SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁNOŚCI
STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA
OD CZERWCA 2018 DO CZERWCA 2019

Czerwiec 2018

11 VI - spotkanie z cyklu Co tydzień inna historia... przy książce Wojciecha Kudyby "Imigranci wracają do domu"
Gość – Wojciech Kudyba, autor, poeta, prozaik, wykładowca akademicki, profesor UKSW; Wacław Holewiński, pisarz, krytyk literacki, działacz opozycji PRL;
Prowadzenie - Łukasz Kucharczyk (Fronda LUX
Obsługa techniczna – Karol Kühn, Tomasz Borowik

12 VI – udział przedstawicieli SWS w odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej J.J. Lipskiemu na budynku, w którym mieszkał;
12 VI - W ramach „Debat wtorkowych Stowarzyszenia Wolnego Słowa” spotkanie "Między Europą a Stanami. Wyzwania polskiej
polityki zagranicznej." Porozmawiamy nad wagą działań i wyzwań polskiej polityki zagranicznej w stosunku do Europy i Stanów
Zjednoczonych.
Gość – min. Jacek Czaputowicz
Prowadzenie – Andrzej Szczęśniak
Obsługa techniczna – Karol Kühn, Tomasz Borowik

13 VI - spotkanie z cyklu Co tydzień inna historia... z płk. Lechem Kowalskim przy książce "Krótsze ramię Moskwy. Historia
kontrwywiadu wojskowego PRL"
Gość – płk Lech Kowalski
Prowadzenie – ??????
Obsługa techniczna – Karol Kühn, Tomasz Borowik

26 VI – W ramach „Debat wtorkowych Stowarzyszenia Wolnego Słowa” spotkania Zmieniać czy nie zmieniać? Rzecz o Konstytucji.
Gość – Minister Paweł Mucha
Prowadzenie – Zofia Romaszewska
Obsługa techniczna – Karol Kühn, Tomasz Borowik

Wrzesień 2018

26 IX – pierwsza z dyskusji z głównymi kandydatami na urząd Prezydenta m.st. Warszawy – Rafałem Trzaskowskim. Tematem było
wsparcie miasta dla: organizacji pozarządowych, środowisk kombatanckich i dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób
represjonowanych z powodów politycznych.
Prowadzenie – Wojciech Borowik, Tomasz Truskawa
Obsługa techniczna – Karol Kühn, Tomasz Borowik

Październik 2018

3 X - spotkanie przy książce Adama Wiesława Kilka "Z biegiem Bugu" - co nam pozostało z Kresów
Gość – Adam Wiesław Kilk
Prowadzenie – Wojciech Borowik, Tomasz Truskawa
Obsługa techniczna – Karol Kühn, Tomasz Borowik

8 X – druga z dyskusji z głównymi kandydatami na urząd Prezydenta m.st. Warszawy – Patrykiem Jakim. Tematem było jak w
poprzedniej dyskusji wsparcie miasta dla: organizacji pozarządowych, środowisk kombatanckich i dla działaczy opozycji
antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych.
Prowadzenie – Wojciech Borowik, Tomasz Truskawa
Obsługa techniczna – Karol Kühn, Tomasz Borowik

10 X - spotkanie przy książce Łukasza Garbala "Prezydent opozycji. Jan Józef Lipski - krótka biografia". Jan Józef Lipski - co
pozostał z legendy?
Gość – Łukasz Garbal
Prowadzenie – Wojciech Borowik, Tomasz Truskawa
Obsługa techniczna – Karol Kühn, Tomasz Borowik

17 X - potkanie przy książce dr. Jana Olaszka "Jan Walc. Biografia opozycjonisty" Jan Walc - wielki zapomniany bohater opozycji.
Gość – dr Jan Olaszek
Prowadzenie – Wojciech Borowik, Tomasz Truskawa
Obsługa techniczna – Karol Kühn, Tomasz Borowik

