Z życia organizacji
Konsultuj kartę OP

Trwają konsultacje w sprawie treści Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych. Każdy może
się wypowiedzieć na stronie http://
konsultacje.ofop.eu , gdzie znajduje się aktualna treść karty.

Profesjonalne
doradztwo dla OP

Zapraszamy do korzystania z profesjonalnego doradztwa dla organizacji pozarządowych we wtorki.
Prosimy o wcześniejszy kontakt:
tel. 512558349. ocop.olsztyn@
gmail.com. Natomiast osoby zajmujące się w organizacji sprawami
księgowymi i finansowymi mogą
się zgłaszać we wtorki w g.17-19.
Doradztwo jest organizowane
w ramach projektu „Olsztyńskie
Centrum Organizacji Pozarządowych” dofinansowanego przez PO
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
oraz Gminę Olsztyn. Realizatorzy projektu: Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych
FIKA, Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.

Ośrodek
Prawno-Mediacyjny

Bezpłatne porady prawne dla
wszystkich w OCOP, w środy
i piątki w godzinach 11-13, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn. Kontakt mailowy fika.olsztyn@gmail.com. Ale uwaga: porady 19 i 26 maja są odwołane.
Ośrodek działa przy Fundacji Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA.

XII festyn Jesteśmy Razem

Z inicjatywy Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie 22 maja, w godz. 11-14 na Starym Mieście w Olsztynie odbędzie
się rekreacyjny XII Festyn Integracyjny „ Jesteśmy razem ”.
Głównym celem imprezy jest przybliżenie dorobku artystycznego
osób niepełnosprawnych, a także pobudzenie współpracy między
partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, służbami
społecznymi i wolontariatem. Przewidziane są występy artystyczne,
gry, zabawy, konkursy, prezentacje
twórczości osób niepełnosprawnych
oraz pokazy medycyny ratunkowej.
Każdy może pokazać swój dorobek,
ale należy najpierw powiadomić organizatorki z Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych (10-575 Olsztyn,
al. J. Piłsudskiego 7/9): Małgorzatę
Romaniuk lub Katarzynę Bieniasz.
Cd. na str. 2
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Maria Tomułowicz krajową laureatką
konkursu „Barwy Wolontariatu”
Doszły do nas wieści z Warszawy, że wyłoniono 10 krajowych laureatów konkursu
„Barwy Wolontariatu 2009”. Wśród nich znalazła się olsztynianka, Maria TOMUŁOWICZ,
radca prawny Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA.
Pani Maria jest dobrze znana osobom w potrzebie, bo udziela się
w Ośrodku Prawno-Mediacyjnym
Fundacji FIKA, w ramach którego realizowany jest projekt „Lotna
poradnia obywatelska – każdy ma
swoje prawa”. Raz w tygodniu,
w środy, dyżuruje w siedzibie
OCOP przy ul. Tarasa Szewczenki
1. Wiadomość o wyróżnieniu zaskoczyła ją, choć nie powinna – przecież w 2009 roku znalazła się w gronie nagrodzonych w wojewódzkim
konkursie „Barwy Wolontariatu”.
Zgłosiła ją FIKA.
Maria Tomułowicz, z zawodu radca
prawny, jest przykładem aktywności
totalnej, bo ma za sobą 53 lata działalności zawodowej i społecznej.
Pogadanki, odczyty, konkretne porady, większość – udzielana społecznie, za darmo. Choć przed ośmiu
laty przeszła na emeryturę, nie siedzi w domu. Niegdyś udzielała się
w Lidze Kobiet Polskich, potem
w parafii i biurze poselskim Joanny
Sosnowskiej, a od 2004 roku związała się z „Fiką”.
– W czym się specjalizuję? – krótko
się zastanawia, gdy pytam ją o zawodowe pasje. – Chyba nie ma takiej dziedziny, bo my, radcy prawni, musimy być przygotowani na
wszystko, co przyniesie życie.
A ludzkie kłopoty, zwłaszcza te rodzinne, nie da się posegregować na
lepsze i gorsze, wszystkie wymagają starannej analizy, by znaleźć wyjście z trudnej sytuacji – odpowiada.
To wyjście z trudnej sytuacji nie ogranicza się tylko do rozmów w gabinecie. Pani Maria pomaga swym petentom pisać pisma procesowe, śledzi
przebieg spraw w sądach
i u komorników, wskazuje, gdzie można udać się po dodatkową pomoc.
Maria Tomułowicz pochodzi z adwokackiego i uspołecznionego

Maria Tomułowicz wśród nagrodzonych z okazji wojewódzkich obchodów
Dnia Wolontariusza w 2009 roku.

Pani Maria na stanowisku w poradni Ośrodka Prawno-Mediacyjnego.

domu, adwokatem i doradcą LKP
była jej mama Jadwiga Kowalska, rodem z Wilna. Po studiach na
UAM w Poznaniu i śmierci mamy,
pani Maria (znajomi nazywają ją
też Danutą) przejęła w 1957 roku
jej społecznikowską schedę. Pomaganie innym jest jej pasją. Jest przy
tym bardzo skromna, nie lubi mówić o sobie, więc żeby napisać tych
kilka słów o niej sięgnąłem do jej
spisanych wspomnień. Niestety, też
są lakoniczne.

