SPRAWOZDANIE
z działalności Fundacji Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej
za rok 2006
1.

Nazwa:

Fundacja Solidarności Polsko - Czesko - Słowackiej

Adres:
Adres e-mail:
Date rejestracji:
Data rejestracji w KRS
Numer Regon:
Numer w KRS:

00 - 031 Warszawa, ulica Szpitalna 5, m 5, III p
fundacja@spczs.engo.pl
10.01.1991
30.12.2002
012005790
0000144784

Zarząd Fundacji:
- Jarosław Sergiusz Szostakowski, Prezes Zarządu, Warszawa, ul. Rokosowska 4/39
- Julian Kazimierz Golak, Członek Zarządu, Nowa Ruda, ul. Ogrodowa 25
- Wojciech Maciej Król, Członek Zarządu, Wrocław, ul. Szafera 15
- Jerzy Andrzej Herma, Członek Zarządu, Cieszyn, ul. Przepilińskiego 27
- Warcisław Janusz Martynowski, Członek Zarządu, Lądek Zdrój, ul. Brzozowa 7
- Zbigniew Wiesław Niewiarowski, Członek Zarządu, Warszawa, ul. Dembego 14/7
Rada Fundacji:
- Jarosław Józef Broda,
- Zbigniew Piotr Janas,
- Mirosław Stanisław Jasiński,
- Mieczysław Piotrowski.
Celem Fundacji jest działalność:
- naukowa,
- oświatowa,
- kulturalna,
- w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- w zakresie ochrony środowiska,
- w zakresie dobroczynności,
- w zakresie pomocy społecznej;
prowadzona na rzecz współpracy, porozumienia i solidarności narodów Polski, Czech, Słowacji oraz innych krajów.
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:
1. gromadzenie środków pieniężnych oraz zasobów materialnych na rzecz wspierania różnych form działalności
"Solidarności Polsko-Czesko - Słowackiej"
2. współpraca ze środowiskami reprezentującymi różne grupy społeczne, z osobami prawnymi i fizycznymi, których
działalność wiąże się z "Solidarnością Polsko - Czesko - Słowacką";
3. podejmowanie różnego rodzaju inicjatyw zmierzających do popularyzowania wiedzy o "Solidarności Polsko Czesko - Słowackiej";
4. organizowanie wykładów, seminariów, pokazów, odczytów zmierzających do pogłębienia wiedzy o celach Fundacji;
5. inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych mających na celu zebranie środków pieniężnych na rzecz
Fundacji;
6. wspomaganie osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
7. wspomaganie i współpraca ze środowiskami i organizacjami o celach podobnych do celów Fundacji, a działających
w Polsce i zagranicą.
Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

2.

Opis działalności Fundacji:

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA
Program "Niezależne Media 6"
W sierpniu 2005 r. Fundacja rozpoczęła realizację szóstej edycji programu „Niezależne media”, który obejmował dwutygodniowe staże
dla dziennikarzy prasy, radia, telewizji i redaktorów wydawnictw.
Nadzór na realizacją programu sprawowała Rada w składzie: Bartosz Węglarczyk - Przewodniczący, dziennik „Gazeta Wyborcza”, Piotr
Garbarczyk - Kierownik Działu Warszawskiego i Mazowieckiego Telewizji Regionalnej TVP3, Jan Kofman - profesor politologii Instytut
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Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Izabela Kraj – Przewodnicząca, gazeta „Rzeczpospolita” Tomasz Lachowicz - zastępca
Redaktora Naczelnego dziennika „Super Express”, Wojciech Maziarski - tygodnik „Newsweek”, Maria Przełomiec - Sekcja Polska BBC,
Jarosław Szostakowski - Prezes Zarządu Fundacji, Jagienka Wilczak - tygodnik „Polityka”.
W styczniu 2006 r. w ramach programu zorganizowano dwutygodniowy staż, w którym wzięło udział 7 dziennikarzy z Armenii,
Azerbejdżanu, Gruzji i Ukrainy.
Podczas pobytu w Polsce mieli oni okazją zapoznać się z pracą polskich mediów. Odbyli praktyczne spotkania i staże w redakcjach
głównych tytułów prasowych, radia, telewizji, agencji informacyjnych i portali internetowych. Wysłuchali wykładów dotyczący różnych
zagadnień związanych z mediami. Spotkali się również z polskimi politykami i przedstawicielami organizacji pozarządowych.
Ważnym elementem programu było nawiązanie bezpośrednich kontaktów z polskimi dziennikarzami podczas wizyt studyjnych w
warszawskich redakcjach. Te kontakty będą stanowiły podstawę do dalszej współpracy, wymiany informacji, publikacji itp.
Program był finansowany przez National Endowment for Democracy (Washington, D.C. USA), Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz
ambasady brytyjskie w Warszawie i Erewaniu za pośrednictwem British Foreign and Commonwealth Office w ramach Global
Opportunities Fund, Re - Uniting Europe Programme.

Projekt „Study Tours to Poland – wizyty studyjne dla studentów z Ukrainy, Białorusi i Obwodu Kalingradzkiego”
Fundacja zorganizowała 2 wizyty studyjne dla 20 studentów z Ukrainy (17), Białorusi (1) i Obwodu Kaliningradzkiego Federacji
Rosyjskiej (2) w ramach programu „Study Tours to Poland” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Edukacja dla
Demokracji.
Podczas dwutygodniowych pobytów, studenci poznawali różne aspekty współczesnego życia w Polsce: polityka, ekonomia, nauka i
szkolnictwo wyższe, kultura, młodzież, media, organizacje pozarządowe i współpraca międzynarodowa. Spotkali się z
przedstawicielami ponad 50 instytucji i organizacji.
Projekt był finansowany w ramach Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie – RITA”,
realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
Program Edukacyjny "Technika Wolnego Słowa X"
W związku z ciągłym zainteresowaniem programem szkoleniowym, dotyczącym nowoczesnych komputerowych technik edytorskich,
Fundacja w marcu 2006 roku rozpoczęła realizację dziesiątej edycji programu "Technika Wolnego Słowa X".
W ramach programu Fundacja zorganizowała szkolenia z zakresu technik składu komputerowego dla potrzeb niezależnych
wydawnictw. Program kursów był dostosowany do poziomu wiedzy komputerowej uczestników. Początkujący kursanci wyjeżdżają z
Polski z umiejętnościami, pozwalającymi na obsługę programów komputerowego składu tekstów; uczestnicy bardziej zaawansowani są
szkoleni według zgłaszanych potrzeb.
Powołano, społeczną Radę Programu, której zadaniem był nadzór nad prawidłowością jego przeprowadzania i kwalifikowanie
uczestników, oraz całościowa ocena programu. W skład Rady Programu weszli: Bronisław Komorowski - Przewodniczący – Poseł RP,
Bogumiła Berdychowska - Narodowe Centrum Kultury, Zbigniew Janas - Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, Joanna
Konieczna -Uniwersytet Warszawski, Paweł Kowal - Poseł RP, Maria Przełomiec - Axel Springer Polska, Agnieszka RomaszewskaGuzy - Telewizja Polska.
W programie wzięło udział 40 organizacji i 42 osoby z krajów europejskiej części Wspólnoty Niepodległych Państw i Zakaukazia.
Swoich przedstawicieli przysłało 5 organizacji z Armenii, 1 organizacja z Azerbejdżanu, 8 organizacji z Białorusi, 3 organizacje z
Gruzji, 8 organizacji z Mołdawii, 7 organizacji z Rosji oraz 8 organizacji z Ukrainy. Zaproszeni goście reprezentowali 1 wydawnictwo, 1
centrum informacyjne, 4 organizacje ekologiczne, 5 organizacji młodzieżowych, 6 gazet, 6 organizacji medialnych, 17 organizacji
społeczno – edukacyjnych. Z 40 organizacji biorących udział w programie 20 otrzymało sprzęt komputerowy
Program był finansowany przez National Endowment for Democracy (Washington, D.C. USA) oraz przez oraz ambasady
brytyjskie w Warszawie i Erewaniu za pośrednictwem British Foreign and Commonwealth Office w ramach Global Opportunities Fund,
Re - Uniting Europe Programme.

