy ścisłej współpracy WKU Gliwice odbyła się
uroczystość z okazji 94 urodzin Cichociemnego kpt Aleksandra Tarnawskiego
Ps. „Upłaz”. Poniżej relacja zamieszczona na stronie WKU Gliwice.

W dniu 09 stycznia 2015r. w Muzeum Miejskim – Willa Caro w Gliwicach odbyło się
uroczyste spotkanie z okazji 94 urodzin ppor. Aleksandra Tarnawskiego ps. „Upłaz” jednego z ostatnich żyjących Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, który od
czasu
zakończenia
drugiej
wojny
światowej
mieszka
w
Gliwicach.
W spotkaniu uczestniczyli: Podsekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej - pani Beata
Oczkowicz, Prezydent Miasta Gliwice - pana Zygmunt Frankiewicz, Dowódcy wraz z
pocztami sztandarowi jednostek specjalnych GROM i AGAT - płk Piotr Gąstał, płk Sławomir
Drumowicz, Zastępca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach - ppłk Jerzy
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Mirek, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Gliwicach - ppłk Roman Nowogrodzki,
Zastępca Komendanta 4 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Gliwicach - ppłk Janusz
Spernol, Dowódca 6 batalionu powietrzno - desantowego w Gliwicach - ppłk Robert Kruz,
Prezes Zarządu Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej wraz z ponad
dwudziestoosobową delegacją Fundacji, przedstawiciele organizacji kombatanckich oraz
przedstawiciele młodszego pokolenia, w tym członkowie Związku Strzeleckiego Strzelec
Rzeczpospolitej i harcerze Związku Harcerstwa Polskiego Hufca Ziemi Gliwickiej.
Uczestnicy spotkaniu złożyli jubilatowi życzenia urodzinowe, a artyści Klubu Żołnierskiego
w Gliwicach dla uczczenia tego wydarzenia zaprezentowali krótki koncert najsłynniejszych
arii operowych. Był urodzinowy tort, wspólne rozmowy i wspomnienia, następnie uczestnicy
uroczystości zwiedzili Radiostację Gliwicką, a członkowie Fundacji im. Cichociemnych
Spadochroniarzy Armii Krajowej, Związku Strzeleckiego oraz przedstawiciele Związku
Strzeleckiego Strzelec Rzeczpospolitej i harcerze Związku Harcerstwa Polskiego Hufca Ziemi
Gliwickiej udali się do Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu. Na zakończenie
uczestnicy spotkania spożyli wspólny obiad na stołówce w gliwickich koszarach wojskowych.
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14 stycznia odbyło się spotkanie przedstawicieli Fundacji w Szkole Podstawowej im
Cichociemnych Żołnierzy Armii Krajowej w Brzozowie Starym, na którym ustalono
założenia do współpracy pomiędzy Szkołą, a Fundacją na najbliższe lata wspierające
wychowanie uczniów oparte na wartościach Cichociemnych i przybliżenie społeczności
lokalnej, a także odwiedzającym tę okolicę historie Cichociemnym, którzy skoczyli tu w
lutym 1942 roku. Omówiono ufundowanie przez Fundację dwóch tablic informujących o
zrzucie Cichociemnych i ich historii oraz wspólne przygotowanie uroczystości rocznicowych
25 lecia powstania Szkoły, które zaplanowano na 20 maja 2016 roku. Omówiono także udział
uczniów w uroczystościach związanych z upamiętnieniem historii Cichociemnych, prelekcje
w Szkole , wystawy i spotkania. Przedstawiciele Fundacji złożyli kwiaty i zapalili znicze w
miejscach pamięci.
Luty
10 lutego miała miejsce wizyta przedstawicieli Fundacji w Muzeum Armii Krajowej w
Krakowie, której celem było nawiązania kontaktów i obejrzenie eksponatów związanych z
Cichociemnymi.
16 lutego Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej wraz z
Burmistrzem Opoczna, Muzeum Regionalnym, Parafią Nawiedzenia NMP oraz Liceum
Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie współorganizowali uroczystość
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upamiętniającą por. Bolesława Odrowąż – Szukiewicza ps. „Bystrzec”, który zginął podczas
skoku na spadochronie w nocy z 16/17 lutego 1943 r. w Bratkowie.
