§ 1. Sprawozdanie Zarządu Fundacji „Bonum adipisci – Dążyć do dobra” za rok
2020
§ 2.
1) Fundacja „Bonum adipisci” – Dążyć do dobra, ul. Szkolna 31, 64-000 Turew,
www.bonum.adipisci.pl,

bonumadipisci@gmail.com,

12.07.2019; REGON 38387118100000

|

data

wpisu

NIP 698-185-40-05

do

KRS

|

KRS

0000794318
Skład ciał statutowych:
Emilian Prałat – prezes Zarządu
Stanisław Chłapowski – członek Zarządu
Henryka Kalwajtys-Wasielica – członkini Zarządu
Piotr Chłapowski – przewodniczący Rady
Krzysztof Chłapowski – członek Rady
Marcin Górski – członek Rady
Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:
1. dokumentowania i zachowywania spuścizny materialnej i niematerialnej związanej z
rodziną Chłapowskich oraz innymi rodzinami ziemiańskimi, w pierwszej kolejności z
obszaru Wielkopolski, ale również z terytorium Rzeczpospolitej i spoza jej granic;
2. gromadzenia pamiątek związanych z osobami wymienionymi w punkcie 1;
3. inicjowania, realizowania i koordynowania działań obejmujących prace renowacyjne,
konserwatorskie i zabezpieczające odnoszące się do spuścizny materialnej i
niematerialnej, jak również pozyskiwania na ten cel środków finansowych;
4. popularyzowania wiedzy na temat historii, dziejów, specyfiki, form działalności i
znaczenia ziemiaństwa zwłaszcza na obszarze współczesnych jak i historycznych granic
Rzeczpospolitej Polskiej;
5. promowania wiedzy z zakresu ochrony materialnych i niematerialnych dóbr kultury,
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zabytków, środowiska agroekologicznego i naturalnego;
6. współpracy z jednostkami samorządu wojewódzkiego, lokalnego, powiatami,
gminami, organizacjami religijnymi i pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i
organizacjami pożytku publicznego, o zbliżonym profilu działalności, w zakresie krótko
jak i długofalowych projektów i inicjatyw, służących realizacji celów statutowych,
szczególnie wymienionych w punktach 1-21;
7. edukacji w zakresie przedstawionym w punkcie 4;
8. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
9. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
10. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
11. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
12. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
13. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
14. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
15. wypoczynku dzieci i młodzieży;
16. turystyki i krajoznawstwa;
17. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji;
18. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
19. promocji i organizacji wolontariatu;
20. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
21. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego, w zakresie określonym w pkt 1-21.
2)

Formy i zakres działalności statutowej
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Wysiłek organizacyjny w roku 2020 zaowocował szeregiem aktywności, które
objęły:
A. W lutym otrzymaliśmy program prac konserwatorskich opracowany przez p.
Sabinę Figurniak z Muzeum Narodowego w Poznaniu dotyczący płyt epitafijnych
Karola Marcinkowskiego i Franciszka Chłapowskiego. Optymistyczne w
pierwszym