Projekt "Zastosowanie polskich doświadczeń w szkoleniu dziennikarzy dla potrzeb Armenii - Niezależne media"
W październiku 2006 r. Fundacja we współpracy z Caucasus Media Institue rozpoczęła realizację projektu „Zastosowanie polskich
doświadczeń w szkoleniu dziennikarzy dla potrzeb Armenii - „Niezależne media”. Projekt był adresowany do instytucji zajmujących się
kształceniem dziennikarzy w Armenii.
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Powołano, społeczną Radę Programu, której zadaniem był nadzór nad prawidłowością jego przeprowadzania i kwalifikowanie
uczestników, oraz całościowa ocena programu. W skład Rady Programu weszli: Maciej Łętowski - Informacyjna Agencja Radiowa,
Grzegorz Miecugow - TVN, Sławomir Popowski - Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza, Maria Przełomiec Telewizja Polska, Marek Przybylik -Uniwersytet Warszawski, Bartosz Węglarczyk - Gazeta Wyborcza.
W dwunastodniowej wizycie studyjnej wzięło udział 10 wykładowców i trenerów dziennikarstwa z Armenii.
Podczas pobytu w Polsce mieli oni okazją zapoznać się z pracą polskich mediów. Odbyli praktyczne spotkania w redakcjach głównych
tytułów prasowych, radia, telewizji, agencji informacyjnych i portali internetowych. W tym czasie mieli możliwość obserwować polskich
kolegów podczas pracy, a także zapoznać się z doświadczeniami związanymi ze szkoleniem stażystów i podnoszeniem kwalifikacji
pracowników. Odbyli także spotkania w szkołach wyższych przygotowujących do zawodu dziennikarza. Wysłuchali wykładów dotyczący
różnych zagadnień związanych z mediami. Uczestniczyli w dyskusjach, debatach i konferencjach dla dziennikarzy. Spotkali się również
z polskimi politykami i przedstawicielami organizacji pozarządowych.
Ważnym elementem programu było nawiązanie bezpośrednich kontaktów z polskimi dziennikarzami podczas wizyt studyjnych w
warszawskich redakcjach. Te kontakty będą stanowiły podstawę do dalszej współpracy, wymiany informacji, publikacji itp.
Podsumowaniem projektu "Zastosowanie polskich doświadczeń w szkoleniu dziennikarzy dla potrzeb Armenii - „Niezależne media”"
było seminarium, które odbyło się 15 grudnia 2006 r. w siedzibie Caucasus Media Institute w Erewaniu.
Program był finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz National Endowment for Democracy (Washington, D.C.
USA).
Program "Niezależne Media 7"
W listopadzie 2006 r. Fundacja rozpoczęła realizację siódmej edycji programu „Niezależne Media”. W ramach programu planuje się
zorganizowanie 4 dwutygodniowych staży dla 31 dziennikarzy prasy, radia, telewizji i redaktorów wydawnictw.
Podczas pobytu w Polsce będą mieli oni okazję zapoznać się z pracą polskich mediów. W ramach programu przewidziane są
praktyczne spotkania i staże w redakcjach głównych tytułów prasowych, radia, telewizji, agencji informacyjnych i portali internetowych.
Będą mieli okazję wysłuchać wykładów dotyczący różnych zagadnień związanych z mediami, a także spotkać się z polskimi politykami i
przedstawicielami organizacji pozarządowych. Plan pobytu gości zostanie dostosowany do wykonywanego zawodu i specjalizacji.
Wybór uczestników będzie dokonany przez społeczną Radę Programu w skład której wchodzą: Maciej Łętowski - Przewodniczący,
Informacyjna Agencja Radiowa, Izabela Kraj – gazeta „Rzeczpospolita”, Tomasz Lachowicz - Redaktor Naczelny dziennika „Super
Express”, Grzegorz Miecugow TVN, Michał Kacewicz - tygodnik „Newsweek”, Maria Przełomiec - Telewizja Polska, Jarosław
Szostakowski - Prezes Zarządu Fundacji, Bartosz Węglarczyk - dziennik „Gazeta Wyborcza”, Jagienka Wilczak - tygodnik „Polityka”.
Program jest finansowany przez National Endowment for Democracy (Washington, D.C. USA).
Praktyka zawodowa
W dniach 24.07 - 18.08.2006, Fundacja zorganizowała praktykę zawodową dla pani Jagody Janiszewskiej, studentki filologii czeskiej na
Wydziale Filologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zakres praktyki objął tłumaczenia materiałów do strony internetowej oraz
udział w realizacji programów edukacyjnych i kulturalnych Fundacji.
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
W 2006 Solidarność Polsko – Czesko – Słowacka obchodziła XXV-lecie swojego istnienia. W związku z tym Fundacja organizowała lub
współorganizowała szereg imprez i działań kulturalnych z tym związanych.
Konferencja „Szlak do wolności - XXV Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej” 7-8.10.2006, Wrocław
W dniach 7-8 października w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu odbyła się konferencja „Szlak do wolności - XXV
Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej”, poświęcona dorobkowi Spsoć.
Prowadzący konferencję – Igor Wójcik dokonał oficjalnego otwarcia konferencji, poprosił o zabranie głosu Prezesa Stowarzyszenia
Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, a zarazem fundatora Fundacji Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej, Mieczysława „Dučina”
Piotrowskiego, który powitał zgromadzonych gości. Poprosił o minutę ciszy w intencji osób, które przyczyniły się do zacieśnienia
współpracy między Polską, Czechami i Słowacją, a których dziś już z nami nie ma. Następnie prowadzący konferencję odczytał listy
okolicznościowe od Prezydentów: Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Republiki Czeskiej Vacláva Klausa oraz Słowacji
Ivana Gašparoviča.
Następnie wystąpili: Krzysztof Grzelczyk (Wojewoda Dolnośląski), Paweł Wróblewski (Marszałek Województwa Dolnośląskiego) oraz
Jarosław Obremski (Wiceprezydent Wrocławia). Do wygłoszenia przemówienia okolicznościowego zaproszono Aleksandra Vondrę
(Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej). Następnie głos zabrał Wiceminister Spraw Zagranicznych RP Rafał Wiśniewski, a
zaraz po nim jeden z historycznych przywódców SPCzS Mirosław Jasiński..
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•
Odbyły się następujące panele/wykłady/dyskusje:Sesja „Międzynarodówka dysydentów”, była moderowana przez Jarosława
Brodę. Jako pierwszy z prelegentów w tej sesji wystąpił Józef Pinior – Europoseł SdPI mówiąc o doświadczeniach opozycji
antytotalitarnej w Europie Środkowo-Wschodniej. O współpracy opozycji w Polsce i na Ukrainie mówiła Bogumiła Berdychowska, a
Łukasz Kamiński o SPCzS w latach 1981-1989.
•
Sesja „ Dyplomacja obywatelska – działania praktyczne”, poświęconą współpracy w Europą Wschodniej, której moderatorem
był Aleksander Gleichgewicht, rozpoczęła się od wystąpienia Adolfa Juzwenki, który jako Dyrektor Zakładu im. Narodowego im.
Ossolińskich opowiedział o współpracy tej instytucji z Ukrainą. Następnie Prezes Fundacji Solidarności Polsko – Czesko –
Słowackiej Jarosław Szostakowski, który przedstawił działalność tej organizacji na Wschodzie. O czeskich działaniach na rzecz
demokracji po roku 1989 opowiedział Luboš Veselý.
•
Sesja „Współpraca opozycji – działania praktyczne” była moderowana przez Mirosława Jasińskiego. O polsko-czeskich
kontaktach opozycji na Podbeskidziu w latach 1987-1990 opowiedział Andrzej Grajewski, zaś o pomocy dla opozycji czeskiej i
słowackiej Petruška Šustrová. Następnie wystąpił Jan Stachowski, który zaprezentował fenomen Czechów w polskich
wydawnictwach podziemnych, a kolejna prelegentka - Anna Morawiecka przybliżyła temat Wschodnioeuropejskiej Agencji
Informacyjnej. Następnie Grzegorz Majewski opowiedział o nielegalnych przerzutach przez granicę, a o współpracy opozycji
polskiej i czechosłowackiej w świetle materiałów StB Petr Blažek.
•
Panel dyskusyjny „Współpraca opozycji polskiej i czechosłowackiej we wspomnieniach jej uczestników” moderowany był
przez Andrzeja Jagodzińskiego. Udział w nim wzięli: Ján Čarnogurský, Zbigniew Janas, Tomáš Konc, Miroslav Odložil, Janusz
Okrzesik, Mieczysław „Dučin” Piotrowski oraz Petr Uhl.
Na tym zakończono pierwszy dzień konferencji, a uczestnicy udali się na bankiet wydany przez Prezydenta Miasta Wrocławia.
Drugiego dnia konferencji odbyły się następujące sesje:
•
sesja „Dobre praktyki współpracy na pograniczu polsko-czeskim”, moderowana przez Jerzego Hermę. Wystąpili w niej:Paweł
Skrzywanek, prezentując Wrocław, jako miasto spotkań ponad granicami, Julian Golak mówiąc o współpracy trzech narodów na
Ziemi Kłodzkiej i Jerzy Kronhold, który przedstawił działania na Śląsku Cieszyńskim. O granicy naszych marzeń – kruszeniu
polsko-czeskiej „żelaznej kurtyny” opowiedział Mieczysław Piotrowski. Sesję zakończyło wystąpienie Europosła Jana Olbrychta na
temat współpracy transgranicznej samorządów.
•
sesja „Dyplomacja obywatelska – współpraca regionalna” – cz. II – Europa Środkowa była prowadzona przez Pawła
Skrzywanka. Na jej początku Rafał Prietzel zaprezentował Program INTERREG i jego następcę - Europejską Współpracę
Terytorialną, a Andrzej Jagodziński opowiedział o współpracy wyszehradzkiej. Działania fundacji „Edukacja dla Demokracji” w
Europie Wschodniej i Azji Centralnej przybliżył Krzysztof Stanowski. Rodger Potocki zaprezentował działaniach na rzecz
promowania demokracji w Europie i Eurazji podejmowane przezNational Endowment for Democracy. Na zakończenie tej sesji
wystąpił Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce – Bedřich Kopecký mówiąc o potrzebie głębszego dialogu polsko-czeskiego. W
zastępstwie Aleksandra Milinkiewicza wystąpienie o przyszłości demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej wygłosił Tadeusz
Gawin.
W pierwszym dniu konferencję odwiedziło ok. 130 osób, a średnio uczestniczyło w niej ok. 100 osób.
W 2007 r. planowane jest wydanie materiałów konferencyjnych.
Koncerty rocznicowe „Szlak do Wolności” 6-8 października 2006, Wrocław
Z okazji XXV-lecia Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej zorganizowano cykl koncertów prezentujących artystów polskich,
czeskich i słowackich.
6.10.2006 Browar Mieszczański koncert zespołów: Plastic People of The Universe i Armia
Ponad 20 lat temu, wiosną 1978 roku, w wiejskiej posiadłości Vaclava Havla, kilku młodych muzyków z czeskiego "undergroundu" dało
niezwykły koncert. Przed zgromadzoną w stodole elitą opozycji tego kraju wykonali prawdziwe rockowe misterium Męki Pańskiej.
Przemycone później na Zachód nagrania zostały wydane w Kanadzie. Od tego czasu zespół Plastic People of The Universe stał się
