
Sprawozdanie merytoryczne z dzialalności Stowarzyszenia Wolnego
Słowa za 2o2o rok;

o Projekt Niezależny Ruch Wydawniczy L976-t989 w ramach Programu Kultura-
!nterwencje 2020

Celem realizacji zadania "Niezależny Ruch Wydawniczy 1976 - 1989'' było upowszechnienie
wiedzy o tym aspekcie działalności opozycji antykomunistycznej jakim był niezależny ruch
wydawniczy w Polsce oraz upowszechnienie jego dorobku. Udało nam się przypomnieć
najwazniejsze fakty i osoby, a stworzona strona internetowa służy jako materiał edukacyjny w
nauczaniu zarówno na szczeblu podstawowym, licealnym jak i na uczelniach wyższych.
Udostępnione w formie strony WWW narzędzie ułatwia dotarcie do cennych archiwaliów
dotyczących historii Polski szerokim rzeszom odbiorców: historykom, dziennikarzom i

publicystom, realizatorom iproducentom filmowym oraz innym zainteresowanym. Dziękiniemu
mogą oni korzystać z często unikalnych materiałów - zarówno samych zdigitalizowanych
materiałów Źródłowych, jak i dodatkowych informacji o nich.

Etap l: Materiały papierowe zostały zinwentaryzowane, poddane selekcji (szczególnie pod kątem
ich jakości, kompletności) i przygotowane do digitalizacji. Przygotowano indeks słów
kluczowych, które mają ułatwiać wyszukiwanie tekstów _ uwzględnia on ewentualną
rozbudowę archiwum, którą chcemy kontynuować w miarę posiadanych środków. Stworzono
struktury cyfrowego archiwum poprzez opracowanie metadanych materiałów archiwalnych
orazszczegółowa koncepcja cyfrowego archiwum, które zostanie stworzone w ramach projektu.
Ustalono źrodła konieczne do opracowania not biograficznych i skróconych historii
poszczegó l nych tytułów.

Etap ll : Wybrane materiały poddano digitalizacji, która łączyła się z cyfrową obróbką skanów. W
przypadku wydawnictw podziemnych była to bardzo czaso- i pracochłonna operacja , z racji
jakości druku i używanych farb drukarskich. Przygotowano teksty zawierające noty biograficzne
redaktorów, wydawców, drukarzy czy autorów rysunków poszczególnych tytułów oraz
opracowano noty historyczne dotyczących poszczególnych czasopism, W tym zawierających
informacje o doznanych represjach (aresztowania, wyroki, wpadki drukarni itp.). Stworzono listy
miejsc (zarówno realnych, jak i wirtualnych), w których dostępne są inne wydawnictwa
,,drugiego obiegu". Wykonano projekt graficzny nowego cyfrowego archiwum. Uruchomiono
po rta l.

o Projekt ,,Działacze opozycjiAntykomunisĘcznej Regionu Mazowsze iZiemi Płockiej _
notacje filmowe."

Zadanie miało na celu przygotowanie notacji filmowych z byłymi działaczami opozycji
antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego z rożnych środowisk działających z terenu
Regionu Mazowsze NSZZ,,Solida rność" orazZiemi Płockiej.

Podjęcie tematu notacji filmowych w zakresie terytorialnym pozwoliło na poznanie większego
spektrum działalności i współpracy pomiędzy grupami czy organizacjami opozycyjnymi na
określonym terenie. W realizacji wzięli udział: Zbigniew Janas, Mirosław odorowski, Zbigniew
Bujak, Adam Borowski i Roman Bielański.

Każda z notacji została zrealizowana zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez prof. Andrzeja
Friszke - którymi kierują się inni wykonawcy przy realizacji cykli notacji filmowych. Zachowany
został najwyższy możliwy techniczny standard rejestracji materiału audiowizualnego z



możliwością konwersji na inne lżejsze standardy plików audiowizualnych' Notacje stanowią
ważny element badań nad najnowszą historią Polski, pozwalając na odkrycie pewnych aspektów
danego wydarzenia, które nie zachowały się w tradycyjnych archiwach. Dlatego zadbano o
przygotowanie archiwów do udostępniania notacji wszystkim zainteresowanym, zarówno
historykom, studentom, rodzinom bohaterów czy twórcom filmów dokumentalnych.

o Projekt ,,Co tydzień inna historia - edycja 2o2o" - W ramach programu Promocja
Czytelnictwa

To zadanie adresowane do róznych grup odbiorców' W ramach zadania organizowane były
otwarte spotkania poświęcone nowościom wydawniczym z wielu dziedzin. Dotyczyły one
zarówno literatury faktu, jak i fabuły.

