SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI MOJE WOJENNE DZIECIŃSTWO
ZA ROK 2013

Warszawa 2014 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 1999 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
– Teresa Stanek - Prezes Rady Fundacji
– Anna Oleszczuk – wiceprezes Rady Fundacji
– Kazimierz Baj – sekretarz Rady Fundacji
– Edward Tracewski – członek Rady Fundacji
– Kazimierz Rajski – członek Rady Fundacji
Zarząd Fundacji:
-

Eulalia Rudak - Prezes Zarządu
Julian Stola - Wiceprezes Zarządu
Wiesława Flisek – Skarbnik Zarządu
Stanisław Masny – Sekretarz Zarządu
Anna Zielińska - Członek Zarządu - Kierownik Biura
Teodozja Wróblewska - Członek Zarządu

Wobec ubytków(ubytek naturalny) w stanie liczbowym członków Rady i Zarządu Fundacji
wprowadzono nowych członków władz Fundacji, w początkach roku 201, po wypełnieniu
niezbędnych formalności wprowadziliśmy nowe osoby i dokonano odpowiednich zapisów
rejestracji w KRS
Fundacja w roku 2013 zaangażowała nową księgową Krystynę Sobczak, która podjęła się
prowadzenia księgowości 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:
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1) inicjowanie, organizowanie i wspieranie:
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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 2013 Fundacja wykonała następujące zadania:
1. Porządkowanie i niezbędna segregacja materiałów archiwalnych; odbywało się w każdy
czwartek. Wykonywały: Anna Zielińska – członek Zarządu Fundacji i Teodozja Wróblewska – wolontariuszka Fundacji. W roku sprawozdawczym wzbogacono zbiory o zdjęcia
archiwalne z czasów II wojny światowej pozyskane ze zbiorów Z. Gł. ZKRPiBWP, które
wymagają jeszcze segregacji i opisów.
2. Zarząd Fundacji pracuje w pełnym składzie 2 razy w tygodniu po cztery godziny.
Większość spraw jest rozstrzygana na bieżąco. Protokółowane posiedzenia Zarządu odbyły
się 7 razy w roku. Przyjęto 3 uchwały.
3. Szersze spopularyzowanie wydanych dotychczas wspomnień przez wprowadzenie ich na
stronę internetową. W ciągu roku 2013 wprowadzono wszystkie wydane tomy (18) „Moje
wojenne dzieciństwo” w formacie PDF i EPUB, oraz materiały 6 sympozjów.
Od otwarcia strony ciągle wzrasta zainteresowanie we wrześniu w roku 2013 było około
20000 wejść miesięcznie na stronę, w tym około 4000 z zagranicy.
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. W następnych latach będziemy się starać
o uzyskanie środków finansowych na wzbogacenie naszej strony zdjęciami spotkań, wystaw, współpracy z młodzieżą itp. oraz przygotowanie „wyszukiwarki”.
4. 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
emerytów i rencistów wypełniając im PIT. Są to jednak bardzo małe kwoty od niewielkich
rent i emerytur.
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5. Udział w XI Warszawskim Święcie Chleba
Dorocznym zwyczajem Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo współuczestniczyła w XI
Warszawskim Święcie Chleba organizowanym przez Centralną Bibliotekę Rolniczą na
Rynku Nowego Miasta 6 października 2013 r.
W tym roku nawiązaliśmy kontakt ze Szkołą Podstawową nr 224 której dzieci I Klasy
przygotowały z nauczycielką i Fundacją inscenizacje kilku piosenek, które „Babcie
i dziadkowie śpiewali gdy byli mali”. Inscenizacja była zaprezentowana na estradzie na
Rynku Nowego Miasta, uzyskała aplauz licznie zebranych mieszkańców zwłaszcza
piosenka „Jak praczki pracują...” i „Mało nas do pieczenie chleba” wykonana przez około
25 dzieci w czapkach piekarskich wykonanych z białej krepiny przez działaczki Fundacji
– Annę Oleszczuk i Marę Kodym.
6. Prowadzenie programu „Orędownicy Pamięci”
W roku 2013 kontynuowaliśmy odwiedzanie opuszczonych mogił poległych, zamordowanych lub zmarłych członków ruchu oporu, żołnierzy i dzieci wojny na cmentarzach
warszawskich:
- Stare Powązki – 6 grobów
- Powązki Wojskowe – 30 grobów indywidualnych, na kilkunastu mogiłach zbiorowych
ludności w tym dzieci z Powstania Warszawskiego, na t. zw. „Łączce” już częściowo
rozkopanej, na grobach przy pomniku ofiar smoleńskiej katastrofy, mauzoleum
więźniów obozów koncentracyjnych
- Bródnowski – 5 grobów indywidualnych, 2 mogiły zbiorowe
- Powstańców Warszawy na Woli – na mogiłach zbiorowych zapalono znicze, przy
pomniku „Polegli Niepokonani” złożono wiązankę i zapalono kilka zniczy.
- Północny – Wólka Węglowa – 8 grobów
Wszystkie groby zostały uporządkowane, 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 Liceum im. SS Zmartwychwstanek z Żoliborza z nauczycielką
Anną Mioduszewską. Teodozja Wróblewska opiekowała się grupą młodzieży. Udział
w spotkaniach na cmentarzach wzięła poetka Lidia Kosk ze swoją rodziną i zaprzyjaźnioną
młodzieżą z Mokotowa, także kombatanci i sympatycy: Wiesława Flisek, Anna Zielińska,
Eulalia Rudak, Tadeusz Kozieł, Julian Stola, Danuta Pastuszyńska i Kuba Grzywacz (17
latek- wnuk W. Flisek). Na Cmentarzu Wojskowym opowiadała Eulalia Rudak, która
przygotowała notki biograficzne, korzystaliśmy również z notek biograficznych Janiny
Czaplińskiej (nieżyjącej) o pochowanych na Starych Powązkach członkach Delegatury
Rządu Polskiego na Kraj. Wiązanki zrobiły ze sztucznych kwiatów: Anna Zielińska,
Danuta Pastuszyńska, Teodozja Wróblewska, Lidia Kosk, Pani Jagoda - wolontariuszka.
W 2013 roku młodzież objęła indywidualną opieką kilka grobów, które sama wybrała na
stałą opiekę.
„Dzieci-Wojna-Pamięć”
Drogi wypędzeń Warszawa 1944
Cztery grupy po około 20 osób przeszły ulicami Woli Ochoty, Starego Miasta
i Śródmieścia. Młodzież prowadzili: Elżbieta Sobczyńska na Woli, Stanislaw Soszyński na
Starówce, Róża Laurów na Ochocie, Krystyna Molak w Śródmieściu. Opowiadali z włas-
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nych przeżyć o tym co się działo w czasie Powstania Warszawskiego i podczas
wypędzania Warszawiaków z ich domów i z Warszawy
Potem odbyło się spotkanie integracyjne kombatantów i młodzieży. Tematem było
wypędzenie przez Niemców ludności cywilnej z Warszawy, a także wypędzeń Polaków
w tym dzieci z rodzinnych stron. przez okupantów (pogadankę na ten temat przygotowała
i przedstawiła Eulalia Rudak)
Na zakończenie odbył się koncert poezji przygotowany przez Lidię Kosk (poetkę),
a wykonany po koleżeńsku przez Mieszkańców Mokotowa z Dzielnicowego Centrum
Kultury. Dekoracją koncertu były zabytkowe (przedwojenne, zachowane w piwnicach)
duże wieloramienne lichtarze, był kawałek drutu kolczastego z ogrodzeń obozu. Na
zakończenie spotkania wręczono młodzieży książki, wręczono im także „Legitymacje
Orędownika Pamięci”, i zapinki biało czerwone z napisem Orędownik Pamięci i logo
Fundacji oraz logo Warszawy „Syrenka” Był także poczęstunek dla wędrujących ulicami
Warszawy i dla kombatantów.
7. Współpraca, z ZKRPiBWP Warszawa Śródmieście zgodnie z „Porozumieniem”.
Fundacja jak co roku wspomagała organizacyjnie „Program łagodzenia skutków
długotrwałego stresu wojennego dla kombatantów i ofiar wojny” poprzez
przygotowywanie spotkań okolicznościowych – historycznych i świątecznych i częściowe
sfinansowanie z pozyskanej m.in. na ten cel dotacji: w każdym spotkaniu uczestniczyło
około 40-50 osób, liczba uczestnikow uzależniona jest od sali. W roku 2013 prawie
wszystkie spotkania (ze względu na koszty) odbywały się w siedzibie ZKRPiBWP
Warszawa Śródmieście.
- spotkania świąteczne kombatantów: wielkanocne i wigilijne z koncertem kolęd
i pieśni śpiewanych na froncie przez aktorów, o których wspominali aktorka Teatru
Polskiego Ewa Makomaska i Kompozytor Zbigniew Rymarz (społecznie)
- odwiedziny u chorych najstarszych kombatantów (przygotowano i wręczono 70
upominków świątecznych)
- spotkania rocznicowe:
- Powstanie Styczniowe
- Wyzwolenie KL Auschwitz-Birkenau
- zakończenia II wojny światowej,
- Powstanie Warszawskie,
- napaść niemiecka na Polskę w 1939
- spotkanie integracyjne z młodzieżą szkolną, (tematem było wypędzenia i migracje
ludności cywilnej w II wojnie światowej. Połaczone spotkanie z „Drogami wypędzeń
Warszawa 44”
- Święto Niepodległości
Z okazji rocznic wydarzeń historycznych dotyczących walki, represji wojennych,
zwłaszcza na dzieciach. Przygotowywano gazetki na tablicy ZKRPiBWP Warszawa
Śródmieście z materiałów archiwalnych Fundacji. Wśród 9 gazetek w ciągu roku 2 były
poświecone archiwalnym materiałom ze „Szpilek” z lat 1963 – 1967 ofiarowanych przez
Stanisława Masnego ze zbiorów własnych. Gazetka jest dostępna dla wszystkich
organizacji mających siedzibę w tym samym domu i odwiedzających interesantów i gości.
Skarbnik Fundacji Wiesława Flisek prowadzi nieodpłatnie rachunkowość dla Zarządu
Dzielnicowego i kół ZKRPiBWP Warszawa Śródmieście.
Teodozja Wróblewska użyczała nieodpłatnie swojego samochodu i sama pomagała
przewozić różne rzeczy i materiały pomocne w pracy Fundacji.

5

8. Przekazanie nieodpłatnie wydawnictw:
W ciągu roku 2013 przekazywano około 350 egz. książek „Moje wojenne dzieciństwo”,
i innych wydawnictw Fundacji na wielu spotkaniach historycznych, koleżeńskich
i z młodzieżą.
9. Kilkanaście razy 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 nawet z zagranicą.
Nasza pomoc okazała się przydatna w przygotowaniu i udostępnieniu wywiadów
i materiałów do prac historycznych prof. Hanny Ulatowskiej z Teksasu, która referat
o osobach, które w dzieciństwie przeżyły gehennę w niemieckich obozach koncentracyjnych, a dziś pracują społecznie na rzecz swojego środowiska. Referat ten wygłosiła na
konferencjach w Anglii i w Austrii. Potaramy się o przetłumaczenie tego referatu na j.
polski, wydrukowanie go i umieszczenie na naszej stronie. Referat jest wydany w książce
w j. angielskim. Z naszej pomocy korzystała także poetka Lidia Kosk, dr Andrzeja Stawarz
– Zastępcy Redaktora Naczelnego czasopisma „ROTA” przeznaczonego dla Polonii
przekazano z naszych materiałów referat „O dzieciach wojny” Jacka Wilczura (za jego
zgodą).
Kilkakrotnie zwracali się do nas dziennikarze, żeby im wskazać osoby, które przeżyły
wojnę w dzieciństwie i zechcą opowiedzieć o swoich przeżyciach z tematu potrzebnego do
audycji radiowych i telewizyjnych.
Zadania Fundacji Moje Wojenne Dzieciństwo w 2013 roku wykonano środkami finansowymi Fundacji, pozyskanej dotacji m.st. Warszawy, Sympatyków, którzy niewielkimi
kwotami wspierali Zarząd Fundacji, a także tymi, którzy przekazywali 1% odpisu od podatku
oraz ogromnym wkładem pracy społecznej, bezinteresownej członków Rady i Zarządu,
pomocy Firmy „Irbis”, która wykonała wielką pracę za niewielkie środki, pomocy rodzin,
przyjaciół 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
Stanisław Masny – sekretarz Zarządu Fundacji
Anna Zielińska – Kierownik Biura Zarzadu Fundacji
Teodozja Wróblewska – członek Zarządu Fundacji
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