symbolem i żywą legendą nie tylko w Czechach, ale również w świecie. Członkowie tej "kapeli", zwanej przez Czechów PPU, w licznych
opracowaniach traktowani są zazwyczaj jako walczący z totalitarnym systemem bohaterowie opozycji czeskiej, . Oni sami jednak byli (i
chcieli być) przede wszystkim muzykami rockowymi.
Drugi
z
zespołów
Armia
to
legenda
polskiego
punk
rocka,
istniejąca
już
ponad
20
lat.
Jeden z najbardziej oryginalnych zespołów na polskiej scenie tzw. rocka niezależnego, wyróżniający się dzięki podniosłej mistycznobajkowej otoczce, w jaką spowił swój punk i hard core, oraz charakterystycznej "ścianie" gitarowej.
7.10.2006 Wyspa Piaskowa Koncert „Legendy Rocka w 25 rocznicę Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej”
Zespoły: Maanam, Desmod, Buty
MAANAM (Polska)
Jeden z najpopularniejszych polskich przedstawicieli rocka, sięgający korzeniami do ruchu hippisowskiego. Mimo że istnieje już od
ponad 25 lat, ma nie tylko stałych fanów, ale i młodych wielbicieli, których zyskuje z każdą płytą.
BUTY (Czechy)
Bardzo znana w Czechach i zyskująca popularność także w Polsce, grupa określana mianem polskiej Budki Suflera.
DESMOD (Słowacja)
Słowacka kapela, która od 96 roku zdobywa coraz więcej fanów przechodząc od heavy metalu przez punk do gitarowego rocka.
8.10.2006 Teatr Polski koncert Vlasta Redl oraz Edyty Geppert z zespołem Kroke
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Kroke to jeden z najlepszych zespołów muzyki żydowskiej w Europie utworzony przez absolwentów Akademii Muzycznej w Krakowie i
zarazem jeden z niewielu polskich zespołów rozpoznawanych za granicą. Zespół wsławił się miedzy innymi nagraniem płyty z Nigelem
Kennedym oraz współpracą z Peterem Gabrielem. Podczas koncertu prezentowane były utwory z najnowszej płyty Edyty Geppert &
Kroke zatytułowanej "Śpiewam życie", która ukaże się 29.09.2006. Wszystkie utwory nasycone zostały klezmerską nutą oraz
zaaranżowane wspólnie przez Kroke i wybitnego polskiego pianistę Krzysztofa Herdzina. Całość została nagrana między styczniem, a
czerwcem 2006 roku w Studiu Nieustraszonych Łowców Dźwięku w Krakowie i zawiera między innymi wspaniałe teksty Andrzeja
Poniedzielskiego, Jerzego Ficowskiego, Mariana Hemara, Jacka Cygana i Marka Grechuty
Vlasta Redl to artysta znany przede wszystkim jako podstawa grupy AG Flek oraz długoletni współpracownik grupy Fleret. Sławę
zdobyły jego wyjątkowe wykonania i aranżacje pieśni folkowych.
9.10.2006 Klub Muzyczny Łykend koncert Jaromira Hutki i Radima Hladika
Wystawa „Szlak do wolności - XXV Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej”
Przygotowano wystawę promująca dorobek Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiejzarówno w wymiarze historycznym, jak i
współczesnym. Wystawa składa się z 30 plansz tekstowo-zdjęciowych formatu 70x100 cm w pełnym kolorze, każda na osobnej
konstrukcji z lekkich rur metalowych, dającej się łatwo montować, demontować i przewozić.
Tematy plansz są następujące: Czołówka, Introdukcja (Droga Przyjaźni; spotkanie K77 i KOR, sierpień 1978), Powstanie SPCz, 1981,
SPCz a stan wojenny, Ruch bibuły Polska–CSRS, konspiracyjne drukarnie 1982–1983, Inicjatywa Petra Pospichala, 1984–1986,
Przerzuty bibuły (różne akcje, m.in. Anny Walenty), 1986–1987, Dziesiąta rocznica (K77 znaczki), Pierwsza bibuła na offsecie;
czasopismo „To”, Obrona Petra Pospichala, kwiecień–maj 1987, Krąg Przyjaciół SPCzS, wiosna 1987, Akcja „Ratujmy Karkonosze”,
wrzesień 1987, Spotkanie na granicy, lipiec 1988, Festiwal we Wrocławiu, przegląd Czechosłowackiej Kultury Niezależnej, listopad
1989, Aksamitna rewolucja (w relacji z Polską), listopad 1989, Spotkanie Havla z Wałęsą na granicy, marzec 1990, Festiwal teatralny
„Na granicy”, Dni Kultury Chrześcijańskiej, Kino na Granicy, Ludzie SPCzS, Nadanie Wacławowi Havlowi tytułu honoris causa przez
Uniwersytet Wrocławski, Plansza autorska (realizatorzy wystawy, autorzy zdjęć).
Realizatorem wystawy była Fundacją Ośrodka Karta. Wystawa została opracowana w czterech językach: polskim, czeskim, słowackim i
angielskim.
Do tej pory była prezentowana w następujących miastach:
Cieszyn Czeski (Republika Czeska) 23 października – 2 listopada 2006 we współpracy z KaSS Strelnice i OS Půda, Stowarzyszenie
Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka
Bratysława (Słowacja) 3-15 listopada 2006 we współpracy z Instytutem Polskim
Zamberk (Republika Czeska) 16 - 30 listopada 2006 we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Orlicko i Urzędem Miejskim w
Zamberku
Bruksela (Belgia) 18 -22 grudnia 2006 we współpracy z Biurem Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Janusza
Onyszkiewicza oraz Parlamentem Europejskim
Wrocław (Polska) 4-16 stycznia 2007 we współpracy z Miastem Wrocław i Stowarzyszeniem Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej
Nachod (Republika Czeska) 17 – 31 stycznia 2007 we współpracy z Urzędem Miasta i Stowarzyszeniem Solidarności Polsko-CzeskoSłowackiej
Boguszowa Gorce (Polska) 1– 20 lutego 2007 we współpracy z organizatorami Polsko – Czeskiego Roku Kulturalnego Miejską
Biblioteką Publiczną Centrum Kultury i Stowarzyszeniem Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej
Książka „Ponad granicami. Historia Solidarności Polsko-Czechosłowackiej (1981-1990)”
Trwają prace nad przygotowaniem i wydaniem albumu dokumentującego działalność Solidarności Polsko
- Czechosłowackiej w latach 1981 - 90. Podstawową część pracy stworzy opracowanie historyczne, odtwarzające historię Solidarności
Polsko-Czechosłowackiej. Podstawę źródłową stanowić będzie zachowana dokumentacja SPCz, prasa podziemna, akta partyjne,
relacje świadków oraz udostępniane akta komunistycznego aparatu bezpieczeństwa (przede wszystkim polskiego i czechosłowackiego,
w mniejszym stopniu wschodnioniemieckiego). Obok działań samej SPCz przedstawione zostaną inne inicjatywy związane z
nieoficjalnymi kontaktami polsko-czesko-słowackimi (n.. przemyt literatury religijnej, niezależna siatka kontaktów Solidarności
Walczącej), działania władz ip.. Zasadniczy tekst uzupełniać będą: zdjęcia, dokumenty (zarówno wytworzone przez SPCz, jak i aparat
władzy), relacje uczestników wydarzeń, mapy (np. z zaznaczonymi miejscami akcji granicznych), aneks zawierający możliwie pełną listę
osób działających w SPCz i uczestniczących w podejmowanych przez nią akcjach (kurierzy, łącznicy, osoby wspierające itd.) oraz
biogramy ważniejszych działaczy (np rzeczników). Proponuje się, aby książka miała charakter albumowy, tzn. by główny tekst został
przełamany ilustracjami (zdjęcia, mapki, skany dokumentów) oraz umieszczonymi w „ramkach” tekstami dokumentów i relacjami
świadków.
Wydanie albumu jest planowane w 2007 roku.
Spotkanie kurierów poprzedzające film „Solidarność Trojga Narodów”, 28.04-2.05.2006, Zakopane
Wyjazd do Zakopanego w dniach od 28 kwietnia do 2 maja 2006 miał posłużyć nie tylko jako spotkanie po latach kurierów SPCZ-S na
przełęczy Bobrowieckiej w Tatrach Zachodnich, ale także zrobieniu zdjęć filmowych dla potrzeb przygotowywanego filmu „Solidarność
Trojga Narodów” o historii Solidarności Polsko - Czechosłowackiej. W latach 1986 – 1989 na szlakach od Doliny Chochołowskiej do
Grzesia oraz od Bobrowieckiej do Grzesia były prowadzone regularne spotkania działaczy Solidarności i Karty 77 oraz przerzuty przez
granicę. Po latach spotkali się więc ci, którzy po zaprzestaniu działalności konspiracyjnej nie mieli okazji się spotkać Zdjęcia oraz
materiały filmowe wykonane przez towarzyszącą ekipę filmową oraz fotografa są własnością Fundacji SPCZ-S i najlepiej obrazują
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atmosferę tego spotkania, którą stworzyli Hania i Zbyszek Walentowie. Sprzyjało to świetnemu kontaktowi ludzi, którzy nieśli sobie
pomoc w najtrudniejszych czasach komunistycznych. Przez pełne trzy dni trwała też wytężona praca z ekipą filmową Zdjęcia były
kręcone od rana do wieczora w samochodach na drogach wokół Zakopanego w Dolinie Chochołowskiej na przełęczy Bobrowieckiej i w
samej wilii Ornak. Powstał niezwykle ważny dokument, który pokazał jak ważne było to, co robili ludzie Solidarności Polsko –
Czechosłowackiej.
Imprezy regionalne:
a.
XVII Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez Granic”, 30.05-2.06.2006, Cieszyn, Czeski Cieszyn
Festiwal odbywał się w dniach 30.05 – 2.06.2006, pod patronatem Ministrów Kultury Vitezslava Jandaka,, Kazimierza Michała
Ujazdowskiego, i Frantiska Tótha. Jest najstarszą cykliczną impreza spoleczno - kulturalna na pograniczu polsko – czeskim,
odbywającą się nieprzerwanie od 1989 roku. Głównym organizatorem festiwalu od jego zarania jest cieszyński oddział Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Współorganizatorami są: Kulturní a společenské středisko „Střelnice” oraz Cieszyński
Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” i Teatr im. A. Mickiewicza w Cieszynie. Wieloletnia współpraca z Polskim Instytutem w Pradze i
Bratysławie a także Divadelním ústavem v Pradze i Bratysławie, daje gwarancję dobrej organizacji festiwalu. Festiwal teatralny jest
przeglądem konkursowym. Wybrane przedstawienia są oceniane przez międzynarodowe, siedmioosobowe jury w składzie: Silvia
Huszár (Divadelní ústav -Budapeszt) Zuzana Uličanska (Deník SME – Bratysława), Krzysztof Mieszkowski (Notatnik TeatralnyWrocław), Marcin Kościelniak (Didaskalia- Kraków), Vladimír Hulec (Divadelní noviny – Praga), Peter Himic (dyrektor Státního
divadla w Koszycach) i Jakub Škorpil (redaktor czasopisma Svět a divadlo – Praga). Prezentowane były najciekawsze spektakle
teatralne ostatniego sezonu. Ponieważ główną ideą festiwalu jest „przekraczanie granic”, teatry prezentują sztuki nowatorskie,
inspirujące, często „ na granicy ” teatru, sztuk plastycznych i muzyki. Polskie przedstawienia konsultował Jacek Sieradzki. W
ubiegłym roku w konkursie wzięło udział 9 teatrów + 1 studio teatralne polskie: 3 z Czech, 3 z Polski oraz 2 ze Słowacji i 1
z Węgier. W większości przypadków reprezentowały one duże ośrodki teatralne takie, jak: Praga, Warszawa, Bratysława, Brno,
Legnica, Katowice. Jury przyznało „ZŁAMANY SZLABAN” teatrowi Teatro Tatro Nitra za spektakl Prorok Ilja polskiego autora T.
