Sprawozdanie merytoryczne
z działalności statutowej Fundacji „Za Wolność Waszą i Naszą”
w roku 2016
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Fundacja „Za Wolność Waszą i Naszą”
ul. Wł. Sikorskiego 42
55-120 Oborniki Śląskie
REGON : 020987479
NIP : 915-17-57-272
Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000327586
Zarząd Fundacji:
Prezes – Mikołaj Iwanow
Fundacja działa w celu poparcia demokracji u wschodnich sąsiadów Polski. Jej Statut
przewiduje:
1. gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych w celu promowania demokracji
na wschodnich rubieżach Polski;
2. opracowywanie, tworzenie, rozwój i propagowanie własnych programów z zakresu
promowania zasad demokracji w Polsce i jej wschodnich sąsiadów;
3. organizowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju demokracji, wymiany kulturowej,
promocji wartości cywilizacji zachodniej na Białorusi, w Rosji i na Ukrainie;
4. skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli światu polityki, nauki, kultury, działaczy
społecznych i wolontariuszy w kraju i za granicą;
5. prowadzenie i wspieranie działalności z zakresu promocji demokracji, krzewienia kultury
europejskiej, pomocy społecznej, dobroczynności i promocji ekologii.
Zgodnie ze Statutem Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. uczestnictwo w finansowaniu działalności placówek realizujących określone w celach
Fundacji programy demokratyzacji państw, powstałych na terenie byłego Związku
Sowieckiego;
2. organizowanie i udzielanie pomocy materialnej, w tym finansowej dla: organizacji
demokratycznych przede wszystkim na Białorusi, ale także w Rosji i na Ukrainie;
3. organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów, koncertów, wystaw, festiwali,
spotkań integracyjnych, realizację programów radiowych, telewizyjnych i projektów
multimedialnych w celach demokratyzacji społeczeństw postkomunistycznych;
4. organizowanie międzynarodowej wymiany;
5. promocję programów realizowanych i tworzonych przez Fundację;
6. organizowanie i wspieranie programów badawczych, kulturowych i naukowych;
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7. tworzenie i udostępnianie baz danych na zasadach określonych przez Fundację, zgodnie z
obowiązującymi przepisami;
8. współpracę z instytucjami oraz osobami fizycznymi, krajowymii zagranicznymi,
działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz udzielanie im pomocy organizacyjnej
i materialnej.
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Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także
opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.
1. VIII Festiwal Niezależnej Kultury Białoruskiej we Wrocławiu,
20-23 października 2016
Program Festiwału składał się z następujących imprez:
- Wystawa z udziałem wybitnego białoruskiego artystę-grafika Uładzimira Wisznieuskiego;
- spektakl „Displaced Women” w reżyserii Moniki Dobrowlańskiej multikulturalnego teatru
na podstawie utworu Swetłany Aleksijewicz;
- pokaz filmów-laureatów festiwalu „Bulbamovie” 2016;
- koncert zespołu muzycznego „Pawa”.
- dyskusja z niezależnymi ekonomistami Białorusi;
- spotkanie z Uladzimiram Jahoudzikiem, autorem książek dla dzieci;
- warsztaty malarza Olega Ustinowicza.
Opis poszczególnych imprez:
20.10.2016 czwartek godz. 16:00 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii bud. „C” sala nr Amf
AC, ul. Więzienna 8-1.
Debata ekonomiczna „Białoruska gospodarka po upadku Związku Radzieckiego, albo 25 lat
w pętli populizmu” z udziałem Leonida Zlotnikova i mgr inż. Sergeja Chaly. Debatę
prowadził prof. Witold Kwaśnicki.
Udział
w debacie wziął dr Leonid Zlotnikov, profesor Mińskiego oddzialu Rosyjskiego
Ekonomicznego Uniwersytetu im. Plechanowa, były czołowy doradca ekonomiczny rządu
białoruskiego w latach 1992 – 1995, zmuszony do odejścia po dojściu do władzy prezydenta
Lukaszenko.
21.10.2016 piątek godz. 17:00 Domek Miedziorytnika, ul. Św. Mikołaja 1
Wernisaż artysty Uładzimira Wisznieuskiego
Uładzimir Wisznieuski – artysta, którego zainteresowania artystyczne skupiają się wokół
malarstwa, grafiki warsztatowej i książkowej, rzeźbiarstwa. Mieszka w Mińsku, wykłada na
Białoruskiej Akademii Sztuk Pięknych, od 1996 r. jest dyrektorem wydziału grafіkі. Od 1995 r. –
członek rzeczywisty Białoruskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wystawie towarzyszyło spotkanie w
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, a także wydanie folderu prac artysty.
22.10.2016 sobota godz. 12:00 Domek Miedziorytnika, ul. Św. Mikołaja 1
Spotkanie z białoruskim pisarzem Uładzimiram Jahoudzikiem, wybitnym autorem książek
dla dzieci. Prozaik, publicysta, dramaturg Uładzimir Jahoudzik jest autorem zbiorów legend
„Zaklęte Skarby” (1992), „Król Zaskrońców” (1996), „Niebieska Studnia” (2012). Spotkanie było
również poświęcone zapoznaniu się z tajemnicami folkloru białoruskiego oraz z najlepszymi
wzorami literatury białoruskiej dla dzieci.
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22.10.2016 sobota Dyskusyjny Klub Filmowy Politechnika, ul. Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego
27.
Pokaz filmów Warszawskiego festiwalu kina białoruskiego BULBAMOVIE 2016 polączony z
dyskusją o niezależnym kinie białoruskim, którą poprowadził białoruski
reżyser Andrej Kudinenko.
23.10.2016 niedziela godz. 19:00 BF IMPART 2016, ul. Mazowiecka 17
Spektakl „Displaced Women” w reżyserii Moniki Dobrowlańskiej.
Trilateralny projekt multicultural city i Polskiego Instytutu w Berlinie we współpracy z Teatrem
Maksima Gorkiego w Berlinie na podstawie powieści „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety“
Swetłany Aleksijewicz (literacka Nagroda Nobla 2015).
21 październik 2016 Gimnazjum Nr 2 we Wrocławiu im. Józefa Mackiewicza
Wystawa i warsztaty Olega Ustinowicza.
Oleg Ustinowicz – białoruski designer, malarz, garncarz. Pracuje z różnymi technikami malarskimi,
ale preferuje jednak dosyć niezwykły gatunek – kaligrafię. Kiedyś był zauroczony kulturą Japonii i
Chin z ich bogatymi tradycjami, mistycyzmem i tajemniczością, i od tamtych czasów twórczość
malarza jest ciągłym dialogiem ze Wszechświatem. Tematyka warsztatów na Festiwalu niezależnej
kultury białoruskiej: „Białoruski ornament i heraldyka. Tradycje i współczesność”.
23.06.2016 Pergola, Wrocław
Koncert zespołu PAWA
Występ białoruskiego zespołu PAWA z unikalnym miksem średniowiecznej muzyki europejskiej
oraz nowoczesnego rocka z domieszką elektroniki, tańce, wspólnie wyplataliśmy wianki,
śpiewaliśmy i wrzucaliśmy je do Odry.
Festiwal dofinansowany ze środków Gminy Wrocław. Współorganizatorzy: Biuro Festiwalowe
IMPART 2016, Dom Miedziorytnika, Dyskusyjny Klub Filmowy Politechnika, Fundacja My
razem, Festiwal Bulbamovie. Przy wsparciu finansowym Senatskanzlei für kulturelle
Angelegenheiten w Berlinie. Partnerzy: Centrum SEKTOR 3. Patronat medialny: TVP3 Wrocław,
Gazeta Wrocławska, Student.pl, tuWroclaw.com, Radio Racja.
Informacja o wydarzeniach Festiwalu w mediach:
https://charter97.org/be/news/2016/10/24/228799/
http://www.racyja.com/sumezhzha/va-urotslave-zavershyusya-festyval-nez/
http://zbsb.org/node/10968
http://www.racyja.com/kultura/nezvychajny-spektakl-pra-zhanchyn-na-va/
http://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,folkowa-noc-swietojanska-w-hali-stulecia,wia5-3267-29076.html
http://www.naszesudety.pl/pat-metheny-rozpoczal-swieto-wroclawia.html
linki na wywiady z Radio Racja:
http://www.racyja.com/kultura/nezvychajny-spektakl-pra-zhanchyn-na-va/
http://www.racyja.com/sumezhzha/va-urotslave-zavershyusya-festyval-nez/
http://www.racyja.com/kultura/va-urotslave-glyadzeli-khranatop-kudzin/
linki na zapowiedzi:
http://www.impart.art.pl/oferta-kulturalna/742-displaced-women-spektakl
http://zawolnosc.eu/2016/03/spektakl-displaced-women-w-rezyserii-moniki-dobrowlanskiej/
http://www.wroclaw.pl/go/wydarzenia/teatr/30263-spektakl-displaced-women
http://www.wroclaw.pl/go/wydarzenia/inne/30239-viii-festiwal-niezaleznej-kultury-bialoruskiej
https://cojestgrane.pl/polska/dolnoslaskie/wroclaw/wydarzenie/3bu4/viii-festiwal-niezaleznej-kultury-bialoruskiej.-spektakl-displacedwomen-w-rezyserii-moniki-dobrowlanskiej/bylo
http://solidarnosc.wroc.pl/viii-festiwal-niezaleznej-kultury-bialoruskiej/
https://www.student.pl/aktualnosci/program-viii-festiwalu-niezaleznej-kultury-bialoruskiej-wroclaw-20-23-pazdziernika
http://www.seniorzy.wroclaw.pl/artykul/9660-viii-festiwal-niezaleznej-kultury-bialoruskiej
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/230458,druk.html
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/1,13,20865475,148958,Niezalezna-kultura-z-Bialorusi.html
http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/59796/VIII-Festiwal-Niezaleznej-Kultury-Bialoruskiej
http://www.sektor3.wroclaw.pl/festiwal-kultury-bialoruskiej-2016/
http://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,viii-festiwal-niezaleznej-kultury-bialoruskiej,wia5-3267-30509.html
https://twitter.com/cojestgrane_pl/status/787264048807157760
https://etrigg.com/event/viii-festiwal-niezaleznej-kultury-biaoruskiej-21-23102016/39540050/
http://www.polscywydarzenia.pl/wydarzenia-historia/641889/viii-festiwal-niezaleznej-kultury-bialoruskiej-20-23-10-2016
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oraz wydarzenie na facebook
facebook.com/events/194346564310736/

2. „Dni Pamięci Natalii Gorbaniewskiej”
Wrocław 26 – 27 listopada 2016 roku
25-26 listopada 2016 r. po raz trzeci we Wrocławiu na zaproszenie prezydenta Wrocławia
Rafała Dutkiewicza, Fundacji «Za Wolność Waszą i Naszą» i Instytutu Książki zebrali się
przyjaciele wybitnej poetki rosyjskiej, weterani walki z komunizmem, krytycy literackie, politycy
ze wschodu i zachodu, aby uczcić pamięć wielkiej obywatelki Europy, wybitnej rosyjskiej poetki i
działacza politycznego Natalii Gorbaniewskiej.
Dni pamięci zostały otwarte wystąpieniem Wiktorię Narkowicz, studentki Akademii
Muzycznej we Wrocławiu, która wykonała legendarną piosenkę Joan Boaz „Natalia”, poświęconą
Natalii Gorbaniewskiej.
W imieniu prezydenta Wrocławia gości powitał dyrektor wydziału kultury urzędu miejskiego
Jarosław Broda. Słowo przywitalne wygłosił Marszałek-Senior Sejmu RP Kornel Morawiecki. List
powitalny do uczestników Dni pamięci skierował wybitny rosyjski obrońca praw człowieka,
wieloletni więzień Gułagu Władimir Bukowski. W liście tym czytamy: „Reżim Putina jest zdolny
do nieprzewidywalnych kroków, które mogłyby doprowadzić do wojny. Ważne jest, aby świat
zrozumiał jego istotę i jak mu przeciwstawiać”. Bukowski wezwał zebranych „stawić czoło
rosnącemu imperializm na Wschodzie”.
Konferencję pod tytułem «Dysydentyzm: wczoraj i dziś» otworzył przewodniczący zarządu
fundacji „Za wolność waszą i Naszą” prof. Mikołaj Iwanow, który również zwrócił uwagę
uczestników Dni pamięci na rosnący w sile rosyjski imperializm na wschodzie. Stwierdził, że od
normalizacji stosunków między Rosją a Europą zależy los współczesnego świata.
Referat inauguracyjny konferencji wygłosił jeden z czołowych obecnie opozycjonistów
rosyjskich, wice-przewodniczący partii „Jabłoko” i wice-przewodniczący „Memoriału” Lew
Szlosberg. Jego wystąpienie było poświęcone analizy historycznej roli Natalii Gorbaniewskiej w
rosyjskim ruchu dysydenckim. „Oskarżenia systemu sowieckiego pod adresem ludzi sumienia w
ówczesnym Związku Sowieckim, stwierdził, – nie mieli podstaw prawnych, były oparte na
kłamstwie i falsyfikacjach. Te oskarżenia były częścią propagandy i zastraszania. Ale Natasza
Gorbaniewskaja nie była w stanie na równych walczyć z sowiecką machina propagandową. Mówiła
i pisała o tym, co się dzieje. Nie walczyła z rządem. W rzeczywistości to jest jedyne zagadnienie,
które stoi przed człowiekiem co najmniej od dwóch tysięcy lat. (…) Natasza Gorbaniewskaja żyła
według tradycji europejskiego chrześcijańskiego liberalizmu, który nie jest oparty na zasadach
praktyczności. Liczy się jedynie własne sumienie. To podstawa jej Kontynentu. Osoba, żyjąca na
tym Kontynencie, nie walczy o władzę. Ona zachowuje siebie, przypomina ludziom o możliwości
wyboru, który pojawia się przed każdym”.
Z wielkim zainteresowaniem zostało przyjęto przez zebranych w Sali Książęcej wystąpienie
znanej działaczki opozycyjnej, dyrektorki telewizji Polsat Agnieszki Romaszewskiej Guzy. „W
Polsce, priorytetem dla nas jest Ukraina i Białoruś, ich niezależność i wolność. To jest
najważniejsze, ale dla wielu ludzi w Rosji, w tym opozycji, nie jest to rzeczą oczywistą:
niepodległość – tak, ale nie prawdziwa, zależna od Rosji. I to powoduje brak wzajemnego
zaufania”.
Petruška Šustrova, jedna z liderów czeskiego ruchu dysydenckiego i były wice-minister
spraw wewnętrznych Republiki Czeskiej w swym wystąpieniu stwierdziła: „ Nie można
powiedzieć, że transformacja w Europie Wschodniej nie powiodła się. W krajach Bałtyckich ludzie
mogą wybrać kogo chcą. Chociaż demokracja to nie tylko wolne wybory. Bo w moim kraju w
wolnych wyborach wygrał prezydent Zeman, którego prawda i nie prawda to wszystko jedno, a
większość ludzi z tym się zgadza. Ale mamy republikę parlamentarną, Prezydent nie ma wielkiej
kompetencji, decyduje Parlament, który wybiera rząd, nie jest to system prezydencki. Nie ma
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podstawowej wolności obywatelskiej, jak na Białorusi, w Rosji, gdzie nie mogą spółki
obywatelskie takie jak „Memoriał”, nie mogą normalnie funkcjonować, są „agentami
zagranicznymi”, oczekują, kiedy władza ich zamknie. To jest sytuacja straszna. Powraca czas
dysydentów, a zatem musi być solidarność z naszymi kolegami w krajach, gdzie nie ma wolności
obywatelskiej”.
Maria Makarowa, dziennikarka, liderka Stowarzyszenia „Za Wolną Rosje” zwróciła uwagę
uczestników konferencji na sytuację polityczną w dzisiejszej Rosji. „Wydawało nam – powiedziała,
– że czas dysydentów minął. Ale okazało się, że nadszedł czas dla mojego pokolenia, by walczyć o
przyszłość Rosji. Doszliśmy do wniosku, że nasza fala emigracji z Rosji może odegrać ważną rolę.
My postanowiliśmy założyć Stowarzyszenie „Za Wolną Rosje”, z celą zjednoczyć „odpowiedzialną
część diaspory rosyjskiej w Polsce. Zaczęliśmy tłumaczyć na język polski wiadomości o
działaniach rosyjskiej opozycji, wystąpienia Borysa Niemcowa i Ilji Jaszyna. Organizujemy akcje
protestu wspólnie z białoruską i ukraińską diasporą w Polsce, organizowaliśmy dwa programy dla
dziennikarzy i działaczy społeczeństwa obywatelskiego, pokazując, w jaki sposób działa polska
demokracja”.
Jeden z weteranów sowieckiego ruchu dysydenckiego, osobisty przyjaciel Natalii
Gorbaniewskiej Aleksej Bogancew również przedstawił zebranym swoja krótką analizę
współczesnej sytuacji w Rosji. „Wcześniej wydawało się nam – stwierdził, – że transformacja w
Rosji będzie powolna i bolesna, z pewnymi niepowodzeniami, że powinniśmy rozwijać instytucje
demokratyczne, poszerzać pole wolności i stopniowo iść do przodu, aby dogonić Polskę, bo
jesteśmy tacy sami, jesteśmy z jednego systemu. Niestety, dochodzę do wniosku, że demokracja w
Rosji jest coś, co Balint Magyar, węgierski polityk nazwał państwem mafii. Podstawowa zasada
podziału władzy (struktura administracji prezydenckiej) wykastrowała parlament. Rząd rosyjski
dziś wyraźnie ogranicza działalność opozycyjną. W Rosji dokonuje się terrorystyczne zamachy
polityczne. Zabójstwa Anny Politkowskiej i Borysa Niemcowa zrealizowane funkcjonariuszami –
oficerami rosyjskiego systemu bezpieki. Byli to ludzie wybierający się w delegacje z misją zabicia
polityka opozycyjnego. Nie widzimy granicy między systemem organów ścigania i kryminalnym
społeczeństwem, są to struktury połączone ścisłe w niesamowity sposób. Organizacje cywilne są
tłumione. Na ich miejsca nasadzają się zastępcze organizacje, jak „Oficerowie Rosji”, które
otrzymują dotacje od Prezydenta w celu symulacji działalności politycznej. Zrozumiały jest
sceptycyzm, który wykazali Rosjanie podczas ostatnich „wyborów parlamentarnych”, gdy
zwolennicy demokracji po prostu nie przyszli głosować. Stworzenie parlamentu, gdzie nie ma
nikogo, kto mógłby wyrazić liberalne poglądy – to bardzo niepokojące zjawisko na tle
nieprzewidywalnej polityki zagranicznej. Rosja wciąż prowadzi konflikt zbrojny na Ukrainie,
oderwała terytoria na wschodzie. Dlatego uważam błędnym postulat o tym, że mimo wszystko
Rosja powoli zbliża się ku demokracji. Musimy rozmawiać o nowym zjawisku, interakcja z którym
wymaga nowego podejścia” – podsumował Aleksej Bogancew.
Finalnym akcentem pierwszego dnia „Dni pamięci Natalii Gorbaniewskiej” był recital –
koncert rosyjskiego pisarza i polityka Wiktora Szenderowicza pt. „Blokada mózgu i inne
diagnozy ukochanej ojczyzny”. Ideą przewodnia jego wystąpienia była myśl: „Takich jak Natalia
Gorbaniewskaja zawsze jest mniejszość. Wiele z nas ma poczucie, że wszystko jest marne. Ale
samo istnienie takich ludzi i ich zasady, który nie podziela większość, sprawia, że nasze życie nie
jest beznadziejne”.
Drugi dzień „Dni pamięci Natalii Gorbaniewskiej rozpoczęła się od Mszy świętej w intencji
Natalii Gorbaniewskiej w cerkiew prawosławnej p.w. Św. Cyryla i Metodego na Piasku we
Wrocławiu. Od trzech lat ta żałobna uroczystość stale towarzyszy „Dniom pamięci”, w której
uczestniczą zarówno gości ze świata, jak i liczna grupa wrocławian-prawosławnych. Wzruszające
słowa o Natalii Gorbaniewskiej powiedział podczas mszy ksiądz – proboszcz Eugeniusz Cybulski,
który osobiście dobrze znał Natalie.
Spotkanie z jedna z najbardziej znanych na świecie pisarek rosyjskich i bliską
przyjaciółką Natalii Gorbaniewska Ludmiła Ulickaja z powodu jej nagłej choroby odbyło się
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Klubie „Proza” przez Skype. Rozmowę poprowadził prof. Tadeusz Klimowicz, który mimo tej
nagłej zmiany w sposobie komunikowania się potrafił zrobić to spotkanie żywym, ciekawym i
bardzo informacyjnym. Wśród wielu pytań poruszonych na spotkaniu odnotujmy problem
stosunków rosyjsko-ukraińskich i roli pisarza w ich naświetleniu. „Sytuacja w stosunkach między
Rosją i Ukrainą – stwierdziła Ulickaja, – jest na razie w stanie zawieszenia i przez długi czas będzie
wisiała nadal. Oczywiste, że stosunki zepsuty na dwa – trzy pokolenia do przodu. Aby wyleczyć
rany z tego konfliktu, trzeba bardzo dużo miłości i życzliwości”. Co do roli pisarza we
współczesnym świecie – Ludmiła Ulickaja stwierdziła: „Nastrojami społecznymi będzie
dyrygowała „czarna skrzynka” – telewizor”.
Swoistym rodzynkiem drugiego dnia imprezy był premierowy pokaz filmu «Natalia
Gorbaniewskaja: «Nie jestem bohaterką» Ksenii i Kirilla Sacharnowych. Środki na zdjęcia
filmu zbierała społeczność całego świata za pomocą crowdfundingu.
27 grudnia w klubie „Proza” odbył się także wieczór poetycko-wspomnieniowy
przygotowany przez dwóch wybitnych poetów rosyjskich młodego pokolenia Igora Belova i Lwa
Oborina, którzy nie bez podstaw uważają się za uczniów Natalii Gorbaniewskiej. Wśród biorących
udział w wieczorze: Yaroslawa Ananko, Genrich Kirszbaum, Walerij Tichonow, Nikita Kuznetsov,
Anna Krasowickaja, Jolanta Kessler-Chojecka, Tomasz Mianowicz i inni.
Finalnym wydarzeniem „Dni pamięci Natalii Gorbaniewskiej” było spotkanie przy tablicy
pamiątkowej poświęconej Natalii Gorbaniewskiej na wrocławskim Rynku i zapalenie
symbolicznej świecy jej pamięci.
Uczestnicy „Dni pamięci Natalii Gorbaniewskiej” przyjęli Apel adresowany władzom
Federacji Rosyjskiej z prośba zatrzymać bombardowanie ludności cywilnej w syryjskich miastach i
wycofać wojska rosyjskie z w Syrii.
Informacja o wydarzeniu:
http://zawolnosc.eu/2016/10/dni-pamieci-natalii-gorbaniewskiej-2016/
http://www.wroclaw.pl/go/wydarzenia/inne/31350-dni-pamieci-natalii-gorbaniewskiej-1
http://www.domliteratury.wroc.pl/events/event/79/dni_pamieci_natalii_gorbaniewskiej
https://goingapp.pl/evt/416491/dni-pamieci-natalii-gorbaniewskiej-2016-dzien-1
http://warsaw.carpediem.cd/events/1637842-dysydentyzm-wczoraj-i-dzi-dni-pami-ci-natalii-gorbaniewskiej-at-wroc-aw/
https://wroclaw.tvp.pl/27986083/dni-pamieci-natalii-gorbaniewskiej
https://ksiazka.net.pl/wroclawski-dom-literatury-listopad-2016-w-klubie-proza
http://www.wroclaw.pl/dni-pamieci-natalii-gorbaniewskiej-01
Artykuły:
http://www.svoboda.org/a/28141366.html
http://www.svoboda.org/a/28141943.html
https://www.facenews.ua/news/2016/343120/
http://www.dw.com/ru/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%B2-%D0%B5%D0%B5-%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%8B/a-36573187
https://planeta.ru/campaigns/gorbanevskaya
http://www.cogita.ru/pamyat/kultura-pamyati-praktiki/premera-filma-o-natale-gorbanevskoi
http://corobimydzisiaj.pl/event/dysydentyzm-wczoraj-i-dzi%C5%9B-dni-pami%C4%99ci-natalii-gorbaniewskiej
http://echo.msk.ru/blog/schlosberg_lev/1884798-echo/
http://www.svodka.net/analitika/obozrenie/109143
Reportaże:
http://www.svoboda.org/a/28145927.html
https://www.youtube.com/watch?v=cAuv6Z7INU4
http://freedomrussia.org/2016/11/29/lev-shlosberg-dissidentyi-vchera-segodnya-i-zavtra-dni-pamyati-natali-gorbanevskoy-29-noyabrya2016-goda-19-00-msk-translyatsiya/
http://yabloko-altai.ru/entry/yabloko-dolzhno-sebya-zayavit-kak-bezuslovnaya-oppozitsiya-vladimiru-putinu.html
https://chas-pressy-tv.podster.fm/18384
Nagrania:
https://youtu.be/bmkVlBc5afI
https://youtu.be/_18o1ecIOLk

Wrocław, dn. 25.06.2017
6

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2016
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz

Wyszczególnienie

Kwota za rok
poprzedni

Kwota za rok
obrotowy

1

2

3

4

A
I
II

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym usług)
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

B

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (w tym usług)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
2 152,39
-2 152,39

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

357 364,86

392 360,03

167 824,00

180 000,00

189 540,86
182 390,16

212 360,03
7 172,60

6 170,00
980,70

200 481,36
4 706,07

346 646,41

397 873,39

346 646,41
323 986,89
6 170,00
16 489,52

397 873,39
179 966,14
200 481,36
17 425,89

8 566,06
0,00

-5 513,36
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,41
0,41

8 566,06
0,00
8 566,06
0,00

-5 513,77
0,00
-5 513,77
0,00

8 566,06

-5 513,77

I
II
C
D
E
F

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)

G
I

Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne
przychody działalności statutowej (darowizny, składki)

II
III
1.
2.

działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku
publiczego
3.
inne przychody operacyjne

H
I
II
III
1.
2.
3.
I
J
I
II
III
IV
V
K
I
II
III
IV
L
M
N
O
P

Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
koszty działalności statutowej - nieodpłatnej
koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p.
inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach,
Odsetki
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe
Odsetki
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)
Zysk (strata) brutto (L±M)
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)
Zysk (strata) netto (N-O-P)
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BILANS sporządzony na dzień 31.12.2016
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości
AKTYWA
Stan aktywów na dzień:
(początek roku)
(koniec roku)
2
3

Wyszczególnienie aktywów
1
A. AKTYWA TRWAŁE
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa razem

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

51 980,70

14 300,00

0,00
51 980,70
0,00

57,91
14 242,09
0,00

51 980,70

14 300,00

PASYWA
Stan pasywów na dzień:
(początek roku)
(koniec roku)
2
3

Wyszczególnienie pasywów
1
A. FUNDUSZ WŁASNY

I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe

Pasywa razem

8

9 566,06

4 052,29

1 000,00

1 000,00

8 566,06

8 566,06
-5 513,77

160 147,22

10 247,71

147,22
160 000,00

10 247,71
0,00
0,00

169 713,28

14 300,00

Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego za 2016 rok
Fundacja „Za Wolność Waszą i Naszą”
A. Księgi w roku 2016 prowadziło BR Grosik Consulting Sp. z o.o. we Wrocławiu
B. W stosunku do lat ubiegłych nie uległy zmianie metody wyceny aktywów i pasywów i tak:
1. Wartości niematerialne i prawne powyżej 3.500,00 zł. wycenia się według cen nabycia
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
2. Środki trwałe powyżej 3.500,00 zł. wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne.
3. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500,00 zł. wprowadza się
bezpośrednio w koszty.
4. Do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki
przewidziane w wykazie stawek rocznych.
5. Stosuje się amortyzację liniową.
6. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
7. Zobowiązania i należności wycenia się według kwot wymagających zapłaty.
8. Rozliczenie międzyokresowe kosztów dokonywane jest stosownie do upływu czasu oraz
wielkości świadczeń podlegających rozliczeniu w czasie.
9. Fundusze własne wycenia się na dzień bilansowy według wartości nominalnej ujęte według ich
rodzajów i zasad określonych przepisami statutu jednostki.
 Nadwyżkę przychodów nad kosztami przenosi się na przychody w roku następnym w
podziale na źródła przychodów.
Informacja uzupełniająca
1. Wartość brutto majątku trwałego wynosi 0zł., umorzenie 0 zł.
2. Należności krótkoterminowe w kwocie 57,91 zł, wynikające z nadpłaty składek ZUS.
3. Na inwestycje krótkoterminowe składają się środki pieniężne w kasie i banku w wysokości
14242,09 zł.
4. Na fundusz własny składają się:
fundusz założycielski 1000 zł
zysk bilansowy netto za rok poprzedni 8566,06 zł.
strata bilansowa netto za rok bieżący -5513,77 zł
5. Zobowiązania wynoszą kwotę 10247,711 zł i dotyczą bieżących płatności z tyt. podatku i usług.
6. Rozliczenia międzyokresowe w roku 2016 nie wystąpiły.
7. Rachunek wyników:
Na przychody złożyły się
przychody z działalności nieodpłatnej – 7050,00 zł
dotacje - 180000,00 zł
przychody z działalności odpłatnej – 200481,36 zł
1% podatku – 122,60 zł
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darowizny – 0,00 zł
Pozostałe przychody – 4706,07
Razem 392360,03 zł.
Wydatki dotyczyły:
Realizacji zadań statutowych w sumie – 380447,50 zł.
Administracji - 0,00 zł.
Pozostałe koszty operacyjne – 17426,30
Razem 397873,80 zł.

Wynik na działalności statutowej:
przychody statutowe
koszty statutowe
strata na działalności statutowej

382360,03 zł z tego z dotacji
380447,50 zł z tego z dotacji
1912,53 zł

180000,00 zł
179966,14 zł

Rozliczenie dla celów podatkowych
Między wynikiem bilansowym a podatkowym nie występuje.
Strata bilansowa netto w kwocie -5513,77 zł.
W dniu 31.12.2016 Fundacja „Za Wolność Waszą i Naszą” nie zatrudniała nikogo na podstawie
umowy o pracę.
Roczne sprawozdania 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.
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