Promowaliśmy książki wydane nieco wcześniej, związane jednak z rocznicami ważnych wydarzeń
z najnowszej historii Polski, których w 2o2o roku nie brakowało. Zadanie miało na celu
promowanie ko|ejnych wydawnictw autorów uznanych oraz debiutantóW na naszym rynku
wydawniczym. Kolejnym celem zadania było przybliżenie czytelnikom nowościwydawniczych w
sposób nieco odmienny od tradycyjnych.

Użycie do działań promocyjnych mediów elektronicznych skutecznie wpływa na zainteresowanie
młodego pokolenie. Nie rezygnujemy z form tradycyjnych czyli skorzystania z promocji kolejnych
spotkań za pomocą prasy czy mediów tradycyjnych. Wszystkie spotkania były transmitowane
online, nagrywane z możliwością ich późniejszego odtwarzania w internecie.

Co tydzień inna historia... Generał Rozwadowski

Co tydzień inna historia Mity Wojny 1920 Książka Sławomira Kopra i Tymoteusza
Pawłowskiego

Co tydzień inna historia... Solidarność Walcząca. oddział Łodź w latach 1985-1990 Książka
Włodzimierza Domaga lskiego-Ła będzkiego

Co tydzień inna historia... Sowieci nie wchodzą. Polacy mogli wygrać w 1939 roku Książka
Tymote usza Pawłowskiego

Co tydzień inna historia Sześć tapczanów Lwowa Książka Jana Strękowskiego

Co tydzień inna historia ... Tajemnice walizki generała Sierowa Dzienniki pierwszego szefa KGB
1939-1963

Co tydzień inna historia... Wojna z Rosją bolszewicką lg1-g-Ig2o

Co tydzień inna historia.....Krótka historia UPA dla Polaków. Czy historycy nas pogodzą? Książka
Kazim ierza Wóycickiego

o Projekt ,,Więcej. Sprawniej. Skuteczniej" - projekt trzyletni w ramach Programu
Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 201g_2030

SWS tworzą różne środowiska związane z Solidarnością, Solidarnością Walczącą, NZS, KoR,
RoPclo, KPN, PPS, Ruchem WiP, radiem Solidarność, komitetami wsparcia Solidarności z
zagranicą, niezależnym ruchem wydawniczym i kultury niezależnej'

Stowarzyszenie organizowało spotkania środowiskowe w swoim lokalu, ale także zdalnie,
wykorzystując nowoczesne techniki informatyczne i audiowizualne (szczególnie w czasie stanu



epidemii)' To bardzo ważne, żeby przypominać ważne rocznice, podmioty i ludzi, którzy
przyczynilisię do odzyskania przez Polskę wolności'

o Projekt,,Pamięć i wartości - zachować, utrwalić i upowszechniać,,

Projekt koncentrował się na stworzeniu biura organizacji zrzeszających dawnych działaczy
opozycji niepodległościowej. Składały się na niego kolejno: Kwerenda i wyszukanie organizacji
dawnej opozycji w Polsce i poza granicami kraju, nawiązanie kontaktu.

opracowanie dokładnej koncepcji i zakresu działalności Biura' Spotkanie przedstawicieli
organizacji, wybór organu nadzoru, Konferencja prasowa z udziałem mediów i władz
centralnych, samorządowych. opracowanie koncepcji witryny, jej funkcji i zakresu podawanych
informacji' Portal ,,opozycja antykomunistyczna ].956-1989" został udostępniony w domenie
http: / / opozycja a ntyko m u n istyczna. pl/.

Częściowa modernizacja Sali konferencyjnej, ułatwienia W dostępie dla osób
niepełnosprawnych, przebudowa strony internetowej SWs, budowa systemu telekonferencji i
transmisji live.

o Projekt ''PRl-owski bigos huttajski,, - sztuka wg tekstóW ll obiegu

l/ dzięki zadaniu nastąpiło przypomnienie i pokazanie koszmarnej rzeczywistości Polski Ludowej
oczami ludzi ,,Solidarności'', ponieważ w fabule wykorzystano różne publikacje ll obiegu i
zaadaptowano wydarzenia, jakie wpływały na życie społeczeństwa w totalitarnym systemie
komunistycznym;

