
Sprawozdanie za rok 2021

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIALALNOSCI FUNDACJI GENERAL ELZBIETY ZAWACKIEJ

ARCHIWUMI MUZEUM POMORSKIE ARMII KRAJOWEJ
ORAZ WOJSKOWEJ SLUZBY POLEK

W TORUNIU ZA ROK 2021

I. DANE ORGANIZACJI:

1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres
Fundacja General Elzbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz
Wojskowej Sluzby Polek, ul. Podmurna 93, 87-100 Torun

2. Data wpisu w Krajowy Rejestr S^dowy i numer KRS-u
Data rejestracji: 06.09.2001, nr KRS 41692, data ostatniego wpisu: 10.09.2018 r.

3. REGON 870502736

4. Zarzijd Fundacji (imi? i nazwisko wedlug aktualnego wpisu w rejestrze s^dowym i adres
zamieszkania)

1. Prezes: Dorota Zawacka-Wakarecy
2. Sekretarz: Dorota Kromp

5. Rada Fundacji:
1. Przewodniczacy: Jan Wyrowinski (mgr inz., Torun)
2. Jozef Borzyszkowski (prof, dr hab., Gdansk)
3. Bogdan Chrzanowski (prof, dr hab., Gdansk)
4. Andrzej G^siorowski (prof, dr hab., Gdansk)
5. Miroslaw Golon (dr hab., prof. UMK)
6. Sylwia Grochowina (dr hab., Torun)
7. Andrzej Kola (prof, dr hab., Torun)
8. Janusz Marszalec (dr, Gdansk)
9. Katarzyna Minczykowska-Targowska (dr, Torun)
10. Janusz Olstowski (prof, dr hab., Torun)
11. Marcin Owsinski (dr, Sztutowo)
12. Waldemar Rezmer (prof, dr hab., Torun)

6. Komisja Rewizyjna:
1. Przewodniczaca: Anna Klobukowska (Torun)
2. Jaroslaw Klaczkow (prof, dr hab., Torun)
3. Maria Ciesielska (Torun)
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7. Pracownicy i wsp6lpracownicy (um. cywilno-prawne):
W roku sprawozdawczym Fundacja zatrudniala 22 osoby na um. o dzielo/zlecenie (w tym
wystapienia konferencyjne, autorstwo tekstow), oraz 3 osoby na um. o prac$:

1. Aleksander Biernacki (pracownik gospodarczy/pomoc kancelaryjna; um. o prac$, Vi
etatu)

2. Miroslawa Buczynska (wydawnictwa, um. zlecenie)
3. Maria Ciesielska (opracowywanie; um. zlecenie)
4. Wlodzimierz D^browski (wydawnictwa, sklad; um. zlecenie)
5. Edyta Falkowska (wydawnictwa; um. zlecenie)
6. Zuzanna Filarska-Kunicka (wydawnictwa; um. o dzielo)
7. Ewa Gawronska (pozyskiwanie, opracowywanie, prelekcje; um. zlecenie/um. o dzielo)
8. Andrzej G^siorowski (wydawnictwa, recenzja; um. o dzielo)
9. Miroslaw Golon (wydawnictwa, recenzja; um. o dzielo)
10. Radoslaw Gren (wirtualny spacer, um. o dzielo)
11. Sylwia Grochowina (wydawnictwa, recenzja, um. o dzielo)
12. Dorota Kromp (koordynacja projektow, um. zlecenie)
13. Natalia Lata (sekretariat, udostejmianie, koordynacja, pozyskiwanie, prelekcje; um.

zlecenie/um. o prac?)
14. Agnieszka Luczywek (um. o prac$, urlop macierzynski, media spol. um. zlecenie)
15. Janusz Marszalec (wydawnictwo-biuletyn; um. o dzielo)
16. Anna Mikulska (dzialy: Archiwum WSK, Muzealia - udost^pnianie, opracowywanie,

pozyskiwanie, wystawa, prelekcje; um. o dzielo/um. zlecenie)
17. Barbara Rojek-Penkala (dzial: Arch. WSK - pozyskiwanie, opracowywanie,

udostejmianie; um. o dzielo/um. zlecenie)
18. Anna Rojewska (dzial: Arch. WSK - pozyskiwanie, opracowywanie, udost^pnianie,

prelekcje, wywiady; um. o dzielo/um. zlecenie)
19. Dominika Siminska (wydawnictwo, um. o dzielo)
20. Elzbieta Skerska (dzial: Arch. Pomorskie - opracowywanie, digitalizacja, prelekcje;

wydawnictwo; um. o dzielo/um. zlecenie)
21. Sebastian Stanczyk (wydawnictwa, indeksy, um. zlecenie)
22. Karol Wakarecy (digitalizacja; um. zlececenie)

W celu realizacji zadan statutowych Fundacja wspolpracowala z nast^pujacymi firmami:
1. Biuro Tlumaczen. Agnieszka Chabros
2. Instytut Filmowy Unislawskiego Towarzystwa Historycznego
3. KMT. Uslugi dla nauki i edukacji. Katarzyna Minczykowska-Targowska
4. WZG. W^brzeskie Zaklady Graficzne

W roku sprawozdawczym Fundacja tez pozyskala srodki z PFRON na stworzone w 2016 roku
stanowisko pracy dla osoby niepelnosprawnej. Koszty wynagrodzenia tej osoby sq w ok. 79%
refundowane przez PFRON.
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5. Stazysci, praktykanci, wolontariat:

Wolontariat:
1. Bogdan Chrzanowski (Przewodnicz^cy Komitetu Redakcyjnego Biblioteki Fundacji)
2. Sylwia Grochowina (czlonek Komitetu Redakcyjnego Biblioteki Fundacji)
3. Ilona Graczyk (pomoc kancelaryjna)
4. Kromp Dorota (wiceprezes Zarz^du, koordynacja projektu)
5. Mateusz Kubicki (wydawnictwa-prawa autorskie)
6. Katarzyna Minczykowska-Targowska (czlonek Komitetu Redakcyjnego Biblioteki

Fundacji)
7. Sebastian Pawlina (wydawnictwo-prawa autorskie)
8. Wojciech Rakowski (wydawnictwo-prawa autorskie)
9. Jakub Woroncow (wydawnictwo-prawa autorskie)

10. Dorota Zawacka-Wakarecy (Prezes Zarzadu Fundacji oraz Przewodnicz^ca
Memorialu, nadzor nad projektami)

11. Monika Gasinowicz (Archiwum Pomorskie)

Czlonkowie Kola Przyjaciol Memorialu - do grona czlonkow MGMW dol^czyfy 4 osoby,
2 osoby zmarly. Lacznie Memorial skupia 255 osob.

II. CELE I ZASADY DZIALANIA

1. Cele statutowe fundacji
Fundacja sluzy popieraniu badan:
• historii Armii Krajowej na Pomorzu, utrwalaniu i upowszechnianiu historii, tradycji

i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej.
• dziejow wojskowej sluzby Polek i upami^tnianiu tradycji tej sluzby

2. Cele swe Fundacja realizuje poprzez:
• gromadzenie, opracowanie i udost^pnianie nie stanowiacych panstwowego zasobu

archiwalnego materialow archiwalnych, dokumentacji i muzealiow dotyczacych Armii
Krajowej na Pomorzu oraz wojskowej sluzby Polek

• gromadzenie publikacji dotyczacych pomorskiej AK oraz wojskowej sluzby Polek.
• gromadzenie i opracowywanie wspomnien i relacji zolnierzy AK z Pomorza oraz Polek

sluz^cych w wojsku
• udostepnianie gromadzonych materialow archiwalnych zainteresowanym, w szczegolnosci

historykom badaj^cym dzieje AK na Pomorzu oraz dzieje wojskowej sluzby Polek.
• gromadzenie, opracowywanie i udostepnianie wszelkiego rodzaju pamiatek typu

muzealnego po AK na Pomorzu i po wojskowej sluzbie Polek.
• gromadzenie i opracowywanie materialow dotyczacych dzialalnosci konspiratorow rodem

z Pomorza w ogolnopolskich strukturach oraz materialow dotyczacych srodowisk
konspiracyjnych po roku 1945.

• popularyzacj^ historii Polski, w szczegolnosci Polskiego Panstwa Podziemnego,
konspiracji pomorskiej i kobiet-zolnierzy, rowniez za pomoc^ nowatorskich technik w tym
produkcji filmowych

• wlasn^ dzialalnosc wydawnicz^ Biblioteki Fundacji i sprzedaz wlasnych wydawnictw
• prowadzenie badan naukowych w obszarze nauk humanistycznych z zakresu dziejow

Polski i Polakow
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III. CHARAKTERYSTYKA DZIALALNOSCI ORGANIZACJI POZYTKU
PUBLICZNEGO w okresie sprawozdawczym (realizacja celow statutowych), w tym
informacja o dzialalnosci wspieranej przez administrate publiczn^ w okresie
sprawozdawczym.

W roku 2021 Fundacja by realizowac swoje cele statutowe podje^a sie wykonania
nastepujacych zadan:

1) ,,UCHRONIC OD ZAPOMNIENIA ... zapomniane bohaterki i bohaterowie walk o
niepodleglosc Polski na frontach II wojny swiatowej". Projekt polroczny. Calkowity koszt:
55 960,00 zl dotacja: Gminy Miasta Torun: 35 000,00 zl, srodki wlasne Fundacji: 12 570,00
zl (wl. 6 550,00 zl + inne 6 020,00 zl), wklad osobowy: 8 390,00 zl Koordynacja: Dorota
Zawacka-Wakarecy, Natalia Lata
Projekt zostal zrealizowany w 100%. W ramach projektu:
• zgromadzono materialy aktowe do 80 nowych teczek osobowych. Lacznie na zbiory

fundacji sklada si? 9 720 teczek osobowych (A. WSK - 5 609, A. Pom. - 3 868, A.
Zagrody - 243). W liczbach sumarycznych uwzgledniono teczki do ktorych materialy
zgromadzono w ramach innych projektow. Powi^kszono o no we materialy zawartosc 90
teczek.

• indeksujac akta skladajace si? na zbiory fundacji oraz literature przedmiotu sporzadzono
ok. 1 330 kart rzeczowych (tzw. informacyjnych), do dzialu ikonograficznego przybylo 96
zdjec oryginalnych i kserokopii.

• przeprowadzono 15 kwerend pelnych i kilkadziesiat kwerend wstepnych, ktore wykonano
na podstawie zapytan listownych (glownie e-mailowych) i telefonicznych.

• zdigitalizowano i dodano 100 nowych teczek do Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki
Cyfrowej.

• zbiory udostepniono: A. Pom.- 21 razy, A. WSK - 3 razy, wypozyczono 2 wystawy, 10
muzealiow, 39 dokumentow,6 replik mundurow, podpisano 25 licencji na fotografie.

• przeprowadzono 6 prelekcji w formie online i tradycyjnej dla dzieci i mlodziezy
• przygotowano scenariusz i wirtualny spacer pokazujacy siedzib? Fundacji, jej zbiory i

informacje o dzialalnosci. Dostepny na stronie https://zwiedzanie.zawacka.pl/.
• na biezaco aktualizowano witryn? internetow^ www.zawacka.pl oraz media

spolecznosciowe Fundacji

2) ,,Testament Pani General... Upami^tnienie bohaterow i bohaterek II wojny
swiatowej". Projekt realizowany od 2 maja do 30 grudnia. Calkowity koszt: 73 450,00 zl,
dotacja Gminy Miasta Torun: 44000,00 zl, srodki wlasne Fundacji: 18450,00 zl, wklad
osobowy 11 000,00 zl. Koordynacja Natalia Lata, Dorota Kromp. Projekt zrealizowany w
100%. Pozyskano materialy archiwalne pozwalajace na utworzenie 80 teczek osobowych
skladajacych si? na Archiwum Pomorskie i Archiwum Wojskowej Sluzby Polek. W ramach
projektu wydano ksiazk? ,,Charkow-Katyn-Twer-Bykownia" pod redakcj^ Dominiki
Siminskiej.

3) ,,Miejsca pamifci, wydarzenia, bohaterowie, ktorym zawdzi^czamy niepodleglosc
Polski" - prelekcje, warsztaty i spacery historyczne. Calkowity koszt: 9 720,00 zl; dotacje:
Zarzad Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego 7 000,00 zl; srodki wlasne Fundacji -
1 720,00; wklad osobowy: 1 000,00 zl. Koordynacja: N. Lata, prelegenci i edukatorzy:
A. Luczywek, A. Mikulska, A. Rojewska, E. Skerska, N. Lata, dr E. Gawronska.
Projekt zrealizowano w 100%. Przeprowadzono nabor uczestnikow, przygotowano 3 grafiki
w celu promocji zadania. Zrealizowano 25 prelekcji i warsztatow historycznych w formie
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zaj§c tradycyjnych w siedzibie Fundacji, poprzez komunikator Teams oraz nagrania audio.
Zrealizowano 2 prelekcje wyjazdowe w wojewodztwie lodzkim. Odbyly si$ 2 spacery z
oprowadzaniem po Starym i Nowym Miescie pt ,,Walka o niepodleglosc w cieniu torunskich
kamienic. Sladami dzialan niepodleglosciowych na torunskim Starym i Nowym Miescie w
latach 1919-1945" trwajace ok. 2 godz. Kazdy zuczestnikow otrzymywal broszure^ z
zaznaczonymi punktami zwiedzania, krotkimi opisami i map^. Zostaly opracowane i
udost^pnione na stronie zawacka.pl 2 gry edukacyjne - Memory oraz puzzle z gen. Elzbieta
Zawacka. Glownym zadaniem warsztatow, prelekcji oraz spacerow bylo zwi^kszenie
swiadomosci i wiedzy na temat dzialan niepodleglosciowych Polakow zamieszkujq.cych
tereny Pomorza i Kujaw w latach II wojny swiatowej.

4) DZIALALNOSC WYDAWNICZA

Charkow-Katyn-Twer-Bykownia. Mariafy z sesji, pod redakcjq Dominiki Siminskiej.
Calkowity koszt: 12 500,00 zl, dotacja GMT w ramach projektu ,,Testament Pani General...".
Biuletyn. R.XXXII 2020 (NR 70). pod redakcja Janusza Marszalca. Calkowity koszt: 12 886,00
zl; dotacja Gminy Miasta Torunia 7 000,00 zl; srodki wlasne Fundacji: 3 760,00 zl; wklad
osobowy: 1 926,00 zl. W tym numerze Biuletynu zaznaczone zostalo 30 lat dzialalnosci
Fundacji. Stad wywiad z prof. Bogdanem Chrzanowskim zwiazanym z Fundacj^ od samego
jej poczatku, a jeszcze dluzej z prof. Elzbieta Zawacka^ Skrotowo i w liczbach pokazano 30
lat dzialan Fundacji i opatrzono fotografiami. Wsrod przyczynkow s^ artykuly poswi^cone
tematyce pomorskiej - zbrodnia na nauczycielach w Szpregawsku czy wspomnienie o prof.
Stefanie Raszei - ostatnim zolnierzu Gryfa Kaszubskiego ale tez nawiazanie do losow Jana
Bytnara ,,Rudego" i dziejow Polskiego Obozu Narodowo-Syndykalistycznego. Biuletyn
zawiera tez wybrane relacje uczestniczek Powstania Warszawskiego, aktualne informacje o
dzialalnosci Fundacji i realizowanych projektach historyczno-edukacyjnych, nowosci
wydawnicze.
Fundacja General Elzbiety Zawackiej jest w wykazie wydawnictw publikuj^cych
recenzowane monografie naukowe. Poziom 1 - 8 0 pkt, Unikatowy Identyfikator
Wydawnictwa- 24100, pozycja 141.

5) II KONGRES HISTORYKOW KONSPIRACJI NIEPODLEGLOSCIOWEJ.
BOHATEROWIE. Dwa tematy projektu realizewanego ze srodkow Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyzszego w ramach programu Dzialalnosc Upowszechniajaca Nauk§. Projekt
dwuletni na lata 2018-2020. Projekt Bohaterowie zostal zrealizowany w 100% w 2019 roku.
To przypomnienie i uhonorowanie pomorskich konspiratorow okresu II wojny swiatowej.
Celem bylo spopularyzowanie wiedzy naukowej na temat bohaterow dzialalnosci
niepodleglosciowej 1939-1947, ktorzy dzialali na terenie Polski i poza jej granicami, a
pochodzili z Pomorza i Kujaw.
Ze wzgledu na sytuacje epidemiczna^ zwiazana^ z wirusem Covid-19 II Kongres Historykow z
tematem przewodnim ,,Odwaga i odpowiedzialnosc. Konspiracja niepodleglosciowa w
Europie 1939-1945. Organizacja, ludzie, formy i metody walki", zaplanowany na 26, 27
listopada 2020 roku zostal przesunie/ty na rok 2021. Niestety i tym razem sytuacja
epidemiczna nie pozwolila na realizacj^ zadania. Za zgoda^ Ministerstwa odwolano realizacj?,
zwrocono srodki i podpisano porozumienie.
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8) PATRONATY, UROCZYSTOSCI, GREMIA DORADCZE

W ramach wspolpracy ze szkolami Fundacja patronowala, przekazywala nagrody ksiazkowe,
a pracownicy Fundacji brali udzial w jury badz udost^pniali siedzibie Fundacji na
uroczystosci wr^czenia nagrod nastejaujacych konkursow szkolnych:

• ,,Oni tworzyli nasza historic/' Konkurs historyczny im. gen. Elzbiety Zawackiej
(organizator: Marszalek Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego, XI edycja).

Fundacja tez organizewala i wspolorganizowala

• Obchody 112. rocznicy smierci gen. Elzbiety Zawackiej. Zlozenie kwiatow przy grobie na
cmentarzu Sw. Jerzego. 17.00 Msza sw. w Kosciele Garnizonowym.

• Organizewala uroczystosci urodzinowe gen. Elzbiety Zawackiej, ktore odbyly si§ 19
marca 2021 r. W siedzibie Fundacji mozna bylo takze podziwiac wystaw? prac
plastycznych w ramach Miedzyszkolnego Konkursu Historyczno-Plastycznego General
Elzbieta Zawacka - dzien z zycia Bohaterki. Konkurs odbywal si? pod Honorowym
Patronatem Prezydenta Miasta Torunia, organizewany przez SP nr 10 i FGEZ, adresowany
do uczniow klas 4-8 torunskich szkol.

• uroczystosci z okazji 77. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, Torun, 1.08.2021 r.
(wspolnie z UM Torun, Urz^dem Marszalkowskim i Stowarzyszeniem: Muzeum
Historyczno-Wojskowe w Toruniu)

• uroczystosci z okazji Dnia Polskiego Panstwa Podziemnego, Torun 27.09.2021 r.

Przedstawiciele Fundacji brali tez udzial w obradach gremiow doradczych:

• Rada Powiernicza Muzeum II Wojny Swiatowej (prof. Miroslaw Golon)
• Rada Muzeum Okr^gowego w Toruniu (Dorota Zawacka-Wakarecy)
• Komitet Ochrony Pamieci Walk i Meczenstwa przy oddziale IPN - KSZpNP w Gdansku

(dokumentalistka Elzbieta Skerska,)

9) DZIALALNOSC SEKRETARIATU: GOSCIE, KORESPONDENCJA

W celu realizacji celow statutowych z sekretariatu Fundacji wyekspediowano tradycyjn^
poczt^ 111 przesylek listowych. Zarejestrowano 342 listow, ktore wpfynejy do sekretariatu
Fundacji za posrednictwem poczty polskiej.
Na skrzynk^ e-mail Fundacji wplynelo ponad 1950 tys. e-maili od interesantow
i wspolpracownikow Fundacji. E-maili wyslanych ze skrzynki fundacyjnej zarejestrowano
ok. 1350.
Sprzedano ponad 210 egzemplarzy ksiazek, kilkaset rozdysponowano gratisowo.
Fundacj^ odwiedzilo ponad 600 osob (zwiedzaj^cy, uczestnicy prelekcji)

IV. DZIALALNOSC GOSPODARCZA

Fundacja nie prowadzi dzialalnosci gospodarczej.

V. KORZYSTANIE Z UPRAWNIEN W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

1) Zwolnienia z podatkow: dzialalnosc Fundacji nie podlega opodatkowaniu; zwolniona
z oplat podatkowych od nieruchomosci.
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2) Zwolnienia z oplat sadowych: zwolniona
3) Korzystanie z uprawnien do nabywania, uzytkowania wieczystego na szczegolnych

zasadach nieruchomosci Skarbu Panstwa:
4) Fundacja od 2006 r. korzysta z uzytkowania wieczystego budynku, ktory jest siedzib^

Fundacji.

VI. PODSUMOWANIE

Realizewanie statutewych zadan Fundacji w ci^gu calego ubieglego roku wiazaio si?
z wielkim zaangazowaniem pracownikow Fundacji. Zarzad Fundacji dzi?kuje Im serdecznie.

Zarzad Fundacji pragnie podkreslic, ze w swej dzialalnosci spotykal si? z zyczliwoscia
i poparciem wladz i instytucji, ktorym nalezy si? szczegolne podzi?kowanie.

Dzi?kujemy Urz?dowi Miasta Torunia z panem Prezydentem Michalem Zaleskim,
Radzie Miejskiej Torunia z jej przewodniczacym Marcinem Czyzniewskim na czele.

Dzi?kujemy Urz?dowi Marszalkowskiemu Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego i
panu Marszalkowi Piotrowi Calbeckiemu.

Dzi?kujemy wszystkim instytucjom i ofiarodawcom indywidualnym, ktorych pomoc
i dotacje uniozliwily nasz^ dzialalnosc.

Prezes

Dorota Kromp Dorota Zawacka-Wakar


