Sprawozdanie z działalności Fundacji im. ks. A. Fedorowicza „Przyjaciele Alego”
w okresie 01.08.2018 r. – 01.10.2019 r.
W wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym wolontariusze Fundacji
realizowali przede wszystkim podstawowy cel statutowy Fundacji, którym jest
szerzenie pamięci zmarłego w opinii świętości pierwszego Proboszcza Parafii
w Izabelinie ks. Aleksandra Fedorowicza. Osoby, zaangażowane w bezinteresowną
pracę skoncentrowane były przede wszystkim na kontynuowaniu działalności
kościelnej i społecznej, a szczególnie działalności na polu miłosierdzia – Patrona
Fundacji – ks. Alego czyli pomocy osobom cierpiącym, biednym, uzależnionym od
alkoholu oraz współuzależnionym rodzinom, pomocy prawnej i psychologicznej
znajdującym się w trudnej sytuacji, a także organizowaniu życia duchowego
i profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży.
W prace na rzecz Fundacji włączeni są przede wszystkim mieszkańcy Parafii św.
Franciszka z Asyżu w Izabelinie, ale także osoby spoza Parafii, dla których ważna
jest osoba ks. Aleksandra Fedorowicza oraz kontynuacja dzieł miłosierdzia, które on
zapoczątkował.
Zarówno Zarząd jak i Rada Fundacji sprawują swoje funkcje nieodpłatnie. Regularne
konsultacje adwokackie, psychologiczne oraz wsparcie osób uzależnionych i ich
rodzin prowadzone są w ramach wolontariatu. Również obsługa biura Fundacji,
administracyjna, księgowa, prawna, informatyczna, komunikacja oraz koordynacja
i organizacja projektów są wykonywane w ramach wolontariatu.
Fundację podobnie jak we wcześniejszym okresie sprawozdawczym wspiera swoim
czasem i pracą około 15 osób w trybie stałym.
DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI W OKRESIE: 01.08.2018 r. – 01.10.2019 r.
Dla członków Fundacji i wszystkich jej sympatyków organizowane były
przynajmniej dwa razy w miesiącu spotkania formacji duchowej. Składały się one
z cichej adoracji Najświętszego Sakramentu i w zależności od planu – rozważaniu
Słowa Bożego i wspólnego dzielenia się nim oraz rozważaniu tekstów ks. Aleksandra
Fedorowicza. W spotkaniach uczestniczyło zazwyczaj kilka, kilkanaście osób.
Niekiedy Formacja duchowa członków Fundacji kształtowała się w kierunku
duchowości maryjnej i franciszkańskiej (zgodnie z profilem duchowym parafii
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w Izabelinie, nakreślonym przez ks. Aleksandra Fedorowicza). Rozważane było
przede wszystkim Słowo Boże, a także refleksje oparte na Ćwiczeniach Duchownych
św. Ignacego Loyoli.
Fundacja realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie działalności tzw.
systematycznej/ciągłej oraz realizację projektów „jednorazowych”. Każdego
miesiąca w okolicach 16 odprawiana jest także Msza św. o rychłą beatyfikację
Patrona Fundacji.
W ramach działalności stałej Fundacja poprzez swoich wolontariuszy organizuje
i prowadzi:
1/ cotygodniowe spotkania grupy wsparcia dla osób z chorobą uzależnienia od
alkoholu – wsparcie adresowane jest również dla współuzależnionych rodzin tychże
osób
2/ przynajmniej raz w miesiącu dyżury adwokackie dla osób potrzebujących
znajdujących się w trudnej sytuacji osobistej i rodzinnej
3/ comiesięczne porady psychologiczne dla osób w potrzebie
4/ cotygodniowe warsztaty pisania ikon – warsztaty prowadzone są od października
2017 r.
W omawianym okresie sprawozdawczym Fundacja zrealizowała następujące projekty:
18-25.08.2018 r. – Fundacja wspólnie z Misją św. Teresy zorganizowała wyjazd
rekolekcyjny dla dzieci i młodzieży do Krynicy Górskiej. Opiekę duchową nad
uczestnikami sprawował poprzedni prezes Fundacji i jednocześnie opiekun Misji św.
Teresy w Polsce ks. dr Ludwik Nowakowski. Dzieci i opiekunowie każdego dnia
mieli możliwość m.in. uczestnictwa we Mszy św., lekcjach pisania ikon oraz
wędrówkach po malowniczych górach.
7.10.2018 r. – Przygotowanie i prezentacja skromnego stoiska Fundacji w trakcie
święta Parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie. Celem aranżacji stoiska była
przede wszystkim popularyzacja pierwszego proboszcza parafii – ks. Aleksandra
Fedorowicza poprzez rozpowszechnianie myśli duszpasterza i przybliżanie życiorysu
zainteresowanym. W Kościele prezentacja ikon wykonanych w trakcie warsztatów
organizowanych przez Fundację w ramach Izabelińskiej Szkoły Ikon.
7.10.2018 r. - Projekcja filmu o Św. Siostrze Faustynie Kowalskiej w reż. Jacka Bąka
w Centrum Kultury Izabelin. W pokazie udział wzięło około 30 osób. Przed projekcją
popularyzacja osoby ks. Alego, a także możliwość wylosowania jego myśli do
indywidualnego rozważania.