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18 lutego w Gimnazjum w Szewnej (Ostrowiec Świętokrzyski) miało miejsce spotkanie
przedstawicieli Fundacji dotyczące przyjęcia przez Szkołę imienia Cichociemnych
Spadochroniarzy Armii Krajowej oraz podjęcia przez Fundacje długofalowej pracy
edukacyjnej ze Szkołą. Ze strony rodziny Cichociemnego mjr. Jana Piwnika ps „Ponury” w
spotkaniu uczestniczyła Teresa Piwnik, a ze strony Szkoły Irena Faryna – dyrektor Szkoły
oraz Jerzy Murzyn – Wójt Gminy Szewna.
19 lutego odbyło się spotkanie w Ministerstwie Obrony Narodowej z Podsekretarzem Stanu
w MON panią Beatą Oczkowicz. Tematem
spotkania było pozyskanie samolotu
do przewiezienia uczestników uroczystości do Brindisi gdzie odsłonięta będzie tablica
upamiętniająca 152 Cichociemnych, którzy wyruszyli stamtąd by skoczyć do okupowanego
Kraju.
28 lutego miała odbyła się wizyta przedstawicieli Fundacji w Nysie, której celem było
nawiązanie kontaktów z rodziną Cichociemnego Tadeusza Popławskiego, złożenie kwiatów
na jego grobie oraz złożenie wiązanki pod tablicą upamiętniająca Cichociemnego Hieronima
Dekutowskiego ps.” Zapora”.
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29 luty, Lewin Brzeski – przedstawiciele Fundacji wzięli udział w odsłonięciu tablicy
pamiątkowej poświeconej Cichociemnym: Alojzemu Józekowskiemu oraz Kazimierzowi
Niepli. Złożono ponadto kwiaty na grobie Kazimierza Niepli.
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Marzec
19 marca odbyło się spotkanie Fundacji z panią Hanną Tucholską siostrą Jędrzeja
Tucholskiego. Celem spotkania było omówienie pamiątek i materiałów pozostałych i
zagubionych po śmierci Jędrzeja Tucholskiego. omówienie losów archiwum Śp. Jędrzeja
Tucholskiego rozproszonego po Jego śmierci.
20 marca odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Fundacji na Zamku Królewskim
poświęcone organizacji Zjazdu Cichociemnych i ich Rodzin w 2015 roku.
24 marca miało miejsce kolejne spotkanie przedstawicieli Fundacji w Gimnazjum w Szewnej
dotyczące dalszych działań związanych z nadaniem imienia Cichociemnych . Ze strony
Szkoły w spotkaniu brali udział: pani Dyrektor Irena Faryna – dyrektor Szkoły, pedagog
szkolny Magdalena Ochocka oraz kierownik Biblioteki.
26 marca miało miejsce spotkanie przedstawicieli Fundacji ze gen. Filippe Camporese
Attache ds. Obrony Włoch na temat przygotowań do odsłonięcia tablicy w Brindisi.
Kwiecień
1 kwietnia miało miejsce spotkanie przedstawicieli Fundacji w Klubie piłkarskim Legia
Warszawa w sprawie nawiązania współpracy oraz pozyskania sponsorów na działalność
Fundacji.
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2 kwietnia miało miejsce spotkanie przedstawicieli Fundacji w Lublinie w Młodzieżowym
Domu Kultury nr 2, z Dyrektorem Benonem Bujnowskim w sprawie przygotowania
wystawy poświeconej Cichociemnemu kpt Tadeuszowi Kobylińskiemu ps „Banaszkiewicz”,
która miała być eksponowana w wielu miejscach związanych z historia Cichociemnych jak
np. „Weller7” oraz szkołach w Warszawie i Lublinie.

