Walne Zgromadzenie Członków SWS w czerwcu br.
Uchwała Zarządu SWS
Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa na podstawie § 24 ust. 1 i 3 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków SWS na
dzień 18 czerwca 2011 r. (sobota), w pierwszym terminie na godz. 11.00, w drugim terminie na godz. 11.15.
Miejsce Walnego Zgromadzenia: ul. Marszałkowska 7 w Warszawie (wejście od ul. Zoli)
Zarząd ustala następujący porządek dzienny Zgromadzenia:
1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków;
2. Przyjęcie porządku obrad ustalonego przez Zarząd SWS na posiedzeniu w dniu 9 marca 2001 r.;
3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Mandatowej oraz protokólantów;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków, jego ważności i zdolności do podejmowania
uchwał;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z merytorycznej działalności Stowarzyszenia za okres od września 2008 r. do czerwca
2011 r. oraz za okres czerwiec 2010 do czerwiec 2011;
6. Informacja o sytuacji finansowej Stowarzyszenia;
7. Informacja o zbiórkach publicznych prowadzonych przez SWS
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności oraz przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia
sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2010;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania przez niego obowiązków za lata 2008-2011;
10. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Zarządu w następnej kadencji;
11. Wybory Prezesa SWS
12. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2011-2014;
13. Sprawozdanie tymczasowych władz oddziałów z działalności;
14. Przyjęcie programu działania SWS na następny rok;
15. Wolne wnioski; dyskusja;
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia;
Porządek dzienny, materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie, a także inne materiały ważne dla Stowarzyszenia
zamieszczane będą do 30 maja2011 r. na stronie internetowej SWS: www.sws.org.pl
Przypominamy jednocześnie o opłacaniu składek na rachunek SWS prowadzony w banku PeKaO S.A. nr: 09 1240 1024 1111
0010 0741 3451
Apel o pomoc dla Aslanbeka Kekharsaeva
Apel o pomoc dla Roberta Krzysztonia
14 kwietnia 2011 r., Podziękowania dla AGORY
Wyrażamy ogromną wdzięczność za pomoc okazaną przez Agora SA w zbiórce publicznej na rzecz znajdujących się w
potrzebie naszych członków - Aslanbeka Kekharsaeva i Roberta Krzysztonia.
Apele o wpłaty na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji Aslana i Roberta opublikowane na stronach krajowego dodatku
„Gospodarka” „Gazety Wyborczej” oraz „Metra” (każdy apel w trzech kolejnych wydaniach) umożliwiają skuteczne
prowadzenie zbiórki publicznej. Apele w formie ogłoszeń, o przybliżonej wartości 60 tysięcy złotych, zostały opublikowane
nieodpłatnie.
Jeszcze raz w imieniu Stowarzyszenia oraz Aslana i Roberta dziękujemy za ten bezinteresowny wyraz ludzkiej solidarności.
Maria DMOCHOWSKA członkiem Zarządu SWS

I.

DZIAŁANIA HISTORYCZNE, WYSTAWIENNICZE ITP.
LIPIEC 2010

Berlin otwarcie przygotowanej przez SWS wystawy polskiego malarstwa współczesnego WARSZAWSKIE ELEKTROWNIE
ARTYSTYCZNE
Pokaz filmu OPERATOR na Marszałkowskiej 7
SIERPIEŃ 2010

Konferencja prasowa na temat wystawy „Warszawa w chwili próby - Sierpień 1920”. Wystawę zapowiadała m.in. PAP
Otwarcie wystawy DZIEKUJEMY ZA SOLIDARNOŚĆ w Krajowej Szkole Administracji Publicznej
Zakończenie projektu Europejskiego „Badanie stanu faktycznego i kierunków rozwoju integracji cudzoziemców w Polsce”
Wydanie raportu z badań pt. „Stan faktyczny i kierunki rozwoju integracji cudzoziemców w Polsce”
WRZESIEŃ 2010

Członkowie SWS w audycji Deutche Welle wspominali działania pomocowe niemieckich organizacji charytatywnych dla
„Solidarności” po wprowadzeniu stanu wojennego.
Konferencja Zanim powstała Solidarność
Promocję pierwszego tomu ENCYKLOPEDII SOLIDARNOŚCI
Konferencję " Radio Wolna Europa i Solidarność"

PAŹDZIERNIK 2010

Szczecin, wykład Patriotyzm. Tradycja czy współczesność?
Otwarcie przygotowanej przez SWS wystawy JACKA KURONIA SPOSÓB NA ŻYCIE
LISTOPAD 2010

Stowarzyszenie Wolnego Słowa i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich zapraszają na wieczór poświęcony Jarosławowi
Markiewiczowi
GRUDZIEŃ 2010

Spotkanie zapowiadające ukazanie się książki „»Rozumieliśmy się w pół słowa« – Andrzeja Milczanowskiego potyczki z
historią i polityką”
Otwarcie wystawy „Prasa zakładowa NSZZ Solidarność w latach 1980-1989”
Wydanie albumu „Prasa zakładowa NSZZ Solidarność w latach 1980-1989”
STYCZEŃ 2011

Promocję tetralogii zapraszają na promocję tetralogii Andrzeja Tadeusza Kijowskiego „Opis Obyczajów w 15–leciu
międzysojuszniczym 1989-2004”
LUTY

2011

Wieczór polsko-węgierski
Zakończenie projektu europejskiego „SWS pomaga Uchodźcom”

MARZEC 2011

Teoś Klincewicz (1955-1991) - w 20. rocznicę śmierci - wspomnienie
Wystawa poświęcona ks. Jerzemu Popiełuszce na Węgrzech

KWIECIEŃ 2011

Konferencja „XXX lat Niezależnego Zrzeszenia Studentów”
Msza w intencji Stefana MELA KA

Informacja w sprawie Krzyża Wolności i Solidarności
W dniu 20 kwietnia odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa z Zastępcą Prezesa Instytutu Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Marią Dmochowską w sprawie Krzyża Wolności i
Solidarności.
Zarząd uzyskał następujące informacje:
Wnioski o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności zgodnie z niedawno znowelizowaną Ustawą o orderach i odznaczeniach
przedstawia Prezydentowi RP Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Czyni to z własnej inicjatywy oraz z inicjatywy
stowarzyszeń, związków zawodowych i samorządów.
Wstępnym, niezbędnym warunkiem podjęcia czynności, które kończy przedstawienie Prezydentowi RP wniosku o nadanie
odznaczenia Krzyżem Wolności i Solidarności jest podpis osoby przedstawianej do odznaczenia pod tekstem, umieszczonym na
wniosku: „Wyrażam zgodę na przedstawienie wniosku o odznaczenie mnie Krzyżem Wolności i Solidarności”. Formularze
wniosków znajdują się na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP:
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/akty-prawne-i-formularze-wnioskow/
Wniosek staje się zastrzeżony dopiero wtedy, gdy złoży na nim podpis Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Rubryki od 1 do 13 należy dokładnie wypełnić, najlepiej razem z osobą przedstawianą przez stowarzyszenie do odznaczenia.
W rubryce 15 należy podać uzasadnienie (co najmniej jedno lub więcej) z pośród wymienionych w art. 15a ust. 1 i 2 Ustawy o
orderach i odznaczeniach.
Rubryka 16 przeznaczona jest dla stowarzyszenia (związku zawodowego, samorządu), wnioskującego dla danej osoby o
odznaczenie Krzyżem Wolności i Solidarności.
Dalszych rubryk się nie wypełnia. Wypełniony wniosek, wraz z podpisem osoby której dotyczy pod tekstem: „Wyrażam
zgodę…” należy wysłać do właściwego miejscowo oddziału IPN.
Można dołączyć do niego ewentualnie kopię dokumentów lub innych tekstów potwierdzających fakty wymienione w rubryce
15.
Maria Dmochowska poinformowała również, że szczegółowa informacja dotycząca Krzyża Wolności i Solidarności niebawem
znajdzie się na stronie internetowej IPN-KŚZpNP, który kończy już przygotowania organizacyjne do wykonania tego nowego
zadania, wynikającego z nowelizacji Ustawy o orderach i odznaczeniach z dn. 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. nr 155 poz. 104).
MAJ 2011

ZAPROSZENIE na uroczystą sesję oraz koncert z okazji 30. rocznicy powstania „Tygodnika Solidarność”

II.

Działania bieżące

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów
Warszawa, 17 06 2010
Pan Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
Szanowny Panie Premierze, Drogi Kolego!
Stowarzyszenie Wolnego Słowa - organizacja założona przez działaczy opozycji demokratycznej i podziemia solidarnościowego
z lat 1976 – 1989, zwraca się do Pana Premiera z prośbą o zapoznanie się z problemem dotyczącym deportacji z Polski
czeczeńskich uchodźców. Z przykrością musimy stwierdzić, że procedury deportacyjne przypominają najgorsze wzorce z
czasów, kiedy wspólnie z Panem Premierem walczyliśmy z komunizmem.
Powołamy się na przykład Rustama Umarova.
Rustam przebywał wraz z żoną i czwórką dzieci w ośrodku dla uchodźców w Mosznie koło Brwinowa. Nagle został wezwany do
gabinetu przez pracownika socjalnego. Tam czekała na niego Straż Graniczna. Został bez uprzedzenia wyprowadzony „tak jak
stał”, a był to środek zimy. Po trzech dniach dopiero pozwolono mu zadzwonić do żony, już z Kaliningradu.
Nie jesteśmy w stanie ocenić zasadności samego faktu deportacji, nie wolno jednak dopuszczać do tak drastycznego sposobu jej
przeprowadzania przez Straż Graniczną. Uchodźcy są w naszym kraju wyłapywani jak pospolici przestępcy i traktowani jak
kryminaliści.
Trudno się pogodzić z faktem, że Polska, kraj w którym przez niemal pół wieku represjonowano ludzi walczących o wolność i
demokrację, a którzy znajdowali schronienie i azyl w krajach Europy Zachodniej, teraz nie jest w stanie pomóc ludziom
prześladowanym, walczącym o te same, co my wartości. Tym bardziej, że deportacja może często oznaczać pozbawienie
wolności, albo nawet życia. Mamy moralne zobowiązanie wobec wszystkich, którzy podejmują walkę w obronie wolności i
demokracji. Powinniśmy ich w Polsce ciepło i serdecznie przyjmować, tak jak niegdyś nas na Zachodzie, w czasach reżimu
komunistycznego. Warto też pamiętać że uchodźcy z których gros stanowią Czeczeni mają podobne do nas doświadczenia
historyczne. Już w XIX wieku, oni i my walczyliśmy z caratem o wolność i niepodległość naszych krajów.
Trzeba zawsze pamiętać, że najważniejszy jest człowiek i respektowanie jego praw, a nie bezduszne przestrzeganie przepisów.
Dlatego zwracamy się do Pana Premiera z prośbą, aby wskazał właściwą drogę postępowania organom administracji rządowej,
w gestii których leży przeprowadzanie procedury deportacyjnej.
Mamy też nadzieję, że tak oczekiwana poprawa stosunków polsko-rosyjskich po spotkaniu Pana Premiera z Premierem
Putinem we wrześniu ubiegłego roku, nie spowodowała „zaostrzenia” polityki deportacyjnej wobec cudzoziemców, z krajów
byłego ZSRR.
Wśród uchodźców, oprócz ofiar działań wojennych są również działacze niepodległościowi walczący o wolność swojej ojczyzny.
Chcemy w tym kontekście zwrócić uwagę Pana Premiera na fakt, że przez ostatnie pół roku o sto procent wzrosła liczba odmów
statusu uchodźcy politycznego dla Czeczeńców. Częste są też przypadki, że rodziny są rozdzielane, mimo że wobec jednego z
małżonków nie zakończono jeszcze procedury starania się o taki status. Polskie władze wykorzystują fakt, że Czeczeni maja
zawarte tylko małżeństwa religijne, a polskie prawo ich nie uznaje.
I na zakończenie kolejny przykład bezduszności działania naszej administracji.
Mariam Raschidkhanova przyjechała do Polski z mężem i dwójką dzieci, w tym jednym bardzo chorym. Sama również jest
chora, ma gruźlicę i guz na płucu. Miała nadzieję, że w Polsce otrzyma pomoc i opiekę medyczną. Tak się jednak nie stało.
Rodzina zdecydowała się nielegalnie przedostać przez Słowację do Austrii. Deportowano ich do Polski, gdzie zostali
umieszczeni w ośrodku deportacyjnym o zaostrzonym rygorze. Stan zdrowia Mariam się pogarszał i po interwencji lekarzy
została zwolniona z aresztu. Jednak mąż i dzieci są nadal przetrzymywani. Była decyzja, że zostaną wypuszczeni na wolność
pod koniec maja, ale dołożono im kolejne trzy miesiące. Dzieci źle znoszą rozłąkę, choroba Mariam postępuje.
Takich przypadków jest o wiele więcej. Dlatego zwracamy się z prośbą do Pana Premiera jako działacza opozycji
niepodległościowej, któremu idea wolności i prawa człowieka są szczególnie bliskie, o publiczne zajęcie stanowiska w tej
sprawie. Administracja rządowa musi opierać swoją działalność na prawie. A prawa człowieka i obywatela są najważniejszym
prawem, któremu powinny być podporządkowane wszystkie inne normy oraz postępowanie organów administracji publicznej.
Jestem przekonany, że Pan Premier, osoba wrażliwa na krzywdę i niesprawiedliwość nie pozostanie obojętny wobec tego
problemu.
Z wyrazami szacunku i przyjaźni,
Wojciech Borowik
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa
Oświadczenie SWS w sprawie zatrzymania polskich dziennikarzy w Smoleńsku
Warszawa, dnia 1 października 2010 r.
Oświadczenie w sprawie zatrzymania polskich dziennikarzy

Stowarzyszenie Wolnego Słowa wyraża oburzenie zatrzymaniem przez rosyjskich żołnierzy w Smoleńsku polskich
dziennikarzy. Żądamy natychmiastowego zwolnienia dziennikarzy: Arlety Bojko, Przemysława Marca, Marka Osiecimskiego i
towarzyszących im operatorów oraz rzetelnego wyjaśnienia przyczyn zatrzymania Polaków. Zwracamy się do Ministerstwa
Spraw Zagranicznych o natychmiastowe podjęcia skutecznych działania w tej sprawie.
W imieniu Stowarzy szenia Wolnego Słowa
Wojciech Borowik Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Wolnego Słowa
19 października 2010 roku - oświadczenie zarządu SWS
Dzisiejsze tragiczne wydarzenie w łódzkiej siedzibie PIS oraz niektóre reakcje na nie są najdobitniejszym dowodem na
konieczność wyeliminowania niezdrowych emocji z życia politycznego w Polsce.
Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa w ostatnich latach wielokrotnie apelował o zaniechanie stosowania języka agresji,
kłamstwa i pomówień oraz o bezwzględne przestrzeganie zasady odpowiedzialności za wypowiadane słowa w debacie
publicznej.
Zawsze też akcentowaliśmy, że nie może to krępować wolności słowa. Bowiem tylko połączenie wolności i odpowiedzialności
jest cechą dojrzałej demokracji.
Apel ten kierujemy zarówno do polityków jak i ludzi mediów.
Składamy wyrazy współczucia rodzinom ofiar
Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa
Wojciech Borowik, Roman Bielański, Maria Dmochowska, Jacek Juzwa, Artur Michalski, Wiktor Mikusiński, Emil Morgiewicz,
Jan Strękowski, Ewa Sułkowska-Bierezin, Jacek Szymanderski, Tomasz Truskawa
Warszawa, 19 października 2010 roku
Apel Zarządu SWS do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Warszawa, dnia 29 listopada 2010 roku
Pan Jan Dworak
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Szanowny Panie Przewodniczący,
Pamiętając, że Pan Przewodniczący zawsze był rzecznikiem idei odsunięcia polityków od wpływu na obsadę stanowisk w
mediach publicznych, liczymy, że przy okazji trwających właśnie wyborów do rad nadzorczych tych mediów, pojawi się
praktyka publicznego, transmitowanego przez PR i TVP, przesłuchania kandydatów do tych gremiów. Obywatele, płacący
abonament mają prawo wiedzieć, kto i w jaki sposób będzie zarządzał ich pieniędzmi.
Media publiczne, finansowane przez obywateli, mają wielkie znaczenie w kształtowaniu instytucji demokratycznych i
społeczeństwa obywatelskiego oraz gwarantowaniu wolności słowa.
Otwarty, zapewniający pełną przejrzystość, tryb wyboru władz Polskiego Radia i Telewizji Polskiej przyczyni się z pewnością
do, deklarowanego od lat, odpartyjnienia mediów publicznych, które to hasło jest jednym z najważniejszych celów działania
SWS.
Mamy nadzieję, że tegoroczne wybory członków władz mediów publicznych będą okazją przejścia od deklaracji do czynów.
Oczekujemy, że nowa KRRiTV przyczyni się do tego, aby obiektywizm i bezpartyjność mediów publicznych w Polsce stały się
faktem.
Z wyrazami szacunku
Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa
Oświadczenie w sprawie wyboru kandydatów do Rad Nadzorczych mediów publicznych
Warszawa, 7 stycznia 2011 r.
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYBORU KANDYDATÓW
DO RAD NADZORCZY MEDIÓW PUBLICZNYCH
Stowarzyszenie Wolnego Słowa wyraża najwyższe zaniepokojenie sytuacją w mediach publicznych.
Nadzieja na odpartyjnienie i uniezależnienie mediów publicznych od polityków i bieżącej polityki oddala się wraz z
przedłużającą się procedurą wyboru rad nadzorczych Polskiego Radia i Telewizji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.
Mimo wcześniejszych zapowiedzi Rada do dziś tego nie uczyniła.
Nowy Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zapowiadał odpartyjnienie mediów. Trzymamy Go za słowo.
Pozostawienie władz telewizji i radia, które nie mają już mandatu do kierowania tymi instytucjami byłoby niebywałym
skandalem, tym bardziej, że związane są one z jednym z ugrupowań politycznych (SLD).
Winę za ten stan ponoszą wszystkie partie polityczne, które od lat z publicznych mediów czyniły, czynią obecnie i – wszystko
niestety na to wskazuje – nadal zamierzają czynić swoją tubę propagandową.
Nieustanne zmiany kadrowe, usuwanie „nie swoich” dziennikarzy i zdejmowanie z anteny nieprawomyślnych programów przez
wszystkie dotychczas zarządzające mediami ekipy jest żenujące i nie może być akceptowane przez opinię publiczną.
Jeżeli Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie wybierze w najbliższym czasie, niezależnych od partii politycznych i polityków,
władz spółek publicznych, to jej misja powinna się zakończyć. W takiej sytuacji Sejm powinien znowelizować Ustawę o
Radiofonii i Telewizji by ostatecznie odebrać politykom wpływ na media publiczne, a Krajową Radę Radiofonii i Telewizji
wyłonić w takim kształcie, który umożliwi w porozumieniu z organizacjami społecznymi wyłonienie kompetentnych i
apolitycznych władz mediów publicznych.
Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa
List do Pana Prezydenta RP
Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r.

Pan Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Prezydencie,
W imieniu Zarządu, członków i sympatyków Stowarzyszenia Wolnego Słowa pragnę serdecznie podziękować Panu
Prezydentowi za nadanie polskiego obywatelstwa członkini SWS Pani Ton Van Anh.
Nasza wietnamska koleżanka jest aktywną działaczką na rzecz wolności słowa i praw człowieka oraz zniesienia władzy
komunistycznej w Wietnamie.
Za czasów PRL to my otrzymywaliśmy pomoc i wsparcie ze strony Wolnego Świata, dlatego dzisiaj naszym wspólnym
obowiązkiem jest udzielanie pomocy tym którzy żyją w niedemokratycznych systemach władzy.
Szczerze wierzyłem, że wrażliwość Pana Prezydenta na los uchodźców i cudzoziemców oraz przywiązanie do idei Solidarności
nie pozwoli na podjęcie innej decyzji.
Z wyrazami szacunku,
Wojciech Borowik
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Wolnego Słowa
Oświadczenie
Warszawa, 14. II. 2011 r.

OŚWIADCZENIE

Stowarzyszenie Wolnego Słowa apeluje do Prezydenta, Sejmu i Senatu o odrzucenie sprawozdania KRRiT. Umożliwi to
wyłonienie nowej Rady, której podstawowym zadaniem byłby wybór władz spółek mediów publicznych, tak Telewizji Polskiej
S.A., jak i Polskiego Radia S.A., odzwierciedlających pluralistyczny charakter polskiego społeczeństwa. Wybór oparty na jasno
sprecyzowanych kryteriach merytorycznych i transparentny.
Jednocześnie chcemy wyrazić satysfakcję z faktu, że Jan Dworak – Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
współtwórca programu medialnego SWS – nie godzi się na taki wybór rad nadzorczych, który nie dałby gwarancji na
odpartyjnienie mediów publicznych.
Zarząd SWS
28 marca 2011 roku – informacja o spotkaniu Zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa z Krajową Radą
Radiofonii i Telewizji
W spotkaniu udział wzięli:
ze strony Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak – Przewodniczący Rady, Krzysztof Luft – Członek Rady oraz Stefan
Józef Pastuszka – Członek Rady;
zaś ze strony Stowarzyszenia Wolnego Słowa Wojciech Borowik – Prezes Zarządu, Mirosław Chojecki – Honorowy Prezes
SWS, Maria Dmochowska – Członek Zarządu, Janina Jankowska – przewodnicząca zespołu medialnego SWS, Wiktor
Mikusiński – Członek Zarządu, Jacek Szymanderski – Członek Zarządu oraz Manuel Ferreras Tascon – Członek Komisji
Rewizyjnej SWS.
Spotkanie poświęcone było sytuacji w mediach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem procedur wyboru Rad
Nadzorczych w Telewizji Polskiej SA oraz Polskim Radiu SA.
Przedstawiciele SWS po raz kolejny podkreślili wielkie znaczenie odpartyjnienia mediów publicznych. Postulat ten jest zgodny
z założeniami do ustawy regulującej rynek mediów elektronicznych opracowanymi w 2009 roku przez zespół medialny SWS.
SWS opowiedziało się także za jednoosobowymi zarządami w TVP SA i rozgłośni PR SA.
SWS wyraziło szczególne zaniepokojenie próbami zastosowania trybu tajnego podczas wyboru członków Zarządu TVP SA przez
Radę Nadzorczą. Utajnienie tych wyborów jest niedopuszczalne, gdyż media publiczne stanowią własność całego
społeczeństwa. Jednocześnie SWS wyraziło nadzieję, że tak wybranych członków Zarządu Rada nie zaakceptuje.
Członkowie Rady poparli propozycję SWS publicznych przesłuchań wszystkich spełniających wymagania formalne kandydatów
do zarządów TVP SA i rozgłośni PR SA.
Członkowie SWS z uznaniem wyp owiedzieli się na temat starań Rady zmierzających w kierunku zagwarantowania pluralizmu
światopoglądowego obecnie wybieranych zarządów spółek mediów publicznych.
SWS wyraził jednocześnie nadzieję, że nowo wybrane rady nadzorcze i zarządy TVP SA i rozgłośni PR SA swymi działaniami
przyczynią się do zagwarantowania pluralizmu w mediach publicznych, a Rada – mając ku temu stosowne instrumenty – tego
dopilnuje.
KRRiT i SWS wyraziły wolę współpracy przy organizacji w 2012 roku obchodów 30. rocznicy Niezależnych Mediów
Elektronicznych w Polsce oraz 60. rocznicy pierwszej audycji Radia Wolna Europa.
Apel SWS i SDP o jawny wybór członków Zarządu TVP SA
Warszawa, dnia 4 kwietnia 2011 roku
Stowarzyszenie Wolnego Słowa i Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich apelują do Rady Nadzorczej TVP SA o jawny wybór
członków Zarządu Spółki.
Media publiczne są własnością całego społeczeństwa.
Dlatego opinia publiczna ma niezbywalne prawo i obowiązek dbania o ich pluralistyczny i niepartyjny charakter.
Zarząd TVP SA powinien gwarantować kompetentne i zgodne z przesłaniem misji publicznej kierowanie Spółką.
To nie partyjne czy koteryjne nominacje, ale wiedza i doświadczenie medialne oraz związana z tym praktyka w zarządzaniu
winny decydować o członkostwie w Zarządzie TVP SA.
Każdy etap wyboru członków Zarządu TVP SA powinien być transparentny.
Opinia publiczna ma prawo poznać wszystkich kandydatów, którzy zgłosili swój udział w ogłoszonym konkursie a także
uzasadnienie według jakich kryteriów kandydaci zostali dopuszczeni do następnego etapu.
Stowarzyszenie Wolnego Słowa i Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich zamierzają zorganizować publiczne wysłuchanie
wszystkich kandydatów, którzy spełnili formalne warunki zawarte w ogłoszonym konkursie.
Chcemy, żeby opinia publiczna mogła bezstronnie ocenić kwalifikacje i przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji w

mediach publicznych.
Mamy nadzieję, że takie wysłuchanie przyczyni się do wyboru najbardziej kompetentnych członków Zarządu TVP SA i ułatwi
Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji podjęcie decyzji o zaakceptowaniu bądź odrzuceniu kandydatur zgłoszonych przez Radę
Nadzorczą Spółki.
Wojciech Borowik, Prezes Zarządu, Stowarzyszenia Wolnego Słowa
Krystyna Mokrosińska, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
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8 września 2010 roku – oświadczenie w sprawie deportacji członka SWS z Malezji
Warszawa, 8 września 2010 roku
OŚWIADCZENIE
W piątek 3 września w stolicy Malezji Kualalumpur został aresztowany obywatel Rzeczpospolitej Polskiej Tran Ngoc Thanh,
przewodniczący wietnamskiego Komitetu Obr ony Robotników, który poleciał tam na spotkanie z wietnamskimi działaczami
demokratycznymi. Dokonujący aresztowania funkcjonariusze poinformowali go, że dzieje się to na prośbę władz
Socjalistycznej Republiki Wietnamu.
We wtorek 7 września Tran Ngoc Thanh został deportowany do Polski.
Uważamy za skandaliczne postępowanie władz Malezji, wykonujących zlecenie rządzących Wietnamem komunistów i
gwałcących podstawowe ludzkie prawa, wśród których jest i prawo do wolności podglądów, i wolności zrzeszenia się.
Wietnamski Komitet Obrony Robotników powstał w Warszawie w 2006 roku w czasie konferencji zorganizowanej przez nasze
Stowarzyszenie i jego działalność cieszy się naszym pełnym poparciem. Protestujemy przeciwko uniemożliwianiu
funkcjonowania Komitetu także poza terenem rządzonym przez totalitarną władzę obecnego Wietnamu. Oczekujemy od władz
Rzeczypospolitej jasnego stanowiska wobec pogwałcenia praw naszego współobywatela.
Nie uważamy za przypadkową zbieżność w czasie interwencji wietnamskich komunistów w sp rawie Tran Ngoc Thanha z wizytą
w Hanoi Premiera RP Donalda Tuska. W tej sytuacji działanie wietnamskiego reżimu nosi wszelkie znamiona politycznej
prowokacji.
Za Zarząd SWS
Wojciech Borowik
Prezes Zarządu
17 września 2010 roku – oświadczenie SWS w sprawie zatrzymania Ahmeda ZAKAJEWA
Pułtusk, 17 września 2010 roku
Stowarzyszenie Wolnego Słowa wyraża poważne zaniepokojenie faktem, a także sposobem zatrzymania Ahmeda Zakajewa,
Szefa Rządu Czeczeńskiej Republiki Iczkerii na emigracji i uniemożliwienia mu wzięcia udziału w Światowym Kongresie
Narodu Czeczeńskiego w Polsce.
Apelujemy do prokuratury i polskich władz o natychmiastowe zwolnienie Ahmeda Zakajewa i umożliwienie mu przybycia na
Kongres.
Stowarzyszenie Wolnego Słowa zostało założone przez osoby, które walczyły z komunizmem, a wielu naszych kolegów
korzystało z pomocy i gościny demokratycznych krajów Europy.
Dlatego postępowanie władz wolnej i demokratycznej Polski wobec osób walczących o wolność swojego narodu i prawa
człowieka jest oburzające.
W imieniu SWS, Wojciech Borowik
Czwartek 10 grudnia 2010 roku – manifestacja SWS pod ambasadą ChRL
Piątek 10 grudnia 2010 roku godz. 15.00 – SWS zaprasza na manifestację pod ambasadą ChRL w Warszawie
(ul. Bonifraterska 1)
Warszawa, 23 grudnia 2010 roku - apel o obecność na rozprawie ekstradycyjnej Achmeda ZAKAJEWA
KOMUNIKAT
3 marca 2011 roku w siedzibie SWS odbyło się spotkanie konsultacyjne przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i
organizacji społecznych Republiki Kirgistanu z przedstawicielami naszego Stowarzyszenia.
Ze strony kirgiskiej udział wzięli:
Czolpon Nogoibajewa – doradca szefa administracji Prezydenta Republiki Kirgistanu,
Danijar Narynbajew - przedstawiciel rządu Kirgistanu w parlamencie,
Marina Gruszkowa – szefowa Centrum Integracyjnego Polityki Socjalnej oraz pracownik komisji doradczej Prezydenta
Kirgistanu,
Nurlan Sadykow – radny i członek miejskiego sejmiku w Biszkeku,
Muhabad Muragzamowa – doradca oddziału państwowego i terytorialnego zarządzania przy Prezydencie,
Rita Karasartova – Związek Stowarzyszeń „Za transparentny budżet”.
SWS reprezentowali: Wojtek Borowik, Wiktor J. Mikusiński, Jacek Szymanderski i Cezary Mirzejewski.
Kirgiscy goście interesowali się naszymi doświadczeniami w przemianach ustrojowych po 1989 r., zwłaszcza doprowadzeniem
do „okrągłego stołu” i jego konsekwencjami, lustracją, procesem demokratyzacji, instytucjami dialogu społecznego, procesem
powstawania społeczeństwa obywatelskiego, zasadami i możliwościami kontroli społecznej, funkcjonowaniem organizacji
społecznych (zasadami ich powstawania, finansowania, zakresem działalności, możliwości oddziaływania na władzę i
społeczeństwo).
Dyskusja toczyła się także wokół ich problemów z transformacją ustrojową. Po upadku w Kirgizji w 2010 r. dyktatury na skutek
tzw. rewolucji tulipanowej i po okresie zamieszek etnicznych, rządy objęła opozycja antykomunistyczna, dla której głównym
celem jest wprowadzenie systemu demokracji parlamentarnej i doprowadzenie do powstania społeczeństwa obywatelskiego.
Jednym z największych problemów są podziały etniczne, klanowa struktura społeczeństwa i władzy, istnienie tradycyjnych
nieformalnych grup do których przynależność trwa całe życie, powszechność zjawiska klientelizmu. Utrudnia to
demokratyzację życia społeczno-politycznego, wprowadzenie zasad jawności funkcjonowania instytucji państwowych i
samorządowych, przeprowadzenie decentralizacji władzy, czy powstawanie i działalność organizacji społecznych, a jednym z

rozwiązań jest wprowadzenie Społecznych Rad Konsultacyjnych, dla nas nie do końca nowatorskich, ze względu na osadzenie
w tradycyjnych realiach społecznych.
Jak stwierdzili kirgiscy goście, polskie doświadczenia w zakresie transformacji ustrojowej, a zwłaszcza budowania
społeczeństwa obywatelskiego mogą być przydatne również w ich kraju.
6 kwietnia 2011 roku - spotkanie ze studentami zagranicznymi