2/ sztuka pozwoliła na konfrontację bohaterów opisywanych w tekstach i fabule z prawdziwymi
ludŹmi, ponieważ akcja sztuki opowiada częściowo o prawdziwych wydarzeniach z przeszłości i
ich wpływie na osobiste postawy, a w dodatku wśród osób występujących znalazła się osoba
mająca ch lubną przeszłość opozycyjną;

3/ dzięki zadaniu doprowadziliśmy do kilku debiutów polskich artystów, m. in. młodych aktorów
w publicznych mediach i autorki spektaklu w charakterze dramaturga, ponieważ to pierwsza
praprem iera jej sztuki,

4/ dzięki zadaniu nastąpiło uhonorowanie NSZZ ''Solidarność" w 4orocznicę powstania związku.

o Projekt ,,Wykonywanie działań opiekuńczych na rzecz działaczy opozycji
antykomunistycznej,,

1) Efektem bezpośrednim działania jest wymierna pomoc materialna dla grupy docelowej,
realizowana poprzez zakup i dostarczenie artykułów żywnościowych i produktów codziennego
użytku' Wsparliśmy w ten sposób osoby starsze, często mniej mobilne i bardziej narażone na
ryzyko groŹnych powikłań w zetknięciu się w wirusem CoVlD- 19 w spełnieniu podstawowych
potrzeb' Paczki zostały dostarczone do 75 osób, które mają status osób represjonowanych'

2) Kontakt telefoniczny na etapie planowania zakupów i logistyki dostaw oraz bezpośredni (z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności) W momencie dostarczania produktów został
bardzo pozytywnie odebrany przez naszych beneficjentów. Wiele osób starszych, zamkniętych
w domach i odciętych od normalnych relacji społecznych określało to działanie jako dodatkowe
wsparcie dla nich przy Wymuszonej przez pandemię izolacji, często prowadzącej do poczucia
osamotnienia.



3) W trakcie zadania zostały ustanowione nowe sposoby kontaktu z beneficjentami. Mieli oni
możliwość nie tylko porozmawiać z pracownikami Stowarzyszenia, ale również był to impuls do

odnowienia niektórych znajomości _ wielu dawnych dzialaczy kontaktowało się ze swoimi
znajomymi z sąsiedztwa i dzięki temu dużo łatwiej było nam chociażby zorganizować dostawy.

4) Dzięki tej działalności mogliśmy lepiej poznać jej beneficjentów, często dowiedzieć się więcej
o ich codziennych potrzebach i aktualnej sytuacji życiowej. Bazując na tej wiedzy mogliśmy
zaplanować kolejne działania oraz Wsparcie od strony SWS oraz Funduszu Zasłużonych.
Mogliśmy również poinformować ich o aktualnej działalności - zaróWno Stowarzyszenia jak i

innych organizacji świadczących pomoc na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

o Projekt ,,Zanim powstała ''Solidarność''. opozycja antykomunistyczna w drodze do
''Solidarności

Wystawa prezentująca dorobek opozycji antykomunistycznej, na podwalinach której powstał
NZSS Solidarność została przygotowana, wydrukowana, wzbogacona o katalog z Wystawy oraz
zaprezentowana W siedzibie SWS. lnformacje o wystawie zostały rozpowszechnione poprzez
kanały elektroniczne i media społecznościowe.

o Projekt Bibuła - rocznik o opozycji antykomunistycznej i kulturze niezależnej w PRL w
ramach programu trzyletniego Czasopisma

Celem projektu było

- Ułatwienie dostępu do zgromadzonych materiałów dla wszystkich zainteresowanych w tym
uczniów szkół, i szkół polonijnych'

Zebranie takich materiałów w jednym miejscu jest doskonałym uzupełnieniem dostępnych
materiałów dyda ktycznych.

Publikacja jest także źródłem wiedzy dla studentów historii, ASP, znawców tematu a także
historyków badających działalność opozycji antykomunistycznej, kultury niezależnej i
niezależnego ruch u wydawniczego.

- Popularyzację najnowszej historii Polski i ruchu Kultury Niezależnej w PRL. Materiały archiwalne
zgromadzone w jednym, łatwo dostępnym miejscu są, często jedyną szansą dla odbiorców na

tak kompleksowe i głębokie zapoznanie się z historią opowiedzianą ustami osób, które ją

tworzyły'

- Budowanie postaw obywatelskich. Poznanie historii działalności opozycji antykomunistycznej i

ruchu Kultury Niezależnej pokaże jak ważnym elementem światopoglądu i postrzegania świat
jest walka o niepodległość i potem jej obrona. To właśnie taka postawa działaczy opozycji
antykomunistycznej może być inspiracją dla innych młodych ludzi, aby walczyć o wolną Polskę.