rzędzie

sygnały

ze

strony

Uniwersytetu

Medycznego

zainteresowanego partycypowaniem w renowacji tablicy Marcinkowskiego,
okazały się mylące. Uniwersytet nie wywiązał się z deklaracji, wobec czego
zawiesiliśmy realizację inicjatywy do czasu zebrania niezbędnych środków. Ks.
Trojan Marchwiak, proboszcz parafii, która włada obu epitafiami otrzymał od nas,
opracowany przez dra Prałata, wniosek o dotację na renowację, który wraz ze
wszelkimi załącznikami został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.
W roku 2020 Urząd dotacji nie przyznał, natomiast ks. Marchwiak niestety nawet
nas o tym nie poinformował, co pod znakiem zapytania stawia zasadność dalszej
współpracy wobec wyraźnie niewielkiego zainteresowania.
B. Za fundamentalny element działalności Fundacji i realizacji jej celów statutowych
należy uznać reorganizację archiwum Kopaszewskiego rodziny Chłapowskich.
Zakupiono bezkwasowe materiały archiwizacyjne (bibułę, teczki, kartony,
etykiety) i zreorganizowano układ archiwum. W chwili obecnej jest ono wstępnie
uporządkowane i zabezpieczone przed negatywnymi czynnikami.
C. W roku 2020 zrealizowaliśmy pierwszy etap renowacji nekropolii Chłapowskich
w Rąbiniu. Nie udało się zadania zrealizować samodzielnie wobec niemożności
występowania jako strona posiadająca prawo własności lub użytkowania
nekropolii, wobec czego zawarto umowę współpracy z Parafią p.w. św. Apostołów
Piotra i Pawła. Przygotowaliśmy również parafii wniosek o dotację złożony w
Starostwie Powiatowym w Kościanie. Dotyczył on dofinansowania renowacji
grobowca linii kopaszewskiej i opiewał na kwotę 15.000,00, z czego połowa sumy
miała pochodzić z dotacji Powiatu, drugą zaś połowę wyłożyła Fundacja
przekazując tę kwotę na konto parafii jako darowiznę, co było jedyną szansą,
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wobec faktu, iż to parafia była wnioskodawcą jako prawny właściciel obiektu.
Podpisaliśmy również trójstronną umowę, której trzecim sygnatariuszem była
Pracownia Konserwacji Zabytków Campo di Fiori. W ramach osobnej, dwustronnej
umowy między wspomnianą Pracownią a Fundacją sfinansowano renowację
kolejnych epitafiów i nagrobków: Zofii Koźmian, Dezyderego i Antoniny
Chłapowskich, Joanny księżnej Łowickiej i Aleksandra Koncewicza. Łącznie prace
pochłonęły ze środków Fundacji 13.500,00 zł. Problemem jaki ujawnił się w toku
realizacji zadania, była nieterminowość wywiązania się Parafii z określonego
umową terminu płatności za wykonane prace. Fundacja miała prawo do
wystąpienia o odsetki umowne. Ostatecznie zrezygnowaliśmy z dochodzenia
rekompensaty.
D. W maju otrzymaliśmy mikrogrant Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Gminy
Kościan w związku z chęcią realizacji projektu „Ze szkolnego albumu”. Wobec
braku zainteresowania nim ze strony dedykowanej grupy odbiorców, zwróciliśmy
przyznaną kwotę rozwiązując umowę za porozumieniem stron.
E. W lipcu wystąpiliśmy jako patron grupy nieformalnej, która pozyskała mikrogrant
na projekt pt. „Ocalić od zapomnienia anielski głos”. W ramach projektu
przygotowano około 20 minutowy film dokumentujący historię organów w
Racocie oraz ich renowację. W popularyzatorskim materiale pokazano jak
instrument jest zbudowany, jak działa, co wykonano w ramach renowacji. W
trakcie trwania projektu przybliżano ciekawostki związane z Firmą Bracia Walter,
która wykonała organy, jak również z nimi samymi. W ramach projektu
wolontariusze pomogli w demontażu piszczałek mając przy okazji szanse na
zapoznanie się ze specyfiką ginącego zawodu jakim jest organmistrzostwo.
Ogłoszono również konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat, pt.
„Muzyka wokół mnie”, w którym nagrodą był voucher na sesję fotograficzną.
Zwieńczeniem projektu był koncert organowy połączony z tegoroczną edycją Nocy
Muzeów. Jako wolontariusze wystąpili w nim dwaj organiści, skrzypek i
sopranistka. Celem projektu było zwrócenie uwagi na materialne i niematerialne
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dziedzictwo

kulturowe,

zwłaszcza

muzyczne

oraz

jego

popularyzacja.

