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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina ŚWIDNICA

Powiat ŚWIDNICKI

Ulica Nr domu 7 Nr lokalu 

Miejscowość KRZYŻOWA Kod pocztowy 58-112 Poczta GRODZISZCZE Nr telefonu (74)8500300

Nr faksu (74)8500305 E-mail sekretariat@krzyzowa.org.pl Strona www www.krzyzowa.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-01-25

2004-12-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00583356100000 6. Numer KRS 0000084948

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Dorota Krajdocha Dyrektor Zarządzający, 
Członek Zarządu

TAK

dr Robert Żurek Dyrektor Zarządzający, 
Członek Zarządu

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

FUNDACJA "KRZYŻOWA" DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji, zgodnie z paragrafem 6 statutu, jest pobudzanie i 
popieranie działalności zmierzającej do utrwalenia pokojowego i 
naznaczonego wzajemną tolerancją współżycia narodów, grup 
społecznych
i jednostek. W ten sposób winno być kontynuowane duchowe dziedzictwo 
Kręgu z Krzyżowej i „Mszy Pojednania” oraz popierane europejskie 
porozumienie.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Dla osiągnięcia swego celu Fundacja podejmuje wszelkie dostępne i 
zgodne z prawem działania. W szczególności w zakresie swoich możliwości 
Fundacja powinna:
1. utworzyć i zapewnić utrzymanie:
a. Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży,
b. Miejsca Pamięci,
c. Ekologicznego gospodarstwa rolnego
d. „Wspólnoty” osób nawiązujących do celów Fundacji,
e. Akademii Europejskiej.
2. udzielać pomocy i poparcia przedsięwzięciom służącym rozwojowi życia 
kulturalnego, gospodarczego oraz ochronie środowiska, przede wszystkim 
w okolicach wsi Krzyżowa.
3. popierać i uczestniczyć w działaniach osób fizycznych i prawnych, 
których cele są podobne do celów Fundacji.
4. W ramach działalności, o której mowa w §8., w punktach 1. - 3.Fundacja 
realizować będzie między innymi następujące zadania:
a. działania na rzecz integracji europejskiej i rozwoju kontaktów i 
współpracy między narodami
b. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji
c. działania na rzecz osób niepełnosprawnych
d. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
e. nauki, edukacji, oświaty i wychowania
f. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
g. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
h. upowszechniania kultury fizycznej i sportu
i. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
j. wspierania i organizacji wolontariatu
k. działania na rzecz technicznego, informacyjnego lub szkoleniowego 
wspierania organizacji pozarządowych.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Benedikt Servitius 
Schneiders

Przewodniczący Rady 
Nadzorczej

TAK

Agnieszka Łada Wiceprzewodnicząca 
Rady Nadzorczej

TAK

Grzegorz Warzocha Członek Rady 
Nadzorczej

TAK

Klaus Maximilian Prestele Członek Rady 
Nadzorczej

TAK

Rafał Kszysztof Szafraniec Członek Rady nadzorczej TAK

Annemarie Dorothea 
Franke

Członek Rady 
Nadzorczej

TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Rok jubileuszy
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Rok 2019 był rokiem jubileuszowym, w którym świętowaliśmy 30 lecie Mszy Pojednania, 30 lecie Konferencji „Chrześcijanin w 
społeczeństwie” oraz 30 lat Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

Cały rok obfitował w wydarzenia jubileuszowe, których punktem kulminacyjnym były uroczystości 12-13 listopada 2019 r. 

W kalendarzu obchodów jubileuszowych zrealizowane zostały następujące wydarzenia:
• Polsko-niemiecko-francuski projekt „smART history”. Termin:  21-27 lutego. Projekt skierowany był do edukatorów i 
multiplikatorów. Podczas warsztatów dyskutowano nad modelami pracy pedagogicznej w edukacji historycznej i obywatelskiej, 
a tematem przewodnim spotkania było pojednanie.
https://bit.ly/2tL7gIC 
• Debata z okazji 30. rocznicy polsko-niemieckiej Mszy Pojednania  w Warszawie, w siedzibie Klubu Inteligencji Katolickiej. 
Termin: 15 maja.  W trakcie spotkania uczestnicy zastanawiali się m.in. nad historycznym i współczesnym znaczeniem 
symbolicznego uścisku Mazowieckiego i Kohla oraz nad tym, w jakich obszarach dialog polsko-niemiecki może dziś stanowić 
szansę dla Unii Europejskiej.
https://bit.ly/2FDxhMC 
• Debata w Lipsku pt. „Przełomowy rok 1989 – półwolne wybory w Polsce i polsko-niemiecki nowy początek w Krzyżowej”. 
Termin 3 czerwca. Tematem spotkania była istota Mszy Pojednania. Refleksji poddano pytanie: czy pojednanie Niemców i 
Polaków jest nadal aktualną kwestią.
https://bit.ly/2QHO2wK

• Konferencja „Wyzwanie dla dialogu: demokracja, religia, opór a społeczeństwo”. Termin: 10 - 12 czerwca. Fundacja „Krzyżowa“ 
wraz z partnerami była organizatorem konferencji, która podejmowała refleksję nad możliwością włączenia się Krzyżowej oraz 
innych miejsc dialogu w proces przeciwdziałania konfliktom.
https://bit.ly/304J4x2 
• Preludium do konferencji było spotkanie osób, którym bliskie są wartości Fundacji i które czują się związane z Krzyżową.  
Przybyły one na rocznicowe Spotkanie Przyjaciół Krzyżowej ( 7-10 czerwca).
https://bit.ly/2N7DzZd
• Piknik rodzinny. 15 sierpnia świętowaliśmy Jubileusz wraz z mieszkańcami Krzyżowej oraz okolicznych miejscowości podczas 
Pikniku Rodzinnego. Na uczestników czekało wiele atrakcji, które pozwoliły ciekawie spędzić popołudnie w gronie najbliższych, 
a dla Fundacji była to okazja, aby lokalnej społeczności przypomnieć o 30-leciu wyjątkowego miejsca spotkań. 
https://bit.ly/304NR1x 
• Krzyżowa-Music. Na przełomie sierpnia i września w Krzyżowej rozbrzmiewały dźwięki muzyki podczas piątej, jubileuszowej 
edycji Krzyżowa-Music. W tym roku po raz kolejny muzycy z blisko 30 krajów spotkali się w ramach festiwalu, by wzajemnie się 
inspirować, wymienić doświadczeniami, grać koncerty oraz zgłębiać tematykę sympozjów — w tym roku dotyczącą roli 
muzyków w społeczeństwie. Festiwal zakończył się hołdem oddanym ofiarom II wojny światowej w ramach koncertu 
finałowego 1 września, w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
https://bit.ly/2NdPnZV
• Międzypokoleniowe Przełajowe  Biegi Pojednania. 26 września na dziedzińcu Fundacji „Krzyżowa" spotkało się kilkuset 
biegaczy w różnym wieku, którzy wzięli udział w rocznicowych Międzypokoleniowych Przełajowych Biegach Pojednania.
https://bit.ly/37PXrrC 
• Zasadzenie Dębu Pamięci. 27 września miało miejsce symboliczne wydarzenie, podkreślające dwa współistniejące wymiary 
Krzyżowej. Helmuth Caspar von Moltke – syn Helmutha Jamesa i Freyi von Moltke, właścicieli majątku w Krzyżowej i członków 
Kręgu z Krzyżowej, w obecności pracowników, a także  współzałożycieli Fundacji „Krzyżowa” (o. Adama Żaka SJ i Annemarie 
Cordes) zasadził Dąb Pamięci.
https://bit.ly/37Qh0jB
• V Dolnośląski Kongres Obywatelski. 23 października w Krzyżowej odbyło się po raz kolejny największe wydarzenie dla 
dolnośląskich organizacji pozarządowych. Podczas uroczystości obchodziliśmy 30 urodziny Fundacji oraz 15 urodziny 
Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Około 350 osób wysłuchało przemówień gości, a następnie wzięło udział w 
panelach tematycznych. Jubileuszowy Kongres był doskonałą okazją do świętowania naszego jubileuszu.
https://bit.ly/305Xxsu
• Jubileuszowa Msza oraz Konferencja „30 lat polsko-niemieckiego pojednania. Samorządowy wymiar porozumienia“ (12-13 
listopada). Kulminacyjnym punktem obchodów były uroczystości listopadowe. Miały one charakter międzynarodowy oraz 
ekumeniczny. Obchody Jubileuszu rozpoczęły się od upamiętniającej wydarzenia 12 listopada 1989 r. uroczystej Mszy Świętej 
pod przewodnictwem Arcybiskupa Alfonsa Nossola. Następnie odczytane zostały przesłania Pana Premiera Mateusza 
Morawieckiego oraz Pani Kanclerz Angeli Merkel skierowane do uczestników wydarzenia. Obchody dopełniła dwudniowa, 
międzynarodowa konferencja „30 lat polsko-niemieckiego pojednania. Samorządowy wymiar porozumienia“ (12-13 listopada) 
poświęcona spuściźnie polsko-niemieckiego zbliżenia i jej znaczeniu dla współpracy pomiędzy krajami. W Mszy wzięło udział 
ponad 400 uczestników, a w konferencji około 180. 
https://bit.ly/2NdL6pe 
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W ramach obchodów jubileuszowych wydano następujące publikacje:
• Msza Pojednania w Krzyżowej, pod red. Tomasza Skoniecznego, Wrocław 2019
Wszystko o publikacji: https://bit.ly/2FA5oVE
• Krzyżowa | Kreisau. Przewodnik, wyd. Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, 2019
Wszystko o publikacji: https://bit.ly/2sUQGGn
• Publikacja on line „(Nie)symboliczne pojednanie. Rozważania o relacjach polsko-niemieckich po 1945 roku” pod red. T. 
Skoniecznego. O książce na stronie: https://bit.ly/2FADglp