Słobodzianiaka i z udziałem polskich i słowackich aktorów. Nieprzypadkowo pojawił się poza konkursem reprezentant małych
środowisk - Cieszyńskie Studio Teatralne, którego aktywność odciska ślad na współczesnym teatrze. Przedstawienia były
prezentowane na scenach w Cieszynie i Czeskim Cieszynie: w Domu Narodowym, w Sali Prób im. Juliusza Osterwy (piwnica DN),
w Teatrze im. A. Mickiewicza, w namiocie usytuowanym na cieszyńskim Rynku, w salce na ul. Menniczej, w Ośrodku Kultury
„Strzelnica” oraz w Teatrze Czesko-Cieszyńskim. Po raz pierwszy festiwal „wyszedł” poza nasze graniczne miasta i niektóre
działania teatralne organizatorzy zaproponowali również mieszkańcom Zebrzydowic i Skoczowa - były to spektakle plenerowe oraz
bajki dla dzieci.
Gośćmi byli także studenci z Wyższej Szkoły Teatralnej z Ostrawy. Po przedstawieniach toczyły się dyskusje uczestników z
twórcami, które prowadzili teatrolodzy oraz osoby związane z Instytutami Teatralnymi w Bratysławie i Budapeszcie. Odbyły się też
imprezy plenerowe na rynkach i ulicach obu miast. W ramach festiwalu miał miejsce autorski wieczór Jana Pichety, w trakcie
którego zaprezentowano utwory z najnowszego tomiku poety Bardzo uprzejme wiersze. W imprezach towarzyszących w Hyde
Parku, który mieścił się w namiocie na Rynku, wystąpiło 20 zespołów o charakterze teatralnym i muzyczno – plastycznym.
Największy sukces z polskich zespołów odniosły koncerty: Marii Peszek -Miasto Mania i zespołu jazzowego Walk Away, a z
amatorskich zespołów artystycznych widowisko muzyczne Bomont School przygotowane przez cieszyńskich licealistów.
Zorganizowano warsztaty teatralne z udziałem studentów uniwersytetów, szkół teatralnych z Polski i Czech, które prowadził znany
słowacki reżyser Martin Porubjak. Z powodów technicznych doszło do zmiany w organizacji konferencji Droga ku wolności, która
odbyła się bezpośrednio przed konferencją teatralną. Jej tematem była historia SPCzS w naszym regionie oraz polsko- czeskosłowackie kontakty teatralne. Dr Mirosława Pindór zaprezentowała książkę Polsko-Czesko-Słowackie stosunki teatralne. Na
specjalną uwagę zasługuje konferencja naukowa Teatr polityka - polityka teatru. Była poświęconą polityce i teatrowi, z udziałem
znakomitych teatrologów z krajów Grupy Wyszehradzkiej, prowadzili ją- Karel Kral – redaktor naczelny branżowego czasopisma
Svet a divadlo i Juliana Benowa ze słowackiego Teatralnegu institutu w Bratysławie. W ramach 25-lecia obchodów SPCzS, we
współpracy z oddziałem wrocławskim, zorganizowano wystawę Nasza wystawa – szlak do wolności. Można ją było obejrzeć w
trzech obiektach: Teatrze im. A. Mickiewicza, Domu Narodowym i Klubie Restauracji Targowa. Dodatkowa wystawa nt. stosunków
polsko-czeskich towarzyszyła spektaklowi Operacja Dunaj. Znacznie zwiększyły się nasze możliwości promocyjne. Impreza była
szerzej reklamowana w takich gazetach i czasopismach, jak: Gazeta Wyborcza, dodatek kulturalny do Kroniki Beskidzkiej, „Głos
Ziemi Cieszyńskiej”. W programie trzecim Telewizji Polskiej pojawiał się spot reklamowy festiwalu. Powstała nowa strona
internetowa informująca o festiwalowych aktualnościach. Ponadto codziennie wydawano gazetkę festiwalową Na kolanie w
nakładzie 1200 egzemplarzy. Na rynku Cieszyna i przed Teatrem A Mickiewicza powstały obiekty w formie kostki informujące o
konkursowym programie festiwalu. Już dwa dni przed festiwalem odbywały się na ulicach miasta spektakle, zapraszające na
imprezę. Dzięki ciekawym prezentacjom możliwy był do zrealizowania jeden z naszych celów - pokazanie innej twarzy naszego
regionu. Jest również miejscem twórczej konfrontacji najlepszych i najbardziej inspirujących polskich, czeskich, słowackich i
węgierskich spektakli oraz działań teatralnych i muzycznych. Hasło europejskiej wspólnoty poprzez kulturę znalazło w Cieszynie
właściwą realizację. Zawiązały się kontakty pomiędzy teatrami. Teatr z Koszyc będzie występować w Cieszynie, członek jury
Himic (Słowacja) był zaproszony na festiwal Viva il Canto. Ten festiwal nie istniałby bez wsparcia finansowego, którego stronie polskiej udzieliła Fundusz Wyszehradzki, Miasto Cieszyn, Ministerstwo Kultury RP, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
Powiat Cieszyński, oficjalny sponsor- Browar Bracki oraz Ustronianka.
b.
VII Przegląd Filmowy „Kino na granicy”, 19-23.04.2006, Cieszyn, Czeski Cieszyn
Filmowy Przegląd KINO NA GRANICY jest imprezą cykliczną odbywającą się po raz 8 w kwietniu każdego roku w Cieszynie i
Czeskim Cieszynie. Na program składały się retrospektywy twórczości uznanych reżyserów oraz filmowe nowości – obrazy, które
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w ostatnim roku zyskały uznanie krytyki i osiągnęły sukces frekwencyjny. Są to najczęściej filmy wcześniej nieprezentowane w
Polsce. Dużą popularnością cieszą się również koncerty czeskich i słowackich wykonawców oraz dyskusje.
W 2006 roku odbył się w dniach 19-23 kwietnia. W tym roku Bohaterami retrospektyw autorskich byli znowu twórcy szalenie
oryginalni i niepokorni w najlepszym tego słowa znaczeniu: Wojciech Marczewski i Elo Havetta. Marczewski był gościem Kina na
Granicy. Odbyło się spotkanie z nim oraz poprowadził warsztaty filmowe w gimnazjum w Czeskim Cieszynie. W jedynym z cykli
dających wgląd w historię kina spróbowaliśmy przyjrzeć się bliskim relacjom damsko-męskim, biorąc za ilustracje czeskie filmy.
Cykl ten nazwaliśmy roboczo Życie seksualne Czechów (na ekranie). Przypomnieliśmy dzieła klasyczne, jak Pociągi pod
specjalnym nadzorem Jiří’ego Menzla czy Miłość blondynki Miloša Formana, perełkę krótkiego metrażu – Powers Petra Zelenki
(reżyser także był gościem Kina na Granicy i spotkał się z publicznością), a także przedwojenne filmy Gustawa Machatý’ego –
Erotikon i Ekstazę. Nie mogło podczas Kina na Granicy zabraknąć najświeższych produkcji z Czech i Słowacji. Nowe filmy
przygotowali m.in. Jan Švankmajer (Szaleni), Vladimír Morávek (Hrubeš i Mareš), Bohdan Sláma (Szczęście). Sporo było nowych
dokumentów i animacji. Przygotowaliśmy także zestaw najciekawszych polskich filmów ostatnich sezonów, były to: Mój Nikifor
Krzysztofa Krauze, Wesele Wojciecha Smarzowskiego, Komornik Feliksa Falka, Rozdroże Cafe Leszka Wosiewicza i inne.
Węgierskim akcentem będzie projekcja jednego z najoryginalniejszych filmów europejskich ostatnich lat, animowanej Dzielnicy!
Árona Gaudera. Nową jakością imprezy była większa ilość projekcji dla dzieci. Pokazaliśmy 6 filmów. Były to baśnie, filmy
przygodowe, animowane czy familijne. Po raz pierwszy Kino na Granicy „wyszło” poza Cieszyn i Czeski Cieszyn. Odbyły się
projekcje w Jastrzębiu, Żorach, Wiśle, a po czeskiej stronie w Jabłonkowie i Boguminie. Były także atrakcje muzyczne – koncerty:
czeskiego zespołu Moimir Papalescu & the Nihilists, nowego międzynarodowego zespołu znakomitego saksofonisty jazzowego
Mikołaja Trzaski – Ulisses IV oraz aktora Jana Budařa. Był też wieczór z czeskimi undergroundowymi teledyskami i muzyką oraz
dyskoteka z płyt winylowych. Imprezami towarzyszącymi były wystawy: Słowacki plakat filmowy 20. wieku, Własny kawałek
nieba(wystawa malarstwa wrocławskiej artystki Anny Brudzińskiej) oraz malarstwa Moniki Milerskiej i obiektów ceramicznych
Małgorzaty Krętowicz.
Uczestnikami przeglądu są głównie ludzie młodzi – uczniowie szkół średnich oraz studenci różnych kierunków polskich i czeskich
uniwersytetów, w większości bohemiści i filmoznawcy. Impreza ma już swoich stałych odbiorców.
c.
XVII Polsko – Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej 15.08 – 29.10.2006, Ziemia Kłodzka
Uroczysta inauguracja miała miejsce w dn. 15 VIII w Neratovie w Republice Czeskiej, a zakończenie w Nowej Rudzie w dn.29 X
2006 r. Tym razem „Dni” odbywały się w 20 miejscowościach po stronie polskiej i 9 miejscowościach wCzechach. W ramach „Dni”
odbyło się 69 wydarzeń kulturalnych oraz 27 imprez towarzyszących. Liczbę odbiorców ocenia się na około 30 tys. osób.
W organizacji „Dni” zaangażowane było 37 instytucji takich jak biblioteki, muzea, domy kultury, szkoły, towarzystwa regionalne,
parafie, centra turystyczno-sportowe. Patronat medialny nad „Dniami” sprawowały: tygodniki: „Niedziela”, „Gość Niedzielny”,
„Gazeta Noworudzka”, czasopismo „Ziemia Kłodzka” oraz „Radio Rodzina”. Ogółem z tegoroczną imprezą związanych było 16
partnerów medialnych.
W ramach „Dni” odbyło się m.in. 14 wystaw, 12 koncertów, 7 spotkań integracyjnych, 8 sympozjów i konferencji, wygłoszono 7
wykładów, 3 festiwale filmów czeskich, przegląd chórów pogranicza, 7 konkursów (między innymi wiedzy o Polsce i Czechach,
fotograficznych, plastycznych oraz recytatorskich).
Podczas XV międzynarodowego interdyscyplinarnego pleneru artystycznego oraz wystaw zaprezentowało swoje prace ok. 30
artystów wśród nich Vera Dworeckova, Tadeusz Łazowski, Thomas Svoboda, Teresa Chmura i Jan Paweł Chmura. W Polsce i
Czechach występowali artyści scen wrocławskich uczniowie szkół muzycznych, chóry działające po obydwu stronach granicy.
Aktualne problemy polsko-czeskiej współpracy omówiono podczas seminarium w Polanicy Zdroju (9 IX), obradowała również XIII
Sesja Polsko-Czeskiej Komisji ds. Badań Ziemi Kłodzkiej wLądku Zdroju. Tegorocznym wydarzeniom na pograniczu towarzyszyło
też V Polsko-Czesko-Niemieckie Sympozjum Wittigowskie w Nowej Rudzie, sympozjum „Edukacja ekologiczna w terenie” w
Kudowie Zdroju, konferencja „Ruch husycki w Czechach” (28 IX) we Wrocławiu.
Uroczyście obchodzono 10-lecie Euroregionu Glacensis oraz 25-lecie powstania Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Z tej
okazji wmurowano tablicę upamiętniającą nielegalne spotkania na pograniczu przedstawicieli demokratycznej opozycji polskiej i
czechosłowackiej (w latach 80-tych) w Nowym Gierałtowie między innymi z udziałem biskupa Ignacego Deca 16 IX 2006r.
Jak co roku odbyły się Konkursy Wiedzy o Polsce i Czechach o puchary ufundowane przez Konsulów Generalnych Polski i
Republiki Czeskiej. Zorganizowano ponadto konkursy: „Co wiesz o pograniczu polsko-czeskim?”, „Konkurs recytatorski poezji
religijnej” oraz „Konkurs plastyczny „Rodzina Kultur”.
Odbyły się też spotkania poetów (Nowa Ruda – Broumov 11 X), bibliotekarze spotkali się podczas konferencji poświęconej
współpracy bibliotek w Euroregionie Glacensis (27 IX).
