
SRAWOZDAI{IE MERYTORYCZNE

Stowarzyszenia -Obywatele Obywatelom-

z ilziałalności w roku 2009

1. Nazwa' adres, dane dotyeące czlonków za]Żądu i celów statutovvych
organizacji

stowarŻyszenie ,'obywatele obywatelom'' z siedzibą W Łodzi przy ul. Więckowskiego
33/126, Wpisane do Krajowego Rejestru sądowego pod numerem
0000248901;numer REGON 100142642

Dane członków zaJządu:
szymon surmacz prezes, adres ul. czernika 2 m 33b 92-543 Łódź
Michał soboyk Wiceprezes, adres ul. Rewolucji 1905 r' 49 m. Ż7 90-215 Łódź
Konrdd lvlalec wiceprezes, adres Ul. syrenki 39/1 91-496 Łódź

celem stowarŻyszenia jest inicjowanie' propagowanie i realizowanie działań na rzecz:

1) rozbudzania aktywności obywatelskiej,
2) zaangażowania obywateli W życie publiczne,
3) zachowania, ochrony i odtwarzania środowiska naturalnego oraz dziedzictwa

prŻyrod niczego,
4) Wiarygodnych i niezależnych medióW obywatelskich,
5) zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego,
6) ochrony i rozwoju Wspólnot i społeaności lokalnych,
7) nauki, edukacji' ośWiaty i Wychowania,
8) zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i

zagrożonych a^/olnieniem z pracy,
9) kultury sńuki, ochrony dóbr kultury itradycji,
1o)zdrowia i ochrony konsumentóW.
11)promocji i organizacji wolontariatu,
l2)podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju

świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej,
13)praw i obowiązkóW obywatelskich,
l4)wspomagania technicznego, szkoleniowego, lokalowego, informacyjnego i

f]nansoweqo orqanizacii pozarządowych

2. zasady, fomy i zakres działalności statutowej

Działalność stowarzyszenie realizuje poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i
odpłatnej.
W zakres działalno&i nieodpłatnej wchodzą:

1) prowadzenie i Wspieranie działalności wydawniczej i poligraficznej,
2) rozpowszechnianie materiałóW edukaryjnych oraz innych złliązanYch z

promocją i Wspieraniem celóW statutowych,
3) prowadzenie iWspiemnlć działalności edukac}jnej, informacyjnej, medialnej i



organizacyjnej,
produkcja materiałów filmowych oraz ich upowszechnianie.
działalność promocyjna i reklamowa,
działalność informatyczna i internetowa,
organizowanie i prowadzenie kampanii, szkoleń, seminarióW, treningóW,
obozów, kuBów, prelekcji, wykładóW/ debat' warsaatów, wystaw
fotograficznych i plastycznych, poekcji filmowych, koncertów, zgromadzeń,
Wieców, pikiet i happeningów o charakteze edukacyjnym,
prŻygotowanie raportóW, badań, diagnoz, scenariuszy, studióW, ocen. analiz,'
opinii,,ekspertyŻ, dokumentacji, planów, programóW, prognoz, strategii,
polityk i innych tego typu materiałów,

9) organizowanie stał zagranicznych i krajowych,
1o)prowadzenia działalności doradczej,
ll)Współpraca z organami Władzy publionej, samorządami, śmdkami masowego

przekazu oraz podmiotami gospodarczymi, a takze inicjowanie pańnerstwa
międzyseKorowego,

lz)wspołpraca z insq^ucjami' organizacjami i osobami fizycznymi w kraju i

zagranicą sprzyjającymi realizacji celóW stowarzyszenia'
13)udział W postępowaniach administraq/jnych, sądowych i sądowo

adm|nistracyjnych w zakesie spraw związanych z celami statutowymi,
l4)występowanie do Właściwych _ Wg kompetencji - Władz lokalnych,

wojewódzkich i krajowych oraz sądów z Wnioskami o zastosowanie środkóW
zmieŻających do usunięcia zaistniałego zagrożenia dla interesu publiczneqo
oraz dla środowiska naturalnego na określonym terenie, zaniechania
naruszania interesu publicznego iśrodowiska naturalnego, przywńcenia stanu
popŻedniego lub naprawy zaistniałych W związku z tym szkód/

ls)składanie Wniosków i zds/.'zeżeń do projeldóW, planów, strategii, decrŻji i. aKów prawnych wydawanych przez administrację publiczną ich
konsultowanie i opiniowanie róWnież na etapie ich stosowania,

16)inne działania realizujące cele statutowe
W zakres działalności odpłatnej, w przypadku posiadania niewystarczającej ilości
środkóW statutowych przeznaczonych na pokrycie kosztóW działań, wchodzi
działalność Wyszczególniona W 58 w ustępie 2 punlćy 1), 2), 3), 4),5)' 6), 7)' 8)' 9)'
10).