http://bonum.adipisci.pl/projekt/
F. W sierpniu otrzymaliśmy wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Tarczy
Antykryzysowej.
G. Fundacja wsparła publikację książki „Miejsca i Sztuka. Czerwona Wieś”
poświęconej bocznej linii rodu Chłapowskich. Książka wydana została przez
Fundację i Archiwum Państwowe w Lesznie. Pozyskane przy tej okazji
egzemplarze zostały bezpłatnie przekazane członkom rodziny Chłapowskich,
instytucjom wspierającym wydawnictwo oraz zajmującym się regionalizmem.
Ponadto

uroczystość

promocji

książki

połączona

z

wydarzeniami

upamiętniającymi i popularyzującymi spuściznę tego rodu, jak również będąca
wydarzeniem o charakterze kulturalnym, została wsparta finansowo przez
Fundację. Przy tej okazji przeprowadzono szereg działań przybliżających profil
działalności Fundacji. Złożono również trzy wiązanki kwiatów pod pomnikami
ofiar walk z lat 1914–1945. http://bonum.adipisci.pl/promocje/

Projekt

zrealizowano dzięki pozyskaniu mikrograntu Stowarzyszenia Centrum Rozwoju
Gminy Kościan. W jego ramach i dzięki środkom własnym zorganizowaliśmy VI
edycję

pieszej

Kopaszewskiej

Drogi

Krzyżowej.

http://bonum.adipisci.pl/2020/09/07/vi-piesza-kopaszewska-droga-krzyzowa/
H. 15 sierpnia zorganizowaliśmy gminne obchody Święta Wojska Polskiego
połączone z rocznicą zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej. Organizacja
wydarzenia odbyła się po stronie Fundacji bez kosztowo dzięki pozyskaniu
mikrograntu

Stowarzyszenia

Centrum

Rozwoju

Gminy

Kościan.

http://bonum.adipisci.pl/2020/08/16/obchody-swieta-wojska-polskiego/
I. Z 31 lipca na 1 sierpnia zorganizowaliśmy „Noc Muzeów”. Była to jedyna w
Wielkopolsce i jedna z nielicznych w kraju tego rodzaju inicjatywa. Przy tej okazji
możliwe stało się wypromowanie Fundacji i zacieśnienie współpracy m.in. z
DANKO

Hodowla

Roślin

S.

A.

czy

Muzeum

Gorzlenictwa

w

Turwi.

http://bonum.adipisci.pl/noc-muzeow/
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J. Bezpośredni udział w wydarzeniach wymienionych w punktach powyżej, wzięło
udział około 800 osób, co w dobie pandemii i wielu obostrzeń, należy uznać za
spektakularny sukces i potwierdzenie sprawności logistycznej i operacyjnej, co
miało związek z faktem, iż wszystkie wydarzenia zorganizowano w reżimie
sanitarnym. Z kolei pośrednio – dzięki materiałom informacyjnym i
popularyzatorskim związanych z powyżej wskazanymi działaniami – udało się
nam dotrzeć do około 6.000 osób, co mogliśmy ustalić dzięki programom
statystycznych oferowanym przez media społecznościowe.
K. W październiku zostaliśmy zaproszeni do rocznicowego upamiętnienia
rozstrzelanych w 1939 roku mieszkańców Ziemi Kościańskiej. W ceremonii
składania kwiatów Fundację reprezentował dr Emilian Prałat.
L. Za sprawą prezesa Zarządu Fundacja zaistniała na szerszej płaszczyźnie za sprawą
kilku zaproszeń wystosowanych przez TVP Poznań do udziału w programach,
gdzie dr Prałat przedstawiany był w kontekście Fundacji. Ponadto ukazywały się
liczne artykuły prasowe, relacje radiowe i doniesienia internetowe dotyczące
naszych działań i inicjatyw.
M. 15 listopada 2020 roku odbyło się za pomocą platformy Microsoft Teams
połączone zebranie Rady i Zarządu Fundacji, na którym omówiono dotychczasową
działalność oraz przedstawiono plany na rok 2021 wraz z prowizorium
budżetowym.
N. Działalność, problemy i plany Fundacji omawiane były w ramach bieżących
kontaktów członków Zarządu.
Ogromnym

sukcesem

wizerunkowym

Fundacji

była

nagroda

Samorządu

Województwa Wielkopolskiego przyznana w konkursie „Działania proekologiczne i
prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” – XXI edycja
2020 roku, za projekt „5 minut z historią” – pięcioodcinkowy miniserial zrealizowany
wspólnie przez dra Emiliana Prałata i Filipa Bączkiewicza, a prezentujący dzieje epidemii
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na przestrzeni dziejów na terenie Ziemi Kościańskiej oraz historię Heleny Modrzejewskiej
(piąty odcinek). W ramach nagrody przekazano na konto Fundacji kwotę 16.000,00.

3) Fundacja w 2020 roku nie prowadziła działalności gospodarczej według wpisu do
rejestru przedsiębiorców KRS.
4) W 2020 roku podjęto uchwały, których odpisy znajdują się w załącznikach nie
podjęto.
a. Uchwała o przyjęciu przez Radę sprawozdania Zarządu z działalności
Fundacji za rok 2019 wraz z udzieleniem absolutorium.
b. Uchwała o przyjęciu prowizorium budżetowego na rok 2021.
5) W 2020 Fundacja uzyskała przychody w kwocie 48.293,79 zł. Pochodziły one z
darowizn od osób fizycznych w formie przelewu bankowego (19.270,20),
darowizn od osób fizycznych w formie wpłat gotówkowych (1585,57), dotacji
instytucji sektora publicznego (2500,00 Nadleśnictwo Kościan), dotacji na
realizację konkretnych działań projektowych (4.499,36), nagrody Samorządu
Województwa Wielkopolskiego (16.000,00), wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy
w ramach Tarczy Antykryzysowej (2651,00), wpłaty z portalu Zrzutka.pl (2.00).
6) W 2020 roku Fundacja poniosła wydatki na realizację celów statutowych
a. renowacja zabytków, obiektów o wartości historycznej, naukowej i
pamiątkowej – 13.500,00 (nekropolia w Rąbiniu)
b. projekt „Ocalić od zapomnienia anielski głos”
c. projekt „Czerwona Wieś i Kopaszewska Droga Krzyżowa – szlaki pamięci”
1500
d. i tu pewnie trzeba będzie wpisać te wszystkie elementy wg tego, jak je Pani
zaksięgowała
7) Na działalność administrację i obsługę księgową Fundacji poniesiono wydatki w
kwocie – 1700,00 zł, na działalność gospodarczą oraz pozostałych kosztów.
Wszystkie wydatki zostały opłacone z konta bankowego Fundacji.
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8) Fundacja w 2020 roku wobec czego punkty 7 a–e, g–j Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2011 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania
z działalności fundacji, nie mają zastosowania.
f) kwota zgromadzona na rachunku prowadzonym przez mBank nr 81 1140 2004
0000 3402 7900 6405 wyniosła na dzień 31.12.2019 – 25593,16 złotych.
9) Fundacja nie prowadziła w 2019 roku działalności zleconej przez podmioty
państwowe i samorządowe.
10)Fundacja była zobowiązania do złożenia za 2019 zeznania podatkowego CIT-8
wraz z informacją CIT-D, z tego obowiązku wywiązała się w ustawowym terminie.
11) Fundacja „Bonum adipisci” – Dążyć do dobra, ustanowiona na podstawie ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, jest instytucją obowiązaną w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215). Stosowne
oświadczenie – zgodnie z żądaniem – przedstawiliśmy Starostwu Powiatowemu w
Kościanie.
12) Fundacja nie przyjęła w 2019 roku płatności w gotówce o wartości równej lub
przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest
przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji.
§ 3. W roku 2019 nie przeprowadzano w Fundacji kontroli.

Emilian Prałat

Stanisław Chłapowski
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Turew, 25 marca 2020
Rada Fundacji „Bonum adipisci” – Dążyć do dobra

Zarząd Fundacji „Bonum adipisci” – Dążyć do dobra przedstawia Radzie Fundacji
sprawozdanie z działalności za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
Jednocześnie Zarząd wnosi o przyjęcie obu dokumentów oraz udzielenie Zarządowi w
drodze uchwały absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
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