– „Mam ochotę pomagać innym. To
jest moje drugie życie, poza pracą
zawodową, rodziną, domem, no
i kotami” – napisała krótko.
Ale tacy już są prawdziwi społecznicy, którzy lubią pomagać innym
i z tego czerpią życiową satysfakcję. Zatem – w imieniu tych, którym
pani Maria Tomułowicz pomaga,
dziękujemy i składamy gratulacje
z okazji wyróżnienia.
Tekst i zdjęcia:
Jerzy Pantak
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Praktyczne
aspekty wolontariatu

Uwaga, zmiana terminu szkolenia „Praktyczne aspekty wolontariatu”, realizowanego przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie w ramach projektu „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych”. Nowe terminy: 16 i 22
czerwca 2010 w godz. 9-16, miejsce: OCOP.
Bezpłatne szkolenie adresowane
jest do pełnoletnich uczniów szkół
ponadgimnazjalnych oraz studentów uczelni wyższych z powiatu
olsztyńskiego, pragnących zdobyć
wiedzę w zakresie współprowadzenia szkolnych klubów wolontariusza i chcących przygotować się do
roli młodzieżowych liderów szkolnego wolontariatu. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu uczniowie
i studenci zdobędą podstawową
wiedzę i umiejętności z zakresu:
obowiązków i praw związanych ze
świadczeniem wolontariatu, aspektów prawnych wolontariatu, współpracy z rówieśnikami w grupie zadaniowej: m.in. budowania zespołu, delegowania zadań, zarządzania
czasem, prowadzenia spotkań oraz
umiejętności brania odpowiedzialności za własne działania.
Prowadzące: Monika Falej, wiceprezes Związku Stowarzyszeń
„Razem w Olsztynie”, trenerka
STOP i Marta Urban-Burdalska,
liderka OCW „Spinacz”.

Ekonomia społeczna
dla organizacji

Związek Stowarzyszeń „Razem
w Olsztynie” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych
z terenu województwa, zainteresowanych działalnością gospodarczą
organizacji, na szkolenie wprowadzające do tematyki ekonomii społecznej. Szczegóły na stronie
www.ocop.olsztyn.pl.

Radni w OCOP

W dniu 13 maja w Olsztyńskim
Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Kultury Promocji
i Turystyki oraz Komisji Zdrowia
i Opieki Społecznej RM Olsztyn.
Rozmawiano m.in. o współpracy
miasta z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie kultury, promocji, turystyki, ochrony
zdrowia i pomocy społecznej.

VII edycja konkursu
„Godni Naśladowania”

Ogłoszono VII edycję konkursu „Godni Naśladowania”. Kandydatury należy zgłaszać do końca
maja. Przewidziano cztery kategorie na najlepszą inicjatywę: OP, samorządu we współpracy z OP, reprezentacji sektora pozarządowego
Cd. na str. 3
Donosiciel Pozarządowy nr 20-21 – str. 2

Nasze prezentacje – ludzie i inicjatywy
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOS-a zorganizowała 29
kwietnia seminarium na temat sposobu powołania i funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Seniorów.
Podczas niego powołano grupę roboczą ds. opracowania szczegółowej koncepcji Rady. To kolejna
inicjatywa po powołaniu rzecznika osób starszych i Sieci na rzecz Seniorów.

Wojewódzka Rada Seniorów

1

Przewodniczący FOSy Bartłomiej Głuszak (na
zdjęciu 1: pierwszy z lewej) podkreślił, że ludzie
starsi, często schorowani i niepełnosprawni, wciąż
napotykają jakieś bariery: w dostępie do pracy, do
służby zdrowia, instytucji pomocy społecznej i kultury. Są wykluczani z życia społecznego – napotykają mikroskopijny druk dokumentów, schody, wysokie krawężniki, brak informacji, opryskliwość innych, niskie renty, drogi sprzęt rehabilitacyjny itp.
Dlatego potrzebna jest wspólna reprezentacja wobec władz, by te bariery pokonywać i formułować
swoje potrzeby.
Z prawnymi podstawami i przykładami rad seniorów
w wielu miastach (np. w Gdańsku) zapoznał uczestników spotkania Tomasz Schimanek z Akademii Rozwoju Filantropii (na zdjęciu 1: w środku). W dyskusji
zastanawiano się, czy rada jest potrzebna i z kogo powinna się składać. Pomoc w jej pracach obiecała
w imieniu wojewody Joanna Wańkowska-Sobiesiak
(na zdjęciu 1: z prawej), zastępca dyrektora biura wojewody, podobne deklaracje padły ze strony pełno-

mocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi marszałka i prezydenta Olsztyna.
W skład grupy roboczej ds. powołania rady weszli:
Iwona Orężak – Uniwersytet Trzeciego Wieku Osób
Niepełnosprawnych w Elblągu, Janina Milewicz –
Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) w Kętrzynie,
Teresa Rynkiewicz – UTW w Bartoszycach, Maciej
Prażmo – Sieć na rzecz Seniorów „Senior”, Irena Bieniasz – Stowarzyszenie Klub Wolontariusza w Olsztynie, Krystyna Gajdis – Stowarzyszenie Złota Jesień
w Kętrzynie, Stanisław Brzozowski i Stanisław Puchalski – rzecznicy praw osób starszych oraz przedstawiciele urzędów: marszałkowskiego (ROPS i pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi) i wojewódzkiego oraz MOPS w Olsztynie.
Tekst i zdjęcia:
Jerzy Pantak

Uczestnicy spotkania seniorów.