3. okreŚ sprawozdania finansowego

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzane za okres 1.o1.2oo9 do 31.12.2oo9

4. Kontynuołvanie działalności pJzez organiza€ję

Roczne sprawozdanie spoządzono p.Zy założeniu kontynuowania działalności prŻez
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłuŹej.
Nie ą nam znane okoliczności, Kóre wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń
dla kontynuowania pEez organizację działalnoś€i.
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5. zasady polityki rachunkowości w stowaŻyszeniu

a/ Metoda wyceny aktywów i pasywów

Ustala się dla stowarŻyszenia metody vvyceny al(rywóW i pasywóW W ciągu roku i na
dzień bilansowy, z założeniem, że stowarzyszenie będzie kontynuowało działalność
oraz oddzielnie w sytuacji zagrożenia dalszej kontynuacji, a także ustalenia wyniku
finansowego.

b/ Aktyrva i pasywa wycenia się według następujących zasad:

środki trwałe i Wańości niematerialne iprawne Wycenia się Według sposobu ich
nabycia ipóźniejszego Wykorzystania Według cen nabycia (zakupu), Wartości
przeszacowanej (po aKualizacji Wyceny środków trwałych, pomniejszone o odpisy
umorzeniowe (amortyzacyjne) oraz ewentualne odpisy z Mułu trwałej utraty ich
wańości. .

Umorzenió (amoĄzacji) środkóW trwałych oraz Wartości niematerialnych i prawnych
dokonuje się drogą planowanego/ systematy@nego rozłożenia wartości początkowej
na ustalony okres amortrŻacji.
Do amortrŻacji stosuje się stawki przewidziane W Wykazie ro@nych stawek
amortyzacyjnych stanowiących Załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osob
prawnych,

c/ Pozostałe Śkładniki aktywów i pasywów wycenia się nastęPująco:
Należności Wycenia się w kwotach wymagających zapłaty.
srodki pieniężne W Walutach obcych Wycenia się rzadziej niż na dzień bilansowy po
kursie kupna stosowanym w tym dniu przez banĘ z którego usług Fundacji korzysta,
nie Wyższym od średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień.
Zobowiązania stowarzyszenia wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy W
kwocie Wymagającej Żapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie, zgodne
z umową następuje pzez Wydanie innych niż środki pieniężne aktywóW finansowych
lub wymiany na instrumenty finansowe _ Kóre to Wycenia się Według wartości
godziwej.
Rezerwy vwcenia się rŻadziej niż na dzień bilansowy w Wiarygodnie uzasadnionej
oszacowanej Wańości.

d/ Zasady ustalenia wyniku finansowego Stowarzyszenia:
Na Wynik finansow)l netto W stowar4/szeniu składają się:
Wynik działalności statutowej,
Wynik całoksaałtu działalności
Wynik finansowy ogołem.

e/ wynik z całoksztaltu działalności stowarzyszenia powstaje z wyniku
fi nansowego i działalności statutowej:
powiększony o pozostałe przychody operacyjne,
powiększony o przychody finansowe,



pomniejsŻony o całość poniesionych kosztóW ogólno_administracyjnych działalnosci
statutowej,
pomnleiszony o pozostałe koszty operacyjne pomniejszone o koszty finansowe'

w roku 2oo9 stowaŻyszenie realizowało programy:

1' Wvdawanie kwartalnika ,,obywatel" i publikacji książkowych
2. Programy edukacyjne

Szczegółowy opis realizowanych projektów znajduje się W załączniku do ninlejszego
sprawozdania.

6. Informacja o prowadzonei działalności gospodalczei

stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.

7. Informacje o sposobie wykoJzystania środków z 1olo i da.owizn

środki uzyskane z 1olo W kwocie 4495,70 zł brutto,

środki uzyskane z darowizn od osób pryWatnych W kwocie 28 772,17 zł brtjtto
zostały W całości pzeznaeone na cele statutowe.

8. Uchwały zarządu stowar4'szenia.

W roku 2009 zarząd stowarŻyszenie nie podjął żadnej uchwały.

