SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI MOJE WOJENNE DZIECIŃSTWO
ZA ROK 2012

Warszawa 2013 rok

FUNDACJA MOJE WOJENNE DZIECIŃSTWO
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Wstęp
O Fundacji Moje Wojenne Dzieciństwo
00-021 Warszawa ul. Chmielna 15 I piętro pok. 103. (adres też do korespondencji)
Tel. 827 48 06 wt. i czw. godz. 13.00 - 15.00 ,
tel.. 838 40 47; 827 48 06; kom. 0 693 83 77 26;
e.rudak@neostrada.pl
Nie posiada jednostek organizacyjnych.
Fundacja MOJE WOJENNE DZIECIŃSTWO wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego dnia 18 listopada 2003 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy Wydział XVI Gospodarczy pod Nr 0000177984;
Posiada status organizacji pożytku publicznego (od 24.05.2004).
REGON nr 016157380-00018; NIP – 525-21-67-802.
Statutowym organem Fundacji Moje Wojenne Dzieciństwo jest Rada i Zarząd Fundacji;
Rada Fundacji
– Franciszek Skrzypek – Prezes Rady Fundacji (zmarł w styczniu 2013 r.)
– Teresa Stanek – wiceprezes Rady Fundacji
– Kazimierz Baj – sekretarz Rady Fundacji
– Janina Czaplińska – członek Rady Fundacji (zmarła 2012 r)
– Kazimierz Rajski – członek Rady Fundacji
Zarząd Fundacji:
– Eulalia Rudak – Prezes Zarządu
– Julian Stola – Wiceprezes Zarządu
– Anna Oleszczuk – Wiceprezes Zarządu (złożona rezygnacja z powodu długotrwałego
wyjazdu)
– Maria Filochowska – Sekretarz Zarządu (obłożnie chora)
– Wiesława Flisek – Skarbnik Zarządu
– Anna Zielińska – Członek Zarządu – Kierownik Biura
{Wobec ubytków w stanie liczbowym członków Rady i Zarządu Fundacji jesteśmy w trakcie
rozmów z kandydatami na nowych członków władz Fundacji, w początkach roku 2013
wprowadzimy nowe osoby do Fundacji i rejestracji w KRS.}
Fundacja w roku 2012 miała kłopoty, ponieważ zrezygnowała Jadwiga Radomska –
dotychczasowa księgowa. Zaangażowaliśmy nową księgową Krystynę Sobczak, która
podjęła się prowadzić księgowość Fundacji.
Celami statutowymi Fundacji są:
1) zbieranie dokumentacji, wspomnień i zapisów historycznych o losie i martyrologii dzieci czasu
wojny,
2) programy badawcze mające zachować pamięć o krzywdach jakie wojna wyrządza dzieciom
i dostarczanie tej wiedzy do różnych kręgów społecznych:
a) pielęgnowanie polskości i podtrzymywanie tradycji narodowej,
b) działanie na rzecz integracji europejskiej,
3) skupianie wokół idei Fundacji twórców, miłośników historii, przedstawicieli nauki
i wolontariuszy tej sfery działania w kraju i zagranicą,
4) popieranie i promocja działań na rzecz łagodzenia skutków stresu wojennego,
a) wyrównywanie szans rodzin i osób pokrzywdzonych działaniami wojennymi,
b) pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych i wojen.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) inicjowanie, organizowanie i wspieranie:
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a) gromadzenia wspomnień oraz dokumentacji dzieci z czasów wojny i dotyczących tych dzieci,
b) prac nad katalogowaniem i archiwizacją gromadzonych wspomnień i dokumentacji
najmłodszego pokolenia wojennego,
c) konferencji, seminariów i konwersatoriów, imprez i konkursów w kraju i zagranicą,
d) działalności propagatorskiej, wydawniczej i informacyjnej w zakresie obejmującym cele
Fundacji.
2) pozyskiwanie zasobów materialnych dla wykonania celów Fundacji.
3) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi
działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną
z organizacjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi wskazującymi zainteresowanie celami
Fundacji.