Zorganizowano również spotkanie archiwistów i muzealników w Ceskiej Skalicy (25 X), rajd turystów polskich i czeskich (14 – 15
X). Polscy i Czescy turyści spotkali się także podczas imprezy „Wspólne góry” w Sokołowsku (5-6 X).
XVII edycja Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej spotkała się z dużym zainteresowaniem władz samorządowych po
obydwu stronach granicy. W uroczystym otwarciu uczestniczyli ks. b Dominik Duka, poseł na Sejm RP Wiesław Kilian, poseł do
Parlamentu Czeskiego Josef Jeżek.
W uroczystym zakończeniu XVII Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w Nowej Rudzie (29 X 2006r) uczestniczyli m.
innymi : b Josef Kainek z Hradec Kralove oraz Josef Byrtus – konsul generalny Re Czeskiej w Katowicach.
d.
Wystawa na temat historii i dokonań oddziału cieszyńskiego Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej
Przygotowano wystawę na temat historii oddziału cieszyńskiego SPCzS i pierwszych polsko- czeskich, wspólnych
przedsięwzięć. Obejmuje ona wszystkie formy aktywności naszego Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem MFT „Bez Granic”
i przeglądu filmowego „Kino na granicy”. Wystawa pokazuje, jak te początkowo małe imprezy przekształcały się w znaczące na arenie
międzynarodowej wydarzenia; dokumentuje współpracę pomiędzy miastami i instytucjami kultury. Wystawę prezentowano m.in. w
Czechach i na Slowacji.
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e.
Spotkanie Solidarności Polsko – Czesko Słowackiej 8-10.09.2006, Lednica
W dniach 8-10 września w zamku w Lednicach na Morawach, odbyło się, z inicjatywy Jerzego Hermy i Mirki Śefcikovej,
spotkanie poświęcone przyszłości stowarzyszenia Solidarność Polsko – Czesko – Słowacka.
f.
Szlaki Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej w Miasteczku Europejskim, 13.05.2006, Warszawa
13 maja 2006 na Placu Teatralnym zajętym przez Miasteczko Europejskie powstałe w ramach XIII Polskich Spotkań Europejskich
Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej wystawiała swój pawilon. Jego wystrój nawiązywał zarówno do historycznych
początków Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, (przenoszenie ulotek i nielegalnej literatury przez granicę) jak i obecnych
działań FSPCZS (wspieranie demokracji m. in. poprzez szkolenia organizowane dla dziennikarzy z krajów Azji Centralnej, z
Mołdowy, Armenii, Białorusi i in.). Tytuł projektu wprost odwoływał się do tytułu obchodów „XXV lat Solidarności Polsko-CzeskoSłowackiej – Szlak do Wolności”. Podobnie, jak w latach 80. Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka tworzy i realizuje projekty
wspierające konkretne umiejętności, które mogą przyczynić się do wzmocnienie wartości demokratycznych.
Pawilon podzielony został na część ekspozycyjną oraz informacyjną. W części ekspozycyjnej znajdowała się instalacja złożona ze
zdjęć dotyczących historii i współczesności Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Zdjęcia przykryte zostały pleksi, na którym
rozsypano ziemię. Instalację o wymiarach 2 m², ograniczono deskami, które zapobiegały rozsypaniu się piasku i nadały kompozycji
czytelne ramy. Większość zdjęć było dobrze widocznych, jednak do niektórych odwiedzający musieli dotrzeć własnoręcznie
odgarniając ziemię. Ten sposób eksponowania fotografii służył nie tylko zainteresowaniu odbiorców i wybiciu ich z percepcyjnej
rutyny, odnosił się także do warstwy symbolicznej. Umieszczenie instalacji bezpośrednio na podłożu nawiązuje do faktu, iż
Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej dba o rozwój demokratycznych wartości u podstaw. Odbiorca nie otrzymał
„produktu” gotowego do konsumpcji. Trzeba było wejść w interakcję z przedmiotem swego oglądu. Jeśli ktoś pozostał obojętny, nie
zobaczył wiele. Kolejnym elementem były nagrania wspomnień uczestników SPCZS. Nagrano głosy osób, współpracujących z
FSPCZS przede wszystkim wolontariuszy i wolontariuszki. Ważnym aspektem tego działania była integracja osób
zaangażowanych w tworzenie pawilonu oraz zapoznanie ich z historią SPCZS. Zaś w Miasteczku Europejskim ludzie
odwiedzający pawilon dostawali słuchawki z nagraniami, co pozwalało na chwilę wyłączyć się z panującego wokół szumu i
pogrążyć się w historii.
W pawilonie znajdował się także stół, na którym rozłożono materiały informacyjne dotyczące działalności Fundacji, jej
poszczególnych programów, historii oraz egzemplarze „Ziemi Kłodzkiej”. Za dekorację służyły jabłka z logo FSPCZS oraz woda,
którą częstowaliśmy spragnionych gości.
Elementy dodatkowe
a)
Plakat „Szlak do wolności - XXV Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej”
Plakat „Szlak do wolności - XXV lat Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej” został opracowany przez Annę Brudzińską. Dzięki
oszczędnej formie pasował do wielu okoliczności, został wykorzystany przy wszystkich uroczystościach związanych z obchodami
25-lecia Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej.
b)
Strona internetowa Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej
Przygotowano specjalną stronę internetową (http://www.spczs.engo.pl/obchody) przedstawiającą imprezy i wydarzenia związane z
obchodami XXV lecia Solidarności Polsko – Czesko - Słowackiej
c)
Karta pocztowa
Poczta Polska przygotowuje okolicznościową kartę pocztową upamiętniającą XXV lecie SPCzS.
We wrześniu 2006 roku Poczta Polska wydała w nakładzie 60 000 kartę pocztową poświęconą XXV lecie Solidarności PolskoCzesko-Słowackiej, według projektu M. Dąbrowskiej. Karta jest rozpowszechniana w całej Polsce poprzez sieć urzędów
pocztowych.
d)
Tablice okolicznościowe.
Tablica pamiątkowa w Nowym Gierałtowie 16.09.2006
Z okazji 25-lecie powstania Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Z tej okazji wmurowano tablicę upamiętniającą nielegalne
spotkania na pograniczu przedstawicieli demokratycznej opozycji polskiej i czechosłowackiej (w latach 80-tych) w Nowym
Gierałtowie między innymi z udziałem J.E. bpa Ignacego Deca 16.września 2006r.
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w schronisku na Stecówce 10.10.2006
W dniu 10 października br, została odsłonięta w schronisku na Stecówce tablica upamiętniająca działalność podziemna ruchu
solidarnościowego na pograniczu polsko-czeskim w Beskidzie Ślaskim z Jurkiem Kronholdem ,Andrzejem Grajewskim i Januszem
Okrzesikiem na czele.… W dwudniowej imprezie która zagail organizator uroczystosci Jerzy Herma z-ca rzecznika generalnego,
wzięli udział członkowie oddziału cieszyńskiego SPCzS oraz zaproszeni goście: M. Ducin – rzecznik generalny SPCzS, rzecznik
oddziału wrocławskiego – T. Grabiński , B. Benev, D. Fajtlova, M. Odlozil, J. Okrzesik, M Walenta, przewodnicy PTTK i
dziennikarze. Oprócz odsłonięcia pamiątkowej tablicy, był czas na wspólną biesiadę przy występach ludowej kapeli, a także na
chwilę wspomnień i integrację. Uroczystość mogla się odbyć dzięki duzej przychylności Michała Legierskiego właściciela tego
schroniska.
Komiks i tablica pamiątkowa w Schronisku w Dolinie Chochołowskiej poświęconej przerzutom przez granicę w latach 80,
18.11.2006
18 listopada 2006 roku w schronisku w Dolinie Chochołowskiej z okazji obchodów XXV-lecia Solidarności Polsko-CzeskoSłowackiej odbyła się uroczystość odsłonięcia brązowej tablicy upamiętniającej kurierów przenoszących w plecakach wolne słowo
przez przełęcz Bobrowiecką i Grzesia w latach 1986-1989. Przecięcie wstęgi spowijającej tablicę poprzedzone było krótką
uroczystością. Przemawiali m. in Zbigniew Janas, inicjator wydarzenia i Piotr Pospíchal: obaj byli liderami grup kurierskich sprzed
lat. Przemowy wygłosili także Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Pan Ivan Horský oraz zastępca Ambasadora
Republiki Czeskiej Jan Tomasek. W uroczystości wzięli udział kurierki i kurierzy Zofia Floriańczyk, Hanna Walenta, Tomasz
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Walenta, Zbigniew Walenta, Leszek Kluziński, Agnieszka Kluzińska, Andrzej Śliwowski, Marek Harasiuka oraz Vuk Kratěna, Leoš
Kučer, Jan Wünsch. W uroczystościach udział brały rodziny kurierów. Obecne byli także osoby zaangażowane w dzisiejszą
Solidarność Polsko-Czesko Słowacką w Cieszynie Gertruda Chowanioková oraz Jola Dygoś i w warszawską Fundację
Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej Anita Ciarka i Anna Łazar. Liczne grono bez trudu poradziło sobie z odśpiewaniem
hymnów czeskiego, słowackiego i polskiego. Oficjalną część uroczystości zakończyło poświęcenie tablicy przez księdza z parafii
Witów. Pozostała część spotkania upłynęła wśród rozmów, wspomnień i planów na przyszłość.
W schronisku zjawił się także komiks według koncepcji Jana Rusińskiego, obrazujący wyjątki z życia kurierów przenoszących
nielegalną literaturę w latach osiemdziesiątych: pościgi w górach i dramatyczne spotkania z funkcjonariuszami, spotkania i rajdy, a
całość okraszona anegdotkami z historii krzepnięcia więzi Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Tablice na ścianie schroniska w
Dolinie Chochołowskiej to znak czasów minionych. Przenoszenie nielegalnej literatury przez góry z Polski do Czechosłowacji,
spotkania dysydentów polskich i czechosłowackich, demonstracje ekologiczne i akcje poparcia dla więźniów politycznych należą
już do historii. Ówczesne wybory zaważyły jednak na teraźniejszości. I dziś widoczne było, iż za dawnymi działaniami w grupie,
stały indywidualne decyzje i poczucie osobistej odpowiedzialności, które nie rozpuszcza się w latach.
Fundacja Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej otrzymała nagrodę Forum Ekonomicznego w Krynicy w kategorii Organizacja
Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej 2005. Rada Programowa Forum Ekonomicznego honoruje wybitne osoby, firmy oraz
instytucje z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które w poprzednim roku kalendarzowym wyróżniły się swoją działalnością,
efektywnością oraz osiągnięciami. W tym roku przyznano nagrody w 4 kategoriach. W 2006 Fundacja została wyróżniona za działania
na rzecz porozumienia w Europie Środkowo-Wschodniej. Podczas ceremonii wręczenia nagrody, uzasadnienie decyzji Forum wygłosił
członek Rady pan profesor Jerzy Buzek. Nagrodę w imieniu Fundacji odebrał Zbigniew Janas.
3.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