5. Przychody w roku 2OO9 (w PLN)
1. NieodDłatna działalność - dotacie r77 320.8s
2- odDłatna działalność DożYtku Dublianeqo I74 044.Ż2
3. Darowiznv 33 267 -A7

4. Pzvchodv finansowe 78.2r
Razem 324 7rt,t5

6. Kosztv Doniesione w roku 2OO9 (w PLN)
1. Na realizację celów statutowych nieodpłatnej

działalności DoMku Dubliczneoo
r44 292,29

2- Na realizację celów statutowych odpłatnej
działalności Dożrr'tku Dubliczneoo

r00 304,72

3. Kosztv administracvine 39 257.75
Razem 243 444.76
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1 1. vt'ynagrodzenia pracowników

a) lieba osób zatrudnionych w organizacji

Według stanu na dzień 3l-12.2oog r' organizacja zatrudniała 4 pracowników.

, b) łąena kwota wynag]odzeń wypłaconych pŹez organizację
92 309,00 Zł brutto.

c) wysokości nocznego lub pŻeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
wypłaconego łącznie członkom zaĘądu i innych oĘanów stowarzyszenia

stowarzyszenie nie Wypłaca żadnych Wynagrodzeń członkom swoich organóW z
Mułu sprawowanych prŻez nich funkcji'

d) wYdatki na wynagrodzenia z umów

z Mułu umów o dzieło - łącznie 24oo,oo zł brutto (1 osoba W ciągu 2oo9 roku).
z q^ułu umów zlecenia - łącznie 0 zł brutto (0 osób W ciągu 2009 mku)'
z Mułu umów o pracę _ łąonie 89 909,00 ż brutio (5 osob W ciągu 2009 roku).

e) udzielone pożyczki Pieniężne
stowarzyszenie nie UdŻieliło W roku 2009 połaek pieniężnych.

. D kvvoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku

Według stanu na dzień 31 grudnia 2oo9 r. Soo posiadało na rachunkach W Banku
spółdzielczym Rzemiosła - 111 745,18 zł.

. 9) wartość nabytych obligacji o]az wielkości objętych udzialów'lub
nabytych akcji w spółkach Prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek

stowarzysŻenie nie posiada obligacji ani akcji w społkach prawa handlowego.

h) nabyte nieru€homości, ich prżeznaczenie oraz wyŚokość kwot
wydatkowanych na to nabycie

stowarzyszenie nie posiada żadnych nieruchomości.

i) nabyt€ pozostałe środki trwałe

W 2009 roku Został nabyte środki tffvałe, tj. zestawy komputerowe na kwotę
5608,00 zł brutto oraz oprogramowanie komputerowe na kwotę 8500,00 zł brutto.



j) wartość akĘlwów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych
sprawozdaniach fi nansowych sporządzanych dla ce|ów statysĘcznych

szcegółowe informacje W sprawozdaniu finansowym stanowiącym załącznik 2.

8. Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samoJządowe

W roku 2009 stowarzyszenie podpisało umowę dotacji z Narodowego Funduszu
ochrony $odowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projelcu:

. ,,Działalność Stowarzyszenia ,,obywatele obywatelom'' na rzecz
zrównoważonego rozwoju"

9. tnformacja o rozticzeniach stowarzyszenia z sułu ciąącYch
zobowiązań podatkowych/ a także informację w sprawie składanych
deklaracji podatkowych

StowarŻyszenie nie posiada zaległości z t]^ułu zobowiąZań podatkowych.
Stowarzyszenie składa roczne dek|aracje PIT-4R dotycące pobranych zaliczek na
podatek dochodowy i deklaracje CIT- 8.

to. PŻeprowadzone kontrcle
W Ókesie sprawozdawczym nie było przeprowadzonej kontroli w stowaŻyszeniu.

załączniki

1/ opis działań prowadzonych pŻez stowazyszenie w roku

2/ Sprawozdanie fi nansowe
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załąCŻnik 1:

Projekty Stowar4tszenia .Obylvatele
roku:

Obywatelom" realizowane w 2009

PROJEKT 1

Tytuł projektu: -Działalność stowarzyszenia .'obywatele obywatelom- na
rzee zównoważonego rozwoju"

Cele: Wzmocnienie kapitału inteleldualnego i technicznego stowarzyszenia,
Wsparcie informaryjne i techniczne pozarządowych organizacji
ekologlcznych

Adrcsaci: Pracownicy StowarŻyszenia, jak również ołonkowie organizacji
ekoloqicznych.