W okresie od kwietnia do końca sierpnia (5 miesięcy) członkowie Fundacji odbyli wiele
wyjazdów rekonesansowych oraz spotkań w urzędach, szkołach, miejscach pamięci, muzeach
oraz siedzibach Lasów Państwowych w Warszawie, Radomiu oraz na teranie Kielecczyzny
m.in. z Wice Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, kierownikiem Działu Promocji
Woj. Świętokrzyskiego biskupem Diecezji Sandomierskiej, księdzem Janem Mikosem ze
Schroniska św. Brata Alberta w Skoszynie gdzie znajduje się kwatera Cichociemnego mjr
Jana Piwnika, właścicielami dworu w Mirogonowiach gdzie kwaterował mjr. Jan Piwnik,
Nadleśnictwie Lasów Państwowych Łagów, Okręgowej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Radomiu. Celem tych spotkań było planowane utworzenie na terenie Kielecczyzny we
dworze Wronów obecnie należącym do Lasów Państwowych - Centrum Cichociemnych.
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28 kwietnia przedstawiciele Fundacji wzięli udział w charakterze współorganizatora w
otwarciu Szkolnego Klubu Armii Krajowej w III LO im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi,.
Inauguracja nastąpiła po wręczeniu medali Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przez
Wojewodę łódzkiego Jolantę Chełmińską i wykładzie „Protesty młodzieżowe w Polsce
Ludowej” który wygłosił Prezes IPN dr Łukasz Kamiński. Klub powstał z inicjatywy
nauczyciela historii Adama Krzyżańskiego przy wsparciu dyrektora Liceum Marii
Włodarczyk. Prezesem Honorowym Klubu został mjr dr inż. Mirosław Kopa, żołnierz 25 pp
AK, publicysta laureat nagrody ŚZŻAK im. Jerzego Ślaskiego, a także Nagrody Honorowej
IPN „Świadek Historii”. Sekretarzem Klubu został Mateusz Frątczak, a w skład Zarządu
weszli o. dr Jacek Granatowski i Katarzyna Krzyżańska. Prezes Okręgu Łódź ŚZŻAK mjr
Zbigniew Raczkiewicz wraz z przewodniczącym Komisji do Spraw Młodzieży ZG dr.
Piotrem W. Kurkiem wręczyli legitymacje członkom Zarządu Klubu. Adam Krzyżański
otrzymał również legitymację członka ŚZŻAK bez uprawnień kombatanckich. Spotkanie w
auli III LO miało charakter wielopokoleniowy. Licznie obecna młodzież szkolna gorąco
witała żołnierzy Armii Krajowej podkreślając tym samym wielki szacunek jakim młode
pokolenie Polaków darzy weteranów walk o niepodległość Rzeczypospolitej. W spotkaniu
uczestniczyła też prof. dr Maria Blomberg oddana sprawie kultywowania etosu Armii
Krajowej wśród młodzieży a także łódzki Kurator Oświaty Jan Kamiński i dyrektor Oddziału
IPN w Łodzi Marek Drużka.
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30 kwietnia przedstawiciele Fundacji wzięli udział w uroczystościach związanych z
działalnością mjr Henryka Dobrzańskiego ps „Hubal w Anielinie.

.
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Maj
14 maja przedstawiciele Fundacji wzięli udział uroczystościach w Szkole Podstawowej im
Janka Bytnara w Warszawie.
15 maja odbył się coroczny Zjazd Cichociemnych i ich Rodzin.
Od wielu już dekad, w każdą trzecią niedzielę maja, Cichociemni – Żołnierze elitarnej grupy
skoczków wykonujących operacje specjalne organizowane przez Special Operations
Executive podczas II wojny Światowej zjeżdżają do Warszawy z całego świata na spotkanie
z Towarzyszami Broni i spadkobiercami ich tradycji. Historia tych spotkań sięga roku 1957.
Z każdym jednak rokiem nieubłaganie powiększa się grono Cichociemnych, którzy odeszli na
wieczną wartę i z tego też powodu w roku 2011 – w 70. rocznicę pierwszego skoku,
a zarazem pierwszej operacji SOE, Zjazd Cichociemnych miał odbyć się po raz ostatni.
Szczęśliwie,
dzięki
niezwykłej
determinacji
Rodzin,
Jednostki
GROM
oraz wielu ludzi dobrej woli spotkania te wciąż są kontynuowane, choć zmienił się ich
charakter i poza chwilami wzruszeń spotkania te okazały się wielką lekcją historii.