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Zakres działalności i zadania

Praca dla młodzieży i z młodzieżą w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży (MDSM) w Krzyżowej to najważniejszy projekt 
realizowany przez Fundację "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego. Krzyżowa jest miejscem, które żyje różnorodnością 
ludzi spotykających się tutaj i ich gotowością do dialogu. Za szczególnie ważną uważamy pracę z młodzieżą na rzecz 
uwrażliwiania do odwagi cywilnej i otwartości wobec innych. W ten sposób chcemy wspierać zarówno porozumienie między 
ludźmi, jak i rozwój europejskiego społeczeństwa obywatelskiego. Narzędziem do realizacji celów MDSM są włączające i 
partycypacyjne zajęcia prowadzone zgodnie z duchem edukacji pozaformalnej.  
MDSM realizuje swoje zadania poprzez organizację i prowadzenie projektów edukacyjnych w następujących formatach:
• kilkudniowe szkolne i pozaszkolne wymiany młodzieży, głównie polsko-niemieckie lub trójstronne z udziałem kraju trzeciego,
• kilkudniowe wizyty studyjne dla młodzieży z jednego kraju,
• jednodniowe warsztaty edukacyjne dla młodzieży z jednego lub dwóch krajów,
• programy specjalistyczne dla organizatorów wymian szkolnych i pozaszkolnych oraz dla multiplikatorów edukacji 
pozaformalnej, 
• projekty szkoleniowe dla nauczycielek i nauczycieli,
• projekty koncepcyjne polegające na wypracowywaniu materiałów edukacyjnych.

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży jest placówką kształceniową oraz placówką oświatowo-wychowawczą, wpisaną w 
2012 roku do Gminnego Zespołu Oświaty Gminy Świdnica. MDSM jest również jednostką centralną Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży (PNWM), sprawującą opiekę merytoryczną i formalną nad dofinansowanymi przez PNWM projektami.
Największa i najważniejsza grupa projektów realizowanych przez MDSM to projekty szkolnej i pozaszkolnej wymiany młodzieży. 
Wymiany trwają od 4 do 9 dni i bierze w nich udział od 20 do 120 osób. Wymiana młodzieży to przede wszystkim spotkanie 
osobiste i grupowe młodych osób, a zadaniem pracowników MDSM jest stwarzanie bezpiecznej i inspirującej przestrzeni do 
współtworzenia tego spotkania. Ze względu na dziedzictwo samej Krzyżowej historia jest najczęściej wybieranym i 
realizowanym tematem międzynarodowych wymian młodzieży. Zadaniem edukacji historycznej w MDSM jest nie tylko 
przekazanie wiedzy, ale również refleksja nad aktualnymi wydarzeniami i wzbudzanie współodpowiedzialności za teraźniejszość 
i przyszłość. Zdecydowana większość projektów MDSM podejmuje także tematy z zakresu edukacji obywatelskiej w duchu 
wartości takich jak wolność, tolerancja i niedyskryminacja. W wielu wymianach tematem przekrojowym jest edukacja 
międzykulturowa, która służy rozwijaniu szeregu kompetencji pomagających młodzieży odnaleźć się i sprawnie funkcjonować w 
świecie zróżnicowanym
kulturowo. W wymianach przeplatają się także takie tematy jak edukacja globalna i na rzecz zrównoważonego rozwoju, 
elementy edukacji artystycznej oraz bardzo mocno rozwijana w 2019 edukacja  medialna. Kilka wymian w 2019 r. miało także 
charakter włączający grupy młodzieży defaworyzowanej społecznie lub młodzieży z niepełnosprawnością. Aby nadać ramy 
pedagogiczne i organizacyjne działalności działu, MDSM podjął w tym roku wyzwanie stworzenia całościowej koncepcji pracy 
działu, nad którą prace zakończą się na początku 2020 r.

Na koniec roku w MDSM funkcjonowało 6,75 etatu, z czego 4,75 w bezpośredniej pracy pedagogicznej z grupami. 
Pracę zespołu w ciągu całego roku wspierało łącznie 8 wolontariuszy i wolontariuszek z Niemiec, Ukrainy, Hiszpanii, Portugalii, 
Rosji i Turcji (w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności) oraz 3 praktykantki z Niemiec. 

MDSM w liczbach

W 2019 roku MDSM zrealizował 105 projektów edukacyjnych, w tym:
• 48 wymian polsko-niemieckich, 
• 17 wymian polsko-niemieckich, z udziałem młodzieży z kraju trzeciego, 
• 1 projekt teatralny z udziałem Polonii, 
• 12 wizyt studyjnych młodzieży z Niemiec, 
• 11 warsztatów dla młodzieży z Polski,
• 1 półkolonię letnią dla dzieci z okolic Krzyżowej, 
• 4 szkolenia dla multiplikatorów z Polski i Niemiec,
• 3 seminaria dla nauczycieli z Polski i Niemiec realizujących międzynarodowe wymiany szkolne,
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• 14 szkoleń dla nauczycieli z Polski z zakresu edukacji globalnej,

Ponadto MDSM zrealizował:
• 1 projekt wolontariatu europejskiego EVS dla 4 wolontariuszek i wolontariuszy 
• 1 projekt w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności dla 4 wolontariuszek.

Powstało 12 modułów edukacyjnych (77 lekcji) z edukacji globalnej w ramach międzynarodowego projektu partnerstwa 
strategicznego programu Erasmus+: „Reflections: educating for critical thinking, inclusive societies and dynamic engagement”, 
dostępne: https://eduskills.plus/pl/modules 
W toku realizacji jest kolejny projekt partnerstwa strategicznego programu Erasmus+, „Understanding diversity together”.
Pracowniczki  i wolontariuszki MDSM przeprowadziły łącznie 80 oprowadzeń historycznych po Krzyżowej. 
Zrealizowano 11.827 osobodni, we wszystkich działaniach działu wzięło udział 3.659 osób.
Powstały 3 dobrej jakości filmy promocyjne o naszych projektach (MDSM, PNWM) 
https://www.youtube.com/watch?v=bbkgnXtVRUA  
https://www.youtube.com/watch?v=I7bchhPLWik  
https://drive.google.com/file/d/1O5V7C13gmzRk5ukWSuwGBaAHrykE6hl_/view 
oraz 10 filmów – animacji poklatkowych - stworzonych przez młodzież w ramach projektów.
Odbyło się też 7 szkoleń wewnętrznych zespołu MDSM i 2 superwizje trenerskie indywidualne.
Zespół MDSM reprezentował Fundację w następujących imprezach zewnętrznych: 
• Zjazd Organizacji Europejskiego Korpusu Solidarności organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, 
• Konferencja Jednostek Centralnych Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży, 
• Laboratorium Wymiany Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży, 
• II Kongres Rozwoju Systemu Edukacji,
• Konferencja pt. Uczeń obcojęzyczny w szkole – szukamy rozwiązań! Organizowana przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli  i  Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego,
• Targi Edukacji Międzykulturowej organizowane przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego,
• Walne Zgromadzenie Grupy Zagranica (federacji polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w międzynarodową 
współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną), 
• Walne Zgromadzenie Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży, 
• Dolnośląski Kongres Obywatelski,
• Seminarium partnerów Kreisau Initiative e.V.
• Konferencja „Edukacyjna rola projektów wymian międzynarodowych” Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży i Fundacji 
Rozwoju Systemu Edukacji,
• Forum historyczne PNWM „Zachować pamięć”,
• IV Ogólnopolska konferencja "Edukacja w miejscach pamięci. Kultury pamięci" zorganizowana przez Wrocławskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli,
• Forum dialogu: Różnorodność Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
• Konferencja „Międzynarodowa wymiana młodzieży – dostępność i bariery w Polsce i Niemczech” Polsko-Niemieckiej Wymiany 
Młodzieży.

