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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

Fundacji im Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej 

za okres od dnia  01.02.2013 r. do dnia 31.12.2013 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. RYNEK STAREGO MIASTA, nr 22/24, lok. 8, miejsc. WARSZAWA, 

00-272 

Adres poczty elektronicznej: bogdan.rowinski@gmail.com  

 

Aktualny adres do korespondencji:  Warszawa ulica Nowakowskiego 10/44 

 

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 

 

Podstawowe parametry finansowe Fundacji za  rok 2013 

 

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      0,00 

Koszty realizacji zadań statutowych   0,00 

 

Koszty na administrację: 

zużycie materiałów i energii    0,00 

usługi obce      546,00 

podatki i opłaty     0,00 

amortyzacja      0,00 

pozostałe koszty     0,00 

 

Nie było osób zatrudnionych w Fundacji, 

 

mailto:bogdan.rowinski@gmail.com
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Brak udzielonych pożyczek pieniężnych , gwarancji, poręczeń i innych  

zobowiązań związanych z działalnośc statutową. 

 

Środki pieniężne w banku    0,00   

Środki pienięzne w kasie    2.354,00 zł. na 31.12.2013r. 

 

Nie były składane żadne deklaracje w 2013, brak zobowiązań wobec  

instytucji podatkowych 

 

 

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).  

 

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,  
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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.  

 

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.  
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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.  

 

Opis działalności Fundacji  w roku 2013,  

 

 

Rok 2013 był poświęcony na zorganizowanie podstaw działalności Fundacji, nawiązywanie 

kontaktów oraz budowanie struktury. 

 

W tym czasie Fundacja wzięła udział w wielu wydarzeniach realizując swoje cele statutowe: 

 

Luty i marzec poświęcone na prace przygotowawcze do założenia Fundacji przygotowanie 

statutu oraz dokumentów do Sądu. 

 

12.04.2013 Spotkanie w Domu Sztuki na Ursynowie w ramach Tygodnia Pamięci, 

prezentacja filmy Marak Widarskiego Cichociemni referat pt Cichociemni – najlepsi z 

najlepszych wygłosiła Agnieszka Polończyk wnuczka CC Bolesława Polończyka  ps Kryształ 

 

22.04.2013 Wizyta w JW. GROM w celu omówienia zasad współpracy  

 

26.04.2013 Operacja WELLER7 Grabów nad Pilicą – Fundacja była głównym organizatorem i 

autorem scenariusza, 

 

29.04 2013 (Otwock) spotkanie z Janem Kamińskim podkomendnym Cichociemnego Józefa 

Czumy, 

 

7 05.2013 Spotkanie z reżyserem Markiem Widarskim w sprawie opracowania koncepcji 

nakręcenia 20 odcinków filmów dokumentalnych poświeconych Cichociemnym, 

  

19.05.2013 Zjazd Cichociemnych i ich Rodzin w Arkadach Kubickiego Zamku 

Warszawskiego – prezentacja planów Fundacji, 

 

19.05.2013 Dzień Cichociemnych na Ursynowie – prezentacja Fundacji, 

 

17.06.2013 spotkanie  z Ksawerym Dzitko  managerem zespołów Pono i Fu w sprawie 

koncertu „Historia Cichociemnych hip-hopem opowiadana” .Pomysł nie został zrealizowany  

ze względu na wycofanie się sponsorów.  
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10.07.2013 spotkanie z Markiem Widarskim na temat przygotowania koncepcji Muzeum 

Wirtualnego, 

 

1.08.2013 złożenie kwiatów na kwaterach Powstańców na cm Powązki w Warszawie, 

 

11.08.2013 wizyta w Piotrkowie Trybunalskim i złożenie kwiatów na grobie Adama Trybusa, 

 

15.09.2013 złożenie kwiatów na grobie CC Bolesława Polończyka w Myślenicach,  

 

Wrzesień kilka roboczych spotkań - Zapoczątkowanie prac na zaistnieniem Muzeum 

Wirtualnego Cichociemnych. Projekt realizowany ze środków Narodowego Centrum Kultury. 

W wyniku projektu powstały: kluczowy layout strony tytułowej oraz główna struktura 

portalu.  