Uczestnikami tych spotkań są przed wszystkim Rodziny Cichociemnych przybyłe
z kraju i z zagranicy, przedstawiciele szkół kontynuujących tradycje Cichociemnych, harcerze
oraz przedstawiciele środowisk naukowych, instytucji kultury, dyplomacji oraz ministerstwa
obrony narodowej.
Zjazd w roku 2015 odbywał się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Bronisława Komorowskiego i był wspólnym przedsięwzięciem kilku instytucji
i organizacji: Jednostki Wojskowej GROM, Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy
Armii Krajowej, Instytutu Pamięci Narodowej (Oddział w Rzeszowie) oraz Stowarzyszenia
AUXILIUM.
Równolegle, na Ursynowie, odbywał się Piknik Historyczny p.n. Dzień Cichociemnych.
Wydarzenie to przyciągnęło wielu mieszkańców Warszawy i okolic, i było doskonałą okazją
do bliskiego spotkania z historią Cichociemnych.
Podczas pikniku, który odbywał się na przedpolu Góry Trzech Szczytów prezentowane były
m.in. ciężkie pojazdy wojskowe, wyposażenie i uzbrojenie używane przez Cichociemnych
i współczesne jednostki specjalne. Odbywały się także gry terenowe odwołujące się do
historii Cichociemnych, skoki spadochronowe przygotowane przez J.W. GROM i BOA KG
Policji oraz rekonstrukcje historyczne i prezentacje współorganizatorów przedsięwzięcia.
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20 maja przedstawiciel Fundacji wziął udział uroczystościach rocznicowych w Brzozowie
Starym tzw. imieninach Szkoły. Jest to coroczna uroczystość poświęcona patronom Szkoły
podczas, której ogłaszane wyniki konkursów szkolnych oraz wręczane są tytuły „Przyjaciel
Szkoły”
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21 maja przedstawiciele Fundacji złożyli wizytę w Cichociemnemu kpt Aleksandrowi
Tarnawskiemu w Gliwicach. Celem spotkania było mówienie bieżącej działalności Fundacji
gdyż Pan Aleksander Tarnawski jest Prezesem Honorowym Fundacji.
28 maja przedstawiciele Fundacji udział wzięli udział w spotkaniu w JW. GROM na temat
podsumowania Zjazdu oraz omówienie spraw bieżących,
29 maja przedstawiciele Fundacji wzięli udział w uroczystościach rocznicowych w
Opatkowicach koło Puław, gdzie miał miejsce skok Cichociemnych w ramach Operacji
„Weller 18”, podczas której wskutek nie otwarcia się spadochronu zginął kpt Jan Serafin ps
„Czerchawa”.
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31 maja przedstawiciele Fundacji wzięli udział uroczystości w miejscowości Momina na
kielecczyźnie w miejscu urodzin mjr Jana Piwnika.
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Czerwiec
8 czerwca przedstawiciele Fundacji odbyli wizytę JW. GROM podczas, której omawiane
były przygotowanie do uroczystości w Brindisi,
9 czerwca przedstawiciele Fundacji wzięli udział spotkaniu w Urzędzie Dzielnicy Ursynów
podsumowującym Dzień Cichociemnych,
13 – 14 czerwca przedstawiciele Fundacji wzięli udział uroczystościach na Wykusie
upamiętniających świętokrzyskie zgrupowania partyzanckie AK, ponadto na uroczystościach
obecna była rodzina Cichociemnego mjr Jana Piwnika, Teresa Piwnik oraz Barbara Piwnik.
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16-17 czerwca przedstawiciele Fundacji wraz za Cichociemnym panem kpt. Aleksandrem
Tarnawskim wzięli udział uroczystościach nadania imienia Cichociemnych Gimnazjum w
Stróżach, koło Nowego Sącza. W uroczystościach wziął udział Cichociemny kpt Aleksander
Tarnawski oraz Magda Kuźniarz – rodzina Cichociemnego Mariana Jureckiego oraz dr
Krzysztof Tochman z IPN Rzeszów.
Wybór patrona jest świadomy i związany z historią Cichociemnych, ponieważ przed wojną do
miejscowej szkoły podstawowej uczęszczał późniejszy Cichociemny Marian Jurecki
„Orawa”, który był pierwszym Cichociemnym, który zginął w okupowanej Polsce.
Jednocześnie odbyło się uroczyste odsłonięci pomnika pochodzących ze Stróż bohaterskich
żołnierzy II Wojny Światowej - rotmistrza Mariana Jureckiego oraz majora Romana Proszka.
Organizacją uroczystości zajmował się Komitet, w którego skład weszli: Senator RP
Stanisław Kogut, przedstawiciel IPN Michał Kalisz, oraz dyrektor Gimnazjum w Stróżach
Wiesław Szczepanek. Patronat nad uroczystościami objęła Fundacja im. Cichociemnych
Spadochroniarzy Armii Krajowej.
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16-17 czerwca - w tych dniach przedstawiciel Fundacji odbył wizytę rekonesansową do bazy
lotniczej w Brindisi gdzie planowane jest umieszczenie tablicy pamiątkowej poświęconej 152
Cichociemnym startującym stąd do okupowanego Kraju. Na miejscu odbyło się spotkanie z
komendantem Bazy i wstępnie ustalono miejsce i warunki instalacji tablicy pamiątkowej.
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21 czerwca przedstawiciele Fundacji wzięli udział w spotkaniu z właścicielem firmy
RENEKO, która podjęła się wykonania tablicy do Brindisi.
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Lipiec
11-12 lipca przedstawiciel Fundacji, obok kombatantów z Szarych Szeregów i AK wziął
udział w corocznych uroczystościach poświęconych „Akcji Koppe” w Krakowie, Udorzu,
Bydlinie, Chlinie i Ojcowie. Złożono kwiaty w miejscach pamięci i zapalono znicze.
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27 lipca w ramach przygotowania koncepcji renowacji pomnika SBS przedstawiciele
Fundacji wzięli udział w oględzinach pomnika Samodzielnej Brygady Spadochronowej na
Cmentarzy Wojskowym na Powązkach w Warszawie.
Sierpień,
1 sierpnia przedstawiciele Fundacji wzięli udział w obchodach rocznicy Powstania
Warszawskiego i złożyli wiązanki na grobach Cichociemnych na cmentarzu Wojskowym na
Powązkach oraz na Bródnie.
4 sierpnia odbyło się spotkanie przedstawicieli Fundacji z płk Wiesławem Trębickim ze
Związku Polskich Spadochroniarzy, celem spotkania było omówienie planów współpracy na
drugie półrocze 2015,
13-14 sierpnia przedstawiciele Fundacji wzięli udział w cyklu prezentacji podczas Festiwalu
Tajemnic na Zamku w Książu. Zaprezentowano historię powstania formacji Cichociemnych.

18 sierpnia odbyło się drugie spotkanie z firmą RENEKO, które miało na celu negocjacje
warunków wykonania tablicy do Brindisi.
24 sierpnia przedstawiciel Fundacji odbył sondażowe spotkanie z Burmistrzem i Wice
Burmistrzem Dzielnicy Białołęka w sprawie poszukiwania lokalizacji Centrum CC na terenie
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tej gminy – przedstawiona lokalizacja pomimo atrakcyjnego położenia (Dzielnica licząca
125tys mieszkańców) ze względu na zaproponowane przez władze Dzielnicy warunki nie
odpowiadają zapotrzebowaniu Fundacji.
Wrzesień
4-5-6 września przedstawiciele Fundacji wzięli udział jako współorganizator w uroczystym
otwarciu i zakończeniu II Biegu Cichociemnych w Sochaczewie.
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15 września na spotkaniu w JW. GROM z udziałem przedstawicieli Fundacji
po przeanalizowaniu warunków prawnych i organizacyjnych jakie występują we Wronowie
podjęto decyzję o zaprzestaniu wysiłków o pozyskanie tego dworu.

18-19 września przedstawiciele Fundacji odbyli wyjazd do miejsca urodzin Cichociemnego
Adama Boryczki w Wierzchosławicach, Tarnowa i Nowego Sącza. Złożono kwiaty oraz
zapalono znicze na grobach Cichociemnych: Ignacego Konstantego, Tadeusza Sokoła,
Mieczysława Kwarcińskiego, Jerzego Iszkowskiego. Zainicjowano opiekę Zarządu
Cmentarza nad zniszczonymi i opuszczonymi grobami Cichociemnych.