Wybrane projekty

„smART history", polsko-niemiecko-francuskie szkolenie dla multiplikatorów, 21-27.02.2019 
Druga część cyklu szkoleń realizowanych w partnerstwie z Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (DE) oraz Histoire de Savoir
(s) (FR) skierowana była do multiplikatorów edukacji historyczno-obywatelskiej pracujących z młodzieżą w miejscach pamięci. 
Podczas spotkania uczestnicy i uczestniczki poznawali techniki teatralne i wspólnie pracowali nad tematem francusko-
niemieckiego oraz polsko-niemieckiego pojednania. Szkolenie wpisywało się w działania organizowane w ramach Jubileuszu 30-
lecia Fundacji „Krzyżowa”. Poza impulsami teoretycznymi warsztaty dawały możliwość praktycznego zastosowania zdobywanej 
wiedzy i wypróbowania metod w międzykulturowej grupie. Podczas szkolenia powstały cztery sceny teatralne dedykowane 
tematyce pojednania, które zostały stworzone przez uczestników szkolenia za pomocą doświadczonych pedagogów teatru 
związanych m.in. z Instytutem Grotowskiego. Podczas projektu powstały 2 filmy: 
https://www.youtube.com/watch?v=I7bchhPLWik 
https://www.youtube.com/watch?v=jmRmIV4L2r0 

Seminarium kontaktowe Polska-Niemcy-Białoruś, 6-10.10.2019
Celem seminarium było zbudowanie partnerstw między szkołami i innymi placówkami edukacyjnymi z Polski, Niemiec i 
Białorusi, wspólne wypracowanie projektów trójstronnej wymiany szkolnej/pozaszkolnej, wymianę doświadczeń i doradztwo w 
zakresie praktycznych oraz organizacyjnych aspektów wymiany szkolnej, zapoznanie z elementami edukacji globalnej oraz 
międzykulturowej podczas realizacji wymiany. Partnerem w projekcie było IBB z Mińska, które pomogło w rekrutacji 
uczestników białoruskich. Projekt wpisuje się w działalność MDSM mającą na celu zwiększenie zaangażowania partnerów z 
Białorusi w wymiany młodzieży i będzie kontynuowany w kolejnych latach. 
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Polsko niemiecka wymiana szkolna Wrocław - Bad Tölz, 14-18.10.2019
Wymiana pomiędzy szkołami Montessori z Polski i Niemiec wyróżniała się z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że po raz 
kolejny pokazała zbieżność edukacji alternatywnej i edukacji pozaformalnej z wielką korzyścią dla uczestniczących w wymianie 
dzieci (9-13 lat). Projekt wymiany miał na celu m.in. wspieranie rozwoju krytycznego myślenia, rozbudzanie postaw 
proekologicznych zwiększanie świadomego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim i wpieranie procesu uczenia się 
międzykulturowego młodzieży. Dzieci brały udział w warsztatach pedagogiki przygody, w ramach których wspierały się 
wzajemnie w grupach międzynarodowych. Podczas warsztatów z edukacji globalnej (Banana game) uczestnicy mieli okazję 
doświadczyć niesprawiedliwości globalnej ekonomii oraz wyciągnąć z tego wnioski. W dniu wycieczki grupa zdecydowała się 
zdobyć szczyt Wielkiej Sowy, by dalej budować więzi podczas kontaktu z przyrodą.

"Creating Space: A Digital Future with Ethics in Mind", polsko-niemiecko-ukraińskie szkolenie dla multiplikatorów, 8-13.12.2019
Głównym celem szkolenia było zdobycie odpowiedniej wiedzy na temat metod nauczania, które pomogą młodzieży 
przeciwstawiać się mowie nienawiści w Internecie. Osoby uczestniczące poznały sposoby wzmacniania samoświadomości 
młodzieży, metody zachęcające do autorefleksji, promujące empatię i radzenie sobie z różnorodnością. Podczas szkolenia 
można było zapoznać się z najnowszymi technologiami wspomagającymi edukację, takimi jak wirtualna rzeczywistość. W 
oparciu o metodę Barcampu odbyły się sesje prowadzone przez samych uczestników.

Edukacja globalna 
W 2019 roku MDSM kontynuował realizację projektu dla nauczycielek edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej "Nasz wspólny 
świat - edukacja globalna dzieci", w szkoleniach podstawowych i zaawansowanych wzięło udział łącznie 87 nauczycielek. 
Jednocześnie dzięki udziałowi w konkursie GlobART organizowanym przez ProgettoMondo Mlal Onlus z Verony w ramach 
projektu “Start the Change!”, oferujemy młodzieży uczestniczącej w wymianach szkolnych warsztaty z edukacji globalnej 
połączone z warsztatami kreatywnymi podczas których młodzież tworzy animacje poklatkowe, wspólny mural wielkoformatowy 
w Krzyżowej, powstają krótkie przedstawienia teatralne.

Akademia Europejska 

Zakres działalności i zadania 

Procesy zachodzące w Europie na przestrzeni ostatnich lat, w tym przede wszystkim narastające w społeczeństwach 
europejskich tendencje skrajne, przejawiające się także wysoką niechęcią do poszanowania osób prezentujących odmienne 
poglądy, sprawiają, iż szczególnego znaczenia nabiera kwestia powinności, jakie jako obywatele, posiadamy wobec wspólnoty. 
W tym też kontekście niezwykle ważnym jest stworzenie przestrzeni pozwalającej na podjęcie twórczego namysłu nad 
zmieniającym się światem, któremu będzie towarzyszyć otwarty dialog, nastawiony na zadawanie pytań - niejednokrotnie 
podstawowych - i wspólne szukanie odpowiedzi na nie. W Akademii Europejskiej chcemy stworzyć takie miejsce. 

W doświadczeniu przeszłości upatrujemy inspirację, która pozwoli nam na zrozumienie teraźniejszości. Bez niego nie możemy 
zaś mówić o próbie kształtowania lepszej przyszłości. Dlatego w swej działalności odwołujemy się do trzech filarów historii 
Krzyżowej – Kręgu z Krzyżowej, opozycji antykomunistycznej w Europie Środkowej oraz procesu pojednania polsko-
niemieckiego. Te doświadczenia historyczne zwracają naszą uwagę na znaczenie postaw odwagi i odpowiedzialności 
obywatelskiej oraz ducha dialogu i pojednania. 
Nasze działania mają charakter publikacji, podróży studyjnych, warsztatów, seminariów oraz debat. Ich odbiorcami są osoby 
różnej narodowości, w różnym wieku, o różnych poglądach i pochodzeniu. Łączy nas natomiast pragnienie uczestnictwa w 
dojrzałej, nastawionej na dialog dyskusji, której celem jest inspirowanie się do działań na rzecz porozumienia europejskiego. 

Zespół Akademii Europejskiej składał się w 2019 r. z 4 pracowników, zatrudnionych w Akademii na 3,5 etatu.

Akademia Europejska w liczbach

W 2019 roku AE zrealizowała:
• 15 projektów,
• 63 dni projektowe,
• 940 osobonocy,
• 13 publikacji,
• blisko 50 wykładów i dyskusji panelowych.