Jednocześnie ta postawa pokazuje jedność i możliwość współpracy ludzi o skrajnie różnych
poglądach dla wspólnego celu i ideijakimi było najpierw obalenie ustroju komunistycznego W

Polsce a potem jej niepodległość.



Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Wolnego Słowa za 2021. rok.

w 2o2I roku Stowarzyszenie realizowało następujące inicjatywy:

- Projekt ,,Bądźmy solidarni. Działania opiekuńcze na rzecz osób ze statusem osoby
represjonowanej w czasach PRL.

1) Wśród bezpośrednich efektów wymienić należy wymierną pomoc materialną dla grupy
docelowej, realizowaną poprzez zakup i dostarczenie artykułów spożywczych, chemii
gospodarczej i środków czystości, aby w ten sposób wspierać osobr7 starsze, często mniej
mobilne i bardziej narazone na ryzyko groźnych powikłań w zetknięciu się w wirusem CoVlD-
L9 w spełnieniu podstawowych potrzeb.

Dodatkowo, tego typu kontakt bezpośredni, w momencie dostarczania produktów, ale
również telefoniczny na etapie planowania zakupów i omawiania potrzeb dla wielu osób
starszych, zamkniętych w domach i odciętych od normalnych relacji społecznych często
przyjmował formę terapeutyczną i pomagał im przetrwać wymuszoną przez pandemię
samotność i izolację.

2) Umożliwiono zbudowanie nowych relacji osobom starszym, często izolującym się bądź
odciętym od możliwości normalnego funkcjonowania w życiu społecznym i kulturalnym
przez wiek, problemy zdrowotne, ograniczoną mobilność bądź oddalenie od bliskich i

znajomych. Pandemia jeszcze mocniej ograniczyła nawet codzienne, epizodyczne interakcje
z innymi ludŹmi- chcieliśmy to poprawić poprzez możliwość nawiązania nowych znajomości
z osobamiwspierającymi projekt, ale również z innymi beneficjentami zamieszkującymi np'
tę samą dzielnicę lub rejon.

3) Program pozwolił nam jeszcze lepiej poznać osoby nim objęte, ich potrzeby oraz aktualną
sytuację. Bazując na tej wiedzy Stowarzyszenie może planować kolejne akcje oraz dalsze
działania Funduszu Zasłużonych. Często potrzeby mają wymiar niematerialny - jest to
potrzeba np. drobnych napraw w gospodarstwie domowym, pomocy w załatwieniu sprawy
urzędowej czy W transporcie. Wpłynęło to na jeszcze pełniejszą integrację środowiska
d a wnyc h działaczy o pozycj i a ntyko m u n istyczn ej.

- Projekt,,Wirtua lne spacery śladami opozycji antykomunistycznej,,
1) Wykonane zostało nagranie i publikacja siedmiu wirtualnych spacerów po wybranych

miejscach i siedem audiowizualnych wypowiedzi lub rozmów z wybranymi bohaterami. Po
wykonaniu zdjęć i ujęć, nagraniu, zmontowaniu, dodaniu oprawy graficznej zostały one
opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia Wolnego Słowa:
httss: ktv/ivirt*a lrłe-

2) Bardzo ważnym ce|em było zachowanie od zapomnienia i upamiętnienie wydarzeń i miejsc
związanych z walką o niepodległość Polski i demokrację oraz ludzi walczących z opresyjnym
totalitarnym systemem jakim był PRL. Dzięki realizacjizadania stało się to faktem' obejrzenie
tych miejsc oraz wysłuchanie historii z ust uczestników wydarzeń sprzed lat i przedstawienie
miejsc i tych wydarzeń szerszemu gronu odbiorców pozwala na budowanie lokalnego
patriotyzmu i poczucia odpowiedzialności lokalnej jednocześnie wyciągając z zapomnienia
bohaterów bezkrwawej walki o wolną i niepodległą Po|skę.



- Projekt,,Bibuła XV-lecie rocznika" - kontynuacja

Ponad 20 lat temu ukazał się pierwszy numer rocznika ,,Bibuła".