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22 września przedstawiciele Fundacji odbyli spotkanie z Prezesem firmy Próchnik SA w
celu nawiązania współpracy i pozyskania środków na główne projekty Fundacji: „Muzeum
Wirtualne Cichociemnych” oraz „Centrum Cichociemnych”
24-26 września przedstawiciele Fundacji wzięli udział w organizowanych przez
Nadleśnictwo Lwówek Śląski uroczystościach odsłonięcia tablicy poświęconej
Cichociemnemu Tadeuszowi Nowobilskiemu. Przedstawiciel Fundacji zaprezentował tam
historię formacji Cichociemnych, ponadto złożono kwiaty na grobie oraz nawiązano
współpracę z synem oraz wnukiem Tadeusza Nowobilskiego.
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29 września przedstawiciele Fundacji wzięli udział w złożeniu do grobu rodzinnego
na cmentarzu Bródnowskim prochów zmarłego w 2014 roku w USA Cichociemnego kpt.
Edmunda Marynowskiego.
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Październik
3-4 października przedstawiciele Fundacji wzięli udział w Pikniku Spadochronowym w
Wiśle, przedstawiciel Fundacji zaprezentował tam historię formacji Cichociemnych,

9 października w siedzibie Fundacji odbyło się spotkanie z synem Cichociemnego
kpt Edmunda Marynowskiego oraz jego bratankiem Wojciechem Marynowskim.
13 października przedstawiciele Fundacji wzięli udział w uroczystościach w Szkole im
Janka Bytnara ps. „Rudy” przy ulicy Małcużyńskiego w Warszawie.
13 października przedstawiciele Fundacji wzięli udział w pogrzebie Zdzisława Wulkiewicza
zasłużonego członka Związku Spadochroniarzy Polskich na cmentarzu Północnym w
Warszawie.
14 października przedstawiciele Fundacji wzięli udział odsłonięciu tablicy upamiętniającej
Cichociemnego Józefa Czumę ps „Skryty”, która odbyła się w Niepołomicach..
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15 października odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zarządu Cmentarza Wojskowego
na Powązkach oraz Urzędu Miasta st. Warszawy w związku z planem remontu pomnika
SBS.
28 października przedstawiciele Fundacji wzięli udział pogrzebie Cichociemnego mjr
Kazimierza Śliwy w Gdańsku.
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Listopad
1-2 listopada przedstawiciele Fundacji złożyli wiązanki oraz zapalili znicze na mogiłach
Cichociemnych na Cmentarzu Wojskowym i Cywilnym na Powązkach oraz Bródnie,

4 listopada przedstawiciele Fundacji wzięli udział w uroczystym złożeniu wiązanki na
Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Włoskich na Bielanach, wieczorem wzięli udział w
przyjęciu w Ambasadzie Włoch w Warszawie.
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8 listopada przedstawiciele Fundacji udali się do Poznania do Janiny Bystrzyckiej w celu
odebranie książek po Cichociemnym Przemysławie Bystrzyckim w darze dla Fundacji.
9 listopada przedstawiciele Fundacji złożyli wizytę u Cichociemnego pana Aleksandra
Tarnawskiego w Gliwicach, podczas, której przedstawiono panu Aleksandrowi stan obecny
działań Fundacji.
10 listopada w siedzibie Fundacji odbyło się spotkanie z zespołem roboczym z firmy
"Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania Itmed Sp. z o.o.", który
reprezentował Zarząd Firmy tematem spotkania było prowadzenie projektu Centrum
Cichociemnych. Omówiono wstępne warunki zarządzania projektem tego typu. Firma
przedstawiła swoje doświadczenia z zakresu zarządzania projektami nowoczesnych muzeów
multimedialnych.
11 listopada w siedzibie Fundacji odbyło się zespołem żołnierzy z US ARMY
na temat Cichociemnych. Żołnierze amerykańscy wykazali ogromne zainteresowanie historią
Cichociemnych i poprosili o umożliwienie spotkania z Aleksandrem Tarnawskim.