O mediach obywatelskich
W dniach 26-27 maja (środa-czwartek) w Hotelu Anders w Starych Jabłonkach odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Mediów Obywatelskich, zorganizowana przez Elbląskie Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz niemieckie Stowarzyszenie European Youth4Media e.V.
Zaprezentowana zostanie obecna
sytuacja prawna mediów obywatelskich w Polsce. O swoim doświadczeniu, sukcesach, trudnościach i
szansach opowiedzą twórcy mediów obywatelskich naszego województwa. Omawiana będzie współpraca lokalnych telewizji prywatnych z organizacjami.
W konferencji wezmą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, które są twórcami mediów obywatelskich: wydają gazety, biuletyny,
prowadzą serwisy internetowe, realizują materiały filmowe itp. Po-

nadto zaangażowani społecznie
dziennikarze z mediów publicznych i prywatnych. Zaproszono
także przedstawicieli mediów społecznych obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Po raz
siódmy zostanie wręczona nagroda
Forum Przyjaznego Sąsiedztwa.
Projekt „Media obywatelskie narzędziem dialogu społecznego”
przedstawi Marta Florkowska, koordynatorka projektu. Odbędzie się
pokaz filmu powstałego w trakcie
wizyty studyjnej w Munster.
O roli organizacji pozarządowych
w kreowaniu mediów obywatel-

skich opowie Arkadiusz Jachimowicz, prezes ESWIP, redaktor naczelny „Pozarządowca”, a o europejskiej sieci Youth4media. Media - sieć dla Europy – dr Heinz-Joachim Musholt, przewodniczący tej sieci.
Debatę pierwszą nt. sytuacji
prawnej mediów obywatelskich
poprowadzi dr Urszula Doliwa z UWM i Community Media
Forum Europe. Wesprze ją red.
Marcin Lewandowski, redaktor
naczelny rozgłośni radiowej
Radiofonia.
c.d. str. 3

Przeczytaj i DOnieś dalejPrzeczytaj i DOnieś dalej

Nasze prezentacje – ludzie i inicjatywy

Odświeżone władze TMO

Fot. Jerzy Pantak

Towarzystwo Miłośników Olsztyna wybrało nowe władze. We wtorek (11 maja) odbyło się zebranie
sprawozdawczo-wyborcze, podczas którego podsumowano ostatnie dwa lata działalności. Nie był to
zbyt obfity okres działalności TMO, ale ustępujący zarząd otrzymał absolutorium.

Nowy zarząd TMO.

W

skład nowego, odświeżonego zarządu (8 osób nowych), weszło piętnaście osób:
Krystyna Flis (ponownie przewodnicząca) Urszula Morawska i Norbert Bobkiewicz (wiceprzewodniczący), Andrzej Jasiński (skarbnik), Joanna Rojek (sekretarz), Alicja Chodyniecka-Kuberska i Leszek Lik (członkowie prezydium),
Andrzej Brzozowski, Tadeusz Korczakowski, Zbigniew Rojek, Wiesława Niemaszek-Szymańska,
Marcin Kowalczyk, Iwona Rudawska, Tomasz Osiński, Łukasz Czarnecki-Pacyński. Przewodniczącym
komisji rewizyjnej został Janusz
Lewandowski, a sądu koleżeńskiego – Grażyna Mogut.

TMO ma chlubne, ponad 50-letnie tradycje, lecz ostatnio mało
było o nim słychać. Może wskutek
zbyt ambitnego programu, na który
nie udało się zdobyć pieniędzy? A
może dlatego, że po 50. edycji zaprzestano spotkań w ramach TMO
– Twórczego Miejsca Olsztyna? Nie
udało się zrealizować np. festynu, pod hasłem „Karnawał warmiński” i konkursu na piosenkę o Olsztynie, nie doszło do zorganizowania „Dnia Łyny”. Zupełnie zanikł
konkurs „Olsztyn miastem kwiatów
i zieleni”, choć doskonale wpisuje
się w nową strategię promocji miasta-ogrodu. Można te zadania zrealizować w następnych latach.
Narzekano, że pomysły TMO prze-

chwytuje i realizuje kto inny – ale
to chyba należy zapisać na plus,
skoro znajdują się naśladowcy nie
mający własnych pomysłów. Przecież mają służyć miastu i mieszkańcom.
Jak przypomniała pani prezes, w lutym 2009 roku, wspólnie z Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym
zorganizowano bal charytatywny.
Za zebrane na nim 15 tysięcy złotych zakupiono sprzęt medyczny.
Tradycyjnie odbył się uczniowski
konkurs wiedzy „Młody przyjaciel
Olsztyna”, organizowany wspólnie
ze społecznym Gimnazjum nr 11.
Przy pomocy Urzędu Miasta sfinansowano film o Napoleonie oraz
pierwszy ogólnopolski Festiwal Parodii i Pastiszu „Parodiola” (czerwiec 2009). Z imprez sportowych
największym powodzeniem cieszył
się tradycyjny Bieg Jakubowy.
Nową i udaną inicjatywą jest olsztyńska scena kabaretowo- rozrywkowa
OSKAR. Zaplanowano też stworzenie
strony internetowej TMO – tu pomoc
obiecał Leszek Lik, redaktor naczelny
„Nowego Życia Olsztyna”. Pierwsze
zebranie nowego zarządu TMO odbędzie się 25 maja. Przypomnijmy, że
TMO ma siedzibę w kamienicy przy
placu Konsulatu Polskiego.
Jerzy Pantak

w Starych Jabłonkach
dokończenie ze str. 2

Nowe technologie, edukacja medialna a media obywatelskie,
będą tematem drugiej debaty, którą poprowadzą: red. Marcin Grudzień, koordynator programu Młodzieżowej Akcji Multimedialnej (Fundacja Nowe Media) oraz red. Zbigniew Wytrążek
ze Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich w Olsztynie.
Debatę trzecią, dotyczącą współpracy organizacji z lokalnymi telewizjami prywatnymi, poprowadzi
red. Juliusz Marek, właściciel Telewizji Elbląskiej, prezes Stowarzyszenia Polskie Telewizje Lokalne
i Regionalne z siedzibą w Elblągu.
O doświadczeniach niemieckich