,,Bibuła" W swym założeniu kontynuuje tradycje wydawnictw podziemnych, czasopism drugiego

obiegu, ale także nawiązuje do tradycji niezależnej prasy W czasie rozbiorów i późniejszych lat

okupacji niemieckiej.

Autorami treści ukazujących się na łamach rocznika są dawni działacze opozycji

a ntykom u n istycznej, red a kto rzy, a utorzy czaso pism z ta mtego okresu.

W,,Bibule" ukazują się teksty itematy często nie poruszane pruez współczesnych historyków,

rocznik często wykorzystywany jest jako źródło wiedzy dla dzisiejszych badaczy epoki.

Do dzisiaj wyszło 17 numerów rocznika, w tym roku planujemy wydanie kolejnego, 18 numeru.

Następne numery rocznika będą w całości poświęcone zjawiskom kulturalnym w PRL. Kulturze

Niezależnej, podziemnym teatrom, performerom i filmowcom, skupimy się także na sztuce

plakatu w ruchach opozycyjnych.

- Projekt ,,Więcej. Sprawniej. Skuteczniej" - kontynuacia projektu trzyletniego w ramach

Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

. przeprowadziliśmy pięć konferencji popularnonaukowych. Ze względu na obostrzenia

związane z pandemią covlD-19 odbyły się one w formie zdalnej transmisji'

].. Seminarium dyskusyjno- prognostyczne ''Wspólnorządna Rzeczpospolita''

2. Seminarium "Polska Partia Socjalistyczna - wczoraj ijutro"
3. Konferencja ''Kapelani w walkach o wolność i granice''

4. Seminarium "Trzej zapomniani agresorzy - wrzesień ].939 r.''

5' Spotkanie "Jerzy Zawiejski - kim był''

o w grudniu 2021' - w 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego - zorganizowaliśmy koncert

Małgorzaty Grabowskiej. odbył się również wieczór kolęd. Poza tym przez caily rok lokal był

udostępniany na spotkania małych 8ruP, z zachowaniem odpowiednich rygorów

sanita rnych.

o zorganizowaliśmy serię 1"0 spotkań z przeszłością: ''Nasi bohaterowie''

1' Bohater spod Łomży - Stanisłąw Kardaszewicz,

2' Bohater spod Wizny - Wacław Schmidt,

3. Bohater spod Stonawy - Bronisław Kawałkowski,

4' Bohater spod Polskiej Górki - Józef Gigiel- Melechowicz,

5. Bohater PoW - Józef Ejszun,

6. Bohaterska sierżant - Joanna Żubr,

7. Bohater spod Tynne - Jan Bolbot,

8' Bohater spod Hołoska - JózefJosse,

9. Bohater spod Chojnic - Kazimierz Mastalerz,

10. Bohater spod Thiel - Ryszard Rydygier.

o zorganizowaliśmy 4 wystawy, trzy nich w siedzibie SWS: Wybory 4 czerwca 1989 roku, Józef

Piłsudski - Pierwszy Dziadek Niepodległej i Banknoty stanu wojennego. W ordynariacie
Polowym WP W Warszawie pokazaliśmy wystawę ...niech żołnierz widzi w Was

namaszczenie i świętość...

o Wydaliśmy 2 publikacje z serii '' Śladami Bohaterów:

1. Woda Sanu przed nami.'. Krakowski pociąg pancerny w walkach o Przemyśl (10-1]-

listopada 1918 r.) - autor Witold Rawski.



2' Póki tchu W piersiach...' Polska organizacja Wojskowa w walce z Ukraińcami 1918-1919 -
autor Wiktor Cygan.

o z inicjatywy członków SWS wniesiono poselski projekt o zmianie ustawy o działaczach
opozycjiantydemokratycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz
ustawy o orderach i odznaczeniach. Prace trwają w Sejmie.

o udzieliliśmy ponad 1oo porad prawnych oraz konsultacji informujących byłych
opozycjonistów o przysługujących im prawach, świadczeniach wyrównawczych, jak
załatwiać sprawy w ZUS-e. W ramach działania Fundusz Zasłużonych wspierał materialnie
najba rdziej potrze bujących byłych działaczy - rozpatrzono kilkadziesiąt wn iosków.

- Projekt,,Paszporty wotności,,
W związku z40 rocznicąwprowadzenia stanu wojennego w Polsce wspólnie zZarządemTelewizji
Polskiej S'A' współtworzyliśmy pierwszą edycję projektu pod nazwą ,,Paszporty wolności,,. Był to
cykl reportaży iportretów oraz uroczysta gala, które pozwoliły przywrócić pamięć nieznanym
bohaterom walki z komunizmem i podziemia niepodległościowego lat 8o-tych. lnicjatywa taprzybliżyła sylwetki ludzi, dla których patriotyzm, odwaga i prawda były jedynym słusznym
wyborem w czasach walki z systemem komunistycznym w powojennej polsce. Dla nich paszport
był namiastką wolności i właśnie teraz, dzięki temu projektowi mogą dostać symboliczne
paszporty, jako symbol wywalczonej wolności.



fnformacja dodatkowa

l ' infurrrncje o wszelkich' rcbowi2zaniach finans:Y.Ą w tym z Ętrilu dfużrych nstrurprtów fuars9vłcŁ gwararrji i porę creńhh
nbowiaząńwaruko.'ł,y'ch nieffiń"'*n. uńńi" 

^'ńt#ili'r"l'*Lń-if"ó;*#ł"*u", nbercleinrychrrec7'woNa dzięń 3 l ' 12 '2020 r' Stowaąarenie nie posiada w/w nbowiąańftnnsowy'ch

2. infornncje o klotach zalicrek i kręd}tów urlżelonych cźonkom orr'"r::'"ffi [ffi s"##,tr'#ffi.J#ffi łffi ##ffi ffi #^;#W:zł,ńT.ffi Tr
Na dzień 31'I2'202O r' sl1wa3ę1nienle posiada roŻiczeń międzvok.".";;;_:*u :*'"
fr ".l#l;iffi 

il"'*ń-;dffi ó;:,in^,ąa^:ą,:n;ffi '#ńT.?i' jĘffi #,'"#ffiffi :,trffi*ffiHi;
3. vpehtającę danę o akĘłvach ipas}rł,ach

w 2020 r. Stował

'k']pó.," 
ś.odkó;4'Srenie 

nie posiadało zapasów akt}wów obrotowy'ch W bieącymroku obrotorłzym Stowar4,srenie nię dokorrywałotrvalch ani wartości nierraterbĘch i prarłłrych Wartość bilansowa posiadanych środków fuwałych na dzięń 3 L 12 .2020 r ' wyrnsi 0 ż
4. inforrnacje o shftturre-zea 

Ęwan1chłrycn:9óy zs wskazaniem ic hźródeŁw fym w srczesol
ffi ffi ffi '",ł,ffi ffi ,'J*ffi Tffiffi ffi 'łm;Ęi:mmĘff 

*,:",ilx$lffiffi ##.*#1ro*.;.o

.#;ffi l]ffi; Tr:':ffiT -"u*Rrzychody w u5'sokości 765' 70 3,2O 

'na 

którę skbdają sĘ:
. skhdkicztonkov,skię s.olo,oo ) 

_- 'v lŁ'!

: !f,:f:f ffi,[t''*j 
CIhańsci pozytku publiczlego 7 59 '432,67 Z]

- darowiaiy os ób fizycrrych iprarłłrych 96' 1 82,67 Zł

Ponstah prrychody operacf rre - 641,95 ż
Przychody fnansowę - 1 8,58 ż (odsetki na rachmkach bankowycĄ

5. infornacje o shuL1urre poniesi:lnych kosŻów

W bieącym okesie sprawozdawcąm Stowaąnrenie poniosło kosŹy w w}6oko ści782.547 ,67 4 ru lł&ęskhdają się:l. KosŻy działalności sl
-1.;.r.i,siuilił]:r:Jh;:ffJi7!;vtltcnvclt'654.376'60ż
- Projękt ,J{istoń nńwiog N"i";"ffi*;Yi'r.rrr,ro o- Projekt ,fiultrłra w sieci' 82.01 i,"1ó;'" 

"" "
- PĘekt ,,Co tydz]ęi1kfrnsro-*',- 

o;o rrncja czfiehłictwa 52'664,90 ż- |."J"F,.Więcej. Sprawniej sr.,rc"lł.j ffi ' r''',ou o- l.oJ.!,JDamięc i waności . . .., ł g.'i 8)s' ]-''
- Projekt,'PRL-owski bigos h,'t"j'kl. 8ł;ź.r, o- Projekt 

'prqiekt ooiekillcą, rci-t^i#i'uśz,,ąt a- PĘekt 
'Niepodlegb'' 60.2-8l,59 Z]