26 listopada przedstawiciel Fundacji zaprezentowała film dokumentalny Marka Widarskiego
w Szkole Podstawowej im Marszałka Piłsudskiego w Biadolinach Szlacheckich koło
Tarnowa, w tym dniu dr Krzysztof Tochman wygłosił prelekcje na temat Cichociemnego
Kazimierza Rzepki, który był uczniem tejże Szkoły.
Grudzień
3 grudnia - w tym dniu przedstawiciel Fundacji wziął udział w spotkaniu w Zarządzie
Terenów Publicznych na ulicy Podwale 23 w Warszawie, w sprawie organizacji Biegu
Cichociemnych w roku 2016 oraz umiejscowienia „ławeczki Cichociemnych” na terenie
Politechniki Warszawskiej. Ustalono dalsze kroki, a szczególności możliwość
przeprowadzenia Biegu w Warszawie w 2016 roku.
15-16 grudnia przedstawiciele Fundacji złożyli wizytę w Gminie Dębowiec aby omówić
zbliżające się obchody 75 rocznicy pierwszego zrzutu Cichociemnych do Kraju, które będą w
Dębowcu w lutym 2016 roku.
Podsumowanie.
Rok 2015 Fundacja zakończyła nawiązaniem licznych kontaktów ze szkołami, samorządami
oraz rodzinami Cichociemnych. Ponadto skutecznie wnioskowano o uchwalenie roku 2016
Rokiem Cichociemnych. Stanowiło to znakomity punkt wyjścia do działań w roku 2016.
Niestety nie udało się zrealizować głównego zamierzenia Fundacji czyli pozyskania terenu
ani partnera samorządowego pod budowę Centrum Cichociemnych. Projekt ten wymaga
nadal intensywnych wysiłków.
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Mimo poszukiwań i starań nie udało się pozyskać partnera do kompleksowej realizacji
Wirtualnego Muzeum Cichociemnych. Okazuje się, iż na rynku jest niewiele firm mających
potencjał do wykonania tak dużego przedsięwzięcia. Zadecydowano o dalszym poszukiwaniu
partnera.
Ze względu na planowane w Polsce wydarzenia (szczyt NATO oraz Światowe Dni
Młodzieży) zrezygnowano z przeprowadzenia w Warszawie Biegu Cichociemnych – projekt
ten odłożono na rok 2017, zadecydowano ponadto, że zostanie on powierzony profesjonalnej
firmie z zakresu „marketing sport-event”. Dokonano już wstępnego rozpoznania rynku tego
typu firm. Odnośnie instalacji tablicy w Brindisi ustalono, iż optymalnym terminem będzie
jesień 2016 roku.
Od czerwca 2015 do końca roku 2015, trwały w Fundacji intensywne dyskusje i spotkania
na temat koncertu w Filharmonii Narodowej z okazji nadchodzącej 75 rocznicy pierwszego
zrzutu Cichociemnych do okupowanego Kraju. W grudniu 2015 spotkania te uległy nasileniu
ze względu na konieczność rezerwacji Sali w Filharmonii, uzgodnienia terminu z
Reprezentacyjnym Zespołem Artystycznym Wojska Polskiego oraz przygotowania
scenariusza Koncertu.
Podobnie od czerwca 2015 do końca roku 2015, trwały spotkania i dyskusje na temat
możliwości ogłoszenie przez Sejm RP roku 2016 Rokiem Cichociemnych. W tym celu
przedstawiciele Fundacji spotykali się z przedstawicielami głównych ugrupowań
parlamentarnych. W rezultacie tych intensywnych starań i spotkań udało się w grudniu
przekazać Senackiej Komisji Historycznej oraz Wicemarszałkowi Senatu projekt stosownej
uchwały parlamentarnej. Dnia 22 grudnia 2015 Sejm RP uchwalił rok 2016 Rokiem
Cichociemnych. W roku 2015 Fundacja wsparła wydanie książki Mariana Podgórecznego pt.
„Góra –Dolina” partyzant niepokonany” wydanej przez wydawnictwo ASKON.
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