opowie dr Heinz-Joachim Musholt,
a o rosyjskich – Anna Gapanovich,
redaktor naczelny polsko-rosyjskiej
gazety dla organizacji pozarządowych „Nic o nas bez nas”.
Równolegle z debatami odbywać się
będą warsztaty medialne, prowadzone przez uczestników projektu oraz
ekipę Telewizji Obywatelskiej.
Zaprezentują się też media obywatelskie organizacji pozarządowych:
miesięcznik „Razem z Tobą”, serwis internetowy www.razemztoba.pl prowadzone przez Elbląską
Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych, „Donosiciel Pozarządowy” ( Związek Stowarzyszeń
„Razem w Olsztynie”), „Bez Wierszówki (Stowarzyszenie Dzien-

nikarzy Polskich), „Wieści Orzyskie” ( Mazurskie Stowarzyszenie
Aktywności Lokalnej w Orzyszu),
filmy Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej UL w Morągu
i Telewizja Obywatelska, „Pozarządowiec” (ESWiP).
Organizatorem konferencji jest Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych. Spotkanie odbędzie się w ramach projektu
„Media obywatelskie narzędziem
dialogu społecznego”, współfinansowanego przez Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy w ramach Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych.
(jjp)
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(rady i sieci), na rzecz osób starszych. Piątą, nową kategorią jest
„animator społeczny”. W tej kategorii nagrodzeni będą animatorzy
społeczni, czyli osoby, które:
pobudzają aktywność osób, grup i
instytucji w środowiskach lokalnych,
ożywiają społeczność lokalną inicjując różnego rodzaju działania, pracują z wieloma grupami w środowisku
lokalnym na rzecz wspólnego dobra.
Laureat konkursu otrzymuje statuetkę „Godny Naśladowania” oraz
nagrodę finansową w wysokości dwa tysiące zł w celu realizacji inicjatywy o charakterze animacyjnym w swojej społeczności lokalnej. Zwycięzca jest także zgłaszany do ogólnopolskiego konkursu dla animatorów społecznych im.
Heleny Radlińskiej, organizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
Szczegółowe informacje na temat
kryteriów oceny projektów i wnioski zgłoszeniowe zawarte są m.in.
na stronie www.wim.ngo.pl. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się
podczas dorocznej konferencji, która odbędzie się w dniach 21-22
czerwca w Olsztynie.

Wolontariat
w ośrodkach pomocy

Związek Stowarzyszeń „Razem
w Olsztynie” prowadzący Olsztyńskie Centrum Wolontariatu „Spinacz” zaprasza pracowników socjalnych, animatorów i kandydatów na
koordynatorów pracy wolontariuszy
do uczestnictwa w projekcie „Rozwój
wolontariatu w ośrodkach pomocy
społecznej na Warmii i Mazurach”.
Szkolenie odbędzie się w Olsztynie,
w następujących terminach: 19-20,
26-27 maja i 23-24 czerwca.

Festiwal „Pod Brzozą”

Stowarzyszenie Teatr Prawie Dorosły w Bartągu zaprasza 12 czerwca
na V Letni Festiwal Teatrów Amatorskich „Pod Brzozą”. Rozpocznie się o godz.17. W programie
spektakle teatralne, kiermasz rękodzielniczy, koncert kapeli ludowej,
ognisko i swojskie jadło.

„Zadra” w Olsztynie

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM oraz Fundacja Kobieca „eFKa” (Kraków)
zorganizowały 11 maja spotkanie
z Beatą Kozak, redaktorką naczelną pisma feministycznego „Zadra”.

Paczki od PCK

Warmińsko-Mazurski Zarząd
Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie rozdawał
wielkanocne paczki żywnościowe dla szkolnych kół PCK oraz
podopiecznych Punktu Opieki nad
Chorym w Domu. Przygotowano
140 paczek za łączną kwotę 6000
zł (średni koszt paczki 40 zł).
Cd. na str. 4
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Z życia organizacji
Dok. ze str. 3

Akcja Pawełek

Fundacja Nowa Kultura na Warmii zamierza zrealizować w Sobieszewie koło Gdańska projekt
„Morska przygoda”, czyli kilkudniowy wypoczynek letni dla
uczniów szkoły podstawowej.
Program ma za zadanie zwiększenie odporności dziecka na negatywne wpływy. Zdobyciu funduszy na ten cel służy „Akcja
Pawełek”. Dzięki niej w ub. roku
dzieci mogły przebywać w Krynicy Morskiej.

Nasze prezentacje – ludzie i inicjatywy

Roczek Spinacza
W czwartek, 29 kwietnia, Błażej Gawroński, dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii
Uzależnień w Olsztynie, Monika Falej, dyrektor Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i wiceprezydent Olsztyna Jerzy Szmit, otworzyli konferencję podsumowującą pierwszy rok
działalności OCW „Spinacz”.

Nowe DPS-y

Dzięki wsparciu Caritas Archidiecezji Warmińskiej oraz wojewody na Warmii i Mazurach powstały
środowiskowe domy pomocy społecznej: we Fromborku – dla osób
niepełnosprawnych, a w Braniewie
– rodzinny dom dziecka.
We fromborskim Centrum Pomocy Caritas Archidiecezji Warmińskiej zorganizowano warsztaty terapii zajęciowej, kuchnię dla ubogich oraz ośrodek kolonijny.