Czas trwania organizacji jest nieograniczony
Okres sprawozdawczy Fundacji obejmuje okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
Fundacja stosuje następujące zasady rachunkowości: Aktywa i Pasywa wyceniane są wg
zasad określonych ustawą z dn. 29.09.1994 r. O rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r.
Nr 76 z późn. zm.) W załączeniu Bilans, Rachunek wyników i informacja dodatkowa.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie jest wpisana do rejestru
przedsiębiorców. Działa nie dla zysku.
Fundacja prowadzi swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96 z 2003 r z późn.zm.)

W roku 2012 Fundacja wykonała następujące zadania:
1.

2.

3.

Porządkowanie i niezbędna segregacja materiałów archiwalnych; odbywa się w każdy
czwartek. Wykonują to Anna Zielińska – członek Zarządu Fundacji i Teodozja
Wróblewska – wolontariuszka Fundacji.
Szersze spopularyzowanie wydanych dotychczas wspomnień przez wprowadzenie ich na
stronę internetową,
Fundacja w ciągu roku 2012 uzyskała dużą pomoc poza finansową z Firmy „Irbis”, która
opłaciła roczne należności za hosting strony internetowej w portalu home.pl i społecznie
wprowadziła do internetu 12 tomów wspomnień „Moje wojenne dzieciństwo”
w formacie PDF i EPUB. Największą pracę społecznie wykonali dr Leszek Rudak i mgr
Małgorzata Rudak, którzy obiecali wprowadzić do internetu pozostałe tomy wspomnień.
Projekt graficzny strony wykonała społecznie mgr Ewa Baćmaga. Notki biograficzne
przysyłane przez autorów wspomnień też społecznie opracował dr Mariusz Krogulski.
Następne tomy będą wprowadzane sukcesywnie w 2013 roku. Serdecznie dziękujemy
Firmie „Irbis” i wykonawcom tego zadania. Fundacja częściowo przygotowała i opłaciła
skanowanie stron, które nie były na nośniku elektronicznym.
Od otwarcia strony ciągle wzrasta zainteresowanie we wrześniu od około 500 wejść do
około 3000 w grudniu.
Przewidujemy dalsze wzbogacanie strony, by pokazać całą pracę wykonaną w ciągu 13
lat społecznego działania Zarządu i wolontariuszy naszej Fundacji. Będzie to
spopularyzowanie okrutnych losów dzieci w czasie wojny. Jest to nasz protest przeciwko
wojnom na świecie.
W następnych latach będziemy się starać o uzyskanie środków finansowych na
wzbogacenie naszej strony zdjęciami spotkań, wystaw, sympozjów, współpracy
z młodzieżą itp.
Starania o uzyskanie odpisu 1% od podatku.
W miarę możliwości prosiliśmy o wpłaty na nasze konto. Rozdawaliśmy wydruki
naszego numeru KRS. Umieszczaliśmy także nasz numer na wydawnictwach,
popularyzowaliśmy nasze działania na spotkaniach z kombatantami. Wyręczaliśmy
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4.

5.

6.