zasięg: ogólnopolski

Terminy . 1.10.2009 do 31.07.2010

opis: W ramach poektu zosrało zakupione oprogramowanie niezĘdne do
funkcjonowania stowazyszenia oraz sprzęt biurowy (skaner). W
ramach przedsięWzięcia:,,szkolenie pracownikóW i woiontariuszy" - 3
pracownikóW organizacji uczestniczyło w szkoleniach. podwyższając
s:woje kompetencje, niezbędne do dalszego rozwoju organizacji. zostały
utworzone 3,,zielone miejsca pracy"' zostały napisane 3 wnioski o
dofinansowanie W celu poszukiwania innych źródeł finansowania
organizacji.

oprqz tego podjęto działania związane z rozwojem studia DTP/WVVW
udzielając między innymi pomocy organizacjom ekologicznym w
zakresie składu materiałóW promocyjnych, tworzenia projektów
grafionych i stron WWw kampanii społeczno-ekologicznych' Dodatkowo
prowadzono audycje radiową przy wspołpracy ze Studenckim Radiem
,,zak" Politechniki Łódzkiej, zaq^ułowaną ,,czy masz świadomość?".
Tematy poruszane W audycji dotyczą głóWnie spraw społecznych i
ekologicznych.

zakupiona zosbła internetowa Uguga Google Adwords _ program do
tworzenia i Wyś^'ietlania reklam działalności Stowarzyszenia.

stowarzyszenia poplzez znalezlenie środków
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finansowych na działalność (Wnloski, działalność studia). Rozwój
Współpracy między PoE poprzez tworzenie stron WWW dla innych
organizacji nieodpłatnie lub po obniżonych cenach. Wzmocnienie
infrastruktury Stowa.zyszenia poTzez prace informatyka.

Edukacja ekologiczna w formie prowadzenia audycji ,,Czy masz
świadomość?" Poprawa public relah'ons organizaąi poprŻez druk
materiałóW promocyjnych oraz zakup usługi Google Adwords.
Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia poprzez szkolenia
piacowników.

Cele:

PRO'EKT 2
Tytuł projekh!: .słu€haj, myśl, działaj-

Tytuł:

zasięg:

Terminy:

opis:

Adresaci: Młodzież licealna, absolwenci istudenci, słuchacze studenckiego Radia' ,,żak" Politechniki Łódzkiej z całej Polski (audycji można słuchać także

,,słuchaj, myśl, działaj"

celami poektu były: promocja tematyki proekologicznej oraz
zwiększenie zaangaŹowania młodych obywateli W łcie publiczne

w Internecie)

Lokalny

01.01.2009 do 31.12.2009

Geneza poektu Wywodziła się z kilku problemóW: niskiej śWiadomości
ekologicznej i niskiej aktywności społecznej, braku Wolontariuszy
chętnych do działań ekologicznych oraz dużego zapotrzebowania na
ciekawe zajęcia dla szkół poszerzających Wiedzę i horrŻonty młodych
ludzi. Ponadto projeK Wykorzystywał istniejący potencjał: otwańa na
tematykę społeczną redakcja studenckiego Radia ,,ZaK Politechniki
Łódzkiej, duża liczba młodych ludzi dysponujących wolnym czasem,
organizacje ekologiczne poszukujące wolontariuszy'

stowarzyszenie postanowiło Wykorzystać niezwyk|e nośne i atrakcyjne
dla młodych ludzi medium, jakim jest studenckie Radio,,Zak" PŁ. Jest
ono bardzo popularne w Łodzi i okolicach (aglomeracja licząca ponad
milion mieszkańcóW), głóWnie z tego Względu, że prezentuje ciekawe
społecznie tematy podane W formie pzyswajalnej pęez młodych ludzi
oraz alternatywną muzykę. W Polsce tylko nieliczne stowarzyszenla
mają możliwość robienia samodzielnie stałej audycji na tematy
ekologione, zapraszania Własny'ch gości, prezentowania problemóW

{i
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Wyniki:

Inne działania stowarzvszeńia:

1/ vwdawanie Kwartalnika .Obywatel"

cele:

Kwańalnik,'obywatel" skierowany został przede do osob
aktywnie Uczestnicących w życiu publicznym:
samożądowych i państwowych, środowiska a

społecznych,
o, działaczy
elców itp'

ekologi@nych bez ingerencji merytorycznej ze strony redakcji rozgłośn!
radiowej. Jest to Wyjątkowa okazja do prowadzenia rzetelnej edukacji
ekologicznej W ciekawej formie, co miesiąc docierając do Wielu tysięcy
młodych ludzi. Ważny jest też fakĘ że Studenckie Radio ,,Żak" PŁ jest
jedynym W Polsce W pełni niekomercyjnym radiem.