Pełnomocnik ma adres

Mirosław Arczak, pełnomocnik
prezydenta (społeczny) ds. rowerowych ma wreszcie adres mailowy: arczak.miroslaw@olsztyn.eu.
Można mu zgłaszać swoje uwagi
o stanie ścieżek czy własne inicjatywy rowerowe.

Nowa strona Fosy

Federacja Organizacji Socjalnych FOSa ma odnowioną stronę internetową: www.federacjafosa.pl. Dzięki temu pracownicy federacji mają też adresy
mailowe: Agnieszka Nowicka
- a.nowicka@federacjafosa.pl,
Agnieszka Sójka - a.sojka@federacjafosa.pl, Grzegorz Godlejewski - g.godlejewski@federacjafosa.pl, Stanisław Brzozowski - rzecznik@federacjafosa.pl,
Biuro Federacji FOSa - biuro@
federacjafosa.pl.

Pożyteczne linki

www.ocop.olsztyn.pl; www.
wim.ngo.pl; www.ropwwm.org.
pl; www.olsztyn24.com; www.
biblioteka.warmia.net; www.
amazonki-olsztyn.free.ngo.
pl/; www.kolodrom.olsztyn.
pl; www.krank.pl; www.mazury.ptttk.pl; www.skp.olsztyn.pl;
www.rowery.olsztyn.pl; www.
sdp.pl/olsztyn; www.rowerowyolsztyn.prv.pl; www.zpe.olsztyn.
pl; www.wtz.olsztyn.pl; www.
fika.pl; www.federacjafosa.org;
www.zycieolsztyna.pl; www.
utwolsztyn.republika.pl; www.
shaolin.olsztyn.pl, www.wolontariat.org.pl, www.olsztynski.civitaschristiana.pl, www.hubertowka.com.pl, www.frdl.pl
(ekg, jjp)
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Goście urodzin: Dariusz Pietrowski z Warszawy, Monika Michniewicz, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych
i wiceprezydent Jerzy Szmit.

Współtwórczynie i koordynatorki „Spinacza”, Marta Urban-Burdalska i Magdalena Sutko, przypomniały w prezentacji multimedialnej załogę i inicjatywy OCW.
A działo się tam bardzo dużo: 17
warsztatów i szkoleń wolontariuszy, młodzieżowych liderów i koordynatorów wolontariatu, spotkania
tematyczne, miniwarsztat dziennikarstwa, stałe biuro pośrednictwa

pracy, integracyjne ogniska, wydawanie informatorów i ulotek,
Klub Ludzi Pozytywnie Zakręconych, seminaria nt. prawa wolontariackiego itp. Przeszkolono aż 211
osób. Aktualnie realizowane są dwa
projekty szkoleniowe: jeden dotyczy wolontariatu w szkołach, drugi w ośrodkach pomocy społecznej.
Ponadto szkolenia „Dlaczego warto
zostać wolontariuszem” , „Wzmoc-

Kwiaty dla przyjaciół, dyrektora MZPiTU
Błażeja Gawrońskiego i Moniki Michniewicz.

nienie poczucia własnej wartości”
(osób starszych) i szkolenie wolontariuszy do obsługi imprez grunwaldzkich.
OCW „Spinacz” funkcjonuje całkiem społecznie, w myśl hasła „Spinamy! Działamy!” Dlatego koordynatorom, wolontariuszom oraz licznej grupie sympatyków i osób współpracujących z OCW podziękowano
pięknymi dyplomami, kwiatami

Marta Urban-Burdalska i Magdalena Sutko, dobre duchy
Olsztyńskiego Centrum Wolontariatu „Spinacz”.

Przeczytaj i DOnieś dalejPrzeczytaj i DOnieś dalej

Nasze prezentacje – ludzie i inicjatywy Trzy czwarte
i upominkami. Wśród nich na szczególne wyrazy uznania zasługują pracownicy Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień, głównego publicznego partnera, który patronuje „Spinaczowi” wespół ze Związkiem Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”. Takie partnerstwo jest ewenementem w Polsce!
Jak na urodziny przystało, był tort ze
świecą, którą zdmuchnęła najmłodsza wolontariuszka, Iza. Szczególne
ciepłe słowa skierowano do wolontariuszy, którzy współtworzyli „Spinacza. Są to głównie studenci: Jolanta
Jabłońska, Anna Capik, Janusz Dzięgielewski, Luiza Bączek, Katarzyna Rucińska, Anna Czapczyk, Anna
Karżewicz, Teresa Juchta, Magdalena Zdanowicz, Marta Sutko, Dorota
Przyłucka, Jagoda Jelińska. Aktualny zespół tworzą: Marta Urban-Burdalska, Magdalena Sutko, Emilia Ceberek, Anna Czepil, Joanna Taurogińska, Magdalena Bartoś, Michał
Kołodziej, Magdalena Dzieniszewska, Joalanta Jabłońska i wolontariusze – Agata Szczepańczyk, Adam
Siwołowski, Kasia Kobus, Elżbieta Mieczkowska, Wioletta Szarecka,
Kaja Sutko (ma 10 lat!), Agnieszka
Sadłowska i Michał Widźgowski.
W drugiej, roboczej części konferencji, wysłuchano Dariusza Pietrowskiego („ojciec chrzestny”
OCW) ze Stowarzyszenia Centrum
Wolontariatu w Warszawie, który
omówił „Perspektywy rozwoju wolontariatu w Polsce”. Jego zdaniem,
powstają nowe pola do działania: wolontariat w sporcie, wolontariat pracowniczy, e-wolontariat,
wolontariat na rzecz samorządów
i wolontariat starszych. Jeden z takich projektów, „Wolontariat 50+.
Same plusy”, przedstawiła Gabriela Zimirowska z Regionalnego
Centrum Wolontariatu w Elblągu.
Konferencji w olsztyńskim ratuszu
towarzyszyła minigiełda (stoiska organizacji pozarządowych, szkół i instytucji publicznych poszukujących
wolontariuszy) oraz loteria fantowa
„Spinamy razem” na rzecz potrzebującej rodziny z Olsztyna. Obejrzano też film przygotowany przez wolontariuszy i zapowiedziano konkurs
na najciekawszą inicjatywę wolontariacką w Olsztynie. Zgłoszenia do
15 listopada br. Formularze można
pobrać ze stron www.mzpitu.pl lub
www.ocop.olsztyn.pl/spinacz.
Na zdjęciach migawki z uroczystości,
więcej zdjęć na www.zycieolsztyna.pl
w artykule „Smaczny tort Spinacza”.
Tekst i zdjęcia
Jerzy Pantak