4.

Tekst uchwały Zarządu: W dniach 17.01.2006, 18.03.2006 i 08.07.2006 odbyły się wspólne posiedzenia Rady i Zarządu
Fundacji (protokoły z posiedzeń w załączeniu).

5.

Przychody Fundacji
(szczegółowe zestawienie w załączeniu)

942 189,33 zł

6.

Wydatki Fundacji
(szczegółowe zestawienie w załączeniu)

771 438,22 zł

7.

Dane o:
a) liczbie zatrudnionych w Fundacji na umowę o pracę i umowę zlecenie:
34 osoby
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację
117 196,00 zł
Fundacja nie wypłacała nagród, premii i innych świadczeń.
c) wysokości rocznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie członkom Zarządu
10 190,- zł
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło
107 006,- zł
e) udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych
Fundacja udzieliła pożyczki Oddziałowi Cieszyńskiemu w kwocie 5000 zł na organizację VII Przeglądu Filmowego „Kino
na granicy”. Pożyczka nie została zwrócona do 31.12.2006.
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Powszechny Bank Kredytowy IX O/ Warszawa
21 1060 0076 0000 4010 4020 3976
95 1060 0076 0000 3300 0036 0368
41 1060 0076 0000 3300 0035 5423
40 1060 0076 0000 3300 0035 5247
66 1060 0076 0000 3300 0041 1233
39 1060 0076 0000 3300 0040 4929
Wszystkie środki uzyskane w 2006 r. przechodziły przez rachunek bankowy Fundacji.
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze
wskazaniem tych spółek: Fundacja nie nabyła papierów wartościowych.
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: Fundacja nie nabyła
nieruchomości
i) wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów
statystycznych - zgodnie z obowiązującymi przepisami Fundacja, nie prowadząc działalności gospodarczej nie
sporządzała sprawozdań finansowych dla celów statystycznych

8.