2. Kosay admmist"acfrr: l 17.384,85 7ł
- A4/Clę rmteriabw i errrgii 3l .537,2g z]
- rsĘ obce 72.371,63 Zł
- wynagrodrenia orazlberyieczsnbspołecme 

13.47 5.g3 zł
3. Pozostałe kosĄoperacyj rre 10.786,22 ź
4. KosĄfinarsowe 0,00 ż

Druk: NlW cRso, Data zamieszaenia W bazie spGWozdań oP P:2o21'-L0-13



6' danę o źódhch ałięksrenia i sposobie wykor4ntania f,:rrdrszl statutowego

W roku biĘcym2020 Stowar4nzcnie osĘgęb stratę bihnsową w w1aokości 1 6.844,4'7 ,Ł Z,pdn,z zapisem Statdu StowarąnreniaWokrego Słowa shata pormiejsąl Frrdwz ś."Tt ro*v po zanvierdrenlrr sprawozdanb finansowego.

7'jereIijednos&aposiada|ĘĘ^9rsanlzacjipoĄłkupublicmego 

'nrrbs7'n'winfurrrncjidodatkowejdanenatenntuąnkarrychprzychodów
;:*T,H"ffŁ:T#J ;ffiJ H"xf 

óo'_i"a";"* 
"a 

i'ou ilł"ó1ł, oraz sposóbu wydatko*uniu środków pocho rlących z 1%o

y"xTTHffiffi:,ffi*"ffiffiffiH'Jffj#:tytt{y l%podatkudochodowego od osób fu1cmychPr4,ahodyte w

8' inne inforrrnc je nż wvmieniorrc powyżej' jereli rrnglyóy w istotny sposób Wpb,rĘć na oceĘ sytuacji rrajetlowej i finansowej oraz rłl}nkffi*ff:t ffit"ff:ffiP.*'r''io;il'.* *'ił;; #zaącz*u nr l'rstawyz dnia 29 wrzsśnn 1994 r. o

nie dotyczy

Data sp orą,Jrelta: 202 l - 0 6 -28

Data ntl*lęrdzętlleL: 202 t - 0 6 -28

Aldona Barticka

'ttffł*:n:?;której 
powwono pmwadanie ksiąg rchu*owych _ na podstawię ań

- Borowik Wojciech - Prere s ZarądL\
- Thskawa Tonnsz- CfurrekZarądą
- Jrzwa Jacek _ Czbłrek Zarąfu,
- Mi,ohalski Arh]r - Czbrrek ZaĄdą
- Antos*ięwicz Kqłs$ma - Cfutrek' Zatądą
- Kożowska Barbara- Czhtrekzarądi' '
- 

}asz<9wsta Grażyta - Cfurrek z-aĘń],
- Zając Aleksander- CzhrrekZarądy
- Stall Irszęk - Cżonęk Zarąda

lrnię i nmsko kimtikajedf,ostki. a.jąelijcdnoslką kiw e orgm wiclmsobowy. WzystkichPlonkow t€o orgalu - nf poGtawic M. 52 ut. 2 urawy o iłłńk;;#""
52 ut

Druk: NlW-cRso, Data zamieszaenia Wbazie spBwozdań oPP: 2021-].o-L3



SToWARZYSZEN l E WoLNEGo SŁoWA
00-626 WARSZAWA
MARSZAŁKoWSM 7
00001 95433

BILANS
zgodnie zzałącznikiern nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2020-12-31

Stan na koniec
roku

popzedniego
roku

bieżącego

A. AldvM iwarA

Wartości niematerialne i prawne

Rzeczowe at ty*a1r*J" 

-
-_
Nalezności dłuoot"ń l nlil-

0'00 0f 0.0
I

0,00 0,00lt

lil 0,00 0,00

lnwectvnip .llr
0,00 0,00

0,00 0,00

B.

U{ugotermlnowe roz|iczenia międzyokresowe

AKtywa obrotowe

Zapasy ru

-

\aleznościł,.ottotffi

0,00 0,00

3a7 1.,59,5i 360',ł1.2:21

il.
0,0c 0,00

ilt
237 522,58 258189,31nweslycJe krÓtkoterminowe

(rótkoterm 
i no*. -'l i.łHlflIV

108 799,1 100 817,81

C. Należne wpłaty na tundusz r

AKTYWA razem

ffi
lłłłr

837,7e 1 705,09

o;oo 0,00

ą$Tl59;5i 360,,,iv1,2!,27
ffi=ffi#.ffi#

A. .W
Ill,ś!4

:: Ę!-ql- 
"'oo!|I ,

Fundusz statutowy

-

Pozostałe fundusze

2p,175,34 12'330;8i
I

lt.

ltl

68 247,28 29175,34

0,00 0,00Z.ysK (strata) z lat ubiegłych
-39 071,94 0,00tv.