Polaków
nie działa
społecznie

Prawie trzy czwarte dorosłych
Polaków nie działa w żadnej organizacji obywatelskiej (72
proc.). Jednak zaangażowanych
społecznie przybywa – wynika
z sondażu CBOS, przeprowadzonego na początku tego roku. Nasze obszary aktywności – oświata,
edukacja, religia i sport.

Wyróżnieni wolontariusze.

Przejęta Iza, najmłodsza wolontariuszka.

Loteria Spinacza.

Przeczytaj i DOnieś dalejPrzeczytaj i DOnieś dalej

Najchętniej angażujemy się w działania związane z edukacją i oświatą
– w komitety rodzicielskie czy rady
rodziców. Takie zaangażowanie deklaruje ośmiu na stu Polaków. Kolejne popularne obszary naszej dobrowolnej działalności to związki i kluby
sportowe (5,8 proc.) i ruchy religijne
oraz wspólnoty parafialne (4,5 proc.).
Co dwudziesty Polak (5,1 proc.) działa w organizacji na rzecz dzieci.
Mniej więcej co siódmy respondent
(15 proc.) deklaruje, że poświęca
swój wolny czas na działalność społeczną w jednej dziedzinie, 5 proc.
działa w dwóch dziedzinach,
a 8 proc. - w trzech lub więcej. Charakterystyczne jest, że jeśli respondent już zaangażował się w jedną
dziedzinę społeczną, chętnie podejmuje dobrowolną, bezpłatną pracę
również w innych obszarach.
W 2009 roku dobrowolną i nieodpłatną pracę na rzecz swojego środowiska podejmował co piąty dorosły Polak (20 proc.), a ponad połowa społeczeństwa (58 proc.) starała
się w jakiś sposób pomagać potrzebującym.
Najczęściej aktywność społeczną
w ramach organizacji obywatelskich
deklarują osoby na stanowiskach
kierowniczych i specjaliści wyższego szczebla (54 proc.), a także badani z wyższym wykształceniem (45
proc.), osoby uczące się i studiujące
(43 proc.), respondenci praktykujący
religijnie kilka razy w tygodniu (41
proc.), rolnicy (40 proc.), mieszkańcy największych miast (37 proc.).
Autorzy badania podkreślają, że
w porównaniu z sytuacją sprzed
dwóch lat liczba osób, które zaangażowały się w działalność obywatelską
wzrosła o 8 punktów procentowych.
Jak podkreślają socjologowie, o społeczeństwie obywatelskim mówimy
m.in. wówczas, gdy jego członkowie
działają dobrowolnie i nieodpłatnie
na rzecz swojej społeczności lokalnej, wspierają potrzebujących, a także czynnie angażują się w działalność
organizacji obywatelskich.
Badanie zrealizowano na grupie ponad 1000 dorosłych Polaków
w dniach 7-13 stycznia br.
(cbos, jjp)
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Współpraca międzynarodowa
Rewizyta kobiet z departamentu Côtes d’Armor

O równości z Francuzkami
W marcu gościliśmy przedstawicielki departamentu Côtes d’Armor we Francji. Do Olsztyna przyjechały panie: Christine Orain – radna rady generalnej departamentu Côtes d’Armor (kanton Ploufragan) zajmująca się współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz
Bernadette Vanden-Driessche – przewodnicząca departamentalnego Centrum Kobiet (Maison Départamentale des Femmes), które
skupia kobiece organizacje pozarządowe, wiceprzewodnicząca stowarzyszenia Marche Mundiale des Femmes 22.

Od lewej: Joanna Ostrouch-Kamińska, Monika Falej, Monika Grochalska,
Jolanta Szulc i Edyta Borys.

Debata w MOK
Głównym punktem programu był
udział Francuzek w debacie poświęconej równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym, zorganizowanej 8 marca przez Fundację
„Inicjatywa Kobiet Aktywnych”
w Miejskim Ośrodku Kultury
w Olsztynie. Francuzki opowiedziały o swoich doświadczeniach,
gdyż w 2008 roku rada generalna
departamentu Côtes d’Armor podpisała Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym (opracowaną przez Radę
Gmin i Regionów Europy).
W debacie uczestniczyło ok. 50
osób, a inicjowali ją: wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jolanta Szulc,
pracownice naukowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – dr Monika Grochalska i dr Edyta Borys, Monika Falej, sekretarz fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” oraz
Wojciech Szalkiewicz, specjalista marketingu politycznego w
Olsztyńskiej Wyższej Szkoły
Informatyki i Zarządzania. Moderatorką była Joanna Ostrouch-Kamińska. Debata została
sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach działań Regionalnego

Ośrodka Europejskiego Funduszu
Społecznego w Olsztynie.
Niestety, to wydarzenie nie spotkało się z szerokim odzewem przedstawicieli samorządów lokalnych,
które są jednostkami odpowiedzialnymi za wdrażanie założeń Karty.