Wynikiem poektu było:

a/ przygotowanie i emisja 12 trzygodzinnych audyqi radiowych (średnia
guchalność radia Wynosi około 10 000 słuchaczy).

b/ promocja co najmniej 12 ekologianych inicjatyw i działań.

c/ nagłośnienie 12 ńżnych tematóW z zakresu ochrony środowiska,
zdrowego stylu łcia i akt}Ąvności obywatelskiej.

d/ organizacja 2 szkoleń (przeszkolenie i skierowanie do organizacji
około 24 uczestników).

e/ pzeprowadzćnie ponad 20 Warsztatów dla około 500 uonióW.

f/ stworzenie serwisu internetowego z ilością odwiedzin ok' 1500
miesię@nie.

9/ stwoŻenie archiwum zawierającego 12 audycji w plikach MP3,
umożliwiającego zapoznanie się z nimi także po zakończeniu projektu,
wraz z systernem aktywnego komentowania zawańości.

h/ wydanie 7000 naklejek promujących projekt'

y' Wydanie 1400 plakatóW.

j/ banery reklamujące audyoę umieszczane na stronach VvVvW
partnerów - co najmniej na 20 Witrynach.

W 2009 r' stowarŻyszenie Wydało tzy numery społeczno_
ekologicznego kwąrtalnika,,obywatel", któfego celem jest inicjowanie
debaty nad drogam! urzeaywistnienia pańsłrła. społeczeństwa i kUltury
zorganizowanych Wokół idei',dobra Wspólnego".
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Adresaci:

opozycji demokatycznej okresu PRL, związkowcóW, s
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zasię9:

Terminy

opiŚ:

czasopismo ma zasięg ogólnopolski, dystrybuowane jest w sieciach
salonóW prasoyvych oraz dostępne W prenumeracie. Ponadto, liczne
teksty W nim zamieszczane są także bezpłatnie dostępne na stronie
Www.obywatel.or9.pl, a część jest udostępniana do przedruku innym
mediom (teksty z ,,Obywatela" regularnie zamieszcza m.in. Onet.pl,
jeden z największych polskich portali internetowych). Na ogólnopolski
zasięg pisma składa się także m.in. obejmowanie pzez nie patronatem
imprez W ńżnych częściach kraju oraz ldział jego przedstawicieli W
lvydarzeniach takich jak debaty obywatelskie, pokazy 'filmóW

dokumentałnych czy audycje radiowe i telewizyjne.

Trzy numery kwartalnika ,,obywatel" zostały wydane W kwietniu,
październiku i grudniu 2009 r.

W trzech numerach pisma, Kóre ukazały się W 2oo9 r., poruszone
Zostały bardzo zńżnicowane tematy (spisy treści znaleźć można na
jego stronie internetowej). Większość artykułóW pośWięcona była
sferom, które obejmuje statutowa działalność Wydawry: różnym
aspektom demokracji (lokalnej' uczestniczącej, gospodareej),
samoorganizacji społecznej, dziedzictwu przyfodniczemu i

kulturowemu, skutecznej polityce społecznej państwa (m.in' W zakresie
przeciwdziałania wyk|uczen|u społeanemu). Na łamach Wspomnianych
trzech numeróW znalazły się analizy, reportaże, teksty publicystyane i

raportowe oraz recenzje książkowe: przekazane nieodpłatnie teksty
działaczy społecznych, niezależnych publicystóW, praktyków (np.
gospodarczych) oraz przedstawicieli śWiata nauki. W ramach tej
ostatniej kategorii naleł wymienić zwłaszcza cenionych w swoich
dyscyplinach profesorów (w kolejności alfabetycznej): Leszka Gilejkę ze
szkoły Głownej Handlowej, Włodzimierza Pańkowa z Inst)^utu Filozofii i

Socjologii PAN i Jacka 'l ittenbruna z Uniwersiytetu Adama Mickiewicza w
Poznaniu.

W 2009 r. wydawca ',obywatela'' zainaugurował dodatek ekonomiczny
pt.,,Gospodarka społeczna". na łamach którego zamieszczane były
analizy lozwiązań systemowych, lĆóre pozwoliłyby zbliłć się do ideału
solidarnego państwa i społeczeństwa. za pomocą publikacji
archiwalnych tekstów źńdłowych i komentaŻy do nich. a takze tekstów
biograficznych,. popularrŻowano tradycje myśli prospołeanej,
działalności niepodległościowej oraz ruchów na rze@ demokracji
politycznej i ekonomicznej (działy: ,,Nasze tradycje'' i "z Polski rodem').

Nakład gazety _ o zmiennej, zbliżonej do 160 stron Qbjętości _ wynosi
2800 egzemplarŻy. Istotna część nakładu czytana jóst przez Więkvą
ilość osób, np. w przypadku prenumerujących pismo lldęróW lokalnych
inicjatyw społecznych; niesprzedane egzemplarze są dystrybuowane

].

t Vyniki:
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podczas imprez o tematyce obywatelskiej.

Pęedstawiciele redakcji brali udział W Wydarzeniach takich jak debaty
. obywatelskie, pokazy filmów dokumentalnych czy audycje radiowe i

telewizyjne. W Ub.r' redakcja pisma organizowała bądź
Współorganizowała także własne imprezy, jak debata na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersltetu Wargawskiego, pośWięcona
bilansowi dwudziestolecia transformacji ustrojowej w Polsce (27
kwietnia 2009 r.).

2/ Wydanie książki Edwa'da Abramowskiego

Cele: W 2009 r. stowarzyszenie podjęło się edyqi pierwszego W historii
Zbioru Wszystkich tekstóW Edwarda Abramowskiego - Wybitnego
polskiego myślicie|a, działacza społecznego i naukowca, którego
dorobek był jedną kluczowych inspiracji m'in. dla polskiej
spółdzielczości oraz dla opozycji demokratycznej okresu PRL -
pośWięconych kooperatrzmowi, wspópracy, 'stowarzyszeniom,

oddolnym inicjatywom społecznym. Książka,,Braterstwo, solidarność,
współdziałanie. Pisma spółdzielcze i stowarzyszeniowe" była pierwszym
od 18 lat wydaniem tekstóW Abramowskiego, a część Wykorzystanych
W nim materiałów nie była wznawiana od 1938 r. celem wydania
książki było dostaroenie społeczeństwu informacji na temat polskich
korŻeni społdzielczości i ekonomii społecznej oraz zachęcenie do
działalności opartej na zasadach dobrowolnej Współpracy.

osoby zainteresowane tematyką inicjatyw oddólnych, społdzielczości i
jej historii.

Książka była dystrybuowana na terenie całego kraju' m.in. w
środowiskach społdzielczych oraz wśród działacą oddolnych inicjatyw
społecznych.

Książka Została wydana W czerwcu 2oo9, a następnie przez resztę roku
była promowana, m.in. W Internecie.

W ramach przygotowań do Wydania książki pozyskano trudnodostępne,
pŻedwojenne Wydania'pism wspomnianego autora, uwspołcześniono
pisownię Według współczesnych reguł, a całość opatlzono przypisami i

obszernym posłowiem redaktora zbioru, Remigiusza okaski
(dodatkowo, liczący 280 stron tom zawiera unikatowy tekst Jana
Wolskiego ,,z przemówień Edwarda Abramowskie9o'). Do wspołpracy
prŻy Wydaniu kiążki stowarzyszenie pozyskało Krajową Radę
społdzielczą iInsq/tut stefczyka' dzięki cŻemu możliwa była m.in. jej

Adrcsaci:

zasięg:

Terminy:

Opisl
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Wyniki:

dystrybucja w środowisku działacŻy społdzielczości, której Abramowski
był ważnym animatorem i intelektualnym liderem.

Wydańiu kiążki towarŻyszyły spotkania dyskusyjno_promocyjne
pośWięcone oryginalnemu systemowi etycznemu stworŻonemu przez
Abramowskiego oraz jego Wizji stosunków społeczno-gospodaraych
opańych o zasadę dQbrowolnej Współpracy. spotkania odbyły się m.in'
W Białymstoku (zorganizowane we wspołpracy ze stowarzyszeniem
Młodzi socjaliści) oraz Warszawie (we współprary ze stowaŻyszeniem
Lewicowa Alternatywa). Książka była ponadto promowana w serwisach
intemetowych o tematyce sŃłdzielczej, lewicowej, pośWięconych
oddolnej działalności społecznej itp.

Książka została Wydana W nakładzie 2000 sztuk i rozprowadzona Wśród
organizacji pozarŻądowych. biblioteĘ a za pośrednictwem
współwydawców - także W środowiskach spółdzielczych. Przyczyniła się
do popularyŻacji myśli społecznej i korzeni polskiej społdzielczości.

3/ Plowadzenie Obywatelskich Konfrontacji Filmowych

Cele: celem obywatelskich Konfrontacji Filmowych było przedstawienie
szerszej publiczności Ew. półkowników' czyli filmóĘ Kóre W III RP
były blokowane i cenzurowane, a przez to mało popularne W mediach
masowych. Spotkania filmowo-dyskusyjne miały na celu podjęcie
dyskusji i poszezenie horrŻontóW śWiatopoglądowych odbiorcóW '

świadomi obywatele, którŻy chcą poszerzyć swoje horrŻonty docierając
do materiałóW trudno dostępnych. osoby, Kóre chcą poznać
Wydazenia historyczne imechanizmy społeczne, Kóre ą przemilczane
w mediach głównego nuńu.

zasĘg: ogólnopolski

Terminyi oKF-y były organizowane nieregularnie pnez 2009 rok w różnych
miastach Polski.

Opis: Na ząproszenie osób zainteresowanych iz Własnej inicjatywy były
oĘanizowane spotkania filmowo-dyskusyjne m.in. W Łodzi, Krakowie,
Warszawie, Toruniu, KędzierŻynie-Koźlu. Na pŻykład:

W KędzierŻynie-Koźlu zostały WyśWietlone 3 filmyi ,,obywatel Poeta"
(pośWięcony posbci Zbigniewa Herberb),,,1980 >Solidamdść< 1990 -
10 lat późniel'oraz ',My karmimy śWiat". W ramach spotkania odbyła
się także dyskusja na tematy W nich poruszane, jak system

Adresaci:
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przemysłowej produkcji żywności i jego konsek\łencje czy różnice
między żw. Pierwszą a Drugą,,Solidarnościd.

W Warszawie wyświetlano ,,Testament J. Giedroycia'', ,,DWa kolory"
oraz '.1980 >solidarność< 1990 - 10 lat Dóźniej". Pokazowl towaŻyszył
panel dyskusyjny. swoimi pŻemyśleniami na temat cenzury i

,,zakazanych filmóW" dzieli się zaproszeni goście' reżyserowie
,,półkownikóW": Piotr Żarębski i JerŻy Zalewski, członek Rady
Honorowej ,,Obywatela" (kwartalnika wydawanego przez
Stowarzyszenie).

W 2009 roku odbyło się co najmniej 10 spotkań obywatelskich
Konfrontacji Filmowych, na które byli zapraszani wyżej wymienieni
twórcy oraz inni goście, jak ceniony publicysta Bernard Margueritte, czy
marszałek zbigniew Romaszewski (obaj zasiadający W Radzie
Honorowej,,Obywatela').

Podczas spotkań póruszano zńżnicowane tematy dotyczące m.in.
historii PRL, transformacji ustoowej w Polsce' społeczeństwa
obywatelskiego. spraw łviązanych z ekologią i ochroną środowiska' W
poszczególnych obywatelskich Konfrontacjach Filmowych uczestniczyło
co najmniej 30 osób.

4/ ProwadŻenie serwisów www
a/ www.obywat€l'o]g'pl

cele: Strona www.obvwatel.org.pl ma na celu rozpowszechnianie w
lnternecie informacji i publicystyki o tematyce społecznej, ekologianej i

politycznej.

AdreŚaci: strona kierowana jest do osób zainteresowanych kwestiami
społecznymi, politycznymi, ekologicznym, kulturalnymi. osob, ktore
cenią niezależną myśl i słowo.

Zasięg:

Terminy:

Opis:

ogólnopolski

shona była aktualizowana i prowadzona pnez całY 2oog (.

W 2009 r' stowarzyszenie kontynuowało prowadzenie serwisu
ińformacyjno-publicystycznego na stronie WydawanegÓ przez siebie
kwańalnika 

''obywatel" 
_ www.obywatel.org.pl. Na łamach serwisu,

alcualizowanego niemal codziennie, zamieszczane były informacje na
temat działań stowarŻyszenia oraz wspołpracujących z nim środowisk i
osób, a także opracowania i przedrukj Wybranych Wiadomości
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b/ www.gwiazda.oai.pl

prasowych i agencyjnych oraz informacji prasowych rozsyłanych przez
inicjatywy społeczne i związki Zawodowe. Podczas dokonywania selekcji
treści do działu aktualności koncentrowano się na teiTatach
powiązanych ze statutowymi celami działalności Stowarzyszenia,
preferowano pr4 tym tematykę niedostatecznie (zdaniem
stowarzyszenia) reprezentox,aną W innych środkach pzekazu. W
serwisie zamieszczano także publicystykę _ regularnie ukazywały się
tam felietony pisane przez redaKora naczelnego oraz stałych
Współpracowników pisma specjalnie w celu publikacji w Internecie.
Prowadzona była rubryka odsyłająca do ciekawych tekstóW W innych
mediach. Promowano także możliwość bezpłatnego dostępu do
znacącej części tekstów publikowanych w papierowej Wersji pisma -
na stlonę sukcesywnie dodawane były nowe artykuły. za
pośrednictwem strony promowane było także samo stowarŻyszenie,
możliwości Wspołpracy z nim, Wsparcia go na drodze darowizn,
wolontariatu, przekazania na jego rzecz 1olo s:wojego podatku
dochodowego etc. ze stroną był ponadto powiązany prowadzony przez
stowarŻyszenie sk|epik Wysyłkowy, Kórego ofeńę stanowią
wydawnictura o tematyce obywatelskiej, w tym pozycje wydane
nakładem Własnym.

W drugiej połowie 2oo9 r. prowadzone były intensywne prace
koncepcyjne iinformatyczne nad stworzeniem nowej wersji serwisu,
różniącej się nie tylko wyglądem i układem treści, ale i rodzajami
publikowanych mateńałow. .

W 2009 r. serwis www.obywatel.or9.pl notował średnią odwiedzialność
na poziomie 1000 unikalnych użytkownikóW dziennie, jednak realny
zasięg jego oddziałWania był znacnie większy, z uwagi na przedruki
publikowanyćh na nim materiałóW na innych stronach internetowych' z
informacji trafiających do stowarzyszenia Wynika, że odbiorców treści
publikowanych W ramach serwisu stanowią nie tylko czytelnicy
drukowanej Wersji ,'obywatela", ale take osoby, które nie miały doąd
kontaKu z tym periodykiem. oznacza to, że strona internetowa stała
się dobrym narzędziem popularrzacji czasopisma oraz jego wydawcy'

Cele: Strona ma na celu:

a/ informowanie o aktualnej i
Joanny i AndrŻeja GWiazdóW.

b/ informowanie sympatykóW

dotychczasowej aktywności społecznej

i osób zainteresowanych działalnością
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bohateróW Wzz-óW i pierwszej ,,solidarności" o spotkaniach z nimi.

c/ informowanie o najnowszych publikacjach J. i A. Gwiazdów.

d/ promocja książek ,'Poza układem" oraz ,,Gwiazdozbiór 'w
>solidarności<<'' oraz ułatwienie zakupu obu publikaqi.

e/ prezentowanie fragmentów obu powyższych kiążek.

f/ prezentowanie innych publikacji autoróW.

Ad]€saci: Strona Www.owiazda.oai.ol w pienłsŻej kolejności kierowana jest do
sympatyków Joanny i Andzeja Gwiazdów. Ponadto jej twórcy chcą
docierać do osób zainteresowanych historią najnowszą łciem
społecznym i politycznym.

zasięg: ogólnopolski

Termlny: Strona jest prowadzona nieprzerwanie od kwietnia 2008. r. Wydawca
nie planuje wygaszenia strony.

opis: strona prezentuje sylwetki Joanny iAndrzeja GwiazdóW, ich działalność
począWszy od opozycji pzedsolidarnościowej aż do dnia dzisiejszego.
Na stronie można odnaleźć przedruki ze wspólczesnych doniesień' prasowych oraz z prasy mającej dziś Wartość historyaną.
zainteresowani znajdą tam także wiele tekstóW Własnych maŁeństwa
GwiazdóW, galerię ilustrująą ich działalność społeczną fragmenty
książek ',Poza układem" oraz ,,Gwiazdozbiór w >>solidarności<<". strona
Ułatwia także zainteresowanym zakup obu książek.

wyniki: Wvnikiem działań podjętych W ramach prowadzenia strony jest
popularyzacja relacji z czasow ,,solidarności'' oraz dorobku J' i A.
Gwlazdów w zakresie działalności społeenej ! publicystycznej.

W 2oo9 roku stronę Www.owiazda.oai.Dl odwiedziło średnio 42oo osób
W ciągu miesiąca.


