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Działalność Fundacji FON :
1) Sługa Boży Jan Paweł II prosił Fundację FON o zamawianie Wieczystych Mszy Świętych za
POLEGŁYCH,
ZESŁANYCH,
ZAGINIONYCH,
a
przede
wszystkim
za
POMORDOWANYCH, którzy swe życie oddali za Polskę. To zadanie jest stopniowo
realizowane. Wieczyste Msze Święte obejmują każdego imiennie bez względu na światopogląd
Ofiar za Ich życia.
2) Pomoc dla różnych szpitali, w tym dla Szpitala Wojskowego w Helu, żywego SYMBOLU
waleczności i męczeńskiej śmierci trzynastu oficerów Marynarki Wojennej II RP, bohaterskich
Obrońców Półwyspu Helskiego we wrześniu 1939 r.
3) Zbieranie materiałów do beatyfikacji tychże 13 oficerów Marynarki Wojennej II RP, z których
trzech zostało zamordowanych przez Niemców, a dziesięciu w bestialski sposób zamordowano
w latach 1945-1956, w powojennej Polsce , w okresie PRL-u.
4) Zbieranie materiałów do beatyfikacji 11 marynarzy Polskiej Marynarki Wojennej, którzy nie
byli obrońcami Półwyspu Helskiego, a których także bestialsko zamordowano w powojennej
Polsce, w latach 1945-1956.
5) Działalność humanitarna i społeczna, a w tym m.in.:
- ratowanie życia ciężko chorych, podopiecznych Fundacji FON,
- pomoc dla hospicjów,
- pomoc dla najbiedniejszych, szczególnie ciężko doświadczonych przez los np. dla
powodzian.

Dotychczas Fundacja FON wspomogła:
1. Pięć szpitali (w Helu, Elblągu, Bydgoszczy oraz dwa szpitale w Gdańsku).
2. Rodzinę oficera z 34 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, którego córka (lat 21) zachorowała na
złośliwy nowotwór mózgu.
3. Rodzinę wielodzietną oficera MW mającego na utrzymaniu m.in. dziecko z porażeniem
mózgowym.
4. Dwie żołnierskie rodziny (z Pułku Artylerii Mieszanej w Kędzierzynie-Koźlu), które ucierpiały
na skutek powodzi w 1997 r.
5. Ponad tysiąc dwieście potrzebujących osób cywilnych w całym kraju (w tym ratowanie życia
ciężko chorych) oraz w jednej polskiej Parafii rzymsko-katolickiej na Ukrainie.
6. Kilka hospicjów na terenie Trójmiasta.
7. Kilkanaście szkół stopnia podstawowego i średniego w woj. Pomorskim, którym nieodpłatnie
przekazano ponad 20.000 książek naukowych, beletrystycznych, historycznych, literatury
pięknej.
8. Na prośbę Sługi Bożego Jana Pawła II zamówiono do dnia dzisiejszego 339 Wieczystych Mszy
Świętych za Poległych, Zaginionych i Pomordowanych, którzy swe życie oddali za Polskę.
9. Ufundowanie Sztandaru dla 3 Batalionu Zabezpieczenia Brygady Lotnictwa Marynarki
Wojennej.
10. Ufundowanie Sztandaru dla Batalionu Saperów Marynarki Wojennej.

* * *
W 2003 roku podjęto skuteczne działania zapobiegające likwidacji Szpitala Wojskowego w Helu –
żywego symbolu waleczności i męczeńskiej śmierci trzynastu oficerów Marynarki Wojennej II RP,
bohaterskich obrońców Półwyspu Helskiego we wrześniu 1939 r. Trzech z nich zostało
zamordowanych przez Niemców , a dziesięciu w bestialski sposób zamordowano w latach 1945-1956,
w powojennej Polsce, w okresie PRL-u.

* * *
Za radą Kurii Metropolitalnej w Krakowie Fundacja FON napisała i przesłała bezpośrednio do
Watykanu swoje świadectwo do procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Jana Pawła II.

* * *
DLA RATOWANIA ŻYCIA DZIECI ślemy dramatyczny apel:
1) Chłopczyk z Gdyni - wiek 18 miesięcy, rozpoznanie głęboka przetoka. Mimo kilku operacji
brak jest poprawy stanu zdrowia. Oboje rodzice bezrobotni. Brak środków do życia, na leki i
sprzęt medyczny do użytku domowego.
2) Dziewczynka z Warszawy – wiek 13 lat po kilku operacjach onkologicznych. Grozi jej
amputacja nogi i inne powikłania.
niezbędna jest natychmiastowa pomoc finansowa na zakup zalecanego sprzętu medycznego oraz
stosownych leków. Kopie dokumentacji medycznej są w posiadaniu Fundacji FON.
Numery kont:
(PLN) 87 1240 1239 1111 0000 1642 7220
(USD) 03 1240 1239 1787 0000 1642 7233

(GBP) 56 1240 1239 1789 0000 1642 7246
(EUR) 53 1240 1239 1978 0000 1642 7259

* * *

Informacje uzupełniające:
Fundacja FON powstała w marcu 1994 r. i od początku nie prowadzi żadnej działalności
gospodarczej. Jest organizacją Non Profit, w której zarówno wszyscy członkowie Zarządu jak i Rady
Fundacji pracują nieodpłatnie. W celu minimalizacji wydatków administracyjnych Zarząd Fundacji
FON nie zatrudnia w swoim biurze sekretarki ani księgowej. Obsługą rachunkowo-finansową
Fundacji zajmuje się wybrane Biuro Rachunkowe posiadające certyfikat Ministerstwa Finansów.
Comiesięczną kontrolę dokumentacji rachunkowej przeprowadza bezinteresownie emerytowany
inspektor gospodarki finansowej, który przed kilku laty został zaakceptowany przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych.
Stronę internetową Fundacji FON zaprojektował bezinteresownie i stale ją aktualizuje doświadczony
informatyk. Biuro Fundacji nie jest wyposażone w sprzęt komputerowy, a bieżącą korespondencją
elektroniczną zajmuje się bezinteresownie kolejny sympatyk Fundacji. Na wyposażeniu technicznym
biura znajduje się jedynie: maszyna do pisania (dar jednej z firm), telefax (dar innej firmy) oraz
zakupiony telefon komórkowy.
Od 2005 r. Fundacja FON ma Kapelana. Jest nim Przezacny Ks. Prałat Henryk Lew-Kiedrowski z
Gdyni. Za swoją dotychczasową działalność Fundacja FON otrzymała następujące odznaczenia:
Medal Papieski i Ryngraf Jasnogórskiej Królowej Polski (2002r.), Medal „Pro Memoria” (2009r.),
Medal płk. Zygmunta Miłkowskiego-Tomasza Teodora Jeża (2009r.).
Prezes Zarządu Fundacji FON
Gdynia, dn. 13 lipca 2010 r.
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