Wymiana doświadczeń
Francuzki przyjechały do nas z rewizytą, gdyż w ub. roku delegacja naszego województwa (a w niej
przedstawicielki ukraińskiego Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Równem, miasta zaprzyjaźnionego z Warmińsko-Mazurskiem)
uczestniczyła w „Marszu Kobiet”,
zorganizowanym przez radę generalną departamentu Côtes d’Armor
i stowarzyszenie Marche Mondiale
des Femmes 22.
Francuzki spotkały się z władzami
Olsztyna, które reprezentowała Halina Zaborowska-Boruch, I zastępca
prezydenta. Rozmawiano m.in.
o systemie wsparcia (finansowego
i merytorycznego) organizacji pozarządowych (w Polsce i we Francji)
na szczeblu gminy i województwa.
Odwiedziły też przedszkole przy ul.
Mazurskiej, prowadzone przez Stowarzyszenie św. Alberta (wspierane
m.in. przez gminę Olsztyn). Przewodnicząca stowarzyszenia Małgo-

rzata Jesionowska i Jan Bartosik,
koordynator przedszkola, opowiedzieli o funkcjonowaniu placówki,
sposobach naboru dzieci, programach edukacyjnych, problemach
z jakimi się borykają.
Z kolei szefowe Olsztyńskiego Towarzystwa „Amazonki”,
Marianna Kunikowska i Barbara Baturo-Warszawska, opowiedziały o systemie opieki nad kobietami po mastektomii oraz
o edukacji wolotariuszek pomagających kobietom przed i po
operacji. Natomiast w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych jego dyrektor Monika
Falej oraz Ewa Komaiszko-Goerick, koordynatorka projektów
zajmująca się w OCOP-ie m.in.
zarządzaniem bazami danych
i prowadzeniem strony internetowej, przedstawiły gościom dzieje
i zasady funkcjonowania centrum
oraz główne formy wsparcia organizacji pozarządowych. Członkinie fundacji FIKA zaprezentowały m. in. ośrodek prawno-mediacyjny oraz grupę wsparcia dla
kobiet stosujących przemoc (jedyna taka grupa w województwie!). Francuzki opowiedziały o wsparciu kobiet poszukujących pracy w zawodach typowo
męskich, podając przykład giełdy
zawodów, organizowanej co roku

w innym miejscu. Jej założeniem
jest: 100 kobiet/100 zawodów (fr.
100 femmes/100 métiers).
Delegacja z Côtes d’Armor uczestniczyła też w dwóch wernisażach:
prac Mirosławy Smerek-Bieleckiej
„Kobiety i torebki” oraz wystawie
fotografii „Kobieta – między nocą
a dniem” (z okazji pierwszej
w Olsztynie Manify).

Tematy przyszłej współpracy
Obie strony zadeklarowały podjęcie współpracy przy tworzeniu
i realizacji projektów dotyczących ekonomii społecznej, skierowanych do kobiet. Francuzki zaproponowały też przyjęcie
dwóch osób z fundacji FIKA na
tygodniowy staż oraz przekazanie
nam gier edukacyjnych. My jesteśmy zainteresowani wymianą dobrych praktyk w edukacji dzieci i młodzieży w zakresie równouprawnienia i działań przeciw
przemocy, opracowywaniem programów edukacyjnych w tym zakresie. Ponadto: współpracą z nauczycielami, przygotowaniem zawodowym kadry oświatowej i
wspólnymi badaniami naukowymi (w porozumieniu z UWM)
nt. równouprawnienia.

Bernadette Vanden-Driessche i Christine Orain podczas debaty w MOK.
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(MF, jjp)
Zdjęcia Jerzy Pantak

Nasze prezentacje – ludzie i inicjatywy Dyskusja

Święto hymnu Olsztyna
Uroczystość nadania chórowi „Tęcza” imienia Janiny Stankiewicz rozpocznie ogólnopolskie święto
pieśni chóralnej w Olsztynie, poświęcone hymnowi miasta – VI Festiwal „O Warmio moja miła” Feliksa Nowowiejskiego w 90. rocznicę prawykonania „Hymnu warmińskiego”. Organizatorem festiwalu jest WM Oddział PZChiO, a patronem – prezydent miasta.
Festiwalowe występy odbędą się
w Olsztynie w dniach 2-5 czerwca.
Obowiązkiem uczestników będzie
wykonanie hymnu i innych pieśni
Feliksa Nowowiejskiego.
Impreza rozpocznie się 2 czerwca
w ratuszu o godzinie 12 koncertem
Miejskiej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Józefa Kieliszewskiego i
Chóru Chłopięco-Męskiego Miasta
Olsztyna pod dyrekcją Józefa Wojtkowiaka.
Wieczorem uroczystość „Tęczy” na
zamku. Tamże, kontynuacja festiwalu 4 czerwca koncertem kameralnym o
godz. 16.30. Wykonawcy: Liliana Górska – mezzosopran z Gdańska, Artur
Milian – I skrzypce, Anna Mrachacz –
II skrzypce, Krzysztof Koziatek – wiolonczela, Ewa Wankiewicz – fortepian.
Dyryguje Katarzyna Bojaruniec.
Wystąpią też:
Paweł Borzeński (śpiew i gitara) i
Polski Zespół Śpiewaczy „Czerwone
Maki” z Litwy pod dyrekcją Stefanii
Tomaszun. Natomiast o godz. 17.30
w Amfiteatrze rozpocznie się „Koncert solidarności zespołów artystycznych” z udziałem m.in. Orkiestry Dętej przy Gminnym Ośrodku Kultury w
Grudusku i zespołu „Memphis Road”
z Olsztyna. 5 czerwca o godz. 15 w
Amfiteatrze odbędzie się „Koncert

