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„Dzisiaj Henryk wydreptuje ścieżki między Świętymi, dalej załatwiając dla nas Ważne 
Sprawy. Nie mam wątpliwości, że wkrótce będzie miał swój plac w Biłgoraju, ulice w War-
szawie i Radomiu, a z czasem i w innych miastach (…)  Henryk takiego uhonorowania nie 
potrzebuje, ale bardzo potrzebujemy tego my, jeśli chcemy odbudować naszą dawno roz-
bitą wspólnotę, a kolejne pokolenia kształtować tak, żeby się nie pozabijały. Na czymś 
trzeba budować. Nikt lepiej niż Henryk nie pokazał, na czym”. Katarzyna Sadło (fragment 
tekstu „Człowiek o uśmiechniętym głosie” zamieszczonego w „Plus Minus” - weekendo-
wym dodatku do Rzeczpospolitej). 

„Pamiętam wieczór u Doroty i Piotra, kiedy w ich przytulnym mieszkaniu przy bla-
sku świec słuchaliśmy historii pani Ludwiki i pana Henryka o początkach KOR-u. 
Opowiadali o tym z entuzjazmem,  wchodząc sobie wzajemnie w słowo, przytacza-
jąc najdrobniejsze szczegóły jakby to było niedawno. Zrobiło na mnie ogromne 
wrażenie, jak z porywu dobrego serca narodziło się coś wyjątkowego, zmieniające-
go życie tak wielu osób na dobre. I  tu mogłam  słuchać opowieści ludzi, którzy do-
konali niesamowitej przemiany w świecie, a pozostali życzliwi, skromni, ciepli. Jak 
dzieci, które powróciły z Nibylandii - wciąż noszące w sercu swoje szczęśliwe 
wspomnienie i skore do psot, a jednocześnie dojrzałe i wspierające innych. Pan 
Henryk, którego pamiętam, miał chłopięcy błysk w oku i dobre słowo za pazuchą”. 
Kinga Chryzantema Polubicka 

„Zapamiętamy, że ten najskromniejszy ze skromnych, najpracowitszy z pracowitych, przy-
jaźnie nastawiony do wszystkich, obdarzał nas swoją przyjaźnią. Jego przyjaźń była naj-
większym darem od losu i darem od Heńka, który traktował nas jak równych sobie. 

Każde spotkanie z nim było przeżyciem, także to ostatnie, w czerwcu na walnym Dialogu 
Społecznego. Jego wygląd zdradzał już w jakim jest stanie, lecz gdy do nas mówił, wystę-
pując na środku sali, by w charakterystyczny dla siebie sposób zobrazować to, co chciał 
nam przekazać, czynił to jak zwykle, z pełnym zapałem. W tych rozmowach schodziliśmy 
na temat KORu, by z tamtych doświadczeń czerpać inspirację. Jeszcze na tamtym, ostat-
nim spotkaniu, sypał bezbłędnie datami, nazwiskami, przykładami, nt wydarzeń sprzed 40-
50 lat, udzielając porad nt zachowania wobec różnych służb, co w końcu zawsze okazać 
się może przydatne”  Roma Aziewicz (fragment większej całości)  

Podziwiałem Henryka szczerze za jego optymistyczne i otwarte podejście do życia 
i problemów, które przynosiło. Dla Henryka nie było sprawy, której nie można było-
by przynajmniej próbować rozwiązać. W każdym problemie szukał jaśniejszych 
stron i wierzył, że nawet z przeciwnikami warto rozmawiać, żeby poszukiwać do-
brego rozwiązania. Takich ludzi jest niestety coraz mniej.  

Moja babcia mówiła zawsze, że burza to skutek kłótni aniołów z diabłami o ludzkie 
dusze. Teraz na pewno burz będzie mniej. Tomasz Schimanek 

15 sierpnia 2020 roku 

zmarł 
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Nie wiem, po prostu nie pamiętam i już sobie nie przypomnę, kiedy poznałam  (w znaczeniu 
fizycznego  spotkania) Henia i Ludkę, czy by wyrazić to z większa dozą szacunku, Ludwikę i 
Henryka Wujców. Ale wiem na pewno, że znacznie wcześniej (byłam nastolatką) dotarło do 
mnie istnienie ważnej postaci  o imieniu Henio i nazwisku (znacznie rzadziej przywoływa-
nym) Wujec. Henio to był człowiek, który stale przewijał się w rozmowach.  

Henio: zrobił lub zrobi, poszedł, był, powiedział, załatwił, zorganizował, zajmie się tym czy 
owym. Słowem wyrobiłam sobie przekonanie, że jest to ktoś niezmiernie aktywny i pracowity, 
nawet na tle tych innych bardzo aktywnych i zaangażowanych w ważną sprawę obalenia 
komuny. Później na ten obraz człowieka pracowitego nabudowała się wiedza (która oczywi-
ście potwierdziła trafność  wstępnego spostrzeżenia) i znajomość osobista, ale to już inna 
historia. Justyna Bułhak-Duriasz  

„Działalność organizacji, z którymi był związany, takich jak Klub Inteligencji Katolickiej 
(tolerowany przez autorytarne państwo), Komitet Obrony Robotników (jawnie opozy-
cyjny wobec władzy), czy w początkowym okresie NSZZ „Solidarność” – wielki ruch 
przemian społecznych, powinna być przedmiotem refleksji dzisiejszych działaczy 
społecznych z prawdziwego zdarzenia. A biografia Henryka Wujca – źródłem realny-
ch inspiracji, a nie tylko oczywistego szacunku”.  Piotr Frączak (fragment tekstu 
„Henryk Wujec (1940–2020) – biografia społecznika [Wspomnienie]” zamieszczonego 
w kwartalniku „Trzeci Sektor”.  

 24 sierpnia żegnaliśmy Go na wojskowych Powązkach 
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SPRAWOZDANIE ZA ROK 2020
I. Działania merytoryczne 

AntyUniwersytet 
Jednym z podstawowych działań Stowarzyszenia jest wspieranie Wirtualno-Latającego 
Uniwersytetu Pozarządowego, czyli AntyUniwersytetu, jako próby zainteresowania aktyw-
nych obywateli (szczególnie tych zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowy-
ch) podstawową wiedzą o teorii i tradycjach działań społecznych oraz dostarczenia im te-
matów i przestrzeni do dyskusji. W 2020 roku skupiliśmy się na odzyskiwaniu tradycji spo-
łecznikowskiej Ukazały się cztery wykłady AntyUniwersytetu pod wspólnym tytułem „Po-
przednicy dzisiejszych organizacji pozarządowych”, które są dostępne w sieci. Jest to pró-
ba podjęcia dyskusji o dzisiejszej kondycji organizacji (np. trwałości działań, organizacji 
jako miejsca praktykowania wolności, skuteczności ruchów społecznych czy roli w samo-
rządnej wspólnocie) właśnie w kontekście ich historycznych dokonań.  

Systematycznie jest też rozwijana strona muzeum.asocjacje.org, która porządkuje wiedzę 
z zakresu historii samoorganizacji.  

!
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Debata środowiskowa o uproszczeniach  
W 2020 roku członkowie SDS kontynuowali podjęty temat uproszczeń w działalności spo-
łecznej. Angażowali się, także w ramach macierzystych organizacji, w promocję filmów o 
uproszczeniach, pracowali nad przygotowaniem specjalnego projektu dotyczącego edukacji 
w zakresie uproszczeń i – w długim procesie – przygotowali projekt wzorca statutu stowa-
rzyszenia, którego wprowadzenie mogłoby znacząco uprościć i przyspieszyć rejestrację 
stowarzyszeń. Projekt tego statutu został, pod koniec roku, przekazany do szerokich kon-
sultacji społecznych.  

  

28 kwietnia wystosowaliśmy do Posłów i Senatorów RP list dotyczący rozwiązań legislacyj-
nych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Uprościć działalność społeczną i zapewnić 
instytucjonalne finansowanie organizacji pozarządowych. Podpisaliśmy się też pod kandy-
daturą Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na Rzeczniczkę Praw Obywatelskich. 

II. Działania wewnętrzne (formacyjne) 
Rozmowy on-line musiały zastąpić spotkania w realu. Miało to jednak także swoje dobre 
strony. Wielu członkom, tym spoza Warszawy, umożliwiło częstsze, bezpośrednie kontakty. 
Dyskusje dotyczyły m.in. kwestii zarządzania w organizacji, historii (w tym historii zako-
nów żeńskich), niebiznesowego modelu działania organizacji pozarządowej, idealnego sta-
tutu…  
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III. Finanse organizacji 

Rozliczenie roku 
Stowarzyszenie prowadzi, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie, uproszczoną księgowość. Przychody wyniosły 9  021,39 zł. Wydatki na działalność 
statutową to 8 663,51 zł, z czego 394,20 zł stanowiły wydatki administracyjne.  

 

Kooperatywa Pozarządowa 
Spółdzielnia Kooperatywa Pozarządowa, której Dialog jest członkiem, w minionym 2020 
roku poszerzyła swoje grono o dwie organizacje członkowskie – Fundację 3.org z Gliwic i 
Fundację Koalicja Sprawiedliwego Handlu Fairtrade Polska z Krakowa 

Stowarzyszenie Dialog Społeczny zwiększyło liczbę udziałów w SKP i aktualnie jest w posia-
daniu trzech. 

Zarząd SKP kontynuuje działalność związaną z prowadzeniem biura rachunkowego oraz 
wsparł Dialog w wydaniu publikacji. 
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Dwa terminy walnego zebrania: 18-19 styczeń (Warszawa-Węgrów)  
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Dwa terminy walnego zebrania: 14-15 maja (Brwinów-Warszawa)  
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29-31 sierpnia o zakonach we Fromborku, Tolkmicku i Elblągu  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I oczywiście wiele spotkań i rozmów „przy okazji” 
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O Stowarzyszeniu Dialog Społeczny 

Dialog Społeczny to powołane w 1999 r. stowarzyszenie, które – będąc zainteresowane kon-
dycją sektora obywatelskiego w Polsce – prowadzi działania na rzecz wzbudzenia samore-
fleksji wśród działaczy pozarządowych. Działania te kieruje zarówno do wewnątrz (dyskusje 
merytoryczne, działania integrujące), jak i na zewnątrz (AntyUniwersytet, udział w debacie 
publicznej). 

Członkowie SDS widzą działalność społeczną jako sposób zmiany świata na lepsze i chcą by 
organizacje pozarządowe stały się ważnym elementem życia społecznego, a nie tylko realiza-
torem usług publicznych. Aby takie organizacje były „proste w obsłudze” i przejrzyste w 
działaniu. Członkowie SDS  uważają więc, że: 

W trzecim sektorze potrzebne jest docenienie i wzmocnienie nurtu organizacji opiera-
jących się głównie na zaangażowaniu społecznym członków oraz działaniu finanso-
wanym ze składek członkowskich i darowizn pieniężnych lub rzeczowych przekazy-
wanych przede wszystkim przez samych społeczników.  

Dopiero w drugiej kolejności (choć w rozwoju organizacji ma to znaczenie podsta-
wowe) działania te powinny się odwoływać do  zaangażowania zaplecza społecznego 
(sympatyków, wolontariuszy), finansowania z darowizn i zbiórek publicznych.  

Oznacza to, że w organizacjach społecznych praca najemna, a także środki pozyski-
wane od podmiotów publicznych i gospodarczych (dotacje, granty) oraz wypracowy-
wane dzięki działalności gospodarczej, powinny pełnić jedynie funkcje służebne – 
stanowić dodatek do opisanych wyżej poziomów zaangażowania. 

Lista członków Stowarzyszenia w 2021 roku 

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz, Roma Aziewicz, Michał Braun, Katarzyna Bąk,  
Ewa Chromniak, Anna Cioch, Łukasz Domagała, Justyna Duriasz-Bułhak,  

Weronika Czyżewska-Waglowska, Karolina Dreszer-Smalec, Piotr Drygała, Piotr Frączak, 
Łukasz Gorczyński, Anna Kapusta, Katarzyna Kiełbiowska, Dorota Matejczyk,  

Zofia Paczóska, Tomasz Pawlik, Tomasz Pawłowski, Kinga Polubicka, Katarzyna Sadło,  
Tomasz Schimanek, Zuzanna Sobieraj, Katarzyna Stanisławowska, Adam Szulczewski,  

Agata Tomaszewska, Ludwika Wujec, Przemysław Żak.  

Zarząd: Piotr Frączak (prezes), Łukasz Gorczyński, Tomasz Pawlik, Katarzyna Stanisławowska.  

Komisja Rewizyjna: Justyna Duriasz-Bułhak (przewodnicząca), Weronika Czyżewska-Waglowska, 
Ludwika Wujec.

https://dialogspoleczny.org


