KRESY-SIBERIA

KRESY-SYBERIA

Dedicated to research, remembrance and
recognition of Poland’s citizens fighting for
freedom and survival in eastern Poland and
in forced exile during World War II.

Powołana do badania, upamiętnienia i uznania
obywateli polskich walczących o życie i wolność
w okresie II wojny światowej, w okupowanej
wschodniej Polsce i na uchodźstwie.

GENERATIONS REMEMBER • PAMIĘĆ POKOLEŃ
Fundacja Kresy-Syberia, Krakowskie Przedmieście 64/12, 00-322 Warszawa

T +48 22 211 88 88

Fundacja@Kresy-Syberia.org

Fundacja „Kresy-Syberia”
2014 r.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
FUNDACJI „KRESY-SYBERIA”
Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU
(WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM)
Warszawa, 3 grudnia 2015 r.

Nadzór nad merytoryczną działalnością Fundacji sprawuje
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Sprawozdanie sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.
(Dz. U. Nr 50, poz. 529 z późn. zm.) w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

- Sprawozdanie merytoryczne na 2014.docx

©2001-2015 Fundacja Kresy-Syberia / Kresy-Siberia Foundation

1/6

1. Dane Fundacji
1.1. Nazwa:
1.2. Adres siedziby:
1.3. Dane kontaktowe
a) tel.:
b) e-mail :
c) strona internetowa:
1.4. Informacje rejestrowe
a) Numer KRS:
Numer REGON:
Numer NIP:
1.5. Fundusz założycielski:
1.6. Rachunek bankowy:

FUNDACJA KRESY-SYBERIA
ul. Krakowskie Przedmieście 64 lok. 12, 00-322 Warszawa
+48 22 211 88 88
fundacja@kresy-siberia.org
www.kresy-siberia.org
0000326445 (data rejestracji: 23.03.2009 r.)
141782163
527-259-63-92
2500 PLN
BANK ZACHODNI WBK S.A. nr 08 1090 1030 0000 0001 1372 8484

2. Władze Fundacji
2.1 Organ Nadzorczy:

Prezes Fundacji, Stefan Wiśniowski

2.2 Skład Zarządu:

Anna Pacewicz, Przewodnicząca Zarządu
(od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.)
Tim Bucknall, Członek Zarządu
(od 09.05.2014 r. do 31.12.2014 r.)
Paulina Kasprowicz
(od 09.05.2014 r. do 31.12.2014 r.)
Członkowie zarządu którzy odeszli podczas okresu sprawozdawczego:
Aneta Hoffmann
(od 01.01.2014 r. do 07.01.2014 r.)
Krystyna Szypowska
(od 01.01.2014 r. do 30.07.2014 r.)
Mirka Wojnar
(od 01.01.2014 r. do 30.07.2014 r.)
Eva Szegidewicz
(od 01.01.2014 r. do 30.07.2014 r.)
Olivia Alford
(od 09.05.2014 r. do 08.10.2014 r.)

Z dniem 30 czerwca 2015 r. Zarząd uchwalił sprawozdanie Fundacji za rok 2014 – finansowe wraz z opisem
merytorycznych działań Fundacji.
Niniejsze sprawozdanie polega się na księgach rachunkowe prowadzonych przez biuro rachunkowe Fundacja
S.C. z siedzibą w Warszawie, ul. Tamka 34, NIP 527-255-30-98, z którą zawarła umowę stałej, kompleksowej
obsługi księgowej w dniu 19.03.2010 r. W dniu sprawozdania, Fundacja obecni prowadzi wewnętrzną kontrolę
nad księgami, z którego powodu, sprawozdanie finansowe może ulegać kilka poprawek.
3. Cele statutowe i ich realizacja
3.1 Cele Fundacji
Celem Fundacji jest inspirowanie, promocja i wspieranie badania, upamiętniania i upowszechniania na skalę
światową losów obywateli polskich w czasie II wojny światowej na terenach okupowanej Polski oraz na
wychodźstwie, a w szczególności :
a. objęcie obszarem zainteresowania Fundacji obywateli polskich mieszkających w Polsce przed i w
czasie wojny oraz ich losy na wychodźstwie w czasie i po II wojnie światowej;
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b. wstępnie skupienie się na doświadczeniach obywateli polskich dotkniętych sowiecką inwazją i
okupacją wschodnich terenów Polski, w tym nad ich późniejszymi losami;
c. ochrona pamięci o byłych Kresach Wschodnich II RP przed okupacją sowiecką oraz jako obszar
zamieszkany przez stulecia przez obywateli polskich różnych narodowości i wyznań;
d. wsparcie polskich obywateli przebywających na emigracji oraz ich potomków w poszukiwaniach
dotyczących losów ich rodzin, mających na celu poszerzenie ich wiedzy nt. ich polskich korzeni oraz
wzmocnienie ich więzi z narodem polskim;
e. wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polonii oraz Polaków z zagranicy z
Ojczyzną w dziedzinach: oświaty, nauki, kultury, religii, i gospodarki;
f. upowszechnianie w środowiskach polonijnych wiedzy o kulturze polskiej;
g. pogłębianie w Polsce wiedzy o Polonii i emigracji;
h. organizowanie różnych form promowania w świecie polskich i polonijnych osiągnięć naukowych i
kulturalnych.
Fundacja w okresie sprawozdawczym realizowała swoje cele w następujący sposób:
3.2 Informacje ogólne
Fundacja Kresy-Syberia z siedzibą w Warszawie została powołana do życia aktem fundacyjnym w dniu
25.11.2008 r. Jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła 23.03.2009 r.
Fundacja Kresy-Syberia ma swoje korzenie w grupie dyskusyjnej Kresy-Syberia, założonej w Internecie w 2001
r. przez Stefana Wiśniowskiego, syna Sybiraka zamieszkałego w Australii. Grupa zrzeszaj w swoich szeregach
mw. 1200 członków – Polaków rozsianych po całym świecie, którzy sami albo ich przodkowie pochodzili
z dawnych Kresów Wschodnich II RP i w większości przeżyli deportacje i więzienia pod okupacją sowiecką
w trakcie II wojny światowej. Członkowie Grupy Kresy-Syberia mieszkają głównie w Wlk. Brytanii, USA,
Kanadzie, Australii, a także w Polsce. Ich głównym celem od lat było upowszechnienie i upamiętnienie tych
tragicznych i mało znanych wydarzeń z historii Polski, a także lepsze poznanie lub wręcz odkrycie swoich
polskich korzeni.
Na dorobek Grupy Kresy-Syberia składają się m.in.: obszerna galeria unikalnych zdjęć pochodzących głównie od
Sybiraków mieszkających od czasów II wojny światowej na Zachodzie. Posiadamy ponadto obszerny zbiór
unikalnych dokumentów związanych zarówno z życiem naszych członków lub ich rodzin na Kresach
Wschodnich, jak i dotyczących ich późniejszych losów.
Członkowie naszej Grupy z Polski w znaczący sposób wspierają osoby zainteresowane odkryciem swych
polskich korzeni poprzez wnikliwe poszukiwania archiwalne na ich rzecz.
W trakcie swojej nieformalnej działalności Grupa Kresy-Syberia organizowała szereg spotkań tematycznych
dotyczących „Gehenny Wschodu” na Zachodzie. Było to możliwe szczególnie z uwagi na fakt, iż członkowie nasi
są także aktywnymi działaczami polonijnymi w swoich krajach a prowadzą organizacje i media polonijne.
3.3 Założenie Fundacji oraz Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia
Po latach działalności, w 2008 r. członkowie Grupy Kresy-Syberia postanowili oficjalnie zarejestrować w Polsce
swoją działalność. Fundacja Kresy-Syberia z siedzibą główną w Warszawie i oddziałami w głównych ośrodkach
polonijnych na świecie – w Wlk. Brytanii, USA, Kanadzie i Australii, w listopadzie 2008 r. przyjęła do realizacji na
rok 2009 ambitny plan utworzenia Wirtualnego Muzeum Kresy-Syberia na 70-tą rocznicę inwazji sowieckiej na
Polskę w roku 2009 , z wykorzystaniem środków pozyskanych za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” ze środków polonijnych Kancelarii Senatu RP uruchomiliśmy Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia.
Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia istnieje jedynie w Internecie, pragnąc tym samym wykorzystać możliwości
technologii elektronicznych i upowszechnić szerokim rzeszom osób w Polsce i za granicą (planowane są 2
wersje językowe : polska i angielska, następnie także rosyjska) losy obywateli polskich II RP w czasie II wojny
światowej, a w szczególności wpływ agresji sowieckiej na życie wielu tysięcy rodzin. Zamierzeniem twórców
Muzeum jest ukazanie wydarzeń historycznych poprzez wspomnienia osób – pamiętniki, fotografie, relacje audio
i video. Głównym celem Muzeum jest ukazanie wpływu, jaki miała okupacja sowiecka, na dalsze losy obywateli
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II RP, upamiętnienie Sybiraków i osób represjonowanych i stworzenie centralnego banku informacji o tych
wydarzeniach poprzez digitalizację materiałów źródłowych i pozyskanych dokumentów, będących zarazem
źródłem – niejednokrotnie dotąd nieujawnionych - informacji, jak i rzetelnej wiedzy.
Od 17 września 2009 r. Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia jest dostępne i gromadzi dane pod adresem
www.kresy-siberia.org. Obsługą informatyczną WMKS zajmuje się firma DigitalOne Sp. Z O. O. (dawna Momint).
3.4 Konferencja „Pamięć Pokoleń” 2014
Fundacja zorganizowała swoją pierwsza międzynarodowa konferencja w Warszawie w dniach 17-19 września
2014 roku w celu upamiętnienia 75. rocznicy inwazji Polski przez Sowietów. Konferencja „Pamięć Pokoleń”
odbyła się pod Patronatem Honorowym Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, Ministra Spraw Zagranicznych
(MSZ), Radosława Sikorskiego oraz szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
(UDSKiOR), Jan Stanisław Ciechanowski. W konferencji wzięli udział 160 delegatów – przedstawiciele kraju oraz
Polonii z Australii, Kanady Nowej Zelandii, Południowej Afryki, USA, i Wielkiej Brytanii. Spotkania tworzyły
mosty porozumienia i współpracy pomiędzy Polakami, których pokolenie doświadczyło wojnę i pomiędzy
Polakami, którzy mają wspólne korzenie rodowe, ale którzy się znaleźli rozsiani nie tylko po całej Polsce, ale po
całym świecie z powodu wojny. Dodatkowo, tworzyły się mosty porozumienia i współpracy pomiędzy
organizacjami, które się zajmują pamięci przeszłości, aby wybudować lepszą wspólną przyszłość.
Liczba uczestników konferencji dołączyli się do 15.000 uczestników XV Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru
w Białymstoku na tydzień przed konferencją. W dniu 17 września, uczestnicy konferencji przyłączyli się z
członkami Zwazku Sybiraków na marsz 1 km wzdłuż warszawskiej aleii generała Andersa, od Pomnika Bitwy o
Monte Cassino do Pomnika Poległych i Pomordowanych na Wschodzie, gdzie dołączyli do uroczystości.
Konferencję otworzył w gmachu Senatu, Stanisław Karczewski, wicemarszałek Senatu RP, przedstawiały
Bogdana Borusewicza, Marszałka Senatu RP oraz założycielskiego Patrona Honorowego Wirtualnego Muzeum
Kresy-Syberia. Stefan Wiśniowski, Fundacja Kresy-Syberia Prezydent mówił także o 13 lat misji Kresy-Syberii.
Wystąpienia specjalne zostały również wykonane przez Artura Nowaka-Far, podsekretarza stanu
reprezentujących Radosława Sikorskiego, Ministra Spraw Zagranicznych (MSZ), jak również przez Jana
Sobolewskiego, specjalnym doradcą reprezentującym Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych (UDSKiOR), Jan Stanisław Ciechanowskiego.
Wybitni prelegenci w drugim dniu konferencji byli historyk Roger Moorehouse, reżyser Wanda Kościa i autor
Anne Applebaum. Pani Kościa wyświetliła swój nowy film, „Mój wróg, Mój Przyjaciel” („My Enemy My Friend”) na
temat pamięci o rzezi wołyńskiej. Wyświetlone także był film Zosi Turkiewicz, „Niegdyś Moja Matka” („Once My
Mother”) oraz film Piotra Uzarowicza, „Żona Oficera” („The Officer’s Wife”).
Trzeci dzień konferencji poświęcony był głównie na dyskusję propozycji przyszłych projektów, które miały na celu
badanie, dokumentowanie i upowszechnianie historii ludzie z Kresów w czasie wojny i po wojnie. Jedenaście
unikalnych, interesujących projektów zostało zgłoszonych przed Konferencję do Zespołu Projektów i po długich
obradach, dziesięć z nich wybrano do prezentacji i dalszego opracowania.
Ponieważ nie wszyscy liderzy projektu mogli uczestniczyć w konferencji, siedem prezentacje zostało
wykonanych podczas samej konferencji. Poniższe projekty zostały przedstawione i opracowane na konferencji:
1. Wpływy Międzypokoleniowe - Elisabeth Martineau (Francja), Nina Finbow (Anglia),
2. Sybirskie Dzieła - Adrian Palka (Anglia), NB projekt połączony z "Wpływy Międzypokoleniowe".
3. "Jestem Polakiem" (Jestem Polakiem) Kazachstan Film - Dimitri Panto (Kazachstan).
4. Wirtualny Mur Honoru - Stefan Wiśniowski (Australia), Marek i Iwona Kranson (Anglia)
5. Polscy uchodźcy w Afryce - Stefan Szewczuk (Republika Południowej Afryki)
6. Katyń 2.015 - Olivia Alford (Anglia)
7. Tura gułagów - Alexandra Everist (USA)
Poniższe trzy projekty nie były omawiane na konferencji, ponieważ ich mistrzowie nie mogli uczestniczyć, ale
będą kontynuowane z mistrzami:
8. Wyprawa rowerowa na Syberię - Ewa Dembek (Anglia)
9. Osiedla powojenne - Agata Błaszczyk (Anglia)
10. "Trzy Pokolenia" Kresowe, wystawa plenerna - Grażyna Tydda (Australia)
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3.5 Programy merytoryczne
W 2014 r. Fundacja wykonała ważny pogram edukacyjny do nauki historii Polski XX W. dla szkół polskich poza
granicami kraju (współpraca z Polonią z Australii i Wielkiej Brytanii), fundowany przez MSZ.
Fundacja także wykonała w 2014 r., wystawę specjalną Wirtualnego Muzeum Kresy-Syberia, przygotowana
Przez Annę Pacewicz z członkami Polonii w Anglii i w Australii, a zafundowana przez MC Corporation Heritage
Trust.
Jednocześnie, pod kierownictwem Ireny Lowe z Wellington, Fundacja rozwinęła w 2014 r., nowy pokój w galerii
muzealnej na temat w Nowej Zelandii, aby zaznaczyć 70-ą rocznicę przybycia „Dzieci Pahiatuły” do Nowej
Zelandii,
3.5. Działalność gospodarcza
Fundacja prowadziła sprzedaż audiobooków na płytach CD, pt. „Dziadek i Niedźwiadek”, za pośrednictwem firmy
SztukaAudiobooka Sp. z O.O.
4. Finansowe aspekty działalności
4.1. Sposoby finansowania działalności
Większość prac Fundacji realizowana była nieodpłatnie. Niezbędne koszty na działalność bieżącą zostały
pokryte z uzyskanych przychodów, na które składają się miedzy innymi: składki członkowskie, darowizny,
dotacje oraz wpływy z działalności statutowej fundacji.
4.2. Informacja o uzyskanych przychodach
Łączna kwota przychodów Fundacji w 2014 roku wyniosła:
Struktura przychodów fundacji:
- Inne przychody określone statutem:
- Przychody netto z działalności gospodarczej:
- Przychody finansowe:
4.3. Informacja o poniesionych kosztach
Łączna kwota kosztów Fundacji w 2014 roku wyniosła:
Struktura kosztów fundacji:
- działalność statutową:
- koszty administracyjne:
- koszty finansowe:

96.831,86 PLN
92.252,19 PLN
4.579,67 PLN
12,84 PLN
85.612,38 PLN
37.638,36 PLN
47.680,27 PLN
293,75 PLN

4.4. Informacja o zatrudnieniu i o kosztach zatrudnienia
Fundacja nie zatrudniała pracowników. Fundacja zatrudniła jednak zleceniobiorcę, Paulinę Kasprowicz, od
01.03.2014 r. do 05.12.2014 r. Koszty wynagrodzenia Pauliny Kasprowicz wyniosły 27.950,00 PLN, plus zasiłki
społeczne w sumie 5.004,72 PLN. Zleceniem Pauliny były:
a. Zarządzenie programowe: w tym Wrześniowa konferencja „Pamięć Pokoleń 2014", program trasy
koncertowej z współpraca z Katy Carr oraz zaplanowanie i zarządzanie wystawy na planszach w
Cassino, i Multimedialny program edukacyjny "Historia Polska XX wieku", w tym koordynację
tłumaczenia ba polski materiałów szkoleniowych oraz wsparcie w zakresie tworzenia, wdrażania i
promocji programu jak zarządzone.
b. Obowiązki ogólne: Ściśle współpracować z Prezesem Fundacji, członkami Zarządu oraz z personelem,
wolontariuszami, partnerami i sponsorami Fundacji w celu planowania i koordynowania głównych
wydarzeń w Polsce i za granicą.
c. Obowiązki administracyjne: Zarządzać administrację finansową i operacyjną Fundacji
d. Rozwój fundacji: Tworzyć i wykonać plany rozwoju stosunków i partnerstw, z kluczowymi ludźmi z
dziedzinach rządowych, historyków, mediów, i politycznych Polsce
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4.5 Wynik finansowy roku
Rok obrotowy zakończył się zyskiem, który w całości zostanie
przeznaczony na cele statutowe Fundacji

11.232,32 PLN

4.6. Informacja o środkach finansowych
Na dzień 31 grudnia 2014 r. na środki finansowe wyniosły:

51.878,27 PLN

4.7. Wartość aktywów
Na początku okresu sprawozdawczego:
zaś na końcu okresu sprawozdawczego:

13.242,03 PLN
177.178,31 PLN

5. Pozostałe informacje
W 2014 r. Fundacja:
a. nie była organizacją pożytku publicznego,
b. nie prowadziła działalności gospodarczej,
c. nie udzieliła pożyczek pieniężnych,
d. nie nabyła obligacji, nie objęła udziałów oraz nie nabyła akcji w spółkach prawa handlowego, vnie nabyła
nieruchomości,
e. nie wystąpiły zobowiązania podatkowe i ubezpieczeniowe związane z zatrudnieniem pracowników.
W 2014 roku w Fundacji nie przeprowadzono żadnej kontroli.

…………………………………….
Przewodnicząca Zarządu

……………………............
Prezes Fundacji

Sprawozdanie sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z dnia 22 maja 2001 r.)
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