Galowy”. Wykonawcy: chóry – Grodziski Chór Bogorya z Grodziska Mazowieckiego, Chór Collegium Juvenum z Olsztyna, Orkiestra Dęta przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Grudusku, Chór Ludowy i Kapela Zespołu
Pieśni i Tańca ,,Solczanie” z Solecznik (Litwa). Zespół z Litwy wystąpi
też 6 czerwca o godz. 11 w kościele w
Jonkowie.
W przerwie przesłuchań 4 czerwca
(godz. 12), Msza polska Boga Rodzica Feliksa Nowowiejskiego w wykonaniu chóru Instytutu Muzyki UWM
,,Ars Vocale” pod dyrekcją Katarzyny Bojaruniec.
Przesłuchania konkursowe odbędą się
w piątek, 4 czerwca, w kościele garnizonowym pw. NMP Królowej w

godz. 10-14.30. Zaśpiewają: Dziewczęcy Chór ,,Ornament” z Zespołu Szkół w Kandytach, Żeński Chór
„La Presto” ze Szczytna, Chór Collegium Juvenum z Olsztyna, Chór
Żeński „Passionata” z Morąga, Chór
Dziecięco-Młodzieżowy,,Cantabile”
z Olsztyna, Grodziski Chór Bogorya,
Chór ,,Tęcza” z Olsztyna, Polski Zespół Śpiewaczy „Czerwone Maki” z
Litwy i Chór „Cantata” Towarzystwo
Śpiewacze z Elbląga.
Natomiast 5 czerwca, podczas wręczania nagród o godz. 15, wystąpią:
Orkiestra Dęta GOK w Grudusku
oraz Chór Ludowy i Kapela Zespołu
Pieśni i Tańca ,,Solczanie”.
Barbara
Kaczorowska-Rytwińska (jjp)

Janina Stankiewicz patronką „Tęczy”
Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie zadecydował, że olsztyński żeński chór „Tęcza” otrzyma imię swej założycielki i wieloletniej kierowniczki Janiny Stankiewicz.
Uroczystość odbędzie się 2 czerwca o godz. 17 w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
O życiu i działalności Janiny Stankiewicz opowie Barbara Rytwińska,
prezes Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i
Orkiestr. Magdalena Wrzosek, prezes
chóru przypomni jego dzieje. Aktu
nadania imienia dokona Anna Tarnowska, prezes Zarządu Głównego
PZChiO w Warszawie. Potem zaśpiewa Chór „Tęcza” pod batutą Jerzego Bogdana i Akademicki Chór „Bel
Canto” Wyższej Szkoły Informatyki i
Ekonomii TWP w Olsztynie pod dyrekcją Jana Połowianiuka.
Janina Stankiewicz urodziła się 5
czerwca 1913 roku w Saratowie nad
Wołgą, zmarła 19 grudnia 2005 roku
w Olsztynie. Pochowana na Powązkach w Warszawie. Była śpiewaczką
radiową i estradową.
Od mamy Anny Parczewskiej, profesor śpiewu, pobierała lekcje mu-

zyki, a u innych nauczycieli prywatne lekcje solfeżu i innych
przedmiotów muzycznych. Śpiewała wszędzie. W czasie II wojny światowej występowała wraz z mamą m.in.
w warszawskiej restauracji „Arkadia” i jako sanitariuszka w szpitalach,
Maltańskim i Ujazdowskim oraz na
tajnych koncertach w domach prywatnych. Po wojnie zapisała się do
Związku Muzyków.
Mieszkała m.in. w Nakle Śląskim,
potem w Dobrocinie za Morągiem.
W Olsztynie osiedliła się w 1950

roku, pracując w ówczesnej ekspozyturze Polskiego Radia, a potem w
Spółdzielni Inwalidów. W 1967 roku
utworzyła tam zespół muzyczny „Velorex”, który po dwóch latach zmienił
nazwę na chór „Tęcza”. Janina Stankiewicz była inicjatorką wielu koncertów, warsztatów wokalnych dla
chórów amatorskich, nauczycieli muzyki wykonujących pieśni Stanisława Moniuszki. Za wieloletnią działalność otrzymała najwyższe odznaczenia państwowe i regionalne. Napisała wspomnienia dla działaczy ruchu
śpiewaczego, za co otrzymała pierwszą nagrodę, przyznaną przez Polski
Związek Chórów i Orkiestr w Warszawie.
W swoich wspomnieniach XYZ napisała: „ Drugi raz żyjąc, żyłabym tak
samo, mając pieśń za przewodnika”.
Anna Wrzosek (jjp)

o społeczeństwie
obywatelskim
Centrum Społeczne Młodych Socjalistów im. Bolesława Limanowskiego zaprasza do Olsztyńskiego
Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Tarasa Szewczenki 1), na
kolejną dyskusję poświęconą problemom olsztyńskiego samorządu oraz społeczności lokalnej. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 27
maja, o godz. 18.
Za konieczne uważamy zadanie
uczestