
Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji Pałac Bojadła za 2014 r. 

I. Dane Fundacji

Fundacja  Pałac  Bojadła  została  powołana  przez  Arkadiusza  Michońskiego  aktem 
notarialnym i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dn. 31.03.2014 r. (sygn. akt 
ZG.VIII NS-REJ.KRS/6250/16/252/NIP).

Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dn. 6 kwietnia 1994 r. oraz 
na podstawie statutu. 

Adres Fundacji to: Ul. Kościelna 1, 66-130 Bojadła
KRS: 0000503717
NIP: 9731017014
Email: fundacja@palacbojadla.org

W skład Rady Fundacji wchodzą: 
Arkadiusz Michoński – Fundator, 
Dorota Krupka, Wojciech Kozłowski, Grzegorz Doszel.

W skład Zarządu Fundacji wchodzą: 
Arkadiusz Michoński – Prezes, 
Aneta Kamińska – Wiceprezes, 
Stanisław Kowalski, Artur Krupka – Członkowie.

W 2014 r.  wszyscy członkowie  Rady i  Zarządu  pełnili  swoje funkcje  honorowo i  nie 
pobierali wynagrodzenia. 

Fundacja  nie  prowadziła  działalności  gospodarczej,  gdyż  nie  ma  takiej  możliwości 
statutowej. 

1. Naczelnym Celem Fundacji jest ochrona i restauracja Założenia Pałacowo-Parkowego 
w Bojadłach.

2. Celami Fundacji są również w szczególności:
a) Stworzenie izby muzealnej uwzględniającego historię regionu, gromadzenie i udostęp-

nianie zbiorów kultury materialnej i duchowej;
b) Działania na rzecz udostępniania parku i pałacu publiczności;
c) Promocja historii, tradycji i kultury Ziemi Lubuskiej, wskrzeszanie miejscowych tra-

dycji, organizowanie wystaw, konkursów, sympozjów jak i wymiana kulturalna w tym 
zakresie,  odtworzenie  dawnej,  kulturotwórczej  funkcji  pałacu  poprzez  prowadzenie 
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działalności koncertowej, teatralnej, wystawienniczej i wydawniczej oraz edukacyjnej, 
a także upowszechnianie zjawisk kultury w każdej postaci;

d) Inspirowanie działań interdyscyplinarnych, skupienie wokół celów Fundacji twórców, 
artystów, uczonych, współdziałanie ze środowiskami twórczymi i placówkami kultu-
ralnymi oraz naukowymi Ziemi Lubuskiej, Polski i Europy.

e) Współpraca z wydziałami wyższych uczelni zainteresowanymi działaniami podejmo-
wanymi na terenie pałacu;

f) Włączanie spraw związanych z celami Fundacji w sieć międzynarodowych kontaktów 
służących ochronie zabytków oraz prowadzeniu przedsięwzięć kulturalnych na ich te-
renie, poprzez to zacieśnianie związków kultury polskiej z kulturą europejską i świato-
wą;

g) Dążenie do wykupu budynków i gruntów należących dawniej do założenia pałacowego 
w Bojadłach, w celu odtworzenia założenia w jego kształcie znanym z XVIII wieku;

h) Gromadzenie wszelkiej dokumentacji ikonograficznej związanej z oryginalnym wypo-
sażeniem Pałacu w Bojadłach oraz innych zabytków regionu oraz podejmowanie dzia-
łań mających na celu odzyskanie utraconych elementów.

i) Działalność charytatywna na rzecz mieszkańców Bojadeł i regionu;
j) Wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych;

II. Sprawozdanie 2014 r. z działalności statutowej

Powołanie Fundacji 

Fundacja Pałac Bojadła została zarejestrowana w dn. 31 marca 2014 r. W dniu 31 kwietnia 
2014 r. zainaugurowano prace Fundacji podczas spotkania Rady i Zarządu w formie wiosen-
nego pikniku w Pałacu. Zaproszeni zostali członkowie Rady (Pan Wójt Grzegorz Doszel, Pani 
architekt Dorota Krupka, Pan Stanisław Kowalski, były Lubuski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków, Pan Wojciech Kozłowski, Dyrektor Galerii BWA) i Zarządu Fundacji (Pan Artur 
Krupka) oraz współpracownicy (Pan Wacław Serdeczny, autor logo Fundacji i prezentowa-
nych zdjęć,  Pan Marcin Zając,  wykonawca prac budowlanych)  oraz mieszkańcy wsi (Pan 
Włodzimierz  Puchalski,  Pan  Tadeusz  Huńczak,  Pan  Grzegorz  Bosy).  W spotkaniu  wziął 
udział  Pan Tomasz  Nesterowicz,  dyrektor  lubuskiego Winobrania,  z którym omawialiśmy 
możliwości włączenia Fundacji w obchody Winobrania 2014. Omówiono plan prac Fundacji 
na lata 2014-15.

Projekt Pałace i Parki Środkowego Nadodrza i działania konsultacyjne

W II kw. 2014 r. członkowie Fundacji opracowali koncepcję Szlaku Pałaców i Parków 
Środkowego  Nadodrza  jako  propozycję  projektu  promocji  zabytkowych  walorów regionu 
oraz  wysokiej  oferty turystycznej  komplementarnej  w stosunku do istniejących  projektów 
turystycznych  województwa  m.in.  Szlaku  Wina  i  Miodu.  Projekt  został  skonsultowany  z 
właścicielami obiektów, lokalnymi  organizacjami pozarządowymi działającymi  w obszarze 
kultury  oraz  samorządami.   Dokonano  jego  prezentacji  w  stosunku  do  wytypowanych 
uczestników  i  potencjalnych  beneficjentów  (m.in.  winiarzy  odtwarzających  tradycje 
enologiczne lubuskiego). 



Z inicjatywy Fundacji Pałac Bojadła w dniu 2 czerwca 2014 r. w Starej Willi w Nowym 
Kisielinie odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu Pałace i Parki. W spotkaniu 
wzięli udział włodarze gmin - Pan Stanisław Drobek, Wójt Gminy Trzebiechów, Pan Czesław 
Słodnik – Zastępca Wójta Gminy Zabór, Pan Grzegorz Doszel – Wójt Gminy Bojadła, Pan 
Czesław Fiedorowicz, Prezes Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, Radny Sejmiku Województwa 
Lubuskiego  i  przewodniczący  Komisji  Kultury,  Edukacji,  Sportu  i  Turystyki;  Pani 
Aleksandra Mrozek, Kierownik Wydziału Turystyki Regionalnej Departamentu Infrastruktury 
Społecznej  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Lubuskiego  oraz  Aneta  Kamińska  i 
Arkadiusz  Michoński,  Fundacja  Pałac  Bojadła.  W spotkaniu  uczestniczył  Pan  Waldemar 
Sługocki, Poseł na Sejm RP.

Zarząd Fundacji przedstawił propozycję projektu Pałace i Parki Środkowego Nadodrza i 
zaproponowali potencjalne źródło finansowania – Program Operacyjny Infrastruktura i Środo-
wisko, VI oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego. Najważniejsze kwe-
stie podniesione podczas spotkania:

1. Uczestnicy  zgodzili  się  co  do  diagnozy  przedstawionej  w  prezentacji  a  dotyczącej 
ograniczonych możliwości rozwijania turystyki kulturalnej na terenie 3 gmin z powodu 
braku  infrastruktury  (również  brak  realizacji  mostu  w  Milsku)  i  niedostosowania 
obiektów zabytkowych o olbrzymim potencjale turystycznym.

2. Województwo lubuskie posiada największy odsetek zrujnowanych obiektów zabytko-
wych w Polsce. Na terenie województwa brak obiektu zabytkowego będącego własno-
ścią MKIDN.

3. Projekt Pałace i Parki Środkowego Nadodrza ma szansę stać się produktem wizerunko-
wym Lubuskiego jeśli uwzględni się szereg obiektów zabytkowych w oparciu o kwe-
rendę około 260 pałaców opracowaną przez Urząd Marszałkowski.

Projekt  zyskał  wysokie  oceny  (m.in.  Urzędu  Marszałkowskiego)  w  odniesieniu  do 
potencjału  promocji  kulturalnej  i  turystycznej  Środkowego Nadodrza.  Fundacja nawiązała 
współpracę  ze społecznością  (m.in.  poprzez  organizację  w czasie  święta  Winobrania  "dni 
otwartych",  podczas  których  przedstawiciele  Zarządu  Fundacji  oprowadzali  gości  po 
obiekcie, dyskutując na temat ich oczekiwań wobec działalności planowanego Biura Działań 
Twórczych)  i  lokalnymi  organizacjami  pozarządowymi  (m.in.  Fundacja  Salony,  Fundacja 
Szansa  dla  Niewidomych,  stowarzyszenia  winiarskie)  w zakresie  podejmowania  inicjatyw 
związanych  z  historią  i  kulturą  regionu.  Fundacja  opracowała  własną  stronę  internetową 
www.palacbojadla.org,  której  koncepcja  może  stać  się  podstawą  dla  dalszych  prac 
związanych z digitalizacją i promocją obiektów zabytkowych objętych projektem.

Działania promocyjne Pałacu w Bojadłach

W trakcie Winobrania 2014 Fundacja zorganizowała 14.09.2014 r. dzień otwarty Pałacu 
połączony  ze  zwiedzaniem  obiektu.  Zainteresowane  grupy  oprowadzał  po  obiekcie  Pan 
Stanisław Kowalski, były wojewódzki konserwator zabytków.

Fundacja  Pałac  Bojadła  współuczestniczyła  wraz  z  Gminą  Bojadła  oraz  Archiwum 
Państwowym w Zielonej Górze w realizacji projektu „Wydanie publikacji Kronika Bojadeł” 
(red.  Dr A.  Górski)  będącej  pierwszą częścią  kroniki  wsi  i  pałacu,  obejmującej  okres  od 
starożytności do 1740 r. Oprócz tekstu niemieckiego i polskiego Kroniki, publikacja zawiera 
również  opracowanie  historii  Bojadeł,  jej  zabytków  oraz  stosunków  społecznych.  W  dn. 
18.10.2014 r. Fundacja zorganizowała promocję publikacji z udziałem regionalistów min. z 
Uniwersytetu  Zielonogórskiego  (Pan  Prof.  Wojciech  Strzyżewski)  oraz  Archiwum 



Państwowego w Zielonej Górze. Planowane jest opracowanie i publikacja dalszych części 
Kroniki. W trakcie promocji odbyło się również spotkanie członków Rady Fundacji. 

III. Informacje o sytuacji finansowej.

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów;
2) dotacji, subwencji oraz grantów;
3) zbiórek, imprez publicznych, loterii i innych podobnych akcji społecznych organizo-

wanych przez Fundację zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) majątku Fundacji;
5) innych źródeł dozwolonych prawem.

W 2014 r. Fundacja nie zatrudniała pracowników.

W  2014  r.  Fundacja  nie  uzyskiwała  dochodów.  Bieżące  koszty  administracyjne  były 
pokrywane ze środków funduszu założycielskiego. 
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