24 X - spotkanie przy książce Piotra Niemczyka "SZÓSTA RANO KTO PUKA? Jak ojczyzna Solidarności zmienia się w państwo
policyjne" Służby Specjalne III RP
Gość – Grzegorz Chlasta
Prowadzenie – Wojciech Borowik, Tomasz Truskawa
Obsługa techniczna – Karol Kühn, Tomasz Borowik

Listopad 2018

7 XI - spotkanie przy książce Elżbiety Jodko-Kula "Ostatnia miłość Marszałka. Eugenia Lewicka"
Gość – Łukasz Garbal
Prowadzenie – Wojciech Borowik, Tomasz Truskawa
Obsługa techniczna – Karol Kühn, Tomasz Borowik

10 XI – „Toast dla Niepodległej", w trakcie spotkania wysłuchaliśmy koncertu Elizy Banasik; zaprezentowaliśmy aplikację mobilną
„Powrót Piłsudskiego" czyli powrót Marszałka Piłsudskiego z Magdeburga do Warszawy po internowaniu oraz wznieśliśmy Toast dla
Niepodległej. W trakcie spotkania można było zdobyć bilet wstępu na Koncert dla Niepodległej na PGE Narodowym w Warszawie.

19 XI – odbył się przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego "Bojownicy Wolnego Słowa, w którym wystąpiło wiele osób
związanych ze Stowarzyszeniem Wolnego Słowa m.in. Andrzej Anusz, Wojciech Borowik, Adam Borowski, Mirosław Chojecki, Jan
Józef Kasprzyk, Tomasz Truskawa, Jan Wyrowiński, Aleksander Zając.
Reżyseria: Arkadiusz Gołębiewski
Scenariusz: Grażyna Raszkowska
Zdjęcia: Jacek Januszyk
Dźwięk: Hieronim Januszyk
Kierownik produkcji: Jarosław Krychowiak
Producent: Stowarzyszenie Wolnego Słowa

21 XI - spotkanie przy książce Joanny Siedleckiej "Biografie odtajnione. Z archiwów literackich bezpieki"
Gość – dr Grzegorz Majchrzak
Prowadzenie – Wojciech Borowik, Tomasz Truskawa
Obsługa techniczna – Karol Kühn, Tomasz Borowik

24 XI - Konferencja "Robotnik" i Niepodległość”
Konferencję z udziałem m.in. Cezarego Miżejewskiego, Wojciecha Onyszkiewicza, Tomasza Truskawy poprowadził Wojciech Borowik.

Grudzień 2018

5 XII - spotkanie przy książce dr. Jana Olaszka "Przeciw PRL. Szkice z dziejów opozycji demokratycznej."
Gość – dr Grzegorz Majchrzak
Prowadzenie – Tomasz Truskawa
Obsługa techniczna – Karol Kühn, Tomasz Borowik

12 XII - przy książce Anny Bikont i Heleny Łuczywo "Jacek. Pierwsza biografia Jacka Kuronia."
Goście – Andrzej Anusz i Andrzej Krajewski
Prowadzenie – Tomasz Truskawa
Obsługa techniczna – Karol Kühn, Tomasz Borowik

14 XII - prezentacja aplikacji mobilnej i strony internetowej "Szlakiem Marszałka Józefa Piłsudskiego". Aplikacja została poszerzona
o nowe funkcje, dostępność dla systemu IOS a przede wszystkim o nowe szlaki: Szlak 1. Brygady Szlak wizyt zagranicznych
Marszałka Szlak powrotu Marszałka z internowania w Magdeburgu.
Prowadzenie – Karol Kühn i Witold Rawski
Obsługa techniczna – Karol Kühn, Tomasz Borowik

16 XII - 37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
Uroczystości zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania
Niepodległości
Program:
11.00 - uroczystości złożenia wieńców pod murem Aresztu Śledczego w Białołęce w hołdzie dla ofiar stanu wojennego, internowanych i więzionych.
12.13 - rozpoczęcie IV Białołęckiego Biegu Wolności
12.30 - lekcja historii ze Zbigniewem Janasem dla młodzieży z białołęckich szkół w świetlicy Aresztu Śledczego Warszawa Białołęka
13.00 - koncert chóru młodzieżowego „Wydźwięk”
14.00- uroczyste zakończenie Biegu, wręczenie nagród
18.00 - spotkanie “po latach” w siedzibie SWS - koncert Elizy Banasik

16 XII - prezentacja aplikacji mobilnej i strony internetowej "Polskie miejsca pamięci narodowej w Niemczech"
Prowadzenie prezentacji: Witold Rawski i Karol Kühn

Kwiecień 2019

6 IV – w lokalu obywają się nie tylko spotkania ściśle związane z działalnością i historią dawnej opozycji (tutaj Karolu nie wiem czy
było jedno czy więcej)

Maj 2019

5 V - do 31 grudnia 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa można oglądać wystawę prac fotograficznych Macieja
Byczkowskiego „Prawa Człowieka. Dostrzegam.”

Czerwiec 2019

4 VI - W 30 rocznicę częściowo wolnych i demokratycznych wyborów do polskiego parlamentu zaprosiliśmy na wieczór wspomnień
i rozmów do Pubu Kępa Potocka na warszawskim Żoliborzu. Czas muzycznie umili nam Artur Kaczorek – wielbiciel Jacka
Kaczmarskiego

5 VI - debata o wolności słowa, transmitowana na żywo na antenie Programu I Polskiego Radia, w której udział wzięli Wojciech
Borowik, Jacek Szymanderski, Bronisław Wildstein poprowadził Marek Mądrzejewski.
Zarząd zajmował stanowiska w sprawach:
Warszawa, 7 sierpnia 2018 r.
Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa w sprawie koszulkowego happeningu.
Stowarzyszenie Wolnego Słowa protestuje przeciwko nękaniu przeszukaniami i groźbami postępowania karnego osób, które za
pomocą koszulek z napisem „konstytucja” ubierają w całej Polsce pomniki, nawiązując do happeningów Pomarańczowej Alternatywy
w czasach PRL. Wówczas działania te były jednym z przejawów zaangażowania młodych ludzi w sprawy publiczne.
Pomiędzy happeningiem a dewastacją istnieje ogromna różnica, którą z pewnością warto dojrzeć.
Przed kilku laty występowaliśmy w obronie młodego internauty, używającego pseudonimu Antykomor, który żartował z prezydenta
Bronisława Komorowskiego. Policja przychodziła do niego o 6.00 rano, żeby przeprowadzić rewizję, a prokuratura stawiała zarzuty o
znieważanie głowy państwa.
I wtedy i dziś mówimy wyraźnie, że takie zaangażowanie policji i prokuratury jest niedopuszczalne. To droga, którą szły służby
komunistyczne.
Wiemy, że historia często powtarza się jako farsa! Zbyt często rządzący nie potrafią lub nie chcą dostrzec różnicy pomiędzy dbaniem
o przestrzeganie porządku publicznego a popadaniem w śmieszność.
A śmieszność to prosta i oczywista droga do upadku.
Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa
Warszawa, 4 luty 2019 r.
Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa w sprawie Magdaleny Ogórek
Stowarzyszenie Wolnego słowa wyraża oburzenie z powodu napaści na red. Magdalenę Ogórek. Wolność słowa i zgromadzeń, leżące
u podstaw demokratycznego państwa nie mogą być wykorzystywane do zachowań sprzecznych nie tylko z porządkiem prawnym ale
przede wszystkim z ideą, dla której zostały ustanowione.
Nie po raz pierwszy w debacie publicznej dochodzi do fizycznej agresji wobec osób mających odmienne przekonania.
Przejawy agresji skierowanej przeciwko dziennikarzom, a także wszystkim innym korzystającym ze swoich niezbywalnych praw do
wyrażania swoich poglądów, stanowią zagrożenie dla podstawowych wolności obywatelskich i podważają zasady cywilizowanej
debaty publicznej.
Prawo do krytyki nie może być wyrażane w formie fizycznych ataków, które jako sprzeczne ze standardami życia społecznego,
zasługują na bezwzględne potępienie.
Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Warszawa, 21 lutego 2019 r.
UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA W SPRAWIE STOSOWANIA ART. 212 KODEKSU
KARNEGO

