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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina M. WROCŁAW

Powiat M. WROCŁAW

Ulica KOŚCIUSZKI Nr domu 35F Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 50-011 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 71-355-52-03

Nr faksu 71-355-52-02 E-mail 
biuro@odraniemen.org

Strona www www.odraniemen.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2011-06-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 93283795000000 6. Numer KRS 0000133146

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ilona Gosiewska Prezes Zarządu TAK

Eugeniusz Gosiewski Wiceprezes Zarządu, 
Sekretarz Zarządu

TAK

Paweł Ostrowski Wiceprezes Zarządu TAK

Piotr Maryński Wiceprezes Zarządu TAK

Norbert Klimiuk Skarbnik TAK

Małgorzata Suszyńska Członek Zarządu TAK

Grażyna Piotrowicz Członek Zarządu TAK

Mateusz Zbróg Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

STOWARZYSZENIE ODRA - NIEMEN
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest pobudzanie inicjatyw i kontaktów między 
obywatelami państw europejskich i poza-europejskich, a szczególnie 
leżących w dorzeczach rzek Odry i Niemna poprzez:
a) inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy 
Polonii oraz Polaków z zagranicy z Ojczyzną w dziedzinach: oświaty, nauki, 
kultury, religii, gospodarki, turystyki i sportu;
b) działanie na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami 
kraju;
c) promocja i wspieranie edukacji, w tym głównie edukacji historycznej;
d) wspieranie współpracy i międzynarodowych wymian młodzieży, w 
szczególności o charakterze kulturalnym, edukacyjnych, sportowym lub 
turystycznym;
e) integrowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z pełnosprawną oraz 
wspomaganie zdrowego rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży;
f) umacnianie tożsamości i kultury narodowej;
g) wspieranie powstawania i rozwoju organizacji pozarządowych oraz 
promowanie udziału organizacji pozarządowych w budowie 
społeczeństwa obywatelskiego;
h) promowanie współdziałania organizacji pozarządowych z samorządem 
terytorialnym, sektorem państwowym i gospodarczym;
i) działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw, 
dostępu obywateli do informacji oraz propagowania postaw obywatelskiej 
aktywności i odpowiedzialności;
j) umacnianie wartości demokratycznych, poszanowania prawa i 
pokojowego współżycia między narodami, a także działalności naukowej, 
eksperckiej, edukacyjnej i popularyzatorskiej dla realizacji szkolenia kadr 
administracji publicznej, gospodarczej lub lokalnych liderów społeczności;
k) działanie na rzecz rozwoju dialogu między Polakami oraz 
mniejszościami narodowymi i etnicznymi;
l) działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych 
społecznym wykluczeniem (osób starszych, niepełnosprawnych, 
mniejszości narodowych, uchodźców, dzieci i młodzieży ze środowisk 
patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, 
kulturowo);
m) przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie rozwoju rynku pracy, w 
szczególności poprzez współpracę z organizacjami związków zawodowych;
n) promowanie przedsiębiorczości i działanie na rzecz wzrostu 
konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw;
o) rozwijanie działalności naukowej, eksperckiej, edukacyjnej i 
szkoleniowej dla umacniania wartości demokratycznych, społecznych, 
obywatelskich, ekologicznych i biznesowych;
p) rozwój współpracy naukowej, edukacyjnej, kulturalnej, turystycznej i 
sportowej;
q) wspieranie inicjatyw i projektów na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego, edukacji ekologicznej, zwiększenia świadomości ekologicznej 
oraz wzmacniające proekologiczne działania gospodarcze.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Waldemar Kowalczyk Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Andrzej Michna Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Adam Fronczek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
a) organizowanie lub współorganizowanie konferencji, kongresów, 
sympozjów, seminariów i szkoleń; 
b) realizowanie projektów finansowanych z dotacji krajowych i 
zagranicznych; 
c) świadczenie specjalistycznych usług niematerialnych; 
d) prowadzenie badan naukowych i realizację projektów wdrożeniowych; 
e) organizowanie i finansowanie szkół, programów szkoleniowych, 
kursów, warsztatów, stażów i konkursów; 
f) organizowanie i prowadzenie działalności medialnej i wydawniczej z 
możliwością zamieszczania reklam odpłatnych; 
g) organizowanie prelekcji i spotkań, wystaw, wernisaży, aukcji, kiermaszy 
i innych w miarę potrzeb; 
h) wykonywanie usług dla innych organizacji oraz udzielanie wsparcia 
inicjatywom podejmowanym przez organizacje społeczne, państwowe i 
grupy obywateli; 
i) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych 
wspierających cele organizacji oraz integrujących członków 
Stowarzyszenia; 
j) współpraca z międzynarodowymi organizacjami społecznymi, 
edukacyjnymi i innymi o podobnym profilu działania; 
k) organizowanie wymian młodzieży, obozów, kolonii i wycieczek dla 
dzieci i młodzieży z różnych krajów; 
l) inne działania wynikające z aktualnych potrzeb, sprzyjające rozwojowi 
statutowych celów Stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN w 2014 roku zintensyfikowało działania na wielu płaszczyznach. Mocno 
rozwinęła się struktura organizacji, zwiększyła liczba członków i zakres wykonywanych zadań. 
W roku 2014 napisano i złożono 33 wnioski o dofinansowanie, z których 18 otrzymało wsparcie w 
postaci dotacji lub darowizn.
Od stycznia 2014 roku do końca grudnia ubiegłego roku zrealizowaliśmy 43 zadania (dwa – Oddział 
Wielkopolski), w tym 18 projektów dotowanych przez: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Urząd ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, Urząd Miasta Wrocławia, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 
Program Młodzież w Działaniu, Fundację Banku Zachodniego WBK oraz Program Wrocław – Europejska 
Stolica Kultury 2016, a także zadania własne wykonywane w ramach wolontariatu i zbiórek publicznych. 
Zbiórki publiczne stanowiły nieco ponad 40% przychodów Stowarzyszenia.
W roku 2014 współpracowaliśmy intensywnie z lokalnymi i krajowymi organizacjami pozarządowymi 
oraz ośrodkami publicznymi: były to przede wszystkim organizacje kombatanckie – Światowy Związek 
Żołnierzy AK - Okręg Lwowski i Okręg Dolnośląski, Związek Żołnierzy NSZ, Zrzeszenie WiN, Związek 
Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-
1956 – Jaworzniacy.
Były to także następujące instytucje: Najwyższa Izba Kontroli, IPN - Oddział we Wrocławiu, Kuratoria 
Oświaty w różnych regionach Polski oraz szkoły z terenu całej Polski. Stowarzyszenie w roku 2014 
pomagało w organizacji lub patronowało wielu projektom i inicjatywom innych organizacji na terenie 
kraju i wśród Polonii i Polaków za granicą.
Projekty Stowarzyszenia Odra-Niemen były objęte patronatami honorowymi m.in. ks. Arcybiskupa 
Józefa Kupnego – Metropolity Wrocławskiego, ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego – Metropolity 
Poznańskiego, ks. Kardynała Stanisława Dziwisza – Metropolity Krakowskiego. Projekty Stowarzyszenia 
patronatami honorowymi obejmowały również liczne organizacje Kombatanckie z terenu całego kraju.
Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN wykonało następujące projekty w ramach prowadzonych obszarów 
działań:
POLONIA I KRESY
1.POLONIJNY III SEKTOR W EUROPIE WSCHODNIEJ
Głównym tematem projektu była organizacja szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych dla Polaków z kilku 
krajów Europy Środkowej i Wschodniej – Litwy, Ukrainy, Mołdawii i Rumunii - prowadzących lub 
planujących rozpocząć działalność społeczną w organizacjach pozarządowych. W projekcie wzięła udział 
kilkudziesięcio-osobowa grupa rodaków. Finałem projektu była międzynarodowa konferencja 
zorganizowana w Krakowie, podczas której przedstawiciele organizacji polskich z krajów Europy 

Druk: MPiPS 3



Środkowo-Wschodniej oraz działacze krajowych organizacji III Sektora działających na rzecz Polaków za 
granicą wysłuchali wielu wystąpień, prelekcji oraz uczestniczyli w kilku panelach dyskusyjnych. 
Zadanie zlecone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
2.FESTIWAL TALENTÓW ARTYSTYCZNYCH
Głównym celem projektu było umożliwienie artystom polskiego pochodzenia z Europy Wschodniej 
spotkań na gruncie zawodowym i zaprezentowania własnych dokonań. Zadanie obejmowało udział 
twórców różnych dziedzin sztuki z sześciu krajów: Polski, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Rumunii i Mołdawii 
(w tym z Naddniestrza).  Projekt zakładał trzy kilkudniowe spotkania odbywające się za każdym razem 
w innym kraju i składających się z takich elementów, jak - warsztaty tematyczne, prezentacja 
miejscowych artystów i ich dorobku oraz gości z krajów sąsiadujących, wspólne muzykowanie, 
tematyczny panel dyskusyjny. Spotkania odbyły się w Rumunii na Bukowinie, na Wileńszczyźnie oraz w 
Bieszczadach.
Zadanie zlecone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
3.OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA…
W ramach projektu zostały skatalogowane i zdigitalizowane zbiory muzealne Rejonu Solecznickiego na 
Litwie. Efektem projektu było powstanie w przestrzeni wirtualnej Muzeów Ziemi Solecznickiej. Portal 
nosi nazwę „Ocalmy od zapomnienia”. Projekt objął zbiory Muzeum malarstwa Anny Krepsztul w 
Taboryszkach, Muzeum w Turgielach – zawierające eksponaty dotyczące Republiki Pawłowskiej oraz 
Republiki Partyzanckiej w Turgielach, a także zbiory w Białej Wace dotyczące dziedzictwa kulturowego 
Puszczy Rudnickiej.
Zadanie zlecone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
4.AKADEMIA ZARZĄDZANIA DLA REJONU SOLECZNICKIEGO NA LITWIE
Projekt obejmował cykl szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych dla przedstawicieli samorządu Rejonu 
Solecznickiego na Litwie. W projekcie wzięło udział 80 samorządowców, pracowników administracji 
oraz pracowników wydziału kultury Rejonu. Szkolenia i warsztaty dotyczyły zagadnień związanych z 
prowadzeniem projektów, doskonaleniem umiejętności interpersonalnych, lepszej współpracy 
samorządu z lokalną społecznością. W ramach wizyt studyjnych uczestnicy projektu odwiedzili Kraków i 
Trójmiasto.
Zadanie zlecone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
5.DOM POLSKI PAN WOŁODYJOWSKI W RASZKOWIE W NADDNIESTRZU
Projekt obejmował wszechstronną pomoc w rozpoczęciu działalności nowo-powstałemu Domowi 
Polskiemu „Wołodyjowski” w Raszkowie na terenie Naddniestrza. W ramach projektu odbyły się 
zarówno prace inwestycyjno-remontowe:  na polskim cmentarzu w Raszkowie oraz w bezpośrednim 
sąsiedztwie Domu Polskiego, ale przede wszystkim pomoc w organizacji całorocznej działalności 
kulturalnej, edukacyjnej i wydawniczej Domu. W ramach działań zrealizowano dwa spotkania, obchody 
świąt, wydanie albumu i kalendarzy, występy zespołów, koncerty oraz działania integrujące polską 
społeczność w Naddniestrzu.
Zadanie zlecone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
6.SZKOŁA MŁODZIEŻOWYCH LIDERÓW EUROPY WSCHODNIEJ
Projekt obejmował realizację 14-dniowego warsztatu umiejętności liderskich dla młodych Polaków z 
krajów Europy środkowej i wschodniej. Wzięło w nim udział 80 młodych uczestników z Polski, Litwy, 
Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Rumunii i Naddniestrza. Oprócz szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych, 
zrealizowano atrakcyjny program integracyjny i krajoznawczy.
Zadanie zlecone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
7.POBYT KOMBATANTÓW AK Z KRESÓW W OJCZYŹNIE
W ramach IV edycji projektu grupa 45 Kombatantów z Kresów oraz Ich opiekunów odwiedziła Ojczyznę. 
W ramach pobytu Kombatanci mieli zapewnione podstawowe badania lekarskie i zakup lekarstw. 
Goście wzięli udział w uroczystościach państwowych i wojskowych oraz mieli zapewniony atrakcyjny 
program krajoznawczy. Odbyli wiele spotkań z różnymi środowiskami z całej Polski – przede wszystkim 
z Darczyńcami akcji Rodacy Bohaterom. Kombatanci przebywali w ośrodku NIK w Goławicach pod 
Warszawą.
Zadanie zlecone przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
Projekt jest współorganizowany przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz Komendę Główną Straży Granicznej.
8.INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ W SŁOBODZIE-RASZKÓW W NADDNIESTRZU
Projekt inwestycyjny o znacznej wartości. Projekt obejmował inwestycje w miejscowości Słoboda 
Raszków w Naddniestrzu – zamieszkałej w 90% przez Polaków. Przedmiotem projektu była instalacja 
centralnego ogrzewania i ocieplenie budynków Domu Kultury i Punktu Medycznego, a także remont 
dwóch klas szkolnych i biblioteki szkolnej. Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Euro-Concret z 
Wrocławia ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Stowarzyszenie Odra-Niemen było 
Partnerem projektu. M.in. obsadzaliśmy funkcję Koordynatora projektu, osoby nadzorującej prace w 
Naddniestrzu itp.
9.POMOC POLAKOM NA KRESACH

Druk: MPiPS 4



Organizowano pomoc rzeczową dla polskich środowisk z różnych krajów Europy Wschodniej. 
Dostarczano materiały biurowe, laptopy, książki, materiały szkolne, chemiczne oraz inne dary do 
różnych środowisk polskich na Litwie, Białorusi, Ukrainie i Mołdawii.
Zadanie własne Stowarzyszenia.
10.UDZIAŁ STOWARZYSZENIA W NAJWAŻNIEJSZYM ŚWIĘCIE REJONU SOLECZNICKIEGO „ŚWIĘTO 
PLONÓW - DOŻYNKI 2014”
Po raz kolejny delegacja Stowarzyszenia Odra-Niemen została zaproszona przez władze Rejonu 
Solecznickiego na to prestiżowe wydarzenie. W trakcie 3-dniowego pobytu odbyło się spotkanie z 
merem rejonu solecznickiego Zdzisławem Palewiczem dla przewodniczących delegacji z Polski, Litwy, 
Ukrainy, Niemiec i Białorusi, w auli administracji samorządu rejonu solecznickiego. Grupa brała też 
udział w jarmarku twórców ludowych i wystawach stoisk dożynkowych.
Zadanie własne Stowarzyszenia.
11.PANELE KRESOWE ORAZ WYSTAWA WŁADKA MAŁAWSKIEGO ZE LWOWA W RAMACH V EDYCJI 
NOCY KOŚCIOŁÓW
Po raz kolejny Stowarzyszenie Odra-Niemen zostało zaproszone przez władze Archidiecezji 
Wrocławskiej do współorganizacji prestiżowego wydarzenia na Dolnym Śląsku - EUROPEJSKIE DNI 
DZIEDZICTWA CHRZEŚCIJAŃSTWA NOCE KOŚCIOŁÓW. Przygotowywaliśmy panele dyskusyjne, na które 
zostali przez nas zaproszeni Polacy: z Litwy Szefowa ZPL O/Święciański Pani Irena Bejnar oraz z Białorusi 
Andrzej Pisalnik, dziennikarz, rzecznik prasowy ZPB. Spotkania odbywały się we Wrocławiu i na Dolnym 
Śląsku. Zorganizowaliśmy także wernisaż wystawy „Anioły” Władka Maławskiego ze Lwowa. Wystawa 
była do obejrzenia przez miesiąc w Muzeum Archidiecezji Wrocławskiej, a potem w siedzibie 
Stowarzyszenia Civitas Christiana we Wrocławiu.
Zadanie własne Stowarzyszenia.

EDUKACJA I WOLONTARIAT
12.NAUCZYCIEL – PRZEWODNIK DO POLSKOŚCI
Projekt objął całoroczny cykl zajęć doskonalących dla nauczycieli i dyrektorów polskich placówek 
oświatowych w Rejonie Solecznickim na Litwie. Uczestnikami byli nauczyciele przedmiotów 
humanistycznych i przyrodniczych oraz dyrektorzy placówek. Łączna ilość beneficjentów projektu – 144
 osoby. W ramach projektu odbyły się cykle szkoleń psychologicznych, metodycznych, a także wizyty 
studyjne w Polsce. Uczestnicy odwiedzili Kraków i Warszawę.
Zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
13.LETNIA SZKOŁA MŁODYCH LIDERÓW POLONII
W ramach projektu Ojczyznę odwiedziła grupa 15 młodych Polaków z Iwieńca na Białorusi. Wraz ze 
swoimi rówieśnikami z Polski wzięli oni udział w warsztatach dotyczących aktywizacji do działania w 
organizacjach pozarządowych, doskonaleniu umiejętności prowadzenia i zarządzania projektami, cech 
liderskich i umiejętności interpersonalnych. Oprócz tego uczestnicy projektu realizowali bogaty 
program turystyczny i krajoznawczy. Projekt odbył się w Gdańsku.
Zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
14.AKTYWNY LIDER – AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ
Projekt dotyczył organizacji warsztatów dla młodzieży z Wilna i Wrocławia. Grupa 30 osób – połowa z 
Wilna, połowa z Wrocławia realizowała w Gryfowie Śląskim w Sudetach warsztaty w zakresie – 
fotografia, film, techniki multimedialne, internet, FB. Miały one wspomóc uczestników w prowadzeniu 
działań wizualnych i promocyjnych. Projekt objął również bogatą ofertę wycieczek i zajęć 
integracyjnych.
Projekt został dofinansowany ze środków UE, w ramach programu Młodzież w działaniu.
15.WAKACJE Z POLSKIM MORZEM. Letnie kolonie dla dzieci polskich z Iwieńca na  Białorusi
W ramach projektu Ojczyznę odwiedziła grupa 15-cioro dzieci z Iwieńca na Białorusi. Wraz ze swoimi 
rówieśnikami z Polski wzięli oni udział w letnim wypoczynku nad Bałtykiem, wzbogaconym licznymi 
wycieczkami i atrakcjami. Projekt odbył się w Gdańsku.
Zadanie własne Stowarzyszenia.
16.WAKACJE W MAŁOPOLSCE
W ramach projektu Ojczyznę odwiedziła 30-osobowa grupa polskich dzieci z Białorusi (Iwieniec) i Litwy 
(Rejon Wileński) oraz 5 opiekunów. Wzięli oni udział w letnim wypoczynku w Krakowie, wzbogaconym 
licznymi wycieczkami i atrakcjami Ziemi Małopolskiej. Projekt odbył się w Krakowie.
Zadanie własne Stowarzyszenia zrealizowane we współpracy z Fundacją Ignatianum z Krakowa oraz ze 
Stowarzyszeniem Kibiców „Wiślaccy Patrioci”
17.KWATERA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH NA WROCŁAWSKICH OSOBOWICACH
Wolontariusze Stowarzyszenia Odra-Niemen   przy udziału wielu innych środowisk, spotykali się raz w 
miesiącu, w każdą trzecią  sobotę, na Kwaterach Żołnierzy Wyklętych, na wrocławskim Cmentarzu 
Osobowickim. Spotkania dotyczyły bieżących prac porządkowych, stawianiu zniczy i edukacji innych o 
tym  miejscu. Grupa stawia się także w tym  szczególnym  miejscu w każdą rocznicę  ważnego 
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wydarzenia historycznego. Zajmujemy się także monitorowaniem tego miejsca jak również Pomnika 
Rotmistrza Pileckiego, pod kątem właściwej opieki odpowiednich organów samorządowych. 
Zadanie własne stowarzyszenia.
18.WOLONTARIAT
Wolontariat to regularne spotkania grupy młodzieży. Spotkania odbywały się w każdy czwartek, w 
siedzibie naszej organizacji i dotyczyły spraw bieżących, organizacyjnych. Odbyły się także spotkania 
tematyczne  z gośćmi: wrocławskimi kombatantami, przedstawicielami innych organizacji i instytucji. 
Członkowie grupy brali też udział, jako uczestnicy, w   międzynarodowych projektach edukacyjnych. 
Mają swój udział w renowacji miejsc pamięci na dawnych Kresach Wschodnich (Dubicze, Gumba). 
Wspierają prace biurowe stowarzyszenia oraz pomagają przy organizacji wielu wewnętrznych zadań 
(organizacja wystaw tematycznych, spotkania w szkołach, akcje promocyjne zachęcające do udziału w 
wydarzeniach). Wszyscy aktywnie uczestniczą w akcji RODACY-BOHATEROM, która związana jest ze 
zbieraniem darów dla polskich kombatantów na Kresach, dla polskich środowisk na Litwie, Białorusi, 
Ukrainie czy Mołdawii. Grupa spotyka się też regularnie w każdą trzecią sobotę miesiąca na Cmentarzu 
Osobowickim, przy Kwaterach Żołnierzy Wyklętych.  W ramach wolontariatu jest też organizowana 
stała pomoc organizacjom kombatanckim, współpraca przy organizacji spotkań kombatantów, opieka i 
bieżąca pomoc najbardziej potrzebującym weteranom.  
Zadanie własne stowarzyszenia.
19.SEKCJA SPORTOWA
Jesienią powstała przy Stowarzyszeniu sekcja sportowa. Członkowie sekcji utworzyli drużynę halową 
piłki nożnej i przystąpili do rozgrywek amatorskiej halowej II ligi WROCBAL.
Zadanie własne stowarzyszenia.
20.SEKCJA TURYSTYCZNA
Od miesiąca września zainaugurowała działalność Sekcja Turystyczna im. ppłk Adolfa Pilcha ps. Góra, 
Dolina. W roku 2014, sekcja zorganizowała trzy rajdy górskie, w których wzięło udział łącznie 38 
uczestników. Rajdy zorganizowano kolejno: w Masywie Śnieżnika, w Górach Sowich oraz w Górach 
Izerskich.
Zadanie własne stowarzyszenia.

KOMBATANCJI I SYBIRACY
21.BOHATEROWIE NASZEJ WOLNOŚCI
Wieloelementowy, całoroczny projekt obejmujący kompleksową pomoc organizacjom kombatanckim 
we Wrocławiu, w zakresie działań edukacyjnych, organizacyjnych, wydawniczych. Projekt objął 
następujące elementy:
a) rekrutacja wolontariuszy na rzecz bezpośredniej opieki nad Kombatantami. Szczegóły działań w 
zakresie wolontariatu omówione zostały w części sprawozdania dotyczącej Edukacji i wolontariatu;
b) gromadzenie i opracowanie wspomnień i dokumentów dotyczących lat wojny, powojennych oraz 
czasów Stanu Wojennego – w ramach tego działania pozyskano wiele wywiadów, nagrań i materiałów 
od indywidualnych osób, które są opracowywane przez członków i wolontariuszy Stowarzyszenia. Część 
z nich wykorzystano w projekcie Wirtualna Galeria Żywych Pamiątek;
c) publikacja prac młodzieży w III edycji konkursu na temat Żołnierzy Wyklętych – w ramach tego 
działania została przygotowana książka z pracami Laureatów kolejnej edycji konkursu dla młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych na temat Żołnierzy Wyklętych. Prace zostały sprawdzone i opracowane przez 
profesjonalnych historyków, którzy książkę opatrzyli również wstępem i zakończeniem. Książka została 
wydana w nakładzie ponad 400 egzemplarzy i jest rozpowszechniana nieodpłatnie w szkołach i 
placówkach edukacyjnych;
d) publikacje biuletynów stowarzyszeń kombatanckich – w ramach tego działania opracowano i 
wydano kolejny numery biuletynu Okręgu Lwowskiego AK. Wydano także dwa numery półrocznika 
Dolnośląskiego Okręgu Związku Żołnierzy NSZ, a także biulety sybiraków z Klubu pod Baobabem. Łączny 
nakład wydanych biuletynów to 370 sztuk;
e) spotkania rocznicowe i dyskusyjne – w ramach tego działania zorganizowano trzy spotkania:
- maraton filmowy z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;
- spotkanie filmowo-dyskusyjne w ramach majowych Dni z Rotmistrzem Witoldem Pileckim;
- spotkanie z rodzinami Żołnierzy Wyklętych związane z filmem Dzieci Kwatery Ł;
W spotkaniach i uroczystościach wzięło udział łącznie 800 osób;
f) organizacja spotkań w szkołach i konkursów tematycznych we współpracy z kombatantami. 
Zorganizowano 2 konkursy tematyczne – konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat 
Żołnierzy II Konspiracji oraz internetowy konkurs wiedzy o Witoldzie Pileckim. Uczestniczyło w nich 
łącznie 97 uczestników.
Zorganizowano 16 spotkań tematycznych w szkołach i na uczelniach. Łącznie w tej części projektu 
wzięło udział ok. 500 osób.
g) organizacja wystaw tematycznych – w ramach tego działania przez cały 2014 roku organizowano 
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pokazy kilku wystaw - „Ocalić od zapomnienia”, „Rotmistrz Pilecki”, „Wilczym Tropem - Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych”, „Ostatni Obrońcy Kresów Wschodnich”. Wystawy pokazano w 13 szkołach na 
Dolnym Śląsku, a także w przestrzeni publicznej miasta Wrocławia i innych miejscowości - Sobótka – 2 
wystawy, Kamienna Góra, Świebodzice, Świdnica, Kłodzko, Ziębice, Nowa Ruda, Kudowa Zdrój, Duszniki 
Zdrój, Dzierżoniów, Milicz.
Wszystkie wystawy były udostępniane nieodpłatnie. W przypadku szkół i instytucji o charakterze 
edukacyjnym Stowarzyszenie pokrywało również koszt transportu wystawy, a montażu i demontażu 
dokonywali członkowie i wolontariusze organizacji.
Zadanie zlecone przez Gminę Wrocław.
22.ORGANIZACJA XV ZJAZDU SYBIRAKÓW Z KLUBU POD BAOBABEM
Projekt obejmował organizację Zjazdu Stowarzyszenia Klub pod Baobabem – skupiającego Sybiraków-
Afrykańczyków, czyli tych z grona Sybiraków – głównie dzieci i sierot, którzy z armią gen. Andersa 
opuścili Związek Sowiecki i różnymi drogami znaleźli się w polskich osiedlach w brytyjskich koloniach w 
Afryce. Stowarzyszenie ma członków na całym świecie i organizuje doroczne spotkania we Wrocławiu. 
W ramach projektu odbyły się 3-dniowe obrady oraz bogaty program integracyjny i krajoznawczy. 
Gościem projektu była żona ostatniego Prezydenta RP na Uchodźctwie – pani Karolina Kaczorowska.
Zadanie zlecone przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
23.ORGANIZACJA ROCZNICY POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO ORAZ WIGILII DLA 
KOMBATANTÓW WE WROCŁAWIU
Projekt obejmował organizację obchodów rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz 
Wigilii dla środowisk Kombatanckich we Wrocławiu. W ramach projektu zorganizowano: zaproszenia 
dla Kombatantów, zabezpieczono Ich transport, wynajęto catering, przygotowano sale oraz 
zrealizowano spotkania wg ustalonego scenariusza. W spotkaniach wzięło udział łącznie ponad 270 
Kombatantów i kilkudziesięciu wolontariuszy Stowarzyszenia.
Zadanie zlecone przez Gminę Wrocław.
24.WSPARCIE ORGANIZACJI KOMBATANCKICH W POLSCE I ZA GRANICĄ
Współpraca z Zarządem i środowiskiem Ogólnopolskiego Okręgu Żołnierzy AK III Obszaru Lwowskiego 
im. „Orląt Lwowskich”, Współpraca z Zarządem i środowiskiem Dolnośląskiego Okręgu Związku 
Żołnierzy NSZ, Współpraca z Okręgiem Dolnośląskim Związku Młodocianych Więźniów Politycznych 
„Jaworzniacy”, Współpraca z Zarządem ŚZŻAK O/ Dolny Śląsk oraz z wrocławskimi kołami i obwodami 
AK odbywała się w następujący sposób: obsługa zebrań i spotkań, wysyłka przesyłek pocztowych, 
prowadzenie sekretariatu NSZ O/Dolny Śląsk,  organizacja spotkań tematycznych i z młodzieżą, 
zapewnienie transportu na spotkania wewnętrzne i uroczystości w szkołach, poczty sztandarowe, zakup 
art. biurowych i spożywczych, pomoc i udział przy spotkaniach świątecznych, pomoc w organizacjach 
pogrzebów kombatanckich, pomoc organizacyjno-biurowa w uzyskaniu odznaczeń kombatanckich, 
dostarczanie paczek świątecznych na Święta. Dary te były dostarczane do dolnośląskich środowisk AK, 
NSZ, WiN, Jaworzniaków oraz do weteranów z innych regionów, według zgłoszeń. 
Wsparcie środowisk kombatanckich na Kresach dotyczyło głównie weteranów z terenu Białorusi i 
wiązało się z następującymi zadaniami. Pokryto koszty organizacji spotkania Wielkanocnego 
Kombatantów w Grodnie, zorganizowano pomoc w transporcie Kombatantów z Białorusi i Litwy na 
uroczystości w Olsztynie i w Wilnie. Pokryto koszt noclegów i wyżywienia Kombatantów z Białorusi w 
Wilnie. Dodatkowo Stowarzyszenie Żołnierzy AK na Białorusi wspierane jest finansowo - na potrzeby 
organizacyjne środowiska. Kombatanci są też otaczani opieką w trakcie ich pobytów w Polsce, w razie 
zgłaszania takich potrzeb (transport, pomoc medyczna, sprawy urzędowe). 
Zadanie własne stowarzyszenia.
25.ORGANIZACJA UROCZYSTOŚCI 100-ROCZNICY URODZIN PANA STANISŁAWA WIERCIŃSKIEGO
W dniu 11 listopada 2014 roku setną rocznicę urodzin obchodził Pan Stanisław Wierciński – żołnierz 
Września’39, żołnierz AK, łagiernik. Jubilat mieszka w Taboryszkach na Wileńszczyźnie. Zorganizowano 
akcję zbierania życzeń dla Jubilata, przygotowano album z życzeniami i wiele prezentów. Grupa 
działaczy i wolontariuszy Stowarzyszenia z Wrocławia i Poznania odwiedziła Jubilata w przeddzień 
rocznicy urodzin, składając życzenia oraz przygotowując oprawę uroczystości.
Zadanie własne stowarzyszenia.

RODACY – BOHATEROM
26.PACZKA WIELKANOCNA DLA KOMBATANTÓW AK NA KRESACH, KOMBATANTÓW W KRAJU, 
RODAKÓW NA KRESACH
W edycji Wielkanocnej zebraliśmy ponad 4 tony darów, o wartości 182.116,07 zł. Wpływy gotówkowe 
to suma 15.178,49 zł, z czego pokryliśmy koszty zakupu brakujących artykułów, materiałów 
opakowaniowych oraz koszty paliwa do samochodu na zwiezienie darów do miejsc pakowania oraz 
przewóz gotowych paczek na Kresy.  Przygotowywaliśmy paczki świąteczne dla organizacji 
kombatanckich na Litwie, Białorusi i Ukrainie, a także dla Rodaków na Łotwie, Litwie, Białorusi, 
Ukrainie, Mołdawii, Rumunii. Wszędzie paczki osobiście dowoziliśmy, przekazując wszystkim polskim 
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kombatantom na Kresach pozdrowienia od darczyńców. Ze wszystkich wyjazdów przedstawiamy na 
stronach internetowych fotoreportaże i czasem również krótkie filmy z przekazywania darów. 
Zadanie jest zbiórką publiczną.
27.PACZKA NA BOŻE NARODZENIE DLA POLSKICH KOMBATANTÓW NA KRESACH, KOMBATANTÓW W 
KRAJU, RODAKÓW NA KRESACH
W tej edycji akcji zebraliśmy blisko 38 ton darów o wartości 742.152,05 PLN. Wpływy gotówkowe w 
wysokości 55.323,12 PLN, pomogły zorganizować logistycznie całą akcję zwiezienia, pakowania i 
wywozu darów. Pokryliśmy m.in. zakup kartonów i taśm, koszty paliwa do samochodów zwożących 
dary do miejsc pakowania oraz przewożących gotowe paczki do ostatecznych Beneficjentów. Paczki 
były przygotowywane z przeznaczeniem dla wielu grup odbiorców – na podstawie zezwolenia 
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Byli to: kombatanci AK oraz Sybiracy na Litwie, Łotwie, Białorusi 
i Ukrainie, kombatanci w kraju - AK, NSZ, WiN, Jaworzniacy, rodacy na Kresach znajdujący się w trudnej 
sytuacji – osoby samotne, rodziny wielodzietne, inwalidzi, dzieci z domów dziecka itp., w następujących 
 krajach: Łotwa, Litwa, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Rumunia (Bukowina), Naddniestrze. Wywóz 
gotowych paczek na Kresy tylko częściowo udało się przeprowadzić w roku 2014. Pozostałe, 
niewywiezione w 2014 roku, dary wyjadą w roku 2015. Ze wszystkich wyjazdów przedstawiamy na 
stronach internetowych fotoreportaże i sprawozdania. 
Zadanie jest zbiórką publiczną.

PAMIĘĆ HISTORYCZNA I OCHRONA MIEJSC PAMIĘCI
28.OPERACJA OSTRA BRAMA – WILEŃSZCZYZNA
W pierwszych dniach lipca odbył się wyjazd związany z obchodami 70 rocznicy Operacji Ostra Brama. W 
wyjeździe na Wileńszczyznę wzięli udział Kombatanci AK i Zrzeszenia WiN, a także młodzież szkolna – 
laureaci Konkursów o Żołnierzach Wyklętych wraz z opiekunami. W wyjeździe uczestniczyli również 
młodzi członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia Odra-Niemen. W ramach czterech dni pobytu 
uczestnicy odwiedzili wiele ważnych miejsc pamięci w Wilnie i w regionie.
Zadanie własne Stowarzyszenia.
29.RENOWACJA CMENTARZY W DUBICZACH I GUMBIE NA WILEŃSZCZYŻNIE
W lipcu 2013 roku na prośbę Mera Rejonu Solecznickiego organizacja przeprowadziła pierwszy etap 
prac w zakresie budowy kwatery żołnierzy Armii Krajowej w Dubiczach na Litwie. W mogile spoczywają 
szczątki 10 żołnierzy AK okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego, poległych w 1944 roku w walkach z 
okupantami – niemieckim, litewskim i sowieckim. Na kwaterze znajdowały się tylko drewniane, 
spróchniałe krzyże. Zastąpiono je krzyżami z granitu. W roku 2014 odbył się drugi etap prac. Działacze 
Stowarzyszenia z Wrocławia i Poznania wykonali ogrodzenie kwatery w formie granitowych słupków 
połączonych kutym łańcuchem, wraz z metalową bramką ozdobioną znakiem Polski Walczącej. Na 
wszystkich 10 krzyżach również umieszczono znak Polski Walczącej, wykonany z metalu. Od furtki do 
płyty pomnika wykonano ścieżkę z kostki granitowej, zabezpieczonej krawężnikami z granitu. Na 
kwaterze posadzono ozdobne krzewy.
W miesiącu lipcu 2014 roku liczna grupa działaczy, wolontariuszy i sympatyków organizacji z 
Wrocławia, Poznania i Głogowa przebudowała od podstaw leśny cmentarz w Gumbie, w Puszczy 
Rudnickiej. Na miejscu dotychczasowych sześciu starych płyt nagrobnych, zainstalowano na wylanych 
fundamentach sześć granitowych krzyży. Z tyłu za nimi zamontowano duży krzyż z wizerunkiem Matki 
Bożej Ostrobramskiej. Wszystkie krzyże zostały obłożone kostką granitową. Cały teren cmentarza 
ogrodzono drewnianym płotem, który został wykonany z materiałów zamówionych na Wileńszczyźnie. 
Do bramki w ogrodzeniu prowadzą kamienne schodki. Cały teren uprzątnięto, usuwając zwalone 
drzewo i pniaki po ściętych drzewach. Na terenie cmentarza posadzono kilka drzewek iglastych oraz 
kępy paproci. Odmalowano napis na pozostawionej płycie pomnika. 
Zadanie własne stowarzyszenia.
30.GRUPA HISTORYCZNO-EDUKACYJNA MŁOT IM. KPT. WŁADYSŁAWA ŁUKASIUKA
W 2014 roku powstała przy Stowarzyszeniu Odra-Niemen grupa historyczno-edukacyjna, która 
realizowała wiele zadań W skład grupy wchodzą członkowie, wolontariusze i przyjaciele Stowarzyszenia 
Odra–Niemen. Grupa prowadziła w szkołach zajęcia z zakresu edukacji historycznej dla dzieci i 
młodzieży. Zorganizowała także 2 duże inscenizacje historyczne:1 Marca na wrocławskim Rynku w 
hołdzie Żołnierzom  Wyklętym oraz 1 Sierpnia przy Ratuszu w Nowej Rudzie w hołdzie Powstaniu 
Warszawskiemu. Członkowie „Młota” wspomagali bieżące działania Stowarzyszenia Odra-Niemen, 
opiekowali się kombatantami i członkami ich rodzin, przygotowywali i zawozili dary dla Polaków na 
Kresach, pomagali przy renowacji cmentarza pomordowanych w Gumbie Polaków, uczcili rocznicę 
operacji „Ostra Brama”; pomagali przy organizacji Biegu Niezłomnych w Sobótce oraz stworzyli autorski 
projekt „Galeria Żywych Pamiątek”, od napisania wniosku, po jego organizację. Zadanie to jest opisane 
w odrębnym punkcie.
Zadanie własne stowarzyszenia.
31.REKONSTRUKCJA WALK POWSTANIA WARSZAWSKIEGO – NOWA RUDA – 1 SIERPNIA 2015

Druk: MPiPS 8



Zostaliśmy zaproszeni przez środowiska z Nowej Rudy do zorganizowania rekonstrukcji z okazji 70-
Rocznicy Powstania Warszawskiego. Dzięki współpracy z wieloma środowiskami Grupie Historyczno-
Edukacyjnej MŁOT udało się przeprowadzić tak duże i spektakularne wydarzenie historyczne. W 
zadaniu wzięły również udział zaproszone grupy rekonstrukcyjne z Polski i zagranicy: Lubuskie 
Towarzystwo Rekonstrukcji Historycznych, GRH 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, Stowarzyszenie Riese,  
Molke S III Muzeum, Obiekt Włodarz. W ramach rekonstrukcji pokazano wybrane epizody walk 
powstańczych i dramatu ludności cywilnej.
Zadanie własne stowarzyszenia.
32.WYJAZD DO KATYNIA I NA MIEJSCA PAMIĘCI NA BIAŁORUSI
W październiku 2014 roku zorganizowano wyjazd członków, wolontariuszy i sympatyków 
Stowarzyszenia do Katynia. W ramach kilkudniowego wyjazdu oprócz Memoriału w Lesie Katyńskim 
grupa odwiedziła Lotnisko Siewiernyj w Smoleńsku, a także liczne miejsca pamięci na Białorusi, m.in.: 
Kuropaty, miejsca śmierci Czesława Zajączkowskiego „Ragnera” i Jana Piwnika „Ponurego”, Naliboki, 
Kamień, Iwieniec, Wawiórka, Nowogródek, Wołkowysk, Grodno i wiele innych.
Zadanie własne stowarzyszenia.
33.WROCŁAWSKA PREMIERA FILMU DZIECI KWATERY Ł
W listopadzie 2014 roku została zorganizowana wrocławska premiera filmu dokumentalnego pt. „Dzieci 
Kwatery Ł” w reżyserii Arkadiusza Gołębiewskiego. Film opowiada o dramacie rodzin Żołnierzy 
Wyklętych - bliskich bohaterów Państwa Podziemnego, spoczywających na tzw. Łączce na cmentarzu 
Powązkowskim w Warszawie. Ideą tego pokazu był  udział bohaterów filmu w dyskusji po filmie a także 
obecność podczas pokazu i dyskusji  reżysera dokumentu. Wśród zaproszonych byli obecni członkowie 
rodzin Żołnierzy Wyklętych – m.in. płk. Antoniego Olechnowicza, mjr Bolesława Kontryma, kpt 
Władysława Łukasiuka i wielu innych. W wydarzeniu licznie brała udział młodzież, wielu dolnośląskich 
kombatantów oraz przedstawiciele wrocławskich środowisk pozarządowych. Pokaz był zorganizowany 
w sali Kina Nowe Horyzonty, stał się ważnym wrocławskim wydarzeniem kulturalnym i edukacyjnym. 
Zadanie własne stowarzyszenia.
34.KRESOWE ZADUSZKI I DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI NA WILEŃSZCZYŹNIE
W pierwszych dniach listopada 2014 roku grupa działaczy i wolontariuszy Stowarzyszenia odwiedziła 
groby Powstańców Styczniowych, Żołnierzy AK oraz inne miejsca pamięci narodowej na Wileńszczyźnie. 
Miejsca pamięci uprzątnięto, na grobach postawiono znicze, pomniki ozdobione zostały biało-
czerwonymi szarfami. W ciągu trzech dni wyprawa odwiedziła 31 miejsc pamięci w Wilnie, Rejonie 
Wileńskim, Solecznickim oraz Orańskim. W miejscach tych postawiono ponad ok. 1000 zniczy. 
Zadanie własne stowarzyszenia.
35.WIRTUALNA GALERIA ŻYWYCH PAMIĄTEK
Wirtualna Galeria Żywych Pamiątek to zbiór wartościowych eksponatów pochodzących z domów 
wrocławskich kombatantów oraz seniorów. Wolontariusze Grupy Historyczno-Edukacyjnej Młot, 
zbierają wartościowe przedmioty i po obróbce prezentują je na stronie internetowej, w wirtualnej 
galerii pamiątek, do której dostęp mają wszyscy zainteresowani. Odbywały się też spotkania 
poświęcone wybranym pamiątkom i ich właścicielom. Były to spotkania z żywymi światkami historii. 
Projekt Wirtualna Galeria Żywych Pamiątek jest autorskim pomysłem Grupy Historyczno-Edukacyjnej 
Młot, której członkowie sami napisali projekt, uzyskali grant, przeprowadzili zadanie i je rozliczyli.
Projekt współfinansowany przez biuro Wrocław - Europejska Stolica Kultury 2016, w ramach programu 
Mikrograntów.
36.FESTIWAL NNW W GDYNI 
Po raz kolejny Stowarzyszenie Odra-Niemen zostało zaproszone do współpracy przy VI edycji Festiwalu 
Filmowego „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci 1944–1989ʺ . Wolontariusze, członkowie naszej organizacji 
razem z zaproszonymi kombatantami wrocławskich środowisk niepodległościowych, brali udział w 
pokazach filmów, dyskusjach i panelach. 
Zadanie własne stowarzyszenia.
37.POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE WROCŁAW 09’2014
Zorganizowaliśmy rocznicowe wydarzenia związane z powstaniem Polskiego Państwa Podziemnego. Na 
Wrocławskim Rynku odbył się Dzień z Historią, w  ramach którego był postawiony namiot spotkań z 
Kombatantami, odbywały się gry edukacyjne, było stoiska z książkami oraz prezentacja edukacyjna GHE 
„Młot”.
Zadanie własne Stowarzyszenia zrealizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa 
Historyczna.
38. WOŁYŃ – ROCZNICOWE WYDARZENIA WE WROCŁAWIU
11 lipca 2014 we Wrocławiu odbyły się obchody rocznicy ludobójstwa w Małopolsce Wschodniej i na 
Lubelszczyźnie dokonanych przez UPA i SS Galizien. W ramach wydarzeń otwarto wystawę „Wołają z 
grobów, których nie ma”, były spotkania, dyskusje oraz na Wrocławskim Rynku (Plac Gołębi) odbyło się 
publiczne odczytywanie kilkuset nazwisk Polaków zamordowanych z rąk UPA wraz z nazwami 
miejscowości napadniętymi przez ukraińskie bandy OUN-UPA i nazistów z SS-Galizien.
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Zadanie własne Stowarzyszenia zrealizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa 
Historyczna.

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI
39.ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - MŁODY WROCŁAW PAMIĘTA O NIEZŁOMNYCH
Projekt w zakresie upamiętniania historii i postaw żołnierzy II Konspiracji był całorocznym cyklem 
wydarzeń, składającym się z kilku etapów:
a) Realizacja inscenizacji i rekonstrukcji podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych – w ramach tej części projektu zrealizowano dużą rekonstrukcję historyczną na wrocławskim 
Rynku, a także szereg inscenizacji i dioram podczas Marszu Pamięci. Rekonstrukcja i Marsz zgromadziły 
ok. 6000 osób. Całość wydarzeń zakończyła się krótkim koncertem na Rondzie Żołnierzy Wyklętych;
b) Maraton filmowo-dyskusyjny w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 
podczas popołudnia i wieczoru 2 marca pokazano kilka filmów i prezentacji, a gośćmi maratonu byli 
m.in. Barbara Leonowicz – córka Jana Leonowicza „Burty”, Marta Ziębikiewicz – córka Władysława 
Łukasiuka „Młota”, Janusz Niemiec – syn Antoniego Żubryda „Zucha” oraz prof. Krzysztof Szwagrzyk;
c) III Edycja Konkursu o Żołnierzach Wyklętych dla młodzieży szkół ponad-gimnazjalnych – w ramach 
tego działania zorganizowano finał kolejnej edycji konkursu, w którym wzięło udział kilkadziesiąt szkół z 
regionu Dolnego Śląska. Prace zostały ocenione przez pracowników IPN we Wrocławiu. Podczas 
uroczystej gali w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, wręczono nagrody 
Laureatom Konkursu. W uroczystości wzięli udział – Kombatanci, Kurator Oświaty we Wrocławiu, goście 
i młodzież. Prace laureatów zostały wydane w formie książkowej. Jesienią 2014 roku prowadzono 
również przygotowania do IV edycji konkursu – w ramach tych przygotowań wydano m.in. 2500 
plakatów informacyjnych o konkursie, zorganizowano dystrybucję materiałów promocyjnych i 
informacyjnych w różnych regionach Polski, rozpoczęto nabór prac;
d) Warsztaty dla młodzieży szkolnej w zakresie przygotowywania prac o Żołnierzach Wyklętych – w 
ramach tej części projektu zorganizowano kilka edycji warsztatów dla młodzieży szkół gimnazjalnych i 
licealnych z Wrocławia i regionu. Warsztaty poprowadzili specjaliści z Pionu Edukacyjnego 
wrocławskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Młodzi uczestnicy otrzymali praktyczną wiedzę 
oraz wiele materiałów przydatnych w pracy młodego historyka-pasjonata. Warsztaty cieszyły się 
wielkim zainteresowaniem młodzieży i będą kontynuowane;
e) Wystawy edukacyjne o Żołnierzach Wyklętych – ten element projektu został omówiony w 
sprawozdaniu w części dotyczącej Kombatantów i Sybiraków.
Zadanie zrealizowane dzięki wsparciu Fundacji Banku Zachodniego WBK.
40.DNI ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO
Od 13-25.05.2014 odbyły się I WROCŁAWSKIE DNI Z ROTMISTRZEM PILECKIM. W ramach zadania 
zrealizowano szereg inicjatyw: wystawa o Rotmistrzu, codziennie na ulicach Wrocławia stał STOLIK 
EDUKACYJNY pod nazwą „PAMIĘTAJMY O ROTMISTRZU”, odbywały się spotkania tematyczne z 
zaproszonymi gośćmi, były występy artystyczne muzyczne i teatralne, pokazy filmów, zorganizowano 
kącik z historią dla najmłodszych – gry edukacyjne i zajęcia dla dzieci, odsłonięto Kamień Pamięci 
Rotmistrza Pileckiego  w Sobótce, 
Zadanie własne Stowarzyszenia zrealizowane we współpracy z wieloma innymi podmiotami z 
Wrocławia i Sobótki.
41.BIEG NIEZŁOMNYCH – PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
Bieg na dystansie 10 km, rozegrany został na plenerowych trasach masywu Ślęży. Organizacyjnie został 
przygotowany przez profesjonalną kadrę – organizującą dotąd coroczny Półmaraton Ślężański. Bieg 
uznany był przez Maratonypolskie.Pl   - jako oficjalna impreza biegowa w roku 2014. W biegu 
uczestniczyło 1,5 tys. zawodników w biegu głównym oraz ok. 200 uczestników biegów dla dzieci i 
młodzieży. W imprezie tej wzięło udział ok. 1 tys. widzów. Udział w biegu był bezpłatny. Przewidziano 
nagrody rzeczowe dla zwycięzców. Także wśród wszystkich uczestników, którzy ukończyli Bieg, 
rozlosowane zostały atrakcyjne nagrody. Biegowi towarzyszyły liczne imprezy kulturalne: koncert 
zespołu Forteca, wystawy tematyczne, spotkania z Kombatantami, stoiska edukacyjne dla 
najmłodszych.
Celami zadania była popularyzacja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, popularyzacja życia i 
postaw Żołnierzy Wyklętych, a także biegania w bliskości z przyrodą, jako najprostszej formy 
aktywności ruchowej.
W biegu m.in. brali udział studenci Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza 
Kościuszki we Wrocławiu. Bieg był jednocześnie oficjalną imprezą sportową zaliczoną do klasyfikacji 
mistrzostw Garnizonu Wrocław WP.

PROJEKTY ODDZIAŁÓW STOWARZYSZENIA
42.WIELKOPOLSKA AKADEMIA AMBITNEJ MŁODZIEŻY
W ostatnich miesiącach 2014 roku Oddział złożył projekt w konkursie ogłoszonym przez Fundację Banku 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Zachodniego WBK i otrzymał dofinansowanie projektu na rok 2015. Projekt obejmie działania na rzecz 
młodzieży w zakresie propagowania postaw patriotycznych i obywatelskich, opartych na wzorcach 
m.in. Żołnierzy Wyklętych.
43.RODACY – BOHATEROM. ZBIÓRKA ARTYKUŁÓW SZKOLNYCH ORAZ CHEMII GOSPODARCZEJ I 
ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA RODAKÓW NA KRESACH
Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia zarejestrował zbiórkę publiczną pod nazwą Rodacy-Bohaterom. 
Akcja skupia się na zbiórce artykułów szkolnych dla polskich dzieci i młodzieży na dawnych Kresach 
Wschodnich RP. W ramach zbiórki mają być także zbierane artykuły chemii gospodarczej i środki 
czystości dla Kombatantów AK na Kresach oraz dla Rodaków na Łotwie, Litwie, Białorusi, Ukrainie, 
Mołdawii. W ostatnich tygodniach 2014 roku rozpoczęto zbiórki chemii i środków czystości.
Zadanie jest zbiórką publiczną.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
W obszarze członkowskim Stowarzyszenie odnotowało kolejny rok rozwojowy. W ciągu roku 2014 do 
Stowarzyszenia zostało przyjętych 43 kolejnych członków zwyczajnych – w tym 2 członków honorowych 
– pani Marta Ziębikiewicz – córka kpt. Władysława Łukasiuka ps. Młot oraz pan profesor Krzysztof 
Szwagrzyk. Oznacza to, że na dzień 31 grudnia 2014 roku liczba członków stowarzyszenia – we 
Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie i Białymstoku - wynosiła 119 osób.
W roku 2013 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wyraziło zgodę na utworzenie kolejnych dwóch 
Oddziałów Stowarzyszenia – w Poznaniu i Krakowie. W roku 2014 zarejestrowano Oddział Wielkopolski 
Stowarzyszenia Odra-Niemen oraz przygotowano i złożono we właściwym Sądzie wniosek o rejestrację 
Oddziału Małopolskiego Stowarzyszenia Odra-Niemen.
W roku 2014, po raz kolejny Stowarzyszenie skorzystało z możliwości uzyskania dofinansowania z tytułu 
odpisu podatkowego – tzw. 1%. Wpływy z tego tytułu wyniosły 32.575,98 PLN. Zostały one w 100% 
przeznaczone na działalność statutową – realizację projektów własnych Stowarzyszenia lub wkłady 
własne do projektów dotowanych.
W 2014 roku odnotowano wzrost darowizn celowych i niecelowych od osób fizycznych i prywatnych 
podmiotów gospodarczych. Wyniosły one łącznie 120.372,52 zł. Przeznaczone zostały zarówno na cele 
statutowe organizacji, jak również na poczet wydatków administracyjno-biurowych. Bardzo ważnym 
grantem rzeczowym było kontynuowanie wsparcia z firmy Google. W ramach programu Google Grants 
organizacja korzysta z nieodpłatnej reklamy działań statutowych w wyszukiwarce Google. Wartość 
kampanii to równowartość kwoty 10 tys. dolarów miesięcznie. 
Zanotowano również znaczący wzrost wpływów z tytułu działalności gospodarczej Stowarzyszenia. 
Przychód za 2014 rok z tego tytułu wyniósł 24.773,96 zł. Dochody z tytułu działalności gospodarczej 
zostały w całości przeznaczone na poczet działalności statutowej Stowarzyszenia.
W 2014 roku Stowarzyszenie pozyskało dodatkową powierzchnię magazynową w budynku przy ul. 
Kościuszki 35F we Wrocławiu. Dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni 42 m2 posłużą do 
magazynowania wystaw, akcesoriów związanych z działalnością Grupy Historyczno-Edukacyjnej MŁOT 
oraz produktów pozyskanych w ramach akcji Rodacy-Bohaterom. Łączna wielkość pomieszczeń 
użytkowanych przez Stowarzyszenie we Wrocławiu wynosi obecnie ok. 184 m2. Ponadto Oddział 
Wielkopolski Stowarzyszenia w Poznaniu dzierżawi powierzchnię magazynową w celu realizacji akcji 
Rodacy Bohaterom. W pozostałych kwestiach organizacyjnych istotnych zmian – w stosunku do roku 
2013 – nie odnotowano.

PODSUMOWANIE
Rok 2014 w działalności Stowarzyszenia Odra-Niemen był kolejnym rokiem ogromnego wzrostu we 
wszystkich aspektach: 
- finansowym – wartości uzyskanego przychodu,
- liczby realizowanych działań i projektów,
- ilości członków i wolontariuszy.
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

6000

20

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Organizacja działa na rzecz obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w 
szczególności na dawnych Kresach Wschodnich.

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność charytatywnej Działalność pozostałych 
organizacji 
członkowskich, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowana. 
Działalność obejmuje 
przede wszystkim:
a) działalność 
charytatywną;
b) podtrzymywanie 
tradycji narodowej, 
pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój 
świadomości 
narodowej, 
obywatelskiej i 
kulturowej;
c) działalność na rzecz 
mniejszości 
narodowych;
d) działalność 
wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności 
lokalnych;
e) naukę, edukację, 
oświatę i wychowanie;
f) krajoznawstwo oraz 
wypoczynek dzieci i 
młodzieży;
g) kulturę, sztukę, 
ochronę dóbr kultury i 
tradycji.

94.99.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

47.91.Z 1. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy 
sprzedaży wysyłkowej lub internet. Asortyment 
sprzedaży - koszulki, kubki, książki, filmy DVD, 
płyty CD, smycze, wlepki  i inne. Organizacja 
posiada sklepik internetowy, w którym 
sprzedaje systemem zamówień przez internet 
ten drobny asortyment towarów. Towary są 
nabywane lub otrzymywane w ramach 
darowizn. Do cen doliczana jest prowizja oraz 
koszt wysyłki towarów. Towar – po wpłynięciu 
na konto zapłaty -  dostarczany jest drogą 
pocztową lub za pośrednictwem kuriera.

47.99.Z 2. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona 
poza siecią sklepową, straganami i 
targowiskami. Asortyment sprzedaży - koszulki, 
kubki, książki, filmy DVD, płyty CD, smycze, 
wlepki  i inne. Organizacja podczas 
prowadzonych różnych imprez i wydarzeń o 
charakterze kulturalnym lub edukacyjnym 
prowadzi sprzedaż detaliczną wyżej 
wymienionego asortymentu. Towary są 
nabywane lub otrzymywane w ramach 
darowizn. Do cen doliczana jest prowizja. 
Przychody z tego tytułu ewidencjonowane są w 
raportach kasowych, prowadzonych odrębnie 
dla celów działalności gospodarczej.

96.09.Z 3. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej 
niesklasyfikowana. Przedmiotem działalności 
organizacji jest przede wszystkim: organizacja 
wystaw edukacyjnych i historycznych, działania 
edukacyjne – np. lekcje w szkołach, inscenizacje 
historyczne dla dzieci i młodzieży, organizacja 
rekonstrukcji historycznych i inscenizacji 
teatralnych, organizacja obchodów świąt 
narodowych, państwowych i kombatanckich i 
wiele innych. Na poczet wydatków związanych z 
organizacją tego rodzaju wydarzeń i 
przedsięwzięć wystawiane są rachunki i 
pobierane opłaty.
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 2,467,543.89 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,442,769.91 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 24,773.96 zł

d) Przychody finansowe 0.02 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

53,560.68 zł

1,123,491.00 zł

58,000.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1,175,142.25 zł

0.00 zł

105,372.52 zł

75,000.00 zł

994,769.73 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 24,773.98 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 32,575.98 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1 Pobyt Kombatantów AK z Kresów w Ojczyźnie 7,683.85 zł

2 Remont kwater i cmentarzy na Wileńszczyźnie - Dubicze i Gumba 5,417.55 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 32,575.98 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,235,051.68 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -57,040.40 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 18,876.91 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2,529,815.89 zł 32,575.98 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

2,499,810.31 zł 32,575.98 zł

0.00 zł 0.00 zł

5,897.05 zł

3,226.57 zł

20,881.96 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

3 Pobyt polskich dzieci z Białorusi nad Bałtykiem 16,353.90 zł

4 Dofinansowanie pobytu polskich dzieci z Białorusi i Litwy w Krakowie 3,120.68 zł

1 Kombatanci na Kresach 7,683.85 zł

2 Miejsca pamięci 5,417.55 zł

3 Edukacja 19,474.58 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 18,876.91 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

3,586.61 zł

1,408.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

54.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

119.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 295,391.73 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 295,391.73 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

295,391.73 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 295,391.73 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

9,904.87 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

14,711.11 zł

27.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

19.00 osób

8.00 osób

68.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

46.00 osób

22.00 osób
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

15,400.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

Wynagrodzenia maksymalne wykazane w pozycjach 8 i 11 
dotyczą zawarcia w jednym miesiącu kilku umów o dzieło 
m.in. na prowadzenie cyklów warsztatów.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Bohaterowie Naszej 
Wolności. Cykl działań na 
rzecz wrocławskiego 
środowiska Kombatanckiego

Celem projektu było 
wzmacnianie postaw 
patriotycznych młodzieży oraz 
opieka w różnych obszarach 
nad Kombatantami i 
organizacjami kombatanckimi. 
Projekt objął całoroczną opiekę 
nad organizacjami 
Kombatanckimi działającymi we 
Wrocławiu. Pomoc dotyczyła 
obszarów: organizacyjnego, 
wydawniczego, organizacji 
wolontariatu, spotkań 
edukacyjnych itp. 
Beneficjentami projektu byli 
Kombatanci z różnych 
organizacji 
niepodległościowych.

Gmina Wrocław 20,000.00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

10,000.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

2 NASI BOHATEROWIE. 
Cykl działań na rzecz 
wrocławskiego środowiska 
kombatanckiego – jesień 
2014.

Głównym celem projektu była 
integracja środowiska 
Kombatanckiego we 
Wrocławiu.
Projekt miał na celu organizację 
spotkań środowiska 
Kombatanckiego we 
Wrocławiu:
- z okazji rocznicy powstania 
Polskiego Państwa 
Podziemnego, 
- spotkania wigilijnego dla 
Weteranów AK, NSZ i 
Jaworzniaków mieszkających 
we Wrocławiu – zrzeszonych w 
dolnośląskich Oddziałach 
organizacji kombatanckich.

Gmina Wrocław 28,000.00 zł

3 Bieg Niezłomnych - w 
hołdzie Żołnierzom 
Wyklętym

Zakładano następujące cele: 
- Popularyzacja i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej, sportu i biegania, jako 
najprostszej formy aktywności 
ruchowej. 
- Upowszechnianie pamięci i 
wiedzy o Żołnierzach 
Wyklętych, poprzez 
przygotowanie materiałów 
informacyjnych i promocyjnych 
projektu, imprezy towarzyszące 
biegowi, udział Kombatantów w 
wydarzeniach itd. 
- Upowszechnianie pożądanych 
postaw patriotycznych i 
obywatelskich, zwłaszcza wśród 
dzieci i młodzieży.
- Promocja wolontariatu.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

10,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Polski III sektor w Europie 
wschodniej

Projekt obejmował cykl 
warsztatów szkoleniowych, dla 
działaczy polskich organizacji 
pozarządowych z Litwy, 
Ukrainy, Rumunii, Mołdawii i 
Naddniestrza. Warsztaty 
dotyczył zarządzania oraz 
realizowania projektami z 
różnych dziedzin. W 
warsztatach wzięła udział grupa 
35 osób. Projekt zakończy się 
międzynarodową konferencją 
Polskiego III Sektora w Europie 
środkowej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 100,000.00 zł
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2 Festiwal Talentów Projekt obejmował cykl 
festiwali sztuki polonijnej w 
krajach Europy wschodniej. 
Kolejne festiwale odbywały się 
w Rumunii, na Litwie i na 
Podkarpaciu. W ramach 
festiwali odbyły się koncerty, 
warsztaty rzeźbiarskie, 
malarskie i rękodzielnicze, 
debaty artystyczne, wieczory 
poezji, prezentacje regionalnej 
kuchni i wiele innych imprez.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 190,000.00 zł

3 Akademia Zarządzania dla 
Rejonu Solecznickiego

Projekt obejmował cykl szkoleń, 
warsztatów i wizyt studyjnych 
dla przedstawicieli samorządu 
Rejonu Solecznickiego na 
Litwie. W projekcie wzięło 
udział 80 samorządowców, 
pracowników administracji oraz 
pracowników wydziału kultury 
Rejonu. Szkolenia i warsztaty 
dotyczyły zagadnień związanych 
z prowadzeniem projektów, 
doskonaleniem umiejętności 
interpersonalnych, lepszej 
współpracy samorządu z 
lokalną społecznością. W 
ramach wizyt studyjnych 
uczestnicy projektu odwiedzili 
Gdańsk i Kraków.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 200,000.00 zł

4 Ocalić od zapomnienia… W ramach projektu zostały 
skatalogowane i 
zdigitalizowane zbiory 
muzealne Rejonu 
Solecznickiego na Litwie. 
Efektem projektu było 
powstanie w przestrzeni 
wirtualnej Muzeów Ziemi 
Solecznickiej. Projekt objął 
zbiory Muzeum malarstwa 
Anny Krepsztul w Taboryszkach, 
Muzeum w Turgielach – 
zawierające eksponaty 
dotyczące Republiki 
Pawłowskiej oraz Republiki 
Partyzanckiej w Turgielach, a 
także zbiory w Białej Wace 
dotyczące dziedzictwa 
kulturowego Puszczy 
Rudnickiej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 70,000.00 zł
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5 Dom Polski Wołodyjowski w 
Raszkowie

Projekt zakładał pomoc w 
rozpoczęciu działalności dla 
Domu Polskiego 
„Wołodyjowski” w Raszkowie - 
w Naddniestrzu. W ramach 
projektu odbyły się prace 
inwestycyjno-remontowe:  na 
polskim cmentarzu w 
Raszkowie oraz wokół Domu 
Polskiego, ale przede wszystkim 
pomoc w organizacji 
całorocznej działalności 
kulturalnej, edukacyjnej i 
wydawniczej Domu. W ramach 
działań odbyły się spotkania, 
obchody świąt, wydanie 
albumu i kalendarzy, występy 
zespołów, koncerty, działania 
integrujące polską społeczność.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 120,000.00 zł

6 Szkoła Młodzieżowych 
Liderów Europy Wschodniej

Projekt zakładał realizację 14-
dniowego warsztatu 
umiejętności liderskich dla 
młodych Polaków z krajów 
Europy środkowej. Wzięło w 
nim udział 80 młodych 
uczestników z Polski, Litwy, 
Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, 
Rumunii i Naddniestrza. Oprócz 
szkoleń, warsztatów i wizyt 
studyjnych dla uczestników 
przygotowano atrakcyjny 
program integracyjny i 
krajoznawczy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 146,400.00 zł

7 Nauczyciel - przewodnik do 
polskości. Doskonalenie 
nauczycieli szkół polskich w 
Rejonie Solecznickim na 
Litwie.

Projekt zakładał całoroczny cykl 
zajęć doskonalących dla 
nauczycieli i dyrektorów 
polskich placówek oświatowych 
w Rejonie Solecznickim na 
Litwie. Uczestnikami byli 
nauczyciele przedmiotów 
humanistycznych i 
przyrodniczych oraz dyrektorzy 
placówek. Łączna ilość 
beneficjentów projektu – 144 
osoby. W ramach projektu 
odbyły się szkolenia 
psychologiczne, szkolenia 
metodyczne, wizyty studyjne w 
Polsce. Uczestnicy odwiedzili 
Kraków i Warszawę.

Ministerstwo Edukacji Narodowej 202,091.00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

8 Letnia szkoła młodych 
liderów Polonii

W ramach projektu Ojczyznę 
odwiedziła grupa 15 młodych 
Polaków z Iwieńca na Białorusi. 
Wraz ze swoimi rówieśnikami z 
Polski wzięli oni udział w 
warsztatach dotyczących 
aktywizacji do działania w 
organizacjach pozarządowych, 
doskonaleniu umiejętności 
prowadzenia i zarządzania 
projektami, cech liderskich i 
umiejętności 
interpersonalnych. Oprócz tego 
uczestnicy projektu realizowali 
program turystyczny i 
krajoznawczy. Projekt odbył się 
w Gdańsku.

Ministerstwo Edukacji Narodowej 50,000.00 zł

9 Przyjazd Kombatantów z 
Litwy, Białorusi i Ukrainy do 
Ojczyzny

W ramach projektu grupa 45 
Kombatantów z Kresów oraz Ich 
opiekunów odwiedziła 
Ojczyznę. W ramach pobytu 
Kombatanci mieli zapewnione 
podstawowe badania lekarskie i 
zakup lekarstw. Goście wzięli 
udział w uroczystościach 
państwowych i wojskowych 
oraz mieli zapewniony 
atrakcyjny program 
krajoznawczy.

Ministerstwo Obrony Narodowej 30,000.00 zł

10 Organizacja XV Zjazdu Klubu 
pod Baobabem

Projekt przewidywał 
organizację Zjazdu 
Stowarzyszenia Klub pod 
Baobabem – skupiającego 
Sybiraków-Afrykańczyków, czyli 
tych z grona Sybiraków – 
głównie dzieci i sierot, którzy z 
Armią gen. Andersa opuścili 
Związek Sowiecki i różnymi 
drogami znaleźli się w polskich 
osiedlach w brytyjskich 
koloniach w Afryce. 
Stowarzyszenie ma członków na 
całym świecie i organizuje 
doroczne spotkania we 
Wrocławiu. W ramach projektu 
odbyły się 3-dniowe obrady 
oraz program integracyjny i 
krajoznawczy.

Urząd do Spraw Kombatantów i 
Osób Represjonowanych

15,000.00 zł
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Ilona Gosiewska Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1
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