emerytów i rencistów wypełniając im PIT. Są to jednak bardzo małe kwoty od
niewielkich rent i emerytur.
Udział w X Warszawskim Świecie Chleba
Dorocznym zwyczajem Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo współuczestniczyła w X
Warszawskim Święcie Chleba organizowanym przez Centralną Bibliotekę Rolniczą na
Placu Teatralnym dnia 7 października 2012 r. Fundacja wydała broszurkę o braku chleba
w czasie wojny „Dni znaczone kromką chleba” (500 egz.), rozdawano je razem z książką
„Moje wojenne dzieciństwo” (300 egz.) wśród zespołów ludowych z kraju i wśród
ludności warszawskiej. Fundacja zorganizowała koncert pt. „Pieśni i piosenki
dwudziestolecia międzywojennego w Warszawie” . Koncert społecznie prowadził i opowiadał ciekawostki sprzed wojny o Pl. Teatralnym Zbigniew Rymarz artysta,
kompozytor, archiwista dokumentacji warszawskich teatrów, kabaretów, kin itp.,
doskonały gawędziarz i akompaniator. Wystąpili m.in.
– śpiewak – Marek Ravski
– artysta i aktor komediowy – Wojciech Machnicki.
Prowadzenie programu „Orędownicy Pamięci”
W roku 2012 kontynuowaliśmy odwiedzanie opuszczonych mogił poległych,
zamordowanych lub zmarłych członków ruchu oporu, żołnierzy i dzieci wojny na
cmentarzach warszawskich:
– Stare Powązki – 9 grobów
– Powązki Wojskowe – 35 grobów w tym 5 dzieci, 3 mogiły zbiorowe, mauzoleum
więźniów obozów koncentracyjnych
– Bródnowski – 5 grobów, 2 mogiły zbiorowe
– Powstańców Warszawy na Woli – 5 grobów, 4 mogiły zbiorowe, pomnik
– Północny – Wolka Węglowa – 6 grobów
Wszystkie groby zostały omiecione, wytarte tablice, położono wiązanki i zapalono
znicze. Przy każdym grobie, czy w innych Miejscach Pamięci młodzież wysłuchała
informacji historycznej i biograficznej o poległych i zmarłych.
Udział wzięła młodzież szkół warszawskich (ZSzS nr 63, Gimnazjum nr 45, wnuki
kombatantów i dzieci nauczycieli. Towarzyszyli im nauczycielki: Anna Kobylańska,
Beata Degiel, Jagoda Zbrzeska, Teodozja Wróblewska (opiekunka grupy dzieci), poetka
Lidia Kosk, kombatanci Eulalia Rudak, Wiesława Flisek, Anna Zielińska, Tadeusz
Kozieł, Julian Stola, Danuta Pastuszyńska i Kuba Grzywacz (17 latek). Na Cmentarzu
Wojskowym opowiadała Eulalia Rudak, która przygotowała notki biograficzne, Janina
Czaplińska przygotowała notki o pochowanych na Starych Powązkach członach
Delegatury Rządu Polskiego na Kraj. (Niestety Janina Czaplińska obecnie już nie żyje).
Wiązanki zrobiły ze sztucznych kwiatów Danuta Pastuszyńska, Teodozja Wróblewska,
Lidia Kosk i Jagoda Zbrzeska. Część zniczy kupiły Teodozja Wróblewska i Jagoda
Zbrzeska.
W grudniu 2012 roku nawiązano poprzez T. Wróblewską kontakt ze szkołą na Bemowie
z klasy Pani Anny Mioduszewskiej – historyka. W następnym roku przyłączą się do
programu „Orędownicy Pamięci”
Współpraca, z ZKRPiBWP Warszawa Śródmieście zgodnie z „Porozumieniem”,
Fundacja wspomagała organizacyjnie„Program łagodzenia skutków długotrwałego stresu
wojennego dla kombatantów i ofiar wojny” poprzez przygotowywanie spotkań
okolicznościowych – historycznych i świątecznych i częściowe sfinansowanie
poczęstunku (kruche ciasteczka i soki). Skarbnik Fundacji Wiesława Flisek prowadzi
nieodpłatnie rachunkowość dla Zarządu Dzielnicowego i kół ZKRPiBWP Warszawa
Śródmieście.
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Podjęcie inicjatywy Muzeum Zabawek w Kielcach.
Wypożyczono nieodpłatnie do Muzeum Zabawek w Kielcach, następnie do Muzeum
Jeńców Wojennych w Opolu i Muzeum Niepodległościowego w Łodzi, z zasobów
Fundacji następujące materiały:
– zabawki robione przez dzieci w czasie wojny (dar plastyczki Aleksandry
Dmowskiej własne prace z czasu wojny, miała10 lat);
– ubranka 2 letniego Władysława Terleckiego, pocerowane i połatane, ale każde
podpisane gdyby dziecko się zgubiło;
– majteczki 10 letniej dziewczynki zrobione przez nią z bandaży;
– liczny zbiór książek do bibliotek muzealnych i do rozdawnictwa – wspomnień
dzieci „Moje wojenne dzieciństwo” materiały wystaw i sympozjów.