Jarosław Kaczyński w sporze z Gazetą Wyborczą skorzystał z art. 212 kk., który Prawo i Sprawiedliwość w różnych deklaracjach
przedwyborczych obiecywało skreślić z Kodeksu Karnego. Przed kilkoma dniami Zbigniew Ziobro powiedział, że zaproponuje takie
rozwiązanie Rządowi i Parlamentowi.
Stowarzyszenie Wolnego Słowa od kilkunastu lat walczy o wykreślenie art. 212 z Kodeksu Karnego. W trakcie organizowanych
przez nas spotkań większość partii politycznych, w tym Prawo i Sprawiedliwość, popierało takie rozwiązanie. Dlatego wyrażamy
zdziwienie i nie zgadzamy się z tym, że Prezes Jarosław Kaczyński właśnie z tych zapisów karnych, a nie z kodeksu cywilnego,
korzysta w sporze z Gazetą Wyborczą.
Apelujemy do Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, żeby zrezygnował z postępowania karnego na podstawie art.
212 kk. i zamiast tego wspólnie z posłami swojej partii złożył projekt wykreślenia art. 212 z Kodeksu Karnego, jak to wcześniej
deklarowali przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości.
Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa
Warszawa, 14 lutego2019 r.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA W SPRAWIE WOJCIECHA BIEDRONIA
Stowarzyszenie Wolnego Słowa od kilkunastu lat walczy o wykreślenie art.212 z kodeksu karnego. Uważamy, że wszelkie sprawy o
naruszenie czci i godności powinny być rozstrzygane w trybie postępowania cywilnego.
Wyrok w sprawie redaktora Wojciecha Biedronia jest kolejnym przykładem nadużywania postępowania karnego.
Wszystkie ugrupowania polityczne wielokrotnie deklarowały, że po wygraniu wyborów skreślą art. 212 z k.k. Żadne nie dotrzymało
słowa.
Apelujemy po raz kolejny, szczególnie do mającego większość parlamentarną Prawa i Sprawiedliwości, o wykreślenie art. 212 z kk i
zastąpienie jego treści odpowiednimi zapisami w kodeksie cywilnym. Prawo i Sprawiedliwość mówi, że dotrzymuje słowa. Czekamy
więc na szybkie zmiany w prawie, które oczekiwane są przez środowiska dziennikarskie i obywatelskie.
Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa
Warszawa, 22 maja 2019 r.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA ws. art. 212 KK
Stowarzyszenie Wolnego Słowa z ogromnym niepokojem odnotowuje próby wzmocnienia represyjnego charakteru art. 212 kk. Jest
dla nas rzeczą oburzającą, że zamiast likwidować komunistyczne relikty polskiego prawa wzmacnia się je.
Apelujemy do Senatu RP o niedopuszczenie do tej zmiany poprzez poprawkę usuwającą nowy zapis w tym artykule. Tym bardziej, że
ugrupowanie dysponujące większością w Senacie jeszcze nie tak dawno deklarowało wolę eliminacji całego przepisu z obrotu
prawnego.
Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa
Nie wszystko udało się zrealizować, m.in. z powodów od nas niezależnych musieliśmy odstąpić od projektu „Express Niepodległa”, o czym
poinformowaliśmy w specjalnym komunikacie:

Warszawa, 10 października 2018r.
Z wielką przykrością i żalem informujemy, że projekt „Express Niepodległa” ( rekonstrukcja powrotu Józefa Piłsudskiego z
Magdeburga do Warszawy w 1918 roku) z udziałem młodzieży polonijnej z Berlina i polskiej ze Szczecina, zaplanowany w dniach
od 7 do 10 listopada br. nie zostanie zrealizowany, pomimo przygotowanych w Magdeburgu, Berlinie, Poznaniu i Warszawie
historycznych rekonstrukcji, koncertów i spotkań z młodzieżą.
Wydarzenie było uzależnione od finansowego wsparcia Polskiej Fundacji Narodowej. Do PFN zwróciliśmy się 22 maja br. i
uzyskaliśmy zapewnienie, że Fundacja będzie współfinansować projekt. Niestety, do dziś nie otrzymaliśmy jednoznacznego
potwierdzenia czy PFN będzie zaangażowana w jego realizację. Upływający czas wymuszał na nas podejmowanie zobowiązań
finansowych oraz ponoszenia wydatków, które miały być w większości pokryte ze środków Polskiej Fundacji Narodowej, tym
bardziej, że projekt związany jest z promocją 100-lecia Niepodległości Polski także poza granicami kraju, czyli spełnia statutowe cele
Fundacji. Brak pozytywnej decyzji Fundacji przyjmujemy z zaskoczeniem i rozczarowaniem.
„Express Niepodległa”, miał być zrealizowany m.in. dzięki organizacyjnemu i finansowemu wsparciu różnych osób i instytucji wśród
których były m.in.: Kancelaria Prezydenta RP, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ambasada RP w Berlinie, Instytut Polski w Berlinie, Narodowy Bank
Polski z oddziałem w Poznaniu, Biuro Programu „Niepodległa”, Instytut Pamięci Narodowej z oddziałami w Poznaniu i Szczecinie,
Fundacja Polskich Kolei Państwowych, Narodowe Centrum Kultury, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Muzeum Powstania
Wielkopolskiego, Polska Grupa Zbrojeniowa, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej , a także naszych partnerów z Niemiec:
Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech, Biuru Polonii w Berlinie, Niemiecko-Polskiemu Towarzystwo w Saksonia-Anhalt,
Zrzeszeniu Federalnemu - Polska Rada w Niemczech, Polskiemu Forum w Niemczech oraz nauczycielom i Dyrekcji szkoły
europejskiej w Berlinie - Robert -Jungk - Oberschule.
Bardzo im wszystkim za zaangażowanie i współpracę dziękujemy.
Dziękujemy również za wsparcie okazane nam ze strony wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra
Glińskiego, Ministra Spraw Zagranicznych prof. Jacka Czaputowicza, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych – Jana Józefa Kasprzyka oraz Prezesa IPN – dr. Jarosława Szarka, którzy wyrazili zgodę na wejście w skład
Komitetu Honorowego projektu „Express Niepodległa”.
Dziękujemy TVP i Polskiemu Radiu za objęcie wydarzenia swoim patronatem.

Dziękujemy także członkom i sympatykom SWS, którzy zaangażowali się w jego przygotowanie. Robili to przez pół roku bezinteresownie, jako wolontariusze, często poza godzinami pracy zawodowej.
Jednak wobec braku gwarancji dofinansowania projektu przez Polską Fundację Narodową, Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa
podjął trudną decyzję o wycofaniu się z jego realizacji.
Oczekiwaliśmy organizacyjnego i finansowego wsparcia ze strony instytucji, która dysponuje odpowiednimi możliwościami. Niestety
tak się nie stało. Stowarzyszenie Wolnego Słowa założone przez działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia
solidarnościowego, jest organizacją pożytku publicznego, nie posiada majątku, ani trwałych zasobów finansowych. Nasza działalność
opiera się przede wszystkim na pracy społecznej naszych członków.
Z całej sytuacji wyciągamy bardzo ważny wniosek: jeżeli państwo, poprzez różne swoje instytucje, deklaruje chęć wspierania
działalności organizacji pozarządowych, zlecania zadań, których samo nie może wykonać, to powinno głęboko przemyśleć model
współpracy i sposób finansowania społecznie ważnych projektów tak, aby to wsparcie było realne, nie tylko deklaratywne i nie
przynosiło rozgoryczenia tym, którzy bezinteresownie się angażują. Nie wspominając już o utracie wiarygodności przez instytucje,
które są powołane, żeby takie działania wspierać.
Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa

