Sprawozdanie merytoryczne
z działalności fundacji
Nowoczesna Polska
za 2021 rok

WSTĘP
15 lat temu powstały Wolne Lektury. Na wiosnę zaczęliśmy spotykać się w niewielkim gronie
znajomych i rozmawiać na abstrakcyjny temat - jak stworzyć idealną bibliotekę internetową. W
grupie inicjującej projekt byli Krzysiek Urbański, Szymon Błaszczyk, Paweł Dudzik, Darek
Gałecki, Ola Sekuła, Staś Małolepszy i wiele, wiele innych osób, które w ten czy inny sposób są
z nami do dziś. We wrześniu tego samego roku uruchomiliśmy bibliotekę. Mieliśmy jedynie niecałe
100 najważniejszych lektur szkolnych, ale bardzo dobrze przygotowanych technicznie
i merytorycznie. Chcieliśmy zdążyć na 1 września, ale się nie udało. Ostatecznie wystartowaliśmy
17 września, wysłaliśmy kilka e-maili do prasy, a następnego dnia biblioteka padła, serwer nie
wytrzymał kilkudziesięciu tysięcy użytkowników naraz. Usługi udało się przywrócić trzy dni
później.
Fundacja Nowoczesna Polska przeszła długą drogę przez te 15 lat. Byliśmy w awangardzie
myślenia o urządzaniu internetu. Uruchamialiśmy nowe projekty, niektóre z wielkim sukcesem, jak
nasz pionierski program edukacji medialnej. Niektóre nasze projektu sukcesami nie były, ale jak się
robi innowację, to trzeba być także przygotowanym na niepowodzenia. Za każdym razem
uczyliśmy się nowych rzeczy, budowaliśmy przyjaźnie, musieliśmy zastanawiać się, co jest warte
naszego zaangażowania i gdzie potrzebna jest nasza energia.
Cztery lata temu podjęliśmy ważną decyzję: postanowiliśmy zlikwidować wszelkie zaangażowanie
w sprawy inne niż biblioteka Wolne Lektury i skupić się na tym jednym projekcie. Pomogliście
nam w tym Wy, nasi czytelnicy i przyjaciele, wspierając nas darowiznami. Dzisiaj wspiera nas
regularną, comiesięczną darowizną 553 osoby, a wasze darowizny stanowią najważniejsze źródło
naszych przychodów. Dziękujemy! Decyzja o skoncentrowaniu się na bibliotece pozwoliła wdrożyć
dużo zmian w samym serwisie i przyspieszyć tempo publikacji kolejnych utworów. Dzięki temu
kiedy wybuchła pandemia mogliśmy przystąpić do najważniejszego zadania, jakie postawiła przed
nami rzeczywistość: zapewnienia darmowego dostępu do lektur szkolnych wszystkim polskim
dzieciom.
Ten proces transformacji Fundacji zakończymy w tym roku symboliczną zmianą: pożegnamy się
z nazwą Nowoczesna Polska, i dalej będziemy działać jako fundacja Wolne Lektury. Trzymajcie za
nas kciuki!

Paulina Choromańska
Wiceprezeska Zarządu

Jarosław Lipszyc
Prezes Zarządu

W 2021 roku wpływy z 1% podatków przeznaczone przez Darczyńców na rzecz naszej statutowej
działalności wyniosły 43 083,16 zł.
Dzięki temu wsparciu mogliśmy wykupić prawa autorskie i uwolnić kilka tytułów. Do dzieciaków
trafiły dwie brakujące lektury szkolne: „Doktor Dollitle i jego zwierzęta” (tłum. Jarek Westermark)
oraz „Kopciuszek” (tłum. Oskar Hedemann). I na tym nie koniec! Dla starszych czytelniczek
i czytelników przygotowaliśmy nowe tłumaczenie „Inwazji jaszczurów” Karela Čapka (tłum. Jacek
Illg), opowiadanie Zośki Papużanki „Pan Parasol”. Zdigitalizowaliśmy i uwspółcześniliśmy także
klasyczną powieść kryminalną o przygodach Arsena Lupina - „Wydrążona iglica” Maurice’a
Leblanca. Wszystko po to, żeby w trudnym czasie pandemii dać czytelnikom i czytelniczkom
chwilę relaksu z dobrą literaturą. Dziękujemy, że jesteście z nami!
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Część I – Podstawowe informacje o Fundacji
NAZWA FUNDACJI: Nowoczesna Polska
SIEDZIBA: ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125, 00-514 Warszawa
DATA WPISU DO KRS: 06.12.2001 r.
Nr KRS: 0000070056
REGON: 017423865
Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego w dniu 18 listopada 2004 roku na
podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy, XIX Wydziału Gospodarczego
KRS w Warszawie.
ZARZĄD FUNDACJI:
Prezes Zarządu: Jarosław Lipszyc
Wiceprezeska Zarządu: Paulina Choromańska
CELE STATUTOWE FUNDACJI:
 promocja i ochrona wolności korzystania z dóbr kultury;
 upowszechnianie i wspieranie nowoczesnych metod edukacji;
 promocja i ochrona praw i wolności obywatelskich;
 prowadzenie działalności charytatywnej.
Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność statutową.

Część II – Działania merytoryczne prowadzone w 2021 r.
W 2021 roku cele statutowe realizowaliśmy poprzez działania w trzech obszarach tematycznych:
1. BIBLIOTEKA INTERNETOWA WOLNE LEKTURY
Prowadzimy jedną z najpopularniejszych w Polsce darmowych
bibliotek internetowych wolnelektury.pl. Znajduje się w niej
ponad 6100 utworów literackich z domeny publicznej i na
wolnych licencjach, również w formie audiobooków oraz
w formacie DAISY (dla osób niewidomych lub niedowidzących), a także 400 reprodukcji dzieł
sztuki. W 2021 roku z zasobów biblioteki skorzystało 8,13 mln unikalnych użytkowników.
Z udostępnionych zasobów można korzystać za pośrednictwem strony internetowej oraz poprzez
bezpłatną aplikację mobilną. Umożliwia ona bezpośredni i wygodny dostęp do zasobów biblioteki
na urządzeniach mobilnych. Aplikacja dostępna jest na systemy Android oraz iOS. Strona
internetowa jest również dostosowana do używania na urządzeniach mobilnych. Ponadto tworzymy
innowacyjne narzędzia techniczne do digitalizacji i udostępniania tekstów literackich w różnych
formatach: XML, HTML, PDF, MOBI, EPUB, FB2, a także za pomocą aplikacji mobilnych,
katalogu OPDS, protokołu OAI-PMH i otwartego API. Wszystkie narzędzia udostępniamy jako
wolne oprogramowanie na warunkach licencji GNU AGPL.
2. EDUKACJA MEDIALNA
Celem programu jest kształcenie świadomych użytkowników
mediów. Wierzymy, że umiejętności wyszukiwania i krytycznej
oceny informacji, a także zdolności bezpiecznego i kreatywnego
korzystania z mediów odgrywają kluczową rolę w budowaniu
społeczeństwa informacyjnego. Tworzymy materiały edukacyjne publikowane w serwisie
edukacjamedialna.edu.pl, szkolimy trenerów edukacji medialnej i cyfrowej, a także pomagamy
wdrażać programy edukacji medialnej w szkołach i instytucjach kultury.
3. PRZYSZŁOŚĆ PRAWA AUTORSKIEGO – PRAWO
KULTURY
Pomagamy zrozumieć prawo autorskie i zasady stosowania
wolnych licencji, utrzymujemy bazę bezpłatnych porad
prawnoautorskich. Prowadzimy szkolenia dla organizacji pozarządowych, instytucji publicznych,
przedsiębiorstw oraz środowisk artystycznych i akademickich. Organizując cykliczną
międzynarodową konferencję CopyCamp, umożliwiamy przedstawienie różnych punktów widzenia
dotyczących problematyki prawa autorskiego. Staramy się poszerzyć świadomość praw i wolności,
jakie daje obywatelom i obywatelkom obowiązująca w Polsce ustawa o prawie autorskim.
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Biblioteka internetowa Wolne Lektury
W 2021 roku zrealizowaliśmy 4 projekty finansowane ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz M. St. Warszawy.
PROJEKT: Wolne Lektury – biblioteka dla wszystkich
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
CZAS REALIZACJI: 01.01.2020-31.12.2022 (II rok realizacji projektu wieloletniego)
KWOTA DOTACJI W 2021 r.: 140 869,67 PLN
Najważniejszym elementem projektu w 2021 roku było powiększenie zasobów biblioteki Wolne
Lektury o 18 pozycji w ramach „Biblioteczki polonisty” oraz „Biblioteczki filozoficznej”:
a) Biblioteczka polonisty
1. Helena Mniszkówna, „Trędowata”,
2. Lucjan Rydel, „Betlejem polskie”,
3. Stanisław Przybyszewski, „Moi współcześni”,
4. Jerzy Żuławski, „Miasta umarłe”,
5. Jędrzej Kitowicz, „Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III”,
6. Taras Szewczenko, „Kobziarz” (tłum. W. Syrokomla),
7. Roman Dyboski, „Milton i jego wiek”,
8. Zygmunt Krasiński, „Agaj-Han”,
9. Zygmunt Krasiński, „Psalmy przyszłości”,
10. Maurice Maeterlinck, „Joyzella” (tłum. A.L.).
b) Biblioteczka filozoficzna
1. Platon, „Fileb” (tłum. W. Witwicki),
2. Platon, „Gorgiasz” (tłum. W. Witwicki),
3. Friedrich Nietzsche, „Zmierzch bożyszcz”
(tłum. S. Wyrzykowski),
4. Marian Zdziechowski, „W obliczu końca”,
5. Søren Kierkegaard, „Wybór pism”
(tłum. M. Bienenstock),
6. Jean Jacques Rousseau, „Uwagi o rządzie Polski”
(tłum. M. Starzewski),
7. Stanisław Ignacy Witkiewicz, „Pojęcia i twierdzenia
implikowane przez pojęcia istnienia”,
8. Juliusz Słowacki, „Pisma mistyczne”.
Partnerem tej części projektu jest Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu.
W ramach zadania zrealizowaliśmy też działania skierowane do najmłodszych czytelników –
pozyskaliśmy prawa autorskie do 4 tomików poetyckich dla dzieci współczesnych autorów
i autorek: „Nochal czarodziej” Agnieszki Wolny-Hamkało, „Tyle rzeczy niezwykłych” Juliana
Kornhausera, „Żółw Wiercipięta i inne zwierzęta” Agnieszki Frączek, „Czy pisarzom burczy
w brzuchu?” Pawła Beręsewicza. Ebooki zostały udostępnione w ramach kolekcji „Literatura dla
dzieci i młodzieży”.

W listopadzie 2021 roku zorganizowaliśmy kolejną edycję wydarzenia Wolne Lektury FEST. Ze
względu na pandemię Covid-19 odbyło się ono online. Wydarzenie zostało podzielone na dwie
części:
• 23 listopada 2021 roku odbyła się debata online „Byliśmy głupi 2.0. - czy internet dało się
urządzić lepiej? 10 lat po ACTA”. Spotkanie była transmitowana na YouTube z możliwością
zadawania pytań oraz dzielenia się refleksjami przez uczestników. Każdy z zaproszonych
ekspertów przygotował kilkuminutowe wystąpienie, a następnie zaproszeni goście
dyskutowali na temat protestów przeciw ACTA oraz ich wpływu na dzisiejszy internet.
Swoimi przemyśleniami na temat wydarzeń z 2011 i 2012 roku podzielili się następujący
eksperci: Michał Boni, Katarzyna Szymielewicz, Marcin Olender, Radosław Czajka, Maria
Świetlik, Jarosław Lipszyc, Ryszard Woźniak, Józef Halbersztadt, Zbigniew Łukasiak,
Władysław Majewski, Krzysztof Izdebski, Adam Bodnar, Konrad Gliściński. Debatę na
żywo obejrzało 94 widzów, a do końca roku 2021 nagranie zostało wyświetlone ponad 500
razy.

•

15 grudnia 2021 odbył się warsztat „Nauka podczas pandemii i co dalej? Jak wykorzystać
narzędzia i materiały w codziennej pracy online i offline". Został on przeprowadzony przez
dra Macieja Dowgiela i Małgorzatę Bazan, ekspertów w dziedzinie edukacji medialnej
i cyfrowej, oraz Aleksandrę Kopeć-Gryz, redaktorkę techniczną Wolnych Lektur, która
przybliżyła uczestnikom domenę publiczną oraz przedstawiła sylwetki autorów, których
twórczość znalazła się w domenie publicznej 1 stycznia 2022 roku. Do udziału w warsztacie
zaprosiliśmy wszystkich, wykorzystujących zasoby cyfrowe internetu w swojej codziennej
pracy, a w szczególności nauczycieli, bibliotekarzy, edukatorów, animatorów kultury,
pracowników sektora kultury i organizacji pozarządowych.

PROJEKT: Literatura wobec rzeczywistości – nowe kolekcje na Wolnych Lekturach
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
CZAS REALIZACJI: 01.01.2021-31.12.2023 (I rok realizacji projektu wieloletniego)
KWOTA DOTACJI W 2021 r.: 143 558,00 PLN
W ramach realizacji zadania została stworzona nowa kolekcja na stronie wolnelektury.pl - „Podróż
do rzeczywistości”, w której zamieściliśmy 20 książek, pochodzących z domeny publicznej. Lista
tytułów do publikacji powstała dzięki współpracy z ekspertem drem hab. Przemysławem
Pietrzakiem z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz partnerem projektu,
Biblioteką Narodową.
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W 2021 opublikowaliśmy następujące tytuły:
1. Halina Krahelska, „Polski strajk”,
2. Henryk Sienkiewicz, „Listy z Afryki”,
3. Tytus Chałubiński, „Sześć dni w Tatrach”,
4. Urke Nachalnik, „Życiorys własny przestępcy”,
5. Maria Ratuld-Rakowska, „Podróż Polki do Persji”,
6. Stefan Szolc-Rogoziński, „Żegluga wzdłuż brzegów zachodniej Afryki na lugrze ŁucjaMałgorzata 1882–1883”,
7. Stefan Brzozowski, „Pamiętnik”,
8. Stefan Brzozowski, „List otwarty”,
9. Adolf Dygasiński, „Listy z Brazylii”,
10. Aleksander Fredro, „Trzy po trzy”,
11. Artur Gruszecki, „W kraju palm i słońca”,
12. Cezary Jellenta, „Wielki zmierzch”,
13. Ksawery Pruszyński, „W czerwonej Hiszpanii”,
14. Zbigniew Uniłowski, „Żyto w dżungli”,
15. Halina Górska, „Chłopcy z ulic miasta”,
16. Ksawery Pruszyński, „Droga wiodła przez Narwik”,
17. Jan Słomka, „Pamiętniki włościanina”,
18. Zbigniew Uniłowski, „Pamiętnik morski”,
19. Antoni Sobański, „Cywil w Berlinie”,
20.Ksenofont, „Wyprawa Cyrusa (Anabaza)” (tłum. A. Rapaport).
Drugim elementem zadania było uzupełnienie kolekcji „Literatura dla dzieci i młodzieży”
o 5 nowych książek i 5 audiobooków. Na Wolnych Lekturach znalazły się następujące tytuły
w formie do czytania i do słuchania:
1. Charles Dickens, „Opowieść wigilijna” (tłum. nieznany),
2. Robert Louis Stevenson, „Doktor Jekyll i pan Hyde” (tłum. Bertold Merwin),
3. Jan Grabowski, „Finek”,
4. Halina Górska, „O księciu Gotfrydzie, Rycerzu Gwiazdy Wigilijnej”,
5. Louisa May Alcott, „Małe kobietki” (tłum. Zofia Grabowska).

W 2021 przeprowadziliśmy prace IT związane z modernizacją strony biblioteki
www.wolnelektury.pl. Wykonaliśmy audyt strony biblioteki pod kątem zgodności ze standardem
dostępności WCAG 2.1. Na podstawie tego audytu wdrożyliśmy wskazane poprawki, takie jak:
poprawa obsługi nawigacji za pomocą klawiatury (w tym umożliwienie zmiany języka tylko za
pomocą klawiatury), poprawa logicznej kolejności elementów strony, dodanie obsługi tzw.
skiplinków, poprawa wyróżnień klikalnych elementów posiadających focus, upewnienie się,
że strona prawidłowo reaguje na zmiany wielkości tekstu i interlinii.
Wyszukiwarka biblioteki została rozszerzona o narzędzia wyszukiwania zaawansowanego
i filtrowania wyników. Dodaliśmy funkcje wyszukiwania utworów wg dostępnego formatu (tekst,
audiobook, obraz), języka, epoki i rodzaju literackiego. Dodaliśmy także opcję wyszukiwania
tekstów posiadających format obsługujący audiobook zsynchronizowany z tekstem (popularny
dotąd DAISY lub EPUB 3 z Media Overlays), użyteczny szczególnie dla osób
z niepełnosprawnościami. W 2021 roku opublikowaliśmy 41 kolejnych utworów w tym formacie.
PROJEKT: Wolne Lektury – wolne wieczory
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
CZAS REALIZACJI: 01.01.2019-31.12.2021 (III rok realizacji projektu wieloletniego)
KWOTA DOTACJI W 2021 r.: 12 865,78 PLN

W ramach projektu w 2021 roku zorganizowaliśmy dwa spotkania literackie online oraz
promowaliśmy teksty literackie, które zostały zamówione przez fundację i po raz pierwszy
udostępnione na wolnej licencji. Podczas spotkań promowaliśmy nie tylko konkretne teksty, ale
również ideę udostępniania utworów w internecie na wolnych licencjach. Do wzięcia udziału
w przedsięwzięciu zaprosiliśmy Zośkę Papużankę oraz Jarka Westermarka, których utwór
i tłumaczenie książki zostały opublikowane w 2021 roku w bibliotece Wolne Lektury:
• „Pan Parasol” Zośki Papużanki,
• tłumaczenie książki „Doktor Dollitle i jego zwierzęta” Hugh Lofftinga wykonane przez
Jarka Westermarka.
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•

Spotkanie z Zośką Papużanką poprowadził Jarosław
Lipszyc, a wzięła w nim również udział Maria
Świetlik, dyrektorka ds rozwoju Fundacji Nowoczesna
Polska. Spotkanie z Jarkiem Westermarkiem
poprowadziła Sylwia Czubkowska, dziennikarka
SpiderWeb,
specjalizująca
się
w
nowych
technologiach, w roli gościń wystąpiły również
Paulina Choromańska, wiceprezeska Fundacji
Nowoczesna Polska, oraz dr Aleksandra Sekuła,
redaktorka naczelna Wolnych Lektur. Ze względu na
sytuację epidemiczną związaną z wirusem Sars-Cov-2
spotkania zostały zorganizowane online i można
w nich było uczestniczyć za pośrednictwem serwisu
YouTube. Nagrania z obu wydarzeń dostępne są
w serwisie YouTube:
• spotkanie
z
Zośką
Papużanką:
https://www.youtube.com/watch?v=_FwHaEU9HUo,
spotkanie
z
Jarkiem
Westermarkiem:
https://www.youtube.com/watch?
v=kJJK97Vzkpst=15s.

W trakcie spotkań uczestnicy i uczestniczki mieli możliwość zadawania pytań za pośrednictwem
chatu dostępnego w serwisie. Pytania były odczytywane przez prowadzących.
PROJEKT: Mistrzowska Szkoła Poezji Wolnych Lektur
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW: M. St. Warszawa
CZAS REALIZACJI: 01.04-31.12.2021
KWOTA DOTACJI: 35 000,00 PLN

•
•
•

W ramach projektu zrealizowaliśmy 48 godz. nagrań
wykładów Mistrzowskiej Szkoły Poezji Wolnych
Lektur.
Nagrania
zrealizowane
zostały
z uczestnictwem członków Towarzystwa Przyjaciół
Wolnych Lektur i są dostępne dla wszystkich na
platformie
YouTube:
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLrSrOSjwbRz9nmHCoi9IwqFtW83bB1R-0.
Kurs on-line rozpoczął się 13 września 2021
i zakończył 15 grudnia 2021. Do poprowadzenia
spotkań zaprosiliśmy wykładowców polonistyki oraz
praktyków — autorów i autorki:
• Justyna Bargielska — poetka, dwukrotna
laureatka
Nagrody
Literackiej
Gdynia,
zaznajomiła uczestników z warsztatem poetyckim,
prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz (Uniwersytet Łódzki) — tłumacz, poeta i krytyk literacki
poprowadził zajęcia z korespondencji słowa i obrazu na wybranych przykładach literatury
europejskiej,
prof. dr hab. Piotr Śliwiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) — zapoznał
kursantów z najważniejszymi zjawiskami literackimi w poezji XX i XXI w.,
Grzegorz Uzdański — twórca „Nowych wierszy sławnych poetów”, improwizator

•

w Resorcie Komedii, przeprowadził zajęcia z pastiszu, parodii i innych stylizacji,
dr Łukasz Żurek (Uniwersytet Warszawski) — teoretyk literatury, który właśnie obronił
doktorat na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, poprowadził zajęcia
z poetyki i analizy dzieła literackiego.

Każdy z wykładowców przeprowadził cykl spotkań (12 godz. lub 6 godz. zajęć), z których każde
trwało 60 minut, a na koniec uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań za pośrednictwem czatu.
Przeprowadzono następujące cykle spotkań:
• dr Łukasz Żurek, „Z lewej równo, z prawej poszarpane. Nauka o wierszu”,
• Grzegorz Uzdański, „Stare wiersze sławnych poetów”,
• Justyna Bargielska, „«To nie jest kiepskie bla bla, to zabije cię jak Kain Abla», czyli czemu
poezja”,
• prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz, „Wiersze do oglądania. O powinowactwach słowa obrazu”,
• prof. dr hab. Piotr Śliwiński, „poezji polskiej {...} współczesnej nie da się przelecieć
w jedną noc ole”.
PROJEKT: Stanisław Lem poleca – kolekcja fantastyki na Wolnych Lekturach
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW: Fundacja PFR
CZAS REALIZACJI: 20.01-30.06.2021
KWOTA DOTACJI: 65 715,00 PLN
Celem strategicznym projektu było uczczenie
obchodów Roku Lema poprzez kontynuację dzieła
Stanisława Lema - publikację na wolnych licencjach
i w swobodnym dostępie wyjątkowej kolekcji
książek. W ramach realizacji projektu na Wolnych
Lekturach powstała kolekcja „Stanisław Lem
poleca”, w której znalazł się wybór tekstów
ważnych dla pisarza i polecanych przez niego
młodym czytelnikom. Część z nich jest dziś
zapomniana z powodu archaicznych tłumaczeń
i niewielkiej dostępności tekstów.
W kolekcji opublikowaliśmy dzieła klasyka polskiej
literatury fantastycznej - Stefana Grabińskiego który
ukształtował w Polsce ten gatunek literacki. Znalazły się w niej także utwory zagranicznych
autorów, Fiodora Dosotjewskiego i Karela Čapka, które Lem traktował jako fundament swojej
twórczości i regularnie do nich wracał. Wszystkie e-booki oraz audiobooki zostały zamieszczone na
stronie biblioteki Wolne Lektury. Dodatkowo audiobooki zostały również udostępnione na kanale
Wolnych Lektur w serwisie YouTube.
W ramach projektu przygotowaliśmy i opublikowaliśmy 25 ebooków i i 25 audiobooków
w kolekcji „Stanisław Lem poleca” (https://wolnelektury.pl/katalog/lektury/stanislaw-lempoleca/):
1. „Wspomnienia z martwego domu” Fiodora Dostojewskiego – wznowienie tłumaczenia
Józefa Tretiaka,
2. „Klasztor i morze” Stefana Grabińskiego - powieść przedstawiciela nurtu grozy w polskiej
literaturze międzywojennej,
3. „Cień Bafometa” Stefana Grabińskiego - powieść dotychczas nieopublikowana na Wolnych
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Lekturach, uzupełniła istniejący już zbiór utworów tego autora,
4. „Biały wyrak” Stefana Grabińskiego z tomu opowiadań „Księga ognia”,
5. „Czerwona Magda” Stefana Grabińskiego z tomu opowiadań „Księga ognia”,
6. „Gebrowie” Stefana Grabińskiego z tomu opowiadań „Księga ognia”,
7. „Muzeum dusz czyśćcowych” Stefana Grabińskiego z tomu opowiadań „Księga ognia”,
8. „Pirotechnik” Stefana Grabińskiego z tomu opowiadań „Księga ognia”,
9. „Płomienne gody” Stefana Grabińskiego z tomu opowiadań „Księga ognia”,
10. „Pożarowisko” Stefana Grabińskiego z tomu opowiadań „Księga ognia”,
11. „Zemsta Żywiołaków” Stefana Grabińskiego z tomu opowiadań „Księga ognia”,
12. „Zielone Świątki” Stefana Grabińskiego z tomu opowiadań „Księga ognia”,
13. „Na tropie” Stefana Grabińskiego z tomu opowiadań „Niesamowita opowieść”,
14. „Kochanka Szamoty” Stefana Grabińskiego z tomu opowiadań „Niesamowita opowieść”,
15. „Przed drogą daleką” Stefana Grabińskiego z tomu opowiadań „Niesamowita opowieść”,
16. „Spojrzenie” Stefana Grabińskiego z tomu opowiadań „Niesamowita opowieść”,
17. „W domu Sary” Stefana Grabińskiego z tomu opowiadań „Niesamowita opowieść”,
18. „Świadek Materna” Stefana Grabińskiego z tomu opowiadań „Niesamowita opowieść”,
19. „Nietykalny” Stefana Grabińskiego z tomu opowiadań „Niesamowita opowieść”,
20. „Klątwa” z tomu opowiadań Stefana Grabińskiego „Z wyjątków. W pomrokach wiary”,
21. „Podzwonne” z tomu opowiadań Stefana Grabińskiego „Z wyjątków. W pomrokach wiary”,
22. „Pomsta ziemi” z tomu opowiadań Stefana Grabińskiego „Z wyjątków. W pomrokach
wiary”,
23. „Puszczyk” z tomu opowiadań Stefana Grabińskiego „Z wyjątków. W pomrokach wiary”,
24. „Szalona zagroda” z tomu opowiadań Stefana Grabińskiego „Z wyjątków. W pomrokach
wiary”,
25. „Wampir” z tomu opowiadań Stefana Grabińskiego „Z wyjątków. W pomrokach wiary”.
Do nagrania audiobooków zaprosiliśmy aktorki i aktorów współpracujących z Nowym Teatrem,
partnerem projektu, Bartosza Bielenię, Krzysztofa Zarzeckiego, Krzysztofa Szczepaniaka oraz
Jaśminę Polak.
Ponadto w trakcie realizacji projektu wykonaliśmy tłumaczenie książki „R.U.R.” Karela Čapka,
w której po raz pierwszy użyto słowa „robot”. Do wykonania tłumaczenia zaprosiliśmy Martynę
M. Lemańczyk, której doktorat dotyczył zagadnień związanych z czeską literaturą przedwojennej
awangardy. Dramat dostępny jest dla wszystkich na Licencji Wolnej Sztuki.
Zorganizowaliśmy również warsztaty poświęcone twórczości Lema, które miały nie tylko za
zadanie przybliżyć sylwetkę pisarza i jego twórczość, ale także zachęcić uczestników do
poznawania jego dzieł. Dlatego w trakcie warsztatów wykorzystano fragmenty utworów pisarza.
Uczestnicy i uczestniczki warsztatów tworzyli własne, fantastyczno-naukowe historie, inspirując się
twórczością Stanisława Lema. Warsztat poprowadzili dr Maciej Dowgiel i Małgorzata Bazan.
Ostatnim elementem projektu była organizacja dwóch spotkań literackich online poświęconych
pisarzowi, jego twórczości oraz inspiracjom literackim.
1. „Stanisław Lem i literatura”, 11 maja 2021 r. w Nowym Teatrze w Warszawie. Krytycy
literaccy, autorzy, znawcy twórczości Stanisława Lema, Wojciech Orliński oraz Piotr
Paziński rozmawiali o lekturach Lema. Rozmowę poprowadził Jarosław Lipszyc. Spotkanie
inaugurowało nową kolekcję utworów pt. „Stanisław Lem poleca”. Rozmowa
transmitowana była na kanale YT Wolnych Lektur oraz na profilu Nowego Teatru na
Facebooku.
Wydarzenie
na
żywo
obejrzało
ok.
410
osób.

(https://www.youtube.com/watch?v=Jr3bzVmy8Jg).
2. „Lem ukryty, Lem odkryty”, 10 czerwca 2021 w Nowym Teatrze w Warszawie. Spotkanie
wokół historyczno-kulturowych kontekstów biografii Lema i jej związkach z literaturą.
Jakie kłopoty napotykał Lem w związku ze swoim żydowskim pochodzeniem? Jak walczył
z cenzurą? Gościniami spotkania były prof. dr hab. Kamila Budrowska z Uniwersytetu w
Białymstoku, autorka tekstu o relacjach Lema z PRL-owską cenzurą, oraz dr hab. Agnieszka
Gajewska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która przygotowywała nową
biografię pisarza (opublikowana zimą 2021 r.). Moderowała je Maria Świetlik z fundacji.
Spotkanie transmitowane było na kanale YT Wolnych Lektur oraz na profilu Nowego Teatru
na
Facebooku.
Wydarzenie
na
żywo
obejrzało
ok.
410
osób.
(https://www.youtube.com/watch?v=HffV_6oyGeM&t=45s).
Dodatkowo, jako partner wydarzenia Plener Literacki, zorganizowaliśmy w warszawskim Ogrodzie
Saskim w dn. 19.06.2021 spotkanie poświęcone twórczości Karela Čapka. Naszymi gośćmi byli
tłumacze z czeskiego Martyna Lemańczyk, tłumaczka dramatu „R.U.R.”, i Jacek Illg,
przygotowujący przekład „Inwazji jaszczurów” dla Wolnych Lektur (opublikowany jesienią 2021
r.). Spotkanie poprowadził wybitny krytyk literacki i znawca fantastyki, Jan Gondowicz. Rozmowa
dotyczyła twórczości Čapka, który jest najbardziej znanym pisarzem s-f z naszego regionu. To on
wymyślił słowo „robot” i pokazał, jak fantastyka może opisywać najważniejsze problemy
polityczne.
Jeszcze więcej wolnych lektur...
Dzięki darowiznom oraz 1% przekazanym Fundacji na rozwój zasobów biblioteki Wolne Lektury
mogliśmy w 2021 r. opublikować nowe ebooki. Były to:
• Karel Čapek, „Inwazja jaszczurów” (tłumaczenie Jacek Illg),
• Maurice Leblanc, „Wydrążona iglica”,
• Hugh Lofting, „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” (tłumaczenie Jarek Westermark),
• Zośka Papużanka, „Pan Parasol”,
• Charles Perrault, „Kopciuszek” (tłumaczenie Oskar Hedemann),
• Jan Grabowski „Puc, Bursztyn i goście”,
• Antoine de Saint-Exupéry, „Mały Książę” (tłumaczenie Agata Kozak),
• Janina Pajzderska, „Wyżebrana godzina”,
• Ksawery Pruszyński, „Podróż po Polsce”,
• Horacy, „Wybrane utwory” (tłumaczenie Adam Asnyk i Marceli Motty),
• Ksawery Pruszyński, „Palestyna po raz trzeci”,
• Teodor Tripplin, „Podróż po Księżycu”,
• Pietro Arretino, „O łajdactwach męskich”,
• Mikołaj Rej, „Żywot człowieka poczciwego”,
• Jarosław Lipszyc, „Poczytalnia” i „bólion w kostce”,
• Taras Szewczenko, „Dumka (Bujny wietrze)” (tłumaczenie Marcin Roszkowski),
• Ferdynand Antoni Ossendowski, „Słoń Birara”,
• Wojciech Brzoska, „przez judasza”,
• Ksawery Pruszyński, „Sarajewo 1914, Szanghaj 1932, Gdańsk 193?”,
• Ziemowit Szczerek, „Kolejna alternatywna historia Polski”,
• „Szczęśliwy książę i inne baśnie” Oscara Wilde’a w tłumaczeniu grupy przekładu
literackiego „Book to World” przy Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
W 2021 roku kontynuowaliśmy współpracę z Mariuszem Rzepką, który prowadzi stronę
#TataMariusz, i dzięki temu opublikowaliśmy audiobooki bajek Stanisława Jachowicza: „Chory
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kotek”, „Dziecię i zegar”, „Karolek i słońce”, „Wróbelek i kurczątko”. Nagrania udostępnione
zostały na Licencji Wolnej Sztuki.
Nawiązaliśmy również współpracę z Andrzejem Petelskim, lektorem, który prowadzi stronę
www.petelski.pl. Dzięki tej współpracy opublikowaliśmy dwa nowe audiobooki: „Kopciuszek”
Charlesa Perraulta w tłumaczeniu Oskara Hedemanna, „Ropucha” Hansa Christiana Andersena
w tłumaczeniu Cecylii Niewiadomskiej. Nagrania udostępnione zostały przez lektora na Licencji
Wolnej Sztuki.
Wolne Lektury na platformie YouTube
W 2021 r. kontynuowaliśmy działanie kanału Wolnych Lektur na platformie YouTube. Głównymi
celami było dotarcie z audiobookami do nowych czytelników oraz pozyskanie środków na działanie
biblioteki. W tym okresie opublikowaliśmy na kanale 307 nowych filmów z audiobookami
z zasobów Wolnych Lektur.
Ponadto za pośrednictwem platformy prowadziliśmy spotkania literackie i dot. praw autorskich.
YouTube pozwolił nam dotrzeć do szerszej publiczności niż spotkania stacjonarne, okazał się też
przydatny w okresie obostrzeń sanitarnych, gdy część spotkań prowadziliśmy wyłącznie online lub
hybrydowo.
W ramach obchodów Roku Lema zorganizowaliśmy dwa spotkania na temat twórczości Stanisława
Lema. Oba były streamingowane dzięki współpracy z Nowym Teatrem w Warszawie:
• spotkanie z Piotrem Pazińskim i Wojciechem Orlińskim (łącznie 726 obejrzeń);
• spotkanie z prof. Kamilą Budrowską i dr hab. Agnieszką Gajewską (łącznie 785 obejrzeń).
Podczas Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie przeprowadziliśmy dyskusję z udziałem
publiczności targowej streamowaną na YouTube:
• spotkanie z Zośką Papużanką dot. znaczenia kanonu literackiego w edukacji (łącznie 307
obejrzeń).
W ramach Wolne Lektury Fest odbyły się dwa spotkania ze streamingiem we współpracy z Nowym
Teatrem w Warszawie:
• spotkanie z tłumaczem i prawnikiem Jarkiem Westermarkiem dot. przekładu „Doktora
Dolittle” (łącznie 170 obejrzeń);
• dyskusja panelowa „Byliśmy głupi 2.0 – 10 lat po protestach ACTA” z udziałem kilkunastu
zaproszonych ekspertów i uczestników protestów na temat polityk Internetu (łącznie 519
obejrzeń).
Platforma umożliwiła nam także organizację Mistrzowskiej Szkoły Poezji Wolnych Lektur
i dotarcie z wykładami wybitnych teoretyków i praktyków tego rodzaju literackiego do szerokiej
publiczności. W okresie od 13 września do 15 grudnia 2021 r. odbyliśmy zdalnie 48 spotkańwykładów (liczba obejrzeń od 84 do 679 na film).
Łącznie w 2021 roku nasze filmy zostały wyświetlone 472 tys. razy, a czas oglądania wyniósł 109
tys. godzin., co oznacza kilkukrotny wzrost w porównaniu z 2020 r. Szacunkowy przychód z reklam
umieszczanych przed, po i w trakcie filmów wyniósł 3 850 zł. Przybyło nam także 4,8 tys. nowych
subskrybentów.
Zamierzamy rozwijać dalej kanał Wolnych Lektur na YouTube: dodawać kolejne audiobooki oraz
transmitować na nim wydarzenia, takie jak spotkania autorskie czy dyskusje na temat prawa

autorskiego.
Towarzystwo Przyjaciół Wolnych Lektur
W 2021 roku rozwijaliśmy system społecznościowego wsparcia Wolnych Lektur, Towarzystwo
Przyjaciół Wolnych Lektur.
Nasi czytelnicy i czytelniczki mogą wesprzeć Wolne Lektury wybraną przez siebie kwotą.
Pozyskane w ten sposób środki przeznaczamy na dalsze prowadzenie biblioteki. Dodatkowo
z myślą o członkiniach i członkach Towarzystwa zamawiamy utwory u współczesnych polskich
pisarek i pisarzy, które następnie publikujemy jako prapremiery. W ramach podziękowania za
wsparcie darczyńcy otrzymują wcześniejszy dostęp do tych opowiadań lub innych nowości. Przy
wyborze wpłaty jednorazowej osoba otrzymuje miesięczny dostęp do prapremier. Przy wyborze
stałego wsparcia – stały (aż do anulowania płatności). Po dwóch miesiącach także te utwory były
udostępniane wszystkim czytelnikom i czytelniczkom Wolnych Lektur na Licencji Wolnej Sztuki.

W 2021 r. w ramach programu Towarzystwa ukazały się następujące utwory:
• „Kolejna alternatywna historia Polski” Ziemowita Szczerka,
• „Wydrążona iglica” Maurice’a Leblanca,
• „Pan Parasol” Zośki Papużanki,
• „O łajdactwach męskich” Pietro Aretino,
• „Doktor Dollitle i jego zwierzęta” Hugh Loftinga w tłumaczeniu Jarka Westermarka,
• „Inwazja jaszczurów” Karela Čapka w tłumaczeniu Jacka Illga,
• „Szczęśliwy książę i inne baśnie” Oscara Wilde’a w tłumaczeniu grupy przekładu
literackiego „Book to World” przy Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Zamierzamy kontynuować ten program w kolejnych latach.
Darczyńcy indywidualni
W 2021 r. prowadziliśmy działania crowdfundingowe, zachęcając indywidualnych darczyńców do
wspierania fundacji jednorazowymi lub comiesięcznymi darowiznami. Uruchomiliśmy także
program zbiórek ulicznych, polegający na zachęcaniu w kontakcie face-to-face do złożenia
pisemnej deklaracji polecenia zapłaty.
Przychód z wpłat od indywidualnych darczyńców wyniósł w 2021 r. w przybliżeniu 280 tys. zł, co
oznacza spadek o 25% w porównaniu z 2020 r. Najwięcej wpłat pozyskaliśmy dzięki płatnościom
online przez stronę Wolnych Lektur (170 tys. zł), następnie przez wpłaty na konto fundacji (43 tys.
zł) i z 1% (43 tys. zł). Pozostałe źródła darowizn to zbiórki za pośrednictwem Facebooka oraz
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zbiórki na wydanie dwóch publikacji (więcej informacji o tych zbiórkach znajduje się
w odpowiedniej sekcji sprawozdania).
W tym okresie dokonaliśmy zmian na stronie Wolnych Lektur, które pomagają nam poprawiać
skuteczność różnych form zachęty, w tym stworzyliśmy narzędzia analityczne.
Liczba stałych darczyńców pod koniec roku wynosiła 435 osób, z czego pozyskane w 2021 r. to
ponad połowa. 60% kwoty wpłat online pochodzi właśnie od osób, które zdecydowały się na
comiesięczne darowizny.
W poszukiwaniu nowych darowizn dokonaliśmy przeprojektowania plików epub i mobi, tak aby
wyświetlały w treści książki informacje i zachęty do wspierania fundacji. Rozpoczęliśmy również
pracę nad podobnymi zmianami w PDF-ach.
Z myślą o dotarciu do potencjalnych darczyńców spośród osób korzystających z czytników
ebooków przygotowaliśmy wersję strony biblioteki, ułatwiającą pobierania ebooków na te
urządzenia: eink.wolnelektury.pl. Nawiązaliśmy też kontakt z producentami tych urządzeń, jednak
ze względu na ich wcześniejsze umowy z dystrybutorami ebooków nie udało się doprowadzić do
istotnej współpracy promującej naszą obecność na tych urządzeniach.
W 2021 r. wprowadziliśmy nową formę pozyskiwania darowizn, czyli fundraising bezpośredni
poprzez deklaracje polecenia zapłaty. Odbyliśmy serię spotkań, aby lepiej poznać tę formę i wybrać
najlepszą ofertę bankową. Rozpoczęliśmy budowanie infrastruktury IT i zespołu fundraiserskiego.
Pierwsze deklaracje pozyskaliśmy w czerwcu 2021 r. podczas wydarzenia Plener Literacki
w Warszawie. Nasz zespół zachęcał do wspierania Wolnych Lektur podczas kolejnych imprez:
Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, Plener Literacki w Sopocie, Targi Książki
w Warszawie, Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie i Targi Książki w Katowicach.
Prowadziliśmy także działania na ulicach Warszawy. Łącznie pozyskaliśmy 170 poprawnie
wypełnionych deklaracji polecenia zapłaty. Będziemy kontynuować ten program w kolejnych
latach.
Zbiórki na nowe publikacje
W 2021 r. przeprowadziliśmy dwie zbiórki na nowe publikacje, obie zakończyły się sukcesem.
Pierwsza dotyczyła nowego przekładu fundamentalnej powieści Georga Orwella „Rok 1984”
(zebraliśmy 18 811,50 zł) – książka jest obecnie w tłumaczeniu, planowany czas publikacji to
połowa 2022 r.
Druga zbiórka dotyczyła digitalizacji i redakcji utworu Teodora Tripplina „Podróż po księżycu,
odbyta przez Serafina Bolińskiego”. W krótkim czasie udało się zebrać 814 zł, dzięki czemu jedna
z najwcześniejszych polskich powieści fantastyczno-naukowych już jest opublikowana na Wolnych
Lekturach w wolnym dostępie.
Monetyzacja na platformach – Legimi
Poszukując sposobów dotarcia do nowych czytelniczek i czytelników, ale także źródeł przychodu,
pozwalających na przetrwanie biblioteki, zdecydowaliśmy się na monetyzację zasobów za
pośrednictwem różnego rodzaju dystrybutorów e-booków i audiobooków. W tym celu
nawiązaliśmy współpracę z platformą Legimi, oferującą dostęp do e-booków i audiobooków za
pośrednictwem własnej strony internetowej i aplikacji. Dokonaliśmy szczegółowej analizy prawnej
przede wszystkim pod kątem kompatybilności stosowanych przez fundację wolnych licencji

z regulaminem i technologią Legimi. W wyniku tej analizy zaplanowaliśmy proces dostosowawczy,
który obejmował m.in. przelicencjonowanie starszych publikacji na Licencję Wolnej Sztuki oraz
wymianę ilustracji okładkowych na te z domeny publicznej. Przygotowaliśmy także nowe projekty
okładek dla ebooka i audiobooka, które są dostosowane do UX Legimi (okładki wyświetlane są w
aplikacji jako miniatury o wysokości ok. 3 cm).
W listopadzie ‘21 r. podpisaliśmy z Legimi umowę jako wydawca i przesłaliśmy kilka naszych
publikacji na tę platformę w celu przetestowania procesu. Ze sprzedaży w systemie
abonamentowym osiągnęliśmy w tym okresie przychód 94,50 zł.
Zamierzamy kontynuować tę współpracę oraz rozważamy wejście na inne platformy. Ze względu
na wielkość naszych zbiorów, konieczne jest rozwinięcie oprogramowania tak, aby możliwie
zautomatyzować proces wymiany okładek i przesyłania zasobów.
Współpraca z Centrum Handlowym Atrium Plejada
W 2021 r. kontynuowaliśmy współpracę z Centrum Handlowym Atrium Plejada w Bytomiu
w zakresie promocji czytelnictwa. W październiku 2018 roku w Centrum powstała Biblioteka
Multimedialna z bogatym zbiorem ebooków pochodzącym między innymi z Wolnych Lektur.
Dzięki tej współpracy odwiedzający Centrum Handlowe w 2021 r. mogli na chwilę przysiąść
w czytelni i zapoznać się z takimi książkami jak „Małe kobietki” Louisy May Alcott, „Trup
w obłokach, czyli historia maszyny latającej” Arthura Conan Doyle’a, „Małe zwierzątka” Radka
Raka, „Kamienie” Elżbiety Lipińskiej, „Na srebrnym globie” Jerzego Żuławskiego oraz z wieloma
innymi.
Współpraca z Centrum Handlowym Factory Gliwice
Pod koniec 2021 roku nawiązaliśmy współpracę
z Centrum Handlowym Factory w Gliwicach,
które na terenie obiektu otworzyło Bibliotekę
Multimedialną. Odwiedzający Centrum mogą
w trakcie zakupów zajrzeć do Biblioteki i za
pomocą kodów QR pobrać książki z Wolnych
Lektur. Wśród zaproponowanych tytułów znalazły
się między innymi „Tajemniczy ogród” Francess
Hodgson Burnett, „Wydrążona iglica” Maurice’a
Leblanca, „Państwo” Platona, „Menażeria ludzka”
Gabrieli Zapolskiej, „O centaurach” Zuzanny
Ginczanki.
Udział w wydarzeniach kulturalnych
W 2021 roku wzięliśmy udział w kilku wydarzeniach kulturalnych, podczas których promowaliśmy
Wolne Lektury oraz zachęcaliśmy uczestników do wsparcia Fundacji stałymi wpłatami za
pośrednictwem poleceń zapłaty.
W czerwcu byliśmy partnerem Pleneru Literackiego, który odbył się w ogrodzie Saskim
w Warszawie w dniach 18-20 czerwca. Podczas wydarzenia zorganizowaliśmy spotkanie
poświęcone twórczości Karela Čapka. Naszymi gośćmi byli tłumacze Martyna Lemańczyk i Jacek
Illg oraz Jan Gondowicz. W trakcie wydarzenia rozmawialiśmy też z uczestnikami, którzy
przychodzili do Ogrodu Saskiego, aby zapoznać się z ofertą wystawców i wziąć udział
w spotkaniach autorskich.
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Na początku sierpnia odwiedziliśmy Szczebrzeszyn, aby uczestniczyć w Festiwalu Stolica Języka
Polskiego i rozmawiać z uczestnikami o Wolnych Lekturach i możliwościach wsparcia projektu.
Natomiast pod koniec miesiąca uczestniczyliśmy w Literackim Sopocie (19-22 sierpnia). W trakcie
wydarzenia zorganizowaliśmy spotkanie z Zośką Papużanką, które poprowadziła Ilona Siwak
z Fundacji. Spotkanie odbyło się w Kościele ewangelickim Zbawiciela przy ul. Parkowej 6.
We wrześniu wzięliśmy udział w największych targach książki w Polsce – Warszawskich Targach
Książki, które odbyły się na Placu Defilad w Warszawie w dniach 9-12 września. W programie
wydarzenia znalazło się spotkanie „Wolne Lektury infrastrukturą krytyczną dla polskiego systemu
edukacji – raport nt. Czytelnictwa w roku pandemii”. Do rozmowy zaprosiliśmy Małgorzatę Bazan,
nauczycielkę języka polskiego oraz ekspertkę w zakresie edukacji medialnej. Rozmawiali z nią
Jarosław Lipszyc, prezes Fundacji i Maria Świetlik. Ponadto podczas Targów można było spotkać
pracowników Fundacji w zielonych koszulkach z logiem Wolnych Lektur, którzy opowiadali
o bibliotece i przedstawiali możliwość wsparcia naszych działań za pomocą polecenia zapłaty.
Październik upłynął nam natomiast pod znakiem Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.
W dniach 14-17 października można było spotkać pracowników Fundacji na dedykowanym
Wolnym Lektorom stoisku oraz w hali targowej. W programie 4-dniowego wydarzenia
zaplanowano także spotkanie z Zośką Papużanką, które zorganizowaliśmy jako Wolne Lektury.
Podczas spotkania rozmawialiśmy o literaturze i czytelnictwie w czasie pandemii, a także
poruszyliśmy temat nauczania języka polskiego oraz listy lektur szkolnych. W rozmowie wzięli
udział Jarosław Lipszyc i Maria Świetlik z Fundacji. W spotkaniu można było wziąć udział
stacjonarnie lub obejrzeć transmisję na YouTube.
Targi Książki w Katowicach były ostatnim wydarzeniem w 2021 roku, w którym uczestniczyliśmy.
Odbyły się w dniach 12-14 listopada w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Ponownie pracowników Fundacji można było spotkać w zielonych koszulkach z logiem Wolnych
Lektur. Podczas rozmów z uczestnikami wydarzenia zachęcali oni do wspierania Wolnych Lektur
za pośrednictwem poleceń zapłaty.

Edukacja medialna
W 2021 roku realizowaliśmy 2 projekty w obszarze Edukacji
medialnej, które sfinansowane zostały ze środków Komisji
Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROJEKT: Play Your Role
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW: Komisja Europejska
CZAS REALIZACJI: 01.07.2019-31.09.2021 (III rok projektu wieloletniego)
KWOTA DOTACJI W 2021 r.: 6 048,50 EUR
Ze względu na pandemię Covid-19 i wynikające z niej przesunięcia w realizacji projektu
konsorcjum partnerów wystąpiło o zgodę na wydłużenie realizacji zadania o trzy miesiące. Po
przedłożeniu stosownych wyjaśnień otrzymaliśmy zgodę na zakończenie projektu 30.09.2021, a nie
31.06.2021 jak pierwotnie zakładano.
W 2021 roku kontynuowaliśmy działania
w ramach projektu zgodnie z zapisami we
wniosku oraz umową na realizację tego
zadania. W pierwszej połowie roku
najważniejszym działaniem było stworzenie
i przeprowadzenie gry miejskiej dla uczniów
i uczennic z warszawskich szkół. Gra miejska
„Pokonaj hejt” ma na celu zwiększenie
świadomości dotyczącej mowy nienawiści
w świecie online, wskazanie aktywności,
które mogą pomóc walczyć z hejtem w sieci
i pokazanie
pozytywnych
aspektów
korzystania z Internetu i gier video. Młodzież
wciela się w dziennikarzy śledczych i
poszukuje skrytek uprzednio ukrytych przez
organizatorów gry na podstawie danych GPS (tzw. geocaching). Po odszukaniu wszystkich miejsc,
uczestnicy mogą odgadnąć hasło, dzięki któremu otrzymają dostęp do bazy informacji na temat
sposobów walki z hejtem i mową nienawiści. W czerwcu 2021 zorganizowaliśmy grę w dwóch
warszawskich parkach – Parku Saskim oraz Parku Krasińskich – w której wzięło udział 101 osób
z następujących szkół: CLVIII Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli
Czartoryskiej w Warszawie, XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Zbigniewa Herberta w Warszawie, XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Warszawie,
Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie. Po wydarzeniu scenariusz gry
miejskiej został opublikowany na stronie Fundacji do bezpłatnego wykorzystania przez
zainteresowane osoby.
W ostatnim roku realizacji projektu zostały wydane infografiki informujące o materiałach
przygotowanych w trakcie realizacji zadania, broszura o grze miejskiej oraz broszura ze
scenariuszami zajęć, wykorzystującymi gry edukacyjne przygotowane w ramach hackhatonu.
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Na zakończenie projektu została zorganizowana międzynarodowa konferencje, w której można było
wziąć udział online lub stacjonarnie w Tuluzie we Francji. Podczas konferencji przedstawione
zostały dokonania projektu oraz przeprowadzono warsztaty. Podczas wydarzenia
przeprowadziliśmy warsztat, w ramach którego przedstawiliśmy scenariusze zajęć mające
za zadanie przygotować młodych ludzi do różnego rodzaju trudnych sytuacji komunikacyjnych
związanych z jedną z najważniejszych form aktywności kulturalnej, jaką są gry komputerowe.
Warsztat poprowadzili autorzy polskich scenariuszy, Małgorzata Bazan i dr Maciej Dowgiel.
PROJEKT: Młodzi Gniewni Bezpieczni – Uniwersytet Młodzieży
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW: Unia Europejska z Europejskiego Funduszu Społecznego
CZAS REALIZACJI: 01.07.2019-31.10.2021 (III rok projektu wieloletniego)
KWOTA DOTACJI W 2021 r.: 38 404,00 PLN
Ze względu na pandemię Covid-19 i wynikające z niej problemy w realizacji warsztatów
w szkołach złożono wniosek do instytucji zarządzającej z prośbą o umożliwienie wprowadzenia
zmian w zakresie merytorycznym projektu. Po przedłożeniu stosownych wyjaśnień otrzymaliśmy
zgodę na zakończenie projektu 31.10.2021, a nie 31.06.2021 jak pierwotnie zakładano.
W pierwszej połowie 2021 przeprowadziliśmy 18 godz. warsztatów w szkołach.
W 2021 roku przygotowywaliśmy materiały do pracy asynchronicznej dla szkół, w których nie
zostały zorganizowane warsztaty. Zadaniem Fundacji było nagranie dwóch webinarów, stworzenie
infografiki oraz przygotowanie merytoryczne treści do kursu e-learningowego.

Przyszłość prawa autorskiego – Prawo Kultury
W tym obszarze w 2021 roku w dalszym ciągu
utrzymywaliśmy serwis prawokultury.pl. Na początku roku
wdrożyliśmy nowy szablon graficzny na stronie, dzięki
któremu stała się ona bardziej przejrzysta i intuicyjna dla
użytkowników. Użytkownicy strony najczęściej korzystają z części „Pierwsza pomoc w prawie
autorskim”, w której szukają odpowiedzi na swoje problemy prawno-autorskie. W serwisie
udostępniliśmy dotychczas kilkaset odpowiedzi na zadane już pytania.

Wolontariat i praktyki w fundacji Nowoczesna Polska
W roku 2021 organizowaliśmy praktyki studenckie oraz realizowaliśmy program współpracy
wolontariackiej. W związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym praktyki odbywały się
w trybie zdalnym. Praktykanci i praktykantki mieli pełną możliwość poznania specyfiki prac na
platformie redakcyjnej w zakresie redakcji technicznej oraz merytorycznej, dzięki szkoleniom
i konsultacjom online. Zostali również włączeni w zadania promocyjne, głównie związane
z aktywnością w mediach społecznościowych. Z programu praktyk w Wolnych Lekturach
skorzystało siedemnaście osób z uczelni z całej Polski.
W ramach wolontariatu z fundacją współpracowało siedem osób. Wolontariusze i wolontariuszki
pracowali przede wszystkim na platformie redakcyjnej, np. geotagując kolejne tytuły z naszych
zasobów. W ramach tych działań zostały opracowane również nowe narzędzia automatyzujące
niektóre z powtarzalnych prac w procesie redakcyjnym.
Działania wolontariackie objęły również niektóre zadania promocyjne oraz pomoc w usprawnieniu
organizacji strategii fundraisingowej fundacji.

Promocja projektów fundacji
W 2021 roku Fundacja promowała swoje działania i realizowane projekty przede wszystkim za
pośrednictwem swoich stron internetowych oraz kanałów w serwisach społecznościowych (stan na
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31.12.2021: profil Wolnych Lektur na Facebooku ponad 26 tys. obserwujących; profil Fundacji na
Facebooku – ponad 2000 obserwujących; profil na Instagramie – ponad 1600 obserwujących).
Ponadto wzięliśmy udział w kilku wydarzeniach kulturalnych (patrz. Udział w wydarzeniach
kulturalnych), aby promować Wolne Lektury i zachęcać osoby do wsparcia finansowego naszej
działalności.

Część III
Zgodnie z postanowieniem Krajowego Rejestru Sądowego z dn. 27.05.2011 r. Fundacja prowadzi
działalność gospodarczą i jest płatnikiem VAT od dn. 19.10.2011 r.
Zakres prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundacji określony jest według następujących
oznaczeń Polskiej Klasyfikacji Działalności:
a) Produkcja gier i zabawek – PKD 32.40.Z;
b) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z;
c) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami –
PKD 47.99.Z;
d) Wydawanie książek – PKD 58.11.Z;
e) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) – PKD 58.12.Z;
f) Wydawanie gazet – PKD 58.13.Z;
g) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z;
h) Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z;
i) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych – PKD 58.21.Z;
j) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z;
k) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD
59.11.Z;
l) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
– PKD 59.12.Z;
m) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD
59.13.Z;
n) Działalność związana z projekcją filmów – PKD 59.14.Z;
o) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z;
p) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z;
r) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność –
PKD 63.11.Z;
s) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z;
t) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD
63.99.Z;
u) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD
70.22.Z;
w) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B;
x) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) –
PKD 73.12.C;
y) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z;
z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z;
aa) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – PKD 85.52.Z;
ab) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B;
ac) Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z;
ad) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z;
ae) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z.

23

Część IV
W roku 2021 Zarząd podjął 2 uchwały:
Uchwała nr 1/2021 Zarządu Fundacji Nowoczesna Polska z siedzibą w Warszawie podjęta na
posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego
i finansowego za rok 2020.
Uchwała nr 2/2021 Zarządu Fundacji Nowoczesna Polska z siedzibą w Warszawie podjęta na
posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2021 w sprawie przyznania nagród pracownikom.

Część V
W 2021 roku Fundacja uzyskała przychody w wysokości 907 088,80 zł, w tym:
• z darowizn: 240 832,94 zł;
• z 1%: 43 083,16 zł zł;
• z działalności finansowej i operacyjnej: 17 341,02 zł;
• ze źródeł publicznych: 344 369,00 zł;
• w tym: z budżetu państwa: 309 369,00 zł, z jednostek samorządu terytorialnego 35 000,00
zł), z innych źródeł: 120 090,85 zł (w tym dotacje od zagranicznych organizacji);
• z odpłatnych świadczeń realizowanych przez Fundację w ramach celów statutowych
z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń: 0,00 zł.
Fundacja w 2021 r. prowadziła działalność gospodarczą i uzyskała wynik tej działalności
w wysokości 141 371,83 zł. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł wyniósł 15,59 %.

Część VI
Fundacja poniosła w 2021 r. koszty w wysokości 1 239 237,91zł, w tym:
a) na realizację celów statutowych: 454 717,20 zł w tym na administrację (czynsze, opłaty
telefoniczne, pocztowe itp.): 91 174,16 zł;
b) na działalność gospodarczą: 39 321,06 zł (koszty finansowe i operacyjne - 21 772,98 zł)

Część VII
a) W 2021 r. Fundacja zatrudniała 8 osób, w tym:
• 1 osobę na stanowisku koordynatora projektów,
• 2 osoby na stanowisku specjalisty ds. wydawniczych,
• 1 osobę na stanowisku redaktorka naczelna,
• 1 osoba na stanowisku redaktorka techniczna,
• 1 osoby na stanowisku kierownika biura, specjalisty ds. rozliczeń,
• 1 osobę na stanowisku prezesa Zarządu, oddelegowanego do pracy w charakterze
konsultanta ds. bezpieczeństwa w sieci,

• 1 osoba na stanowisku dyrektor ds. rozwoju.
b) Łączna kwota wynagrodzeń podstawowych wypłaconych przez Fundację wyniosła: 476
126,90 zł.
Łączna kwota świadczeń na rzecz pracowników, w tym składek ZUS, wyniosła: 63 634,34 zł.
W 2021 r. nie było osób zatrudnionych przez Fundację wyłącznie w działalności
gospodarczej.
c) Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego w 2021 r. łącznie
członkom zarządu i innych organów Fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą wyniosła 7 683,00 zł zł. Członkowie zarządu otrzymywali
wynagrodzenie z racji wykonywania pracy w projektach realizowanych w ramach
działalności statutowej.
d) Wydatki na wynagrodzenia z umów-zlecenia i umów o dzieło w 2021 r. wyniosły: 243
891,48 zł.
W 2021 r. nie było osób zatrudnionych przez Fundację wyłącznie w działalności
gospodarczej.
e) Fundacja w 2021 r. nie udzielała pożyczek pieniężnych.
f) Fundacja w 2021 r. nie nabyła obligacji, udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.
g) Fundacja w 2021 r. nie nabyła nieruchomości.
h) Fundacja w 2021 r. nie nabyła środków trwałych.
i) Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych wyniosły w 2021 r.:
• aktywa trwałe: 0,00 zł,
• aktywa obrotowe: 557 952,58 zł,
• aktywa razem: 557 952,58 zł,
• zobowiązania krótkoterminowe: 33 765,26 zł.

Część VIII
Fundacja zrealizowała w ramach działalności statutowej państwowe zadania zlecone na
łączną kwotę 297 297,34 zł, w tym:
a) zlecone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę
297 297,34 zł.
Wynik finansowy tej działalności wyniósł (bez kosztów administracyjnych): 0,00zł
(zwrócone dotacje uwzględnione w 2021 r.)

Część IX
Roczne zobowiązania podatkowe wynikające z działalności Fundacji w 2021 r. wyniosły:

•
•
•
•

VAT: 37 615,00 zł,
CIT: 0,00 zł,
PIT-4R: 52 047,00 zł,
PIT-8AR: 366,00 zł.

Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe:
•

VAT-7K – kwartalnie,

•

PIT-4R – rocznie,

•

PIT-8AR – rocznie,

•

oraz CIT-8 wraz z załącznikami.