Materiały były włączone w kilkumiesięczne wystawy pt. „Moje szczęśliwe dzieciństwo
skończyło się 1 września 1939 roku” zorganizowane przez Muzeum w Kielcach, potem
w Opolu i następnie w Łodzi.
8. Przekazanie nieodpłatnie wydawnictw.
W ciągu roku 2012 przekazano zgodnie z życzeniem komplety wydawnictw Fundacji
składające się z 18 tomów wspomnień „Moje wojenne dzieciństwo”, 1 tomu opracowania
„Stres wojenny – skutki i ich łagodzenie”, materiały z 6 sympozjów i 5 wystaw i drobne
broszurki okazjonalne do:
– Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie;
– Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie;
– Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie;
– Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;
– Pełnomocnika Prezydenta Warszawy do „Zbiorów biblioteczki o dyskryminacji”.
– Przekazano także dwa komplety wydawnictw do dwóch szkół w Szwecji na prośbę
nauczycielek szkół polskich w Szwecji Krystyny Jaszczyńskiej Kusz i Anny
Uchman (córki nieżyjącego już kombatanta z koła nr 1 ZKRPiBWP Warszawa
Śródmieście). Kontakt pozyskany przez T. Wróblewską.
9. Kilkanaście razy w tym 2 razy z zagranicy (Canada, Niemcy), udzielono pomocy,
w nawiązaniu kontaktów osobom, które po przeczytaniu wspomnień w Internecie, na
naszej stronie, pragnęły skontaktować się z autorami wspomnień w sprawie miejsc
i osób, o których dany autor napisał w swoich wspomnieniach. W kilku przypadkach
doszło do wzruszających spotkań wspomnieniowych i korespondencji.
10. Nasza pomoc okazała się przydatna w przygotowaniu i udostępnieniu wywiadów
i materiałów do prac historycznych prof. Hanny Ulatowskiej, poetki Lidii Kosk, dr
Andrzeja Stawarza Zastępcy Redaktora Naczelnego czasopisma „ROTA”
przeznaczonego dla Polonii przekazano z naszych materiałów referat „O dzieciach
wojny” Jacka Wilczura (za jego zgodą), pomagaliśmy uzyskać kontakty z dziećmi
zamojszczyzny” (Janina Zelińska, Julian Mazurek) do reportażu redaktorki Oli
Wareckiej.
Nasza Fundacja współpracuje z Fundacją Polsko Niemieckie Pojednanie w tym:
– Anna Zielińska wyjechała we wrześniu na cztery dni do Berlina, skierowana przez
FPNP w ramach EVZ (Niemiecki Fundusz „Pamięć, Odpowiedzialność,
Przyszłość”) w celu udzielenia wywiadów o dzieciach urodzonych w niewoli
niemieckiej, o ich germanizacji i losach ich rodziców. Z Anną Zielińską, dzieckiem
urodzonym w Austrii w czasie wojny, odebranym matce i oddanym do niemieckiej
rodziny na germanizację, przeprowadzono wywiad dla lokalnej telewizji
niemieckiej w Berlinie. W październiku Anna Zielińska udzieliła wywiadu dla EVZ
w swoim domu w Warszawie na trudny, dyskusyjny temat czy należy się pomoc
finansowa osobom, które w dzieciństwie podlegały germanizacji.
7.
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– Eulalia Rudak brała czynny udział w Muzeum Ruchu Ludowego w Warszawie
w promocji książki „Berlin” wydanej przez Fundację Polsko-Niemieckie
Pojednanie. W książce tej jest wywiad z Eulalią Rudak 12 letnim więźniem
politycznym w obozie koncentracyjnym Auschwitz – Birkenau a potem
w Sahsenhausen filia w Blankenburgu koło Berlina, gdzie była skierowana do „SS
Baubrigade” na budowę barykady w Berlinie i do innych prac budowlanych.
Zadania Fundacji Moje Wojenne Dzieciństwo w 2012 roku wykonano:
– niewielkimi kosztami finansowymi Fundacji,
– ogromnym wkładem pracy członków Zarządu,
– pomocy Firmy „Irbis”
– pomocy rodzin, przyjaciół, sympatyków kombatantów i wolontariuszy.
Serdecznie wszystkim dziękujemy i mamy nadzieję, że uzyskali satysfakcję z pracy, która jest
przyczynkiem do historii dzieci polskich czasu wojny, o zachowaniu o nich pamięci, a także
tym, którzy przeżyli wojnę daje możliwość pozbycia się chociaż na chwilę ciężaru przeżyć
i wspomnień.
Podpisy członków Zarządu:
Eulalia Rudak – prezes Zarządu Fundacji
Julian Stola – wiceprezes Zarządu Fundacji
Wieslawa Flisek – Skarbnik Zarządu Fundacji
Anna Zielińska – Kierownik Biura Zarządu Fundacji
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