B.

Zysk (strata) netto

-

zobowiązania i rózerwy na zc

Rezerwy na zobowiązania

lbowiązania
0,0c -16 844,47

3.1'7',984'i1 348381,34

0,00 0,0cil 1obowiązania dłu g ote rm i nowe

-

Zobowiązania krÓtkoterminowe

-

lozliczenia międzyokresowe

ilt
0,00 0,00

IV
314 976,80 323768,84

3 007,37 24 612,50PASYWA iazem
347-159;5-! 3i60':712ł2;1

Data sporządze nia: 2021 -06-28

Data zatwierdz enia: 202 1 -06-2g

Aldona Bańnicka

lmlę, nazwisko i podpis osobv. k1órej powierzono prowadzenie ksiągrachunkowych - na podstawió art. 5ź ust. z u"1"*i'o 
'"1iini.o*os"l

_ Borowik Wojciech _ Prezes Zaządu,
- Truskawa Tomasz - Członek zł6u,
-.lyzwa Jacek - Członek Zarządi,, '
- Michalski Artur _ Członek zar'ząau,
- Antoszkiewicz Krystyna _ CzłoiekZarzadu.
- Kozłowska Barbara - Członek Zarządu,
- Raszkowska GraŻyna - Członek z;;;;e"
- 4aląc Aleksander - Członek Zarządu,
- Stall Leszek _ Członek zarząai._- 

"'

lmię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jezelijednostką kieruje organWleloosobowy, wszystkich członków tego organu

DrUk; NlW-cRso, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań oPP; 2o21_1o_13



sJ8)/x1f;ńIBź[il,i WoL N E G o sŁoWA
MARSZAŁKoWSKA 7
00001 95433 - $achunek zysków i stratRachunek zyskÓw i strat n_"f:-i'._h*,'u.=ałączniła ń ustawy orachunkowoŚci -

za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Data zatwierdz enia: 202 1 _06_2g

Aldona Bartnicka

lmię, nazwisko ipodpis osobv.,acńunkowycń-iilH";;;;,J#:!?:3lf 
n:'aiTi"x1""#:ff lxY

- 
|_oro,wił Wojciech _ Prezes Zaządu,- lruskawa Tomasz- Członek z.;;e:,- 
!y..Y ".Jacek - członeiżaiu;;:""''

- MichalskiArtur_ Członek zitiru,
-łił:ff :'#t"łrff YT;ę;łrkx:*,
:e#:-i':i::"Ts1t1'*"1"#Ł..#"

lmię, nazwisko ipodpis kierowrwieloosobowy,'!;iśiiń'ftili''fJi:!: 
:|!a 

jeżeli jednostką kieruje organ

Pozycja Stan za
1 poprzedni rok bieżący rok

A. 3 4

406 094,38 765 042,67

il. 357 569,73 759 432,67

1il. Przychodyzpozffi ,vvv
41 894,65 0,00

B. Koszty działa l n oś ciilatutowei 6 630,00 5 610,00

I (osztynieodpłatne;ffi 312 812,39 654 376,60

lt. (osztyodpłatnejm 312 812,39 654 376,60

il1. Kosztypozostałej@ 0,00 0,00
c. 0,0( 0,00
D. 93 2g1,gg 110 666,07

E. Kosztydział"lnoffi 0,00 0,00

F. 0,00 0,00

G. Koszty ogoln"g;;Ęa 0,00 0,0c

H. Zysk(strata)zoffi 132 308,01 117 394,95

t. Pozostałe przycrroayTperacyjne

-

)ozostałe koszty op"."ffir
-39 026,02 -6 718,78

J. 0,00 641,95

K. )rzychody rinanioil 17,20 10 786,22

L.
lKosztV finansowe-

@ffiffi

13,97 19,59

M. 42,59 0,00

N. -39 071,94 -16 944,47

o. 0,00 0,00

Data sporządze nia: 2021-06-28
-39 071,94 -16 944,47

Druk: NlW_cRsq Data zamieszczenia W bazie sprawozdań oPP: 2021_1o-13