9.10.2018 r. – Premierowa prezentacja na stronie www.przyjacielealego.pl filmowej
relacji z AliRun 2018 przygotowanej przez wolontariuszy Fundacji.
24.10.2018 r. - Akcja "Postcards to Ali" w Szkole Podstawowej. Konkurs plastycznojęzykowy w którym uczniowie przekazywali prace plastyczne do nauczycieli
koordynujących projekt. Były to kartki o różnej tematyce adresowane do ks. Alego.
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31.10.2018 r. - Bal Wszystkich Świętych „Holy Wins”. Jego pomysłodawcą kilka lat
temu był ks. J. Jastrzębski. Fundacja wspiera projekt od początku.
7.11.2018 r. – Początek cyklicznych spotkań promujących medycynę, zdrowy styl
życia i program zdrowia wg. Św. Hildegardy. Raz na miesiąc (ewentualnie półtora)
prowadzone były wykłady Harmonia ducha i ciała wg św. Hildegardy.
8.12.2018 r. – I Rocznica zawierzenia Fundacji Niepokalanemu Sercu Maryi.
Uroczysta Msza św. w Niepokalanowie oraz wspólna Adoracja Najświętszego
Sakramentu w Kaplicy Wieczystej Adoracji.
12.01.2019 r. - 12 stycznia br. nadzwyczajni szafarze Komunii świętej gościli
w Domu Arcybiskupów Warszawskich, gdzie wzięli udział w spotkaniu opłatkowym
z kard. Kazimierzem Nyczem. Przedstawiciele szafarzy z Parafii św. Franciszka
z Asyżu w Izabelinie wraz z prezesem Fundacji - Piotrem Kamińskim przekazali ks.
kardynałowi m.in. piękny wizerunek Pana Jezusa. Ikona powstała w Izabelińskiej
Szkole Ikon.
23.01.2019 r. - w Parafii odprawiona została Msza św. w intencji uzdrowienia pani
Ewy – mieszkanki Truskawia za wstawiennictwem ks. Aleksandra Fedorowicza.
W Eucharystii udział wzięło kilkadziesiąt osób – głównie mieszkańców Truskawia
oraz Izabelina. Pani Ewa cierpi na tę samą dolegliwość na którą chorował ks.
Aleksander Fedorowicz – nowotwór węzłów chłonnych. Osoby nieustannie modlące
się w tej intencji są głęboko przekonane, że może to być cud za wstawiennictwem ks.
Alego.
28.01-1.02.2019 r. - Fundacja wydała w tym czasie nowy folderek promujący postać
kapłana. Systematycznie prowadzi i uzupełnia oraz poszerza swoje informacje oraz
zakładki na stronie na fb, a także www.przyjacielealego.pl promując tym samym
postać duszpasterza i rozpowszechniając prowadzoną przez Fundację działalność.
Projekt graficzny i przygotowanie zostały wykonane w ramach wolontariatu a koszt
druku został pokryty ze środków własnych Fundacji.
17.02.2019 r. – Rodzinne warsztaty artystyczne – szaleństwo karnawałowych masek
prowadzone przez wolontariuszkę fundacji w Kawiarence u Przyjaciół w Laskach.
7-9.03.2019 r. – wolontariusze fundacji oraz osoby ze wspólnoty parafialnej pod
kierunkiem ks. Jerzego Jastrzębskiego nagrywali w Studio Izabelin wspomnienia
o ks. Aleksandrze autorstwa siostry Anny Bielawskiej oraz świadectwa osób, które
spotkały w swoim życiu ks. Aleksandra Fedorowicza.
12–14.03.2019 r.– Biskupi obradujący na sesji plenarnej Konferencji Episkopatu
Polski, w celu przypomnienia postaci zmarłego w opinii świętości pierwszego
proboszcza Parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie, otrzymali foldery fundacji
wraz z modlitwą o rychłą beatyfikację ks. Alego
24.03.2019 r.– warsztaty rodzinne Stwórz swój własny, niepowtarzalny koszyczek
wielkanocny prowadzone przez wolontariuszkę fundacji, które odbyły się w salce
parafialnej.
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24.03.2019 r. – wspólna modlitwa różańcowa pod płaszczem Maryi w Parafii której
przewodniczył opiekun Fundacji ks. Jerzy Jastrzębski.
22-23.03.2019 r. – wspólna pielgrzymka wolontariuszy Fundacji z grupą parafian na
Święty Krzyż.
27.03.2019 r. – wywiad w Radiu Niepokalanów pt. Warto modlić się za
wstawiennictwem ks. Alego. Audycja poświęcona w pełni pierwszemu proboszczowi
naszej parafii.
31.03.2019 r. – wieczór z ks Alim. Zorganizowany pod kierunkiem ks. Jerzego
wieczór wspomnień o ks. Alim, który odbył się w Parafii św. Franciszka z Asyżu.
Wolontariusze, Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża oraz młodzież
przygotowująca się do bierzmowania czytała wspomnienia o ks. Alim. Całość
oprawiona była piękną muzyką w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej.
04.2019 r. – z inicjatywy wolontariuszki fundacji powstaje dzieło „Pomocna dłoń”,
której celem jest pomoc osobom starszym (m.in. podwiezienie do kościoła, zrobienie
zakupów, drobne sprzątanie w domu).
04.2019 r. – dwukrotny materiał filmowy (zapowiedź) o ks. Ali w TV Kurier
Mazowiecki (odnośnie filmu „Przyjaciele Ks. Alego).
7.04.2019 r. – Przyjaciele Ks Alego – premiera filmu o wolontariuszach fundacji
Centrum Kultury Izabelin.
8.04.2019 r. – pasmo poranne TVP 3 – wywiad z prezesem i wolontariuszem fundacji
o ks. Alim.
19.04.2019 r. Wielki Piątek – wspólna modlitwa we wszystkich intencjach
polecanych przez wstawiennictwo ks. Alego.
13.04.2019 r. – diecezjalny dzień młodzieży. Wspólnie z ks. Jerzym młodzież
przygotowująca się do bierzmowania niosła w procesji Portret ks. Aleksandra oraz
św. Franciszka.
05.2019 r. – Artykuł wolontariuszki fundacji o ks. Aleksandrze Fedorowiczu wraz
z modlitwą ukazał się w „Rycerzu Niepokalanej”.
26.05.2019 r. Warsztaty dla rodzin - Suknia niebieskiej Mamy – odbyły się w Parafii
w Izabelinie. Poprowadziła je wolontariuszka fundacji.
21.05.2019 r. – W TV WPolsce.pl przedstawiciel fundacji opowiadał o zbliżającym
się pikniku AliRun, bieganiu i ks. Aleksandrze.
13.06.2019 r. – w TVP3 Mazowsze prezes fundacji wraz z wolontariuszką
opowiadali o pikniku AliRun oraz patronie fundacji.
06.2019 r. – W „Niedzieli” i „Gościu Niedzielnym” ukazały się artykuły poświęcone
ks. Aleksandrowi.
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15.06.2019 r. – Piknik Rodzinny IV AliRun – biegnij z ks. Alim pod tegorocznym
hasłem „Miłość jest pierwsza” poprzedzona Mszą św. o godz. 10.00 w Parafii św.
Franciszka z Asyżu w Izabelinie. Przychody związane z tym projektem wyniosły
24 200 zł a koszty realizacji 26 252 zł. Przychody wg. źródła finansowania
przedstawia tabela 1.
16.06.2019r. – w urodziny ks. Aleksandra Fedorowicza po Mszy wieczornej
Adoracja Najświętszego Sakramentu przeplatana myślami duchowego opiekuna
fundacji.
20-21.09.2019 r. – pielgrzymka dziękczynna do Matki Boskiej Gietrzwałdzkie.
W pielgrzymce wziął udział ks. diakon Grzegorz Perzyna oraz 28 pątników (także
z Parafii św. Rocha w Lipkowie, św. Michała Archanioła w Goszczynie i św.
Floriana w Warszawie).
1.10.2019 r. – Prezes fundacji wraz z jej prawnikiem przekazali uzbierane w trakcie
Pikniku Rodzinnego AliRun cegiełki na rzecz niepełnosprawnego chłopczyka
Adasia.
Przez cały wyżej wymieniony okres na bieżąco aktualizowana była strona
internetowa oraz facebook Fundacji. Dodatkowo w lokalnej prasie ukazywały się
informacje i artykuły związane z działalnością Fundacji i postacią ks. Aleksandra
Fedorowicza.
Przedstawione powyżej punkty są częścią pracy, którą we wszystkie projekty włożyli
wolontariusze Fundacji. Przygotowania do poszczególnych punktów – m.in. AliRun;
wieczór z ks. Alim, premiera filmu, artykuły czy programy poprzedzone były
wspólnymi, wielokrotnymi spotkaniami, poświęconym prywatnym czasem
spożytkowanym na zaangażowanie i dopracowanie wielu szczegółów. Bogu dzięki za
każdego wolontariusza z osobna i każdą cenną chwilę poświęconą na kontynuowanie
dzieł zapoczątkowanych przez patrona duchowego Fundacji ks. Aleksandra
Fedorowicza.
Dziękując za wspólną pracę chciałbym dopisać ostatni punkt tego sprawozdania
licząc na wspólną modlitwę dziękczynną do Matki Bożej.
8.12.2019 r. o godz. 18 (niedziela) w Niepokalanowie chcielibyśmy wspólnie
podziękować za miniony rok i prosić Matkę Przenajświętszą o jej dalsze
wstawiennictwo nad Fundacją i wszystkimi, podejmowanymi w niej dziełami.
Szczegóły w aktualnościach na stronie fundacji oraz na fb.
Prezes Zarządu
Piotr Kamiński
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Podsumowanie przychodów i kosztów Fundacji im. Ks. Aleksandra Fedorowicza:
W okresie 01.01.2018-31.12.2018 r przychody Fundacji wyniosły 67 705,60 zł,
w tym dotacje stanowiły 28 300,00 zł; darowizny osób fizycznych i prawnych
26 999,00 zł; opłaty uczestników warsztatów i opłaty startowe AliRun 9 735,00 zł
oraz ze sprzedaży cegiełek i zbiórki uzyskano 2 671,60 zł. Koszty zrealizowanych
projektów wyniosły 66 176,71 zł.
W okresie 01.01.2019-30.09.2019 przychody Fundacji wyniosły 54 883,17 zł
a koszty realizacji opisanych projektów wyniosły 52 900,11 zł. Głównym źródłem
przychodów były dotacje (23 580,00 zł) oraz darowizny (19 023,17 zł). Dodatkowo,
opłaty uczestników warsztatów pisania ikon oraz opłaty startowe dorosłych
uczestników biegu AliRun wyniosły razem 12 280,00 zł.
Koszty pozostałych celów statutowych stanowiły materiały informacyjne
i promocyjne (w tym druk folderów, ulotek, roll up, krówki z myślami ks. Alego itp.)
oraz opłaty bankowe (2018 r. - 865,43 zł , 2019 - 711,75 zł).
Funkcja zarządu oraz obsługa biura Fundacji, administracyjna, księgowa, prawna,
informatyczna, komunikacja oraz koordynacja i organizacja projektów były
wykonywane w ramach wolontariatu.
Rozbicie przychodów oraz kosztów w 2019 r. z podziałem na główne projekty
zawiera poniższa tabela:
Tabela 1. Przychody i koszty projektów w 2019 r.
Podsumowanie za okres
01.01.2019-30.09.2019 r.
Przychody

Suma

Warsztaty
Pisania Ikon

AliRun

Audiobook

Pozostałe Cele
statutowe

54 883,17

12 616,00

24 200,00

11 535,74

Dotacje

23 580,00

0,00

22 460,00

1 120,00

0,00

Darowizny

19 023,17

876,00

1 200,00

10 415,74

6 531,43

Opłaty uczestników

12 280,00

11 740,00

540,00

0,00

0,00

52 900,11
1 983,06

12 623,92
-7,92

26 252,03
-2 052,03

10 353,53
1 182,21

3 670,63
2 860,80

Koszty

6 531,43

Tabela 2. Przychody i koszty projektów w 2018 r.
Podsumowanie za okres
01.01.2018-30.09.2018 r.
Przychody

Suma

Warsztaty
Pisania Ikon

AliRun

Nadzwyczajnie Pozostałe Cele
zwyczajny
statutowe

67 705,60

10 550,00

48 782,60

500,00

7 873,00

Dotacje

28 300,00

2 000,00

26 300,00

0,00

0,00

Darowizny

7 299,00

26 999,00

0,00

19 700,00

0,00

Opłaty uczestników

9 735,00

8 550,00

1 185,00

0,00

0,00

Cegiełki i zbiórki

2 671,60

0,00
9 771,95
778,05

1 597,60
48 924,46
-141,86

500,00
1 537,50
-1 037,50

574,00
5 942,80
1 930,20

Koszty
Różnica

66 176,71
1 528,89
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