Fundacja na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych zrealizowała zadanie w zakresie pomocy technicznej dla krajów w
okresie transformacji pt. "Zastosowanie polskich doświadczeń w szkoleniu dziennikarzy dla potrzeb Armenii - Niezależne
media" (otrzymana kwota 75.735,00 zł, wykorzystana kwota 68.519,56 zł) oraz w zakresie realizacji zadania publicznego
„Promocja wiedzy o Polsce 2006 – Historia” projekt „Szlak do Wolności – XXV lat Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej”
(otrzymana kwota 49.171,50 zł, wykorzystana kwota 48.671,50 zł).
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Fundacja na zlecenie Gminy Wrocław zrealizowała zadanie publiczne w sferze kultury „Obchody 25-lecia powstania
Solidarności Polsko - Czesko - Słowackiej we Wrocławiu” (otrzymana kwota 120.000,00 zł, wykorzystana kwota 120.000,00
zł).
9.

Informacja o rozliczeniu Fundacji z budżetem
zgodnie z art. 17, ustęp 1, punkt 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych dochody
Fundacji wydatkowane na działalność naukową, oświatową, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz w
zakresie ochrony środowiska są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych;
dodatkowo środki pochodzące od Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności są bezzwrotną pomocą Rządu Stanów
Zjednoczonych Ameryki i jako takie wydatki ponoszone z tych środków są wolne od podatku VAT oraz podatku
dochodowego od osób fizycznych
Fundacja odprowadziła zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości:
zaliczki na podatek dochodowy:
10 784,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne i składka zdrowotna
16 467,15 zł
- Fundacja składała następujące deklaracje podatkowe:
CIT - 8 zeznania roczne o wysokości dochodu (straty) osiągniętego przez podatnika podatku dochodowego od osób
prawnych
PIT - 11/8b roczna informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT - 4 deklaracja na zaliczki podatku dochodowego od wynagrodzeń
VAT – 7 deklaracja dla podatku od towarów i usług (Fundacja nie będąca płatnikiem podatku VAT, złożyła
deklaracje VAT – 7 za m-c III, IV, V 2006 r. w celu odzyskania zapłaconego podatku VAT od zakupów
sfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki)
-

Warszawa, dn. 24.03.2007
Załączniki:
1. Protokół z posiedzenia Rady Fundacji z dnia 17.01.2006
2. Protokół z posiedzenia Rady i Zarządu Fundacji z dnia 18.03.2006
3. Protokół z posiedzenia Rady i Zarządu Fundacji z dnia 8.07.2006
4. Sprawozdanie finansowe Fundacji zawierające bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkową.
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok
1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Fundacja Solidarności Polsko - Czesko - Słowackiej, 00 031 Warszawa, ulica Szpitalna 5, m 5
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne
sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)
nie posiadamy
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD - 9133Z Działalność innych organizacji
członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana
4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr: Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w W-wie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, data wpisu - 30.12.2002, wcześniej Rejestr Fundacji 963 Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w W-wie, Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy - Rejestrowy, numer w
ewidencji - 0000144784 oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON 012005790

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)
Zarząd Fundacji:
- Jarosław Sergiusz Szostakowski, Prezes Zarządu, Warszawa, ul. Rokosowska
4/39
- Julian Kazimierz Golak, Członek Zarządu, Nowa Ruda, ul. Ogrodowa 25
- Wojciech Maciej Król, Członek Zarządu, Wrocław, ul. Szafera 15
- Jerzy Andrzej Herma, Członek Zarządu, Cieszyn, ul. Przepilińskiego 27
- Warcisław Janusz Martynowski, Członek Zarządu, Lądek Zdrój, ul. Brzozowa
7
- Zbigniew Wiesław Niewiarowski, Członek Zarządu, Warszawa, ul. Dembego
14/7
6. Określenie celów statutowych organizacji:
• naukowa,
• oświatowa,
• kulturalna,
• w zakresie kultury fizycznej i sportu,
• w zakresie ochrony środowiska,
• w zakresie dobroczynności,
• w zakresie pomocy społecznej;
7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie
Czas nieokreślony
8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006
9. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzą
wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.
Nie dotyczy
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10. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją
okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla
kontynuowania przez organizację działalności.
11. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inne składniki majątku wycenia się wg
cen nabycia. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
których wartość przekracza 3,5 tyś. zł stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych
stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych metodą liniową. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Fundusze własne i środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej. Fundacja nie
dokonuje odpisów aktualizujących.

94 402.24
94 402.24

III. Inwestycje krótkotermnowe

1. Środki pieniężne

SUMA AKTYWÓW
Warszawa, 24.03.2007 r.

101 256.54

1 232.00

II. Należności krótkoterminowe

2. Pozostałe aktywa finansowe
Krótkoterminowe rozliczenia
C. międzyokresowe

95 634.24

IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

III. Należności długoterminowe

III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami
(wielkość dodatnia)
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami
(wielkość ujemna)

101 256.54

5 622.30

1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
2. Inne rozliczenia międzyokresowe

5 622.30

965,85

965,85

92 668.39

92 668.39

2 000.00

94 668.39

186 574.64

8 551.47

8 551.47

5 272.12

5 272.12

170 751.05

170 751.05

2 000.00

172 751.05

ZA ROK
początek roku koniec roku

IV. Rozliczenia międzyokresowe

III. Rezerwy na zobowiązania

3. Fundusze specjalne

2. Inne zobowiązania

1. Kredyty i pożyczki

186 574.64 SUMA PASYWÓW

173 023.17

173 023.17

178 023.17 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu
kredytów i pożyczek
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze
5 000.00
specjalne

8 551.47

II. Fundusz z aktualizacji wyceny

5 622.30

II. Rzeczowe aktywa trwałe

8 551.47 A. Fundusze własne
I. Fundusz statutowy

5 622.30

PASYWA

I. Wartości niematerialne i prawne

Aktywa trwałe

STAN NA
początek roku koniec roku

B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy rzeczowych aktywów
obrotowych

A
.

AKTYWA

BILANS ZA 2006 r.

..............................................
(Nazwa jednostki)

REGON:
O12OO579O

Rachunek wyników
na dzień 31.12.2006 r.
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U.
137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja

1
A.
I.
II.
1
2
3
B.
1
2
3
C.
D.
1
2
3
4
5
6
E.
F.
G.
H.
I.
J.
I.
II.

Wyszczególnienie
2
Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej
pożytku publicznego
Przychody z działalności statutowej odpłatnej
pożytku publicznego
Pozostałe przychody określone statutem
Koszty realizacji zadań statutowych
Koszty realizacji zadań statutowych działalności
nieodpłatnej pożytku publicznego
Koszty realizacji zadań statutowych działalności
odpłatnej pożytku publicznego
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
Wynik finansowy na działalności statutowej
(wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)
Koszty administracyjne
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i
inne świadczenia
Amortyzacja
Pozostałe
Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i
G)

Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i
H)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Wynik finansowy brutto na całokształcie
działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+EF+G-H)

Zyski i straty nadzwyczajne
Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

Kwota za bieżący
rok obrotowy

2005
3
769 960.15

2006
4
936 223.02

769 960.15

936 223.02

769 960.15
616 613.24

936 223.02
705 980.85

616 613.24

705 980.85

153 346.91
67 311.30
650,18
24 273.15

230 242.17
65 356.60
1 026.77
22 513.00

36 418.26
4 509.36
1 460.35

36 971.07
4 438.83
406,93

5 194.36

5 641.63

195,88
1 634.30

100.83
324,68

92 668.39

170 751.05
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K.
I.
II.
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Wynik finansowy ogółem (I+J)
Różnica zwiększająca koszty roku następnego
(wielkość ujemna)
Różnica zwiększająca przychody roku następnego
(wielkość dodatnia)

92 668.39

170 751.05

92 668.39

170 751.05

………………………..
Data sporządzenia:
Warszawa, 24.03.2007 r.

Podpisy

Aktualizacja

7 368,00

Przychody

Przemieszczenia

Rozchody

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe (brutto)
Stan na
Nazwa grupy składników majątku trwałego
początek roku
obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
3. urządzenia techniczne i maszyny
12 265,88
4. środki transportu

2

Przyczyny zmiany

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych
Nie uwzględniono w
Wyszczególnienie zdarzeń
Kwota w złotych
Bilansie
Rachunku wyników
nie wystąpiły

Wyszczególnienie zmiany
nie było zmian

Kwota wyniku finansowego spowodowana
zmianami
0,00

wycenia się wg cen nabycia,
w kwocie wymagającej zapłaty,
c) Fundusze własne, środki pieniężne – w wartości
nominalnej.
w wartości nominalnej

Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)
rachunkowości

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Zobowiązania
Fundusze własne, środki pieniężne

Wyszczególnienie
Środki trwale, wartości niematerialne i prawne, składniki majątku
obrotowego

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

1

1

1

Informacja dodatkowa za 2006 r.

Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej

19 633,88
0,00

0,00

Stan na
koniec roku
obrotowego
0,00

2

2

2

Zmiany w ciągu roku
Zwiększenia
Zmniejszenia

4 438,83

6 643,58

Stan na
początek roku
obrotowego

4 438,83

Amortyzacja za
rok 2006

7 368,00

6 643,58

0,00

Aktualizacja

0,00
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d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy
Stan na
Zmiany w ciągu roku
początek roku
obrotowego
Zwiększenia
Zmniejszenia
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
3. urządzenia techniczne i maszyny
4. środki transportu
5. inne środki trwałe
Razem brak
0,00
0,00
0,00

Powierzchnia m2
Wartość brak gruntów

c. Grunty użytkowane wieczyście

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
3. urządzenia techniczne i maszyny
4. środki transportu
5. inne środki trwałe
Razem

Nazwa grupy składników majątku trwałego

12 265,88

Stan na
początek roku
obrotowego

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Fundacja Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej
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5. inne środki trwałe
Razem
0,00

Zmniejszenie

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Stan na koniec
roku obrotowego
0,00

Stan na koniec
roku obrotowego
0,00
0,00

0,00

Inne
zwiększenia

0,00

0,00
0,00
5 622,30
0,00
0,00
5 622,30

0,00
11 082,41
0,00
0,00
11 082,41

0,00
8 551,47
0,00
0,00
8 551,47

0,00

Stan na
Stan na
począte roku koniec roku
obrotowego obrotowego
(netto)
(netto)

0,00

Stan na
koniec roku
obrotowego

0,00
19 633,88

2

2

2

2

0,00

Stan na
początek roku
obrotowego

0,00

Stan na
początek roku
obrotowego

0,00

0,00

0,00

Zwiększenia

0,00

Zmniejszenia

0,00

Inne
zwiększenia

0,00

Rozchody

Zmiany w ciągu roku

0,00

Amortyzacja za rok

Przychody
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0,00
0,00

Stan na koniec
roku obrotowego
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Razem

Stan na
początek
Stan na koniec
roku
roku
obrotowego
Zmniejszenie
obrotowego
(netto)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Stan na koniec
roku obrotowego
0,00
0,00

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
Należności z tytułu
okres wymagalności
do 1 roku
powyżej 1 roku

4. Inne długoterminowe inwestycje
Razem brak

1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a. udziały i akcje
b. inne papiery wartościowe
c. udzielone pożyczki
d. inne długoterminowe aktywa finansowe

g. Inwestycje długoterminowe

Nazwa grupy składników majątku trwałego
1. Inne wartości niematerialne i prawne
Razem brak

Stan na
początek roku
obrotowego

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego
1. Inne wartości niematerialne i prawne
Razem brak

e. Wartości niematerialne i prawne
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Stan na
koniec roku
obrotowego
(netto)
0,00
0,00

0,00

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne - nie wystąpiły
stan na
początek roku
koniec roku
Tytuły
obrotowego
obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia
międzyokresowe kosztów wg tytułów:
0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu
wynajmowania pomieszczeń

2

0,00

5 000,00
5 000,00

1 232,00

początek roku
koniec roku
obrotowego
obrotowego
0,00
0,00
0,00
1 232,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
1 232,00
5 000,00

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
okres wymagalności
Razem
do 1 roku
powyżej 1 roku
stan na
początek roku
koniec roku
początek roku
koniec roku
początek roku
koniec roku
Zobowiązania z tytułu
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
obrotowego
1. kredytów i pożyczek
0,00
0,00
0,00
2. dostaw i usług
0,00
1 326,00
683,91
1 326,00
3. podatków
683,91
4. ubezpieczeń społecznych
281,94
3 946,12
281,94
3 946,12
0,00
5. wynagrodzeń
0,00
6. zobowiązań wekslowych
0,00
0,00
7. innych zobowiązań
0,00
0,00
Razem
965,85
5 272,12
0,00
0,00
965,85
5 272,12

0,00

0,00

1 232,00

koniec roku
obrotowego

19
stan na
początek roku
koniec roku
obrotowego
obrotowego

2

1. dostaw i usług
2. podatków VAT
3. środków od ZUS
4. wynagrodzeń
5. dochodzone na drodze sądowej
6. innych należności
Razem

początek roku
obrotowego
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2

2

Tytuły

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie
Zyski nadzwyczajne - losowe
Zyski nadzwyczajne - pozostałe
Suma
Straty nadzwyczajne - losowe
Straty nadzwyczajne - pozostałe
Suma
0,00

0,00

0,00

Rok ubiegły

8 551,47
8 551,47

0,00

0,00

Rok bieżący

nie wystapiły

5 622,30
5 622,30

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów
(wyszczególnienie wg tytułów)
rozliczenie amortyzacji w czasie

0,00

stan na
początek roku
koniec roku
obrotowego
obrotowego

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe
kosztów

b. opłacone z góry prenumeraty czasopism
i innych publikacji
c. opłacone z góry ubezpieczenia
majątkowe i osobowe
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe
kosztów
2.Ogółem bierne rozliczenia
międzyokresowe kosztów wg tytułów:

Fundacja Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej
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33,00
34,00

2 000,00
50 000,00
20 000,00
120 000,00
30 000,00
7 000,00
49 171,50

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość
a. Przychody z działalności statutowej
0,00
Składki brutto określone statutem
0,00
Przychody z działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego
0,00
Przychody z działalności statutowej
odpłatnej pożytku publicznego
0,00
Pozostałe przychody określone statutem
936 223,02
RITA - Study Tours to Poland
44 000,00
NED -Technika Wolnego Słowa X
230 718,65

3

Obchody XXV- lecia SPCzS - darczyńcy
krajowi w tym:
Bank Gospodarki Żywnościowej
Wytwórnia Papierów Wartościowych
Computerland
Gmina Wrocław
Grupa LOTOS
BISE
MSZ - Wystawa SPCzS

Wyszczególnienie
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie

Liczba osób
nie dotyczy

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego
w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie
(Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Wyszczególnienie
Administracja
(pozostałe: merytoryczne, księgowość
- umowy zlecenie i o dzieło)
Ogółem

Przeciętne
zatrudnienie w
roku
1,00

2

2
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4
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Koszty realizacji działalności statutowej
odpłatnej pożytku publicznego
świadczenia pieniężne:

324,68

5 641,63
324,68

92 668,39
5 641,63

-3 764,17
1 368,44

74 532,09
16 371,99
75 735,00
111 421,13

15 000,00

Koszty realizacji działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego
świadczenia pieniężne:
świadczenia niepieniężne:

a. Informacje o strukturze kosztów

Przychody ze sprzedaży środków trwałych,
środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych
Przychody z likwidacji środków trwałych
Inne - rozliczenie amortyzacji
c. Przychody finansowe
Cena sprzedaży akcji i udziałów
Odsetki od lokat, wkładów bankowych
Odsetki od pożyczek
Odsetki od posiadanych papierów
wartościowych
Otrzymane dywidendy od akcji obcych
Inne przychody finansowe

Obchody XXV- lecia SPCzS - darczyńcy
zagraniczni w tym:
NED - Konferencja SPCzS
Fundusz Wyszehradzki
MSZ - Niezależne Media Armenia
NED - Niezależne Media VII
MSZ - Niezależne Media Armenia rozliczenie roku 2005
Przychody własne
Nadwyżka przychodów nad kosztami 2005
r.
b. Pozostałe przychody
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Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
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4

wartość netto z likwidacji środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych w
wyniku zdarzeń mieszczących się w
granicach ogólnego ryzyka gospodarczego

wartość netto sprzedanych środków
trwałych, środków trwałych w budowie oraz
wartości niematerialnych i prawnych

b. Pozostałe koszty
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świadczenia niepieniężne:
Pozostałe koszty realizacji zadań
statutowych
RITA-Study Tours to Poland
NED - Technika Wolnego Słowa X
Obchody XXV- lecia SPCzS
Ambasada Brytyjska - Bez korupcji.
Społeczna kontrola władz lokalnych.
NED - Niezależne Media VI
NED - Niezależne Media VII
Ambasada Brytyjska - Niezależne Media
Armenia
Ambasada Brytyjska - Technika Wolnego
Słowa
NED - Konferencja SPCzS
Wydatki ze środków własnych
MSZ - Niezależne Media Armenia
Fundusz Wyszehradzki
MSZ - Wystawa SPCzS
Koszty administracyjne:
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia
- amortyzacja
- pozostałe koszty
100,83

36 971,07
4 438,83
406,93

18 440,78
60 906,85
2 194,98
68 519,56
16 371,99
49 171,50
65 356,60
1 026,77
22 513,00
0,00

12 480,99

3 392,52
37 830,32
3 720,55

705.980.85
44 000,00
200 332,20
188 618,61

0,00
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5

4

- inne
2. Stan na koniec okresu obrotowego

- pokrycie straty

Wyszczególnienie
1. Stan na początek roku obrotowego
a. zwiększenia
- z zysku
- inne
b. zmniejszenia

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie
funduszu statutowego

Inne koszty finansowe

Opłacone prowizje od zaciągniętych
kredytów, oprócz prowizji od kredytów
inwestycyjnych
Zapłacone odsetki za nieterminową
regulację zobowiązań
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków
trwałych przejętych w leasing finansowy

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz
odsetek od kredytów inwestycyjnych w
okresie realizacji inwestycji

Wartość ewidencyjna sprzedanych
udziałów i akcji, stanowiących długo i
krótkoterminowe aktywa finansowe

c. Koszty finansowe

Inne
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2 000,00

0,00

0,00

0,00

Fundusz
statutowy
z aktualizacji wyceny
2 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00

100,83
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6

52 856,68
-625,75

13 625,24
7 215,44
97 679,44

170 751,05

Warszawa, dn. 24.03.2007

4. inne zobowiązania
Razem

1. gwarancje
2. poręczenia
3. kaucje i wadia

Tytuły

0,00

początek roku
obrotowego

Zobowiązania związane z działalnością statutową: nie wystąpiły
stan na

środki własne

NED - Konferencja SPCzS
MSZ - Nezależne Media Armenia
NED - Niezależne Media VII
Pozostałe środki od darczyńców krajowych
na obchody XXV-lecia SPCzS

Wynik na działalności statutowej
w tym:

Fundacja Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej
Sprawozdanie z działalności za rok 2006
5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

koniec roku
obrotowego

0,00
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