samoStanowienie
GRUPA POLITYCZNA 'SAMOSTANOWIENIE'
ROZSTRZYGNIĘCIA KOŃCOWE
Wobec likwidacji Grupy Politycznej 'Samostanowienie' w następujący
sposób dysponujemy jej dorobkiem:
l/. Nieregularny kwartalnik polityczny 'Samostanowienie' ukazywał się
od początku roku 1985 do wiosny 1989 r. jako czasopismo
pozacenzuralne, razem 9 numerów. W skład redakcji, ostatnio czteroosobowej, wchodzili: Stanisław Plewako /'Jan Proskura'/, Tomasz
Borkowski, Jacek Borkowicz, Jolanta Kozak. Charakterystyczną
winietkę tytułową projektował artysta grafik Marek Piątkowski.
Kwartalnik ulega likwidacji i prawa kontynuacji nie przyznajemy.
Prawa autorskie w stosunku do dotychczas wydanych numerów
przyznajemy Partii Konserwatywnej, a w części dotyczącej stosunków
narodowościowych także Fundacji 'Samostanowienie'.
2/.Akt założycielski Fundacji Wspierającej Oświatę Polską za Granicą
'Samostanowienie' podpisany został, wobec ułomności przepisów
prawnych, przez czterech upoważnionych członków Zespołu Politycznego
'Samostanowienie'. W 1990r. Fundacja nabyła osobowość prawną i
rozwija działalność wspomagając polskie przedsięwzięcia oświatowe w
krajach ościennych. Zgodnie z art.13 Statutu Fundacji niniejszym
przekazujemy wszelkie uprawnienia założyciela Radzie Nadzorczej
Fundacji. Jednocześnie czynimy Fundację jedynym sukcesorem
charakterystycznej winiety 'Samostanowienia', bez prawa dalszego
przekazania tej nazwy innym podmiotom.
Wyposażamy Radę Nadzorczą w osobny fundusz na cele własne, nie
mieszczące się w ramach prac bieżących Zarządu Fundacji, tj.
przeznaczony na poszerzenie strukturalne działalności Fundacji o
Radę Naukową
3/.Agencja Wschodnia ukazywała się w postaci pozacenzuralnego
biuletynu powielanego /14 numerów/, ukazującego się od połowy
kwietnia 1989 r. do wiosny 1990 r. /ostatnie 10 numerów w rytmie
dwutygodniowym/. Zawierała informacje z sąsiednich krajów: Litwy,
Białorusi i Ukrainy, z wyodrębnionym działem informacji o Polakach
na tych obszarach. Dostarczana była do redakcji czasopism polskich
krajowych i emigracyjnych na 4 kontynentach. Redaktorem naczelnym
wszystkich numerów był Jacek Borkowicz, dyrektorem próbującej się
komercjalizować firmy od połowy grudnia 1989r. był Michał Lauk. W
skład redakcji w różnym czasie wchodzili: Jacek Borkowicz, Barbara
Ciok, Andrzej Łomanowski, Tomasz Borkowski, Anna Wawrzyńska,
Bronisław Komorowski. Współpracowali m.in.: Stanisław Plewako i
Michał Lauk.
Prawo kontynuowania działalności Agencji wraz z wszelkimi prawami do
dotychczasowego dorobku przekazujemy Partii Konserwatywnej
pod warunkami: l/wznowienia w ciągu roku działalności Agencji
2/zaproszenia do Rady Nadzorczej każdego z sześciu członków Zespołu
Politycznego 'Samostanowienie'. W przypadku niedotrzymania rocznego
terminu prawo decyzji przechodzi na Radę Nadzorczą Fundacji
'Samostanowienie'.
Warszawa, 24 maja 1990 r.
Zespół Polityczny