 

19.09.2013 Spotkanie organizacyjne (R. Zych. M. Kulesza, K. Willman, A. Rowińska) na 

temat plany pracy Fundacji na 2014 i przygotowania Zjazdu Cichociemnych w 2014 roku.  

 

23.03.2013 wizyta w Garwolinie w miejscu zrzutu CC m.in. Romana Wiszniowskiego, 

spotkanie z panem Janem Wiszniowskim synem CC, 

 

27.09.2013 nagranie wypowiedzi CC Alojzego Józekowskiego, 

 

1.10.2013 uczestniczenie w święcie „Dzień Spadochroniarstwa”  w Jabłonnie, 

 

4.10.2013 spotkanie w Zespole Szkół w Opatowie i odwiedziny w domu CC mjr Jana 

Piwnika w Janowicach, 

 

7.10.2013 udział w odsłonięciu Pomnika Cichociemnych w Warszawie ulica Matejki 3, 

 

8.10.2013 opracowanie produktu turystycznego dla szkół w postaci wycieczek tematycznych 

jedno  i dwu dniowych opartych o szlak CC mjr Jana Piwnika (Ryszard Pasternak) 

 

9.10.2014 początek funkcjonowania profilu Fundacji na Facebook, 
https://www.facebook.com/pages/Fundacja-im-Cichociemnych-Spadochroniarzy-Armii-

Krajowej/383182601781242  

Obecnie 1565 polubienia tzw „like” 

 

10.10.2013 wizyta w Wysokim Kole (gmina Puławy) w celu zebrania informacji na temat 

Operacji Weller18 podczas, której zabił się CC Jan Serafin. Rozmowy z mieszkańcami, 

poszukiwanie świadków.  

 

23.10.2013 wizyta u CC Aleksandra Tarnawskiego w  Gliwicach (Anna Rowińska, Marek 

Kulesza), 

 

25.10.2013 Narodowe Centrum Kultury – spotkanie robocze na temat Muzeum Wirtualnego 

(R. Dąbrowski, L. Szymanowska, Agencja Galileo, M. Widarski, B. Rowiński) 

 

1.11.2013 złożenie kwiatów na grobach Cichociemnych na cm Powązki w Warszawie, 

 

https://www.facebook.com/pages/Fundacja-im-Cichociemnych-Spadochroniarzy-Armii-Krajowej/383182601781242
https://www.facebook.com/pages/Fundacja-im-Cichociemnych-Spadochroniarzy-Armii-Krajowej/383182601781242
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8-9.11.2013 Odsłonięcie tablicy poświęconej mjr Adamowi Trybusowi w Kościele 

Parafialnym w Zręcinie – Podkarpacie. (B. Rowiński, R. Zych) 

 

21.11.2013 Zebranie w Dzielnicy Ursynów na temat zagospodarowania terenu tzw „Górki 

Kazurki” przeznaczonego na Park Cichociemnych. Uczestnicy: kpt. T. Mika, mjr. S. 

Słomnicki, R. Zych, A. Rowińska, B. Rowiński, burmistrz J. Rogg, burmistrz W. 

Kołodziejski, M. Kulesza,  

 

22.11.2013 Narodowe Centrum Kultury – spotkanie robocze na temat Muzeum Wirtualnego – 

ustalenie zasad do briefu, harmonogram prac, omówienie sposobu rozliczenia do 24 grudnia 

2013(R. Dąbrowski, L. Szymanowska, Agencja Galileo, M. Widarski, B. Rowiński) 

 

7.12.2013 Wizyta u pani Bystrzyckiej w Poznaniu – żona CC Przemysława Bystrzyckiego (A. 

Rowińska, R. Zych) 

 

11.12.203 podpisanie umowy na wykonanie Muzeum Wirtualnego z Narodowym Centrum 

Kultury 

 

13.12.2013 Wigilia Fundacji w budynku PASTA, 

 

20.12.2013 przyjęcie prac wykonanych przez Galileo – Wirtualne Muzeum Cichociemnych 

 

 

Data sprawozdania 30 czerwca 2014    Zarząd Fundacji 

         

 

Rada Fundacji 

 