Ważniejsze publikacje:
• Tomasz Skonieczny (Red.): (Nie)symboliczne pojednanie. Rozważania o relacjach polsko-niemieckich po 1945 roku, Wrocław 
2019. 
• Wersja niemiecka: Tomasz Skonieczny (Hg.): (Un)versöhnt? Gedanken über die deutsch-polnischen Beziehungen nach 1945, 
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Wrocław 2019. 
• Tomasz Skonieczny (Red.): Msza Pojednania w Krzyżowej, Wrocław 2019. 
• Wersja niemiecka: Tomasz Skonieczny (Hg.): Die Versöhnungsmesse in Kreisau, Wrocław 2019.
• Anna Dańkowska, M. Klarenbach: Przepis na lepszy świat, czyli edukujemy rówieśników o żywności. Materiały edukacyjne dla 
młodzieży w wieku 14-16 lat. Wrocław 2019 https://bit.ly/2EzUzmb 
• Anna Dańkowska: Poland: peer to peer education for more sustainable food - it’s worth it&it works!, strona SDG Watch 
Europe https://bit.ly/36GOcd5 
• Robert Żurek: „Udzielamy przebaczenia i prosimy o nie”. Rola Kościoła katolickiego i ewangelickiego w procesie pojednania 
polsko-niemieckiego” w: „(Nie)symboliczne pojednanie, s. 203-217. 
• Wersja niemiecka: „Wir gewähren Vergebung und bitten um Vergebung“. Die Rolle der katholischen und evangelischen Kirche 
im Prozess der deutsch-polnischen Aussöhnung, in: (Un)versöhnt, S. 229-246.
• Robert Żurek: Krzyżowa – znak wciąż żywy, Tygodnik Powszechny 46/2019
• Robert Żurek: „Czy Niemcy naprawiły wyrządzone Polakom zło?”, Rzeczpospolita, 03.06.2019
• Robert Żurek: "Pojednanie ciągle się dokonuje" – wywiad w Radiu COSMO w dn. 28.08.2019 r.
• Robert Żurek: Dyskusja poświęcona polskim obchodom 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na antenie rbb-Inforadio w 
dn. 1.09.2019 r.

Ważniejsze wystąpienia:
• Długa droga do Krzyżowej. Relacje polsko-niemieckie po 1945 roku – ponad 20 wykładów wygłoszonych w Krzyżowej oraz we 
Wrocławiu na przestrzeni roku.
• Instytucjonalizacja pamięci. W jaki sposób opowiadana jest nam przeszłość? – ponad 10 wykładów wygłoszonych dla uczniów 
szkół średnich we Wrocławiu.
• 1989-2019. 30 lat po upadku Żelaznej Kurtyny - organizacja i wprowadzenie do dyskusji z udziałem świadków historii. 
Wrocław, 6 grudnia 2019.
• Traktat wersalski z perspektywy 1939 roku – wystąpienie podczas „Colloquium Opole 2019. Kongres pokoju. Jak tworzono ład 
wersalski?”. Opole, 6 listopada 2019.
• Historia w przestrzeni publicznej. Jak opowiadana jest nam przeszłość? – moderacja dyskusji z udziałem ekspertów z Polski, 
Czech, Słowacji i Rumunii. Wrocław, 11 października 2019.
• Legacy of Polish-German reconciliation – wystąpienie w ramach panelu „Dealing with the legacy of the past” podczas Szczytu 
Bałkanów Zachodnich. Poznań, 4 lipca 2019.
• „Ogrody miejskie jako forma aktywności obywatelskiej na rzecz środowiska" – wykład wygłoszony w ramach cyklu „Ochrona 
Środowiska w praktyce“ dla studentów Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska 24 maja  2019.
• Panel dyskusyjny: Ekologiczny „Okrągły stół” oraz prowadzenie warsztatów: Ekologia instytucji w Ewangelikalnej Wyższej 
Szkole Teologicznej w ramach XXI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 
• „Przełomowy rok 1989 – półwolne wybory w Polsce i polsko-niemiecki nowy początek w Krzyżowej. Fakty, znaczenie, 
dziedzictwo” – wykład podczas konferencji zorganizowanej przez Polnisches Institut Leipzig, Sächsische Landeszentrale für 
Politische Bildung, Miasto Lipsk, Zeitgeschichtliches Forum Leipzig oraz Fundację „Krzyżowa” w Lipsku w dn. 3.06.2019 r.
• "Etos solidarności w spolaryzowanym społeczeństwie nastawionym na osiąganie sukcesów. Polska czterdzieści lat po 
Solidarności" – wykład podczas seminarium "Dziedzictwo dysydentów Europy Wschodniej" w Magdeburgu w dn. 15 czerwca 
2019 r.
• "Antisemitismus in Ostmitteleuropa - Brüche und Kontinuitäten", Evangelische Akademie der Nordkirche, Guestrow, 
20.09.2019
• „Czas utopii 1989. W jaki sposób pamiętamy i jak nauczamy o upadku komunizmu?” 14.11.2019
• Moderacja dyskusji panelowej we Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, we współpracy z Czeskim Centrum w 
Warszawie, Societas Jablonoviana Lipsk i Centrum Badań Historycznych Berlin PAN: Co nam zostało z 1989 roku?

Wybrane projekty

„Laboratorium dialogu i pojednania” to polsko-niemiecki projekt z zakresu edukacji obywatelskiej, którego celem jest 
wypracowanie praktycznych wskazówek i rekomendacji dla wspierania dialogu, będącego próbą przeciwstawienia się rosnącej 
polaryzacji społeczeństwa. Projekt realizowany jest w formule seminarium eksperckiego, będącego przestrzenią wymiany 
doświadczeń oraz dobrych praktyk, którego efektem końcowym będzie przygotowanie publikacji o charakterze edukacyjnym i 
metodologicznym. Organizacja tego projektu jest szansą dla Fundacji na wzmocnienie jej pozycji jako centrum 
kompetencyjnego w zakresie pracy na rzecz dialogu, pojednania i przeciwdziałania polaryzacji.

„Pamięć, zrozumienie, przyszłość” (wcześniej – „Pojednanie i pamięć”) - seminarium z elementami podróży studyjnej dla 
młodych liderów życia politycznego i społecznego z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Czarnogóry, Kosowa i Macedonii oraz 
młodych Niemców i Polaków zaangażowanych w działania na rzecz pojednania polsko-niemieckiego. Na program spotkania 
składały się warsztaty, wykłady, ale również oprowadzania po miejscach związanych z polsko-niemiecką historią Dolnego 
Śląska. Celem projektu jest transfer dobrych praktyk pojednania polsko-niemieckiego do krajów bałkańskich. Projekt jest 
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szczególnie istotny ze względu na partnerów – Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski i Niemiec oraz Przedstawicielstwo 
Regionalne Komisji Europejskiej.

„Dobre jedzenie z bliska” to projekt realizowany w ramach większej kampanii „Make Europe Sustainable for All” prowadzonej 
przez European Environmental Bureau. Projekt AE został wybrany przez grantodawcę jako jeden z ośmiu spośród 200 
propozycji nadsyłanych z różnych państw EU. W jego ramach opracowane zostały przez Annę Dańkowską wraz z drugą autorką, 
Magdaleną Klarenbach, innowacyjne materiały edukacyjne „Przepis na lepszy świat, czyli edukujemy rówieśników o żywności. 
Materiały edukacyjne dla młodzieży w wieku 14-16 lat”. Opierają się one za założeniu edukacji rówieśniczej, która polega na 
przejmowaniu przez młodzież roli edukatorów dla swoich rówieśników oraz przewodzeniu na drodze wspólnego zdobywania 
wiedzy i umiejętności. Edukacja rówieśnicza jest w Polsce mało znanym podejściem i wypracowane w ramach projektu 
materiały są jednymi z pierwszych tego rodzaju. 

Miejsce Pamięci

Zakres działalności i zadania

Pamięć, przekaz oraz przestrzeń dla wymiany i spotkań - celem Miejsca Pamięci Fundacji „Krzyżowa“ dla Porozumienia 
Europejskiego jest zachowanie wielowarstwowej pamięci o historii Krzyżowej, powstaniu Fundacji, jak i dziedzictwie ruchów 
oporu i polsko-niemieckiego pojednania. 
Najistotniejszymi miejscami działania Miejsca Pamięci są: Dom na Wzgórzu, a w nim Sala Pamięci, stałe wystawy: „Odwaga i 
pojednanie” i „Odrzucając kłamstwo”, a także Wzgórze Cmentarne. Do miejsc, które mają szczególne znaczenie dla Miejsca 
Pamięci, należą także: dawny obóz jeńców wojennych w Grodziszczu oraz kamień pamiątkowy przed bramą.
Na poziomie organizacyjnym, Miejsce Pamięci odpowiada przede wszystkim za opiekę nad grupami dorosłych, które 
przyjeżdżają do Krzyżowej w ramach podróży studyjnych. Także biblioteka i koordynacja oprowadzeń leżą w zakresie 
obowiązków Miejsca Pamięci.

W 2019 roku w Miejscu Pamięci pracowało dwóch etatowych pracowników.

Miejsce Pamięci w liczbach

• Zrealizowane projekty:     13
• Dni seminaryjne:      27
• Osobodni:      644
• Wystąpienia publiczne:    3
• Oprowadzenia komercyjne (koordynacja):  141
• Oprowadzenia komercyjne (przeprowadzone): 55

Wykłady:
• „Europa als Friedensprojekt“, Nagelkreuzzentrum Würzburg, udział w dyskusji panelowej w Würzburgu 16 marca 2019.
• „Die Moltkes und Schlesien – Kreisau, Krzyżowa und der Kreisauer Kreis“, wykład na zaproszenie Geschichtsverein 
Mecklenburg, Schwerin 18 października 2019.
• „Krzyżowa – siła dialogu“, wykład w ramach programu Herbaciarni Naukowej, 5 grudnia 2019 w Krakowie.

Wybrane projekty

Współpraca z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej (DWPN): W ramach programu DWPN odbyły się oprowadzenia i wykłady 
(temat: Polsko-Niemieckie Pojednanie) dla lokalnych grup mniejszości niemieckiej w Polsce. W drugiej połowie roku do 
Krzyżowej przyjechało 19 pięćdziesięcioosobowych grup, dla których, przy współpracy z Akademią Europejską, zorganizowano 
oprowadzania i wykłady. 

Jako członek Wspólnoty Krzyża z Coventry Fundacja „Krzyżowa“ była obecna w 2019 roku w Würzburgu podczas przekazania 
„wędrującego” krzyża z Coventry. 

Biuro Innowacji i Rozwoju

Zakres działalności i zadania

Biuro Innowacji i Rozwoju zajmuje się tworzeniem i realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i 
środków ministerialnych. Projekty te oscylują wokół 3 kategorii:
• Projekty z obszaru edukacji, m. in. programy rozwojowe dla szkół z regionu, zajęcia pozalekcyjne rozwijające u uczniów 
kompetencje cyfrowe, językowe, zajęcia z edukacji ekologicznej. Przy realizacji projektów wykorzystywane jest zaplecze 
trenerskie Krzyżowej oraz zasoby Centrum Edukacji Ekologicznej.
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• Projekty dotyczące aktywizacji społecznej lub edukacyjnej grup dewaloryzowanych – zarówno młodzieży, jaki i seniorów.
• Projekty opierające się na międzynarodowych transferach wiedzy, w wyniku których opracowywane są nowatorskie narzędzia 
i metody pracy dydaktycznej i aktywizacyjnej. Są to narzędzia doradztwa zawodowego, aktywizacji osób z grupy NEET (młodzież 
wykluczona społecznie), kształcenia zawodowego w systemie dualnym.

Materiały dydaktyczne BIR polecane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Pracownicy tych 
instytucji szkolą przy użyciu wypracowanych przez BIR narzędzi edukatorów w całej Polsce, a BIR z kolei dzieli się wiedzą z 
nauczycielami, którzy są uczestnikami jego projektów.
Wszystkie przedsięwzięcia inicjowane i realizowane przez Dział wpisują się w cele statutowe Fundacji i odpowiadają na potrzeby 
społeczne oraz edukacyjne mieszkańców regionu, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu świdnickiego, dzierżoniowskiego i 
wałbrzyskiego.

Dział tworzy zespół, składający się 7 osób, 6,75 etatu. 

Dział w liczbach 

• 15 projektów
• 8400 uczestników 
• 32 szkoły zaangażowane w projekty
• 5 wystąpień publicznych
• 2 odznaczenia dla pracowniczek działu Srebrnym Medalem Izb Rzemieślniczych za zasługi dla polskiego kształcenia 
zawodowego

Wybrane projekty

„Równe szanse - wsparcie w zakresie wyrównywania dysproporcji edukacyjnych i rozwijania uzdolnień”. Termin realizacji: od 
3.09.2018 do 31.07.2020. Partnerzy: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego (lider), Gmina Pieszyce, Gmina Lewin 
Kłodzki, Gmina Lubawka, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. bł. Laury Vicuna w Dzierżoniowie, 
Stowarzyszenie Nauczyciele Dzieciom, Stowarzyszenie e-Żaczek. Projekt skierowany do: uczniów szkół podstawowych placówek 
publicznych i niepublicznych w powiecie dzierżoniowskim, kamiennogórskim i kłodzkim oraz nauczycieli kształcenia ogólnego.  
Liczba uczestników: 530 uczniów, 20 nauczycieli.

„Mozaika edukacyjna”. Termin realizacji: od 3.09.2018 do 31.07.2020. Partnerzy: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia 
Europejskiego (lider), Gmina Miasto Świdnica, Gmina Lubin, Inspektoria Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko, Civis 
Europae. Projekt skierowany do: uczniów szkół podstawowych placówek publicznych i niepublicznych w powiecie świdnickim i 
lubińskim oraz nauczycieli kształcenia ogólnego: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych, Szkoła 
Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Świdnicy, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w 
Świdnicy, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy, Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św. 
Dominika Savio w Lubinie. Liczba uczestników: 700 uczniów, 60 nauczycieli.

„Tradycja łączy pokolenia” w ramach ASOS. Kolejna edycja projektu zainicjowanego w roku 2012, współfinansowanego ze 
środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem przedsięwzięcia była aktywizacja osób starszych poprzez 
organizację różnego rodzaju wydarzeń i warsztatów. W projekcie wzięło udział około 200 seniorów z powiatów wałbrzyskiego, 
świdnickiego i dzierżoniowskiego. Termin realizacji: 1.03.31.12.2019. Partnerzy: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia 
Europejskiego (lider), lokalne uniwersytety trzeciego wieku i organizacje senioralne.

„Krzyżowa – Music. Muzyka dla Europy”. Termin realizacji: 01.01.2019 - 31.12.2019. Organizatorzy: Fundacja „Krzyżowa” dla 
Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa Music gGmbH. Projekt skierowany do: miłośników kameralnej muzyki klasycznej z 
całego świata. Przedsięwzięcie odbywa się w Krzyżowej od 2015 r., zawsze pod patronatem Ministrów Spraw Zagranicznych 
Polski i Niemiec. Udział w nim bierze każdorazowo około 50 muzyków Mistrzów i Juniorów, reprezentujących blisko 20 
narodowości, którzy wspólnie zgłębiają doniosłe dzieła muzyki kameralnej podczas letnich warsztatów instrumentalnych w 
Krzyżowej i innych urokliwych zakątkach Dolnego Śląska. Każdy z koncertów gromadzi ponad 300-osobową widownię.

„Akademia mobilności instruktorów praktycznej nauki zawodu”. Celem Projektu jest wzmocnienie zawodowych i kluczowych 
kompetencji 30 instruktorów praktycznej nauki zawodu  i  6 kandydatów na instruktorów poprzez realizację programu 
mobilności w zakładach pracy kształcących dualnie na terenie Niemiec. Projekt realizowany jest w partnerstwie 
ponadnarodowym Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej oraz niemieckiego 
partnera PIB Privat-Institut fuer Europaeische Bildung und Consulting UG.
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Niepubliczne Przedszkole „Zielona Kraina”. W roku 2019 kontynuowaliśmy prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w 
Krzyżowej „Zielona Kraina”. Liczba dzieci korzystających z przedszkola to 29. Przedszkole prowadzone jest dla dzieci w wieku od 
2,5 do 5 lat. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci mają możliwość nauki języków obcych, uczestniczą w zajęciach plastycznych i 
rytmicznych, korzystają z opieki logopedy. Nauczycielki brały udział w projekcie "Edukacja globalna", przeszły cykl szkoleń i 
wdrażają rozwiązania projektu do praktyki przedszkola. Od września 2019 roku przedszkole „Zielona Kraina” bierze udział w 
Projekcie „Szkoła dialogu”, jako jedna z pięciu placówek z całej Polski. W ramach projektu nauczycielki wdrażają metody pracy 
inspirowane działalnością Janusza Korczaka i Montessori.

Dział PR

Zakres działalności i zadania

Public relations (PR) to świadome, planowe i ciągłe działania, mające na celu budowanie oraz utrzymywanie wzajemnych i 
korzystnych stosunków między organizacją a jej otoczeniem. Celem PR jest kształtowanie wizerunku organizacji w otoczeniu, 
poprzez prowadzenie działań, wpływających na jej postrzeganie (czym organizacja się zajmuje, w jaki sposób działa, jaką ma 
misję, z kim współpracuje, czy jest skuteczna, czy jest wiarygodna).
Cele PR w Fundacji to przede wszystkim:
• budowanie wizerunku Fundacji,
• promowanie wartości, które są zawarte w Misji i Wizji Fundacji oraz działań, podczas których te wartości przekazujemy,
• dbanie o reputację Fundacji i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych,
• stymulowanie pozytywnego zainteresowania Fundacją,
• informowanie poprzez materiały własne w dostępnych kanałach informacyjnych (social media, strona internetowa) o 
działaniach podejmowanych przez Fundację,
• dbanie o właściwą interpretację działań podejmowanych przez Fundację,
• kształtowanie opinii o Fundacji poprzez media oraz tzw. „ambasadorów marki”,
• utrzymywanie relacji z gremiami Fundacji,
• budowanie właściwych relacji między Fundacją a jej pracownikami.
Wyżej wymienione cele realizowane są w 3 obszarach: 
• budowanie wizerunku Fundacji, 
• budowanie relacji z mediami,
• komunikacja poprzez media elektroniczne.

Dział PR liczy dwóch pracowników, 2 etaty.

Wybrane działania i ich efekty

Jubileusz 30-lecia Fundacji i Mszy Pojednania
Rok 2019 w działaniach PR został zdominowany przez zadania związane z Jubileuszem Fundacji i Mszy Pojednania. Od początku 
roku trwały intensywne przygotowania do najważniejszych wydarzeń roku, a zespół PR zajmował się wspieraniem przygotowań 
i promocją każdej z imprez zaplanowanych w jubileuszowym kalendarzu (10 wydarzeń).
Do zadań działu PR, w związku z Rokiem Jubileuszowym, należało m.in.:
• opracowanie hasła roku jubileuszowego, 
• jubileuszowego loga (wprowadzenie loga do użytku), 
• przygotowanie strategii komunikacji wokół jubileuszu,
• przygotowanie i aktualizowanie specjalnej zakładki jubileuszowej (3 języki),
• opracowanie (w ramach zespołu roboczego) i wydanie publikacji jubileuszowych: „Krzyżowa|Kreisau. Przewodnik” oraz „Msza 
Pojednania w Krzyżowej”,
• przygotowywanie i wykonanie materiałów informacyjnych, promocyjnych, wsparcie organizacyjne, dokumentacja 
fotograficzna wydarzeń jubileuszowych;
• realizacja zakupów związanych z przygotowaniem do wydarzeń jubileuszowych (opracowanie koncepcji, nadzór nad 
wykonaniem i realizacjią m.in. ścianek konferencyjnych, roll-upów).

Ważniejsze publikacje w mediach:

W 2019 r. w mediach ukazało się 27 komunikatów prasowych oraz 300 publikacji ze wzmianką o Krzyżowej. Ważniejsze z nich:
Deutschlandfunk Kultur, „Kammermusik für Europa!”, 6.01.2019, https://bit.ly/2RbeGgq  
DEUTSCHE WELLE, „Upamiętnianie ofiar dyktatur w Europie. Trudne wyzwanie" (M. Pędziwol, relacja z Seminarium Miejsc 
Pamięci w Krzyżowej), 5.06.2019, https://bit.ly/2lzabQL 
Rzeczpospolita, „Czy Niemcy naprawiły wyrządzone Polakom zło?", R. Żurek, 3.06.2019, https://bit.ly/2m22jY7 
Rzeczpospolita, „Relacje polsko-niemieckie: Szukać tego, co łączy narody" A. Łada, P. Loew, 1.08.2019, https://bit.ly/36QX5B5  
Newsweek Extra 3/2019,  „Krzyż w cieniu swastyki. W III Rzeszy Jezus był niebieskookim Aryjczykiem”, M. Gajek, wersja 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

elektroniczna (30.08.2019), https://bit.ly/3a3y8nT  
rbb-Inforadio, dyskusja poświęcona obchodom 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, z udziałem: prof. dr. Stefana 
Lehnstaedta, dr. Roberta Żurka, Thomasa Kyci, Jessiki Chmury, 1.09.2019, https://bit.ly/2PpYf2b
"Dwójka" - Program 2 Polskiego Radia, Kwadrans bez muzyki, „Krzyżowa. Miejsce przesiąknięte historią, gdzie patrzy się w 
przyszłość”, R. Żurek, 3.09.2019, https://bit.ly/2TuCRcD 
Radio TOK FM, "Weekendowy poranek – Maciej Zakrocki", Maryna Czaplińska, 9.11.2019, https://bit.ly/2FLeWgY 
Tygodnik Powszechny" (46/2019), "Krzyżowa – znak wciąż żywy", R. Żurek, wersja elektroniczna (10.11.2019): 
https://bit.ly/30lqFMr 
"Laboratorium Więzi" (wiez.com.pl), "Żółw i zając? Jak się jednać z Niemcami", dr Pierre-Frédéric Weber, 12.11.2019, 
https://bit.ly/2FKr1CP 
PAP, DZIEJE.PL, „30 lat temu Mazowiecki i Kohl wzięli udział we mszy pojednania w Krzyżowej”, 12.11.2019, https://bit.ly/2uIj8LX 

Dziennik Gazeta Prawna, 15.11.2019, „Krzyżowa warta mszy”, A. Krajewski, https://bit.ly/3a5TmBs 
W stosunku do 2018 r. liczba publikacji ze wzmiankami o Krzyżowej zmniejszyła się o ok. 70, jednak z drugiej strony byliśmy 
obecni w czołowych polskich i niemieckich mediach, takich jak Tygodnik Powszechny, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, 
Newsweek, Laboratorium Więzi, Polskie Radio, PAP, KAI, Gość Niedzielny, Deutsche Welle, COSMO Radio, Deutschlandfunk 
Kultur, rbb-Inforadio.

Media społecznościowe
Dział PR prowadzi intensywne działania na rzecz zwiększenia zasięgu działania Fundacji w mediach społecznościowych. Dzięki 
temu Fundacja zyskuje obserwujących na swoich kanałach, sukcesywnie zwiększają się również zasięgi postów.

Analizując dane statystyczne z profili Fundacji, należy zaznaczyć, że nie korzystamy z płatnych form promocji w mediach 
społecznościowych. Zwiększenie poszczególnych wartości jest efektem konsekwentnej strategii polegającej na zamieszczaniu 
atrakcyjnych, interesujących, dwujęzycznych i zróżnicowanych treści (duża liczba zdjęć, filmów, grafik) oraz systematyczności.

Krzyżowa-Music
W 2019 r. odbyła się jubileuszowa V edycja Festiwalu, który zaczyna na stałe wpisywać się w muzyczny kalendarz imprez 
organizowanych na Dolnym Śląsku. Patronat medialny nad Festiwalem objęli: TVP Kultura, TVP3 Wrocław, Dwójka - Program II 
Polskiego Radia, Radio Wrocław, Gazeta Wrocławska, wroclaw.pl. Dzięki niewielkiemu budżetowi na reklamę, udało się 
zrealizować kampanie informacyjne w Radiu Wrocław oraz na portalach swidnica 24.pl i doba.pl oraz cykliczną reklamę w 
Gazecie Wrocławskiej. W ramach patronatów medialnych ukazały się również zapowiedzi festiwalu w TVP Kultura, Dwójce oraz 
TVP Wrocław.
Specjalną oprawę posiadał koncert 1 września – w rocznicę wybuchu II wojny światowej, który odbył się pod patronatem 
Marszałka Województwa Dolnośląskiego, a swoje przesłanie do uczestników wystosowali Ministrowie Spraw Zagranicznych 
Polski i Niemiec.

Newsletter
Zgodnie z planem działań wyznaczonych na rok 2019 po kilku latach przywrócono wydawanie Newslettera Fundacji „Krzyżowa”. 
W minionym roku ukazało się 6 numerów (cykl wydawniczy dwumiesięczny) – w tym jeden numer specjalny, poświęcony 
rocznicy Mszy Pojednania. Stopniowo przybywa nam subskrybentów, obecnie ich liczba wynosi: wersja PL – 985, wersja DE – 
1002, wersja ENG – 70.
Nowe narzędzie komunikacji z naszymi interesantami spełnia pokładane w nim nadzieje. Odbieramy pozytywne oceny na temat 
jakości Newslettera i mamy bardzo niski odsetek rezygnacji z subskrypcji (zaledwie kilka w ciągu roku).
Newsletter jest też dostępny w wersji drukowanej i trafia do naszych gości i uczestników projektów.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

25245

507

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Pozaszkolne formy edukacji:
1.praca pedagogiczna i opiekuńczo-
wychowawcza z dziećmi i młodzieżą w wieku 8-
26 lat, organizowana w formie 
międzynarodowych spotkań młodzieży, 
międzynarodowej wymiany szkolnej, 
warsztatów oraz szkoleń edukacyjnych, 
artystycznych i integracyjnych, seminariów, 
spotkań tematycznych, prelekcji wykładów, 
oprowadzeń, konferencji, gier symulacyjnych, 
pobytów studyjnych i kolonii;
2.doskonalenie nauczycieli i kadry kierowniczej 
szkół i placówek oświatowych oraz pracowników 
 samorządów terytorialnych zarządzających 
oświatą w zakresie wiedzy i umiejętności 
niezbędnych w systemie oświaty, organizowane 
w różnych formach kształcenia: kursy, szkolenia, 
seminaria, doradztwo indywidualne oraz inne 
formy edukacji stacjonarnej i niestacjonarnej
3.niepubliczne przedszkole-zapewnienie 
bezpieczeństwa dzieciom w wieku 2,5-6 lat oraz 
optymalnych warunków dla prawidłowego ich 
rozwoju, stymulowanie wszechstronnego 
rozwoju wychowanków oraz udzielenie 
odpowiedniej pomocy psychologiczno-
pedagogicznej i logopedycznej, rozwijanie i 
kształtowanie indywidualnych zainteresowań i 
zdolności dzieci, przygotowanie dzieci do 
podjęcia nauki szkolnej.

85.59.B 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Pozaszkolne formy edukacji:
1.praca pedagogiczna i opiekuńczo-
wychowawcza z dziećmi i młodzieżą w 
wieku 8-26 lat, organizowana w formie 
międzynarodowych spotkań młodzieży, 
międzynarodowej wymiany szkolnej, 
warsztatów oraz szkoleń edukacyjnych, 
artystycznych i integracyjnych, seminariów, 
spotkań tematycznych, prelekcji wykładów, 
oprowadzeń, konferencji, gier 
symulacyjnych, pobytów studyjnych i 
kolonii;
2.doskonalenie nauczycieli i kadry 
kierowniczej szkół i placówek oświatowych 
oraz pracowników  samorządów 
terytorialnych zarządzających oświatą w 
zakresie wiedzy i umiejętności niezbędnych 
w systemie oświaty, organizowane w 
różnych formach kształcenia: kursy, 
szkolenia, seminaria, doradztwo 
indywidualne oraz inne formy edukacji 
stacjonarnej i niestacjonarnej

85.59.B 2 417,00 zł

2
kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

Działalność historycznych miejsc i 
budynków oraz podobnych  atrakcji 
turystycznych: Działania mające na celu 
pielęgnowanie pamięci o ruchu oporu i 
opozycji przeciwko totalitarnym reżimom 
XX wieku. Odbywa się to w ramach 
organizowanych seminariów, 
międzypokoleniowych spotkań, 
oprowadzeń, projektów wystaw i 
konferencji o tematyce historycznej. 
Tworzy się też scenariusze zajęć dla szkół, 
gdzie uczniowie i nauczyciele uczestniczący 
w projekcie korzystają z pomocy 
naukowych, które zapewnia im Fundacja. 
Są to: stała wystawa na temat opozycji 
wobec nazizmu i komunizmu w Europie, 
katalog do stałej wystawy, obszerne 
archiwum multimedialne z bogatymi 
zbiorami m.in. przemówień partyjnych, 
kronik filmowych czy też gotowych 
wykładów z najnowszej historii Polski i 
Europy.

91.03.Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 14 057 770,85 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6 532 723,03 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 4 376 893,66 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 1 604 197,90 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 1 543 956,26 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 788 945,01 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 55.10.Z

Działalność gospodarczą Fundacja prowadzi wyłącznie dla uzyskania środków majątkowych i 
niemajątkowych dla urzeczywistnienia celu Fundacji z przeznaczeniem tych środków na ten 
cel. Działalność gospodarczą Fundacja prowadzi jako dodatkową w stosunku do działalności 
pożytku publicznego. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na 
działalność pożytku publicznego. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest 
działalność w następującym zakresie:
1. uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu(01.11.Z)
2. uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych 
(01.13.Z)
3. pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.19.Z)
4. uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
(01.50.Z)
5. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)
6. hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z)
7. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z)
Głównym przedmiotem działalności fundacji jest wynajem pomieszczeń użytkowych.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2 417,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 6 293 235,17 zł

w 
tym:

5 602 965,22 zł

467 473,90 zł

222 796,05 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł

5 973 173,67 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -1 355 462,58 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 417,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 14 016 207,01 zł 2 417,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

7 888 185,61 zł 0,00 zł

5 253 526,45 zł 2 417,00 zł

77 727,47 zł

75 405,62 zł

707 547,98 zł

13 813,88 zł 0,00 zł

1 Polsko-niemieckie warsztaty młodzieżowe-Zauberhafter Sommer w dniach 28.07-02.08.2019 2 417,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

97 647,64 zł

87 099,47 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

1 604 197,90 złg) z działalności gospodarczej
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -876 632,79 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 1 411 340,79 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

55 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

51,89 etatów

85 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

5.3. Wynik działalności gospodarczej 1 411 340,79 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 065 407,25 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

3 013 049,09 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

52 358,16 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

3 541,67 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 774,05 zł

19 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

11 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

11 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

1 osób

18 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 750 655,21 zł

2 411 508,64 zł

- nagrody

- premie

9 365,33 zł

205 315,30 zł

- inne świadczenia 124 465,94 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 314 752,04 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 179 013,45 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 834 035,64 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

15 000,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

pkt.8 Kwota obejmuje płacę zasadniczą i premię
pkt.11 Kwota obejmuje płacę zasadniczą i premię

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Każdy jest ważny-program 
rozwojowy publicznej szkoły 
podstawowej w Walimiu

Głównym celem projektu było 
zapewnienie uczennicom i 
uczniom Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Walimiu 
(PSP)równego dostępu do 
wysokiej jakości edukacji 
poprzez
organizację kompleksowych 
form wsparcia oraz aktywności 
rozwijających kompetencje 
kluczowe na rynku pracy, 
wzmacniających uzdolnienia 
uczniów oraz
wyrównujących ich szanse 
edukacyjne.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

241 105,26 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

16 048,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 Każdy jest ważny-program 
rozwojowy świdnickich szkół

Głównym celem projektu było 
zapewnienie 
uczniom/uczennicom 
świdnickich szkół równego 
dostępu do wysokiej jakości 
edukacji, poprzez organizację 
różnych
form i aktywności rozwijających 
uzdolnienia i wyrównujących 
szanse edukacyjne.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

500 079,45 zł

3 Kompetencje zawodowe 
szansą na dobrą przyszłość

Głównym celem projektu było 
zwiększenie szans na 
zatrudnienie uczniów 
kształcenia zawodowego 
Powiatu Kłodzkiego oraz wzrost 
kompetencji
nauczycieli praktycznej nauki 
zawodu

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

379 319,54 zł

4 Umiejętności zawodowe 
perspektywą na atrakcyjne 
zatrudnienie

Głównym celem projektu jest 
zwiększenie szans na 
zatrudnienie uczniów 
kształcenia zawodowego 
Powiatu Kłodzkiego oraz wzrost 
kompetencji
nauczycieli praktycznej nauki 
zawodu.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

394 340,88 zł

5 Mozaika Edukacyjna Głównym celem projektu jest 
do końca lipca 2020 roku wzrost 
kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku pracy u 
min. 615 uczniów 5 szkół 
podstawowych biorących udział 
w
projekcie poprzez zapewnienie 
równego dostępu do wysokiej 
jakości edukacji, wprowadzenie 
innowacyjnych metod i narzędzi 
nauczania, organizację różnych 
form
aktywności rozwijających 
uzdolnienia z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii, 
narzędzi TIK oraz wyposażonych 
w ramach projektu pracowni 
mat.-przyrodniczych i
TIK.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

859 709,36 zł
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6 Równe szanse Główny celem projektu jest 
wzrost do końca VI.2020 r. u 
530 uczniów (275K) z 3 
publicznych (SP w 
Miszkowicach, SP w Lewinie 
Kłodzkim i SP nr 1 w
Pieszycach) i 3 niepublicznych 
szkół podstawowych (NSP w 
Dzierżoniowie, NSP w 
Pieszycach i NSP w 
Przerzeczynie-Zdroju) 
kompetencji kluczowych
oraz właściwych postaw i 
umiejętności niezbędnych na 
rynku pracy poprzez 
zapewnienie równego dostępu 
do wysokiej jakości edukacji.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

549 140,33 zł

7 Międzypowiatowa droga po 
sukces

Głównym celem projektu jest 
zapewnienie  398 uczniom klas 
ZSP w Kłodzku, ZSA w Kłodzku i 
ZSO - II LO w Świdnicy, w tym z 
obszarów wiejskich równego 
dostępu do wysokiej jakości 
edukacji.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

776 762,60 zł

8 Powiatowa droga do 
edukacyjnego sukcesu

Głównym celem projektu jest 
wzrost kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku pracy u 
minimum 1916 uczniów oraz 
wzrost kompetencji co najmniej 
83 nauczycieli z 5 liceów 
ogólnokształcących 
prowadzonych przez Powiat 
Świdnicki poprzez zapewnienie 
równego dostępu do wysokiej 
jakości edukacji.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

971 585,67 zł

9 Świdnicka mozaika 
edukacyjna

łównym celem projektu jest 
wzrost kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku pracy u 
minimum 1420 uczniów z 7 
szkół podstawowych 
prowadzonych jest Gminę 
Miasto Świdnica poprzez 
zapewnienie równego dostępu 
do wysokiej jakości edukacji, 
wprowadzenie innowacyjnych 
metod i narzędzi nauczania, 
organizację kompleksowych 
form aktywności rozwijających 
uzdolnienia z wykorzystaniem 
e-zasobów i narzędzi TIK oraz 
wyposażonych w ramach 
projektu pracowni 
matematyczno-przyrodniczych i 
TIK.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

92 953,28 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

10 Dobra szkoła lepszy uczeń Główny celem projektu jest 
wzrost u 1190 uczniów (630K) z 
7 publicznych szkół 
podstawowych z Oleśnicy 
kompetencji kluczowych oraz 
właściwych postaw i 
umiejętności niezbędnych na 
rynku pracy poprzez 
zapewnienie równego dostępu 
do wysokiej jakości edukacji, 
organizację różnych form 
aktywności rozwijających 
uzdolnienia i wyrównujących 
szanse edukacyjne ucznia.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

321 043,12 zł

11 Koncert upamiętniający 80-
tą rocznicę wybuchu drugiej 
wojny światowej

Koncert upamiętniający 
wydarzenia historyczne 
pozwolił przeżyć ideę 
europejską tam, gdzie w swej 
dzisiejszej formie miała swój 
początek, poprzez muzykę i 
ponad pokoleniowymi 
podziałami oraz czerpać z niej 
natchnienie, aby na nowo móc 
odkrywać i zgłębiać siłę Europy 
oraz przez muzykę przynieść 
Europie z Krzyżowej nową 
inspirację. Koncert 
upamiętniający 80-tą rocznicę 
wybuchu drugiej wojny 
światowej był elementem 
edukacji historycznej, 
regionalnej i narodowej oraz 
czynn. kształtującym 
osobowość.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

7 000,00 zł

12 Międzynarodowa 
Konferencja "30 lat polsko-
niemieckiego pojednania. 
Samorządowy wymiar 
porozumienia" w związku z 
obchodami jubileuszu 30-
lecia Fundacji "Krzyżowa" 
dla Porozumienia 
Europejskiego

Refleksja/bilans dot. polsko-
niemieckiej współpracy 
samorządowej w ostatnich 30 
latach (partnerstwa miast, 
gmin, itp.) oraz dot. szans i 
wyzwań na najbliższe lata.
Dostarczenie uczestnikom 
konferencji narzędzi do 
rozwijania polsko-niemieckiej 
współpracy samorządowej 
(zapoznanie uczestników z 
realizowanymi i sprawdzonymi 
formatami polsko-niemieckiej 
współpracy samorządowej oraz 
możliwościami finansowania 
wspólnych projektów).

Powiat Świdnicki 35 000,00 zł
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Tradycja łączy pokolenia Projekt "Tradycja łączy 
pokolenia" pełnił rolę platformy 
dialogu, służącej budowaniu 
oraz umacnianiu sieci 
kontaktów i relacji 
przenikających granice wieku. 
Podstawowym zadaniem 
projektu było danie możliwości 
do spotkania z drugim 
człowiekiem; spotkania, które 
stworzy przestrzeń do rozwoju 
osobistego, do wymiany wiedzy 
i doświadczeń, ale także do 
pochylenia się nad troskami i 
bolączkami życia codziennego 
w celu szukania rozwiązań i 
dróg wyjścia.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej

191 933,61 zł

2 Razem zdziałamy więcej Głównym celem projektu jest 
podniesienie poziomu 
kompetencji społecznych oraz 
zwiększenie aktywności 
społecznej grupy 40 osób w
wieku 15-29 lat, których 
kompetencje społeczne są 
niedostatecznie rozwinięte, 
bądź wcale nie rozwinięte 
patrząc z perspektywy 
wymogów i potrzeb rynku 
pracy.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej

1 295,94 zł

3 Polskie rodziny w teatrze 
życia

Głównym celem projektu było 
rozwijanie współpracy między 
szkołami polonijnymi za granicą 
ze szkołami w Polsce.

Ministerstwo Edukacji Narodowej 36 645,29 zł

4 Nasz wspólny świat Edukacja 
globalna dzieci

Głównym celem jest 
przygotowanie społeczeństwa 
polskiego do stawiania czoła 
wyzwaniom globalnego świata 
w tym do zrozumienia przyczyn 
i konsekwencji zjawisk 
globalnych, rozumienia świata 
jako złożonego i dynamicznie 
zmieniającego się systemu, 
kształtowanie krytycznego 
myślenia, promocję 
zrównoważonego stylu życia i 
zmianę postaw poprzez 
wprowadzenie zmiany 
edukacyjnej na rzecz 
przygotowywania dzieci-
przyszłych obywateli/ek do 
reagowania na wyzwania i 
możliwości związane z 
współzależnościa.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 151 270,00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

5 Obchody 30-lecia polsko-
niemieckiej Mszy Pojednania 
w Krzyżowej

Popularyzacja w Niemczech i na 
świecie wiedzy o przemianach 
politycznych w Polsce i ich 
wpływie na przebieg 
demokratycznych, pokojowych 
zmian w Europie Środkowo-
Wschodniej oraz wzmacnianie 
zainteresowania Polską. 
Upowszechnianie wiedzy na 
temat roli Polski w budowaniu i 
rozwijaniu pokojowego 
współistnienia i współpracy 
między krajami w 
Europie.Wspieranie rozwoju 
kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami Polski i 
Niemiec, ze szczególnym 
uwzględnieniem współpracy 
samorządów.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 87 625,00 zł

6 Akademia mobilności 
instruktorów praktycznej 
nauki zawodu

Celem projektu jest 
wzmocnienie zawodowych i 
kluczowych kompetencji 
instruktorów zawodu i 
kandydatów na instruktorów 
zawodu (mistrzów bez
przygotowania pedagogicznego) 
kształcących w zawodach: 
kucharz, cukiernik, piekarz, 
stolarz, tapicer, mechanik, 
elektromechanik, blacharz, 
lakiernik,
ślusarz, fryzjer, dzięki 
mobilnościom 
ponadnarodowym w postaci 
obserwacji uczestniczących w 
zakładach pracy kształcących 
dualnie na terenie Niemiec.

Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej

65 493,45 zł
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2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) w wielu krajach. Sytuacja ta 
ma negatywny wpływ na gospodarkę światową. Znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, zamknięcie granic państw, 
placówek oświatowych, uniemożliwienie realizacji wymian, zamknięcie hoteli, schronisk oraz punktów 
gastronomicznych mogą mieć wpływ na sytuację jednostki w roku 2020. Zarząd uważa taką sytuację za zdarzenie 
niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu, wymagające 
dodatkowych ujawnień. Nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących 
potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w księgach 
rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za rok 2020.
Dzięki uzyskaniu w maju 2020 roku zapewnienia ze strony rządu Republiki Federalnej Niemiec otrzymania 
bezzwrotnej dotacji na bieżącą działalność Fundacji, płynność finansowa Fundacji do końca 2020 roku jest 
bezpieczna.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Dorota Krajdocha
dr Robert Żurek

02.06.2020
Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Międzynarodowe Centrum 
Konferencyjne "Krzyżowa" Sp. 
Z.O.O.

020590003          
 

Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze 100,00 100,00

2 Krzyżowa-Music gGmbH 000000000          
 

Hamburg 33,30 33,30

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 4

2 Wojewoda Dolnośląski 1

3 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny 7

4 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 3

5 Kuratorium Oświaty 1

6 Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Wałbrzych 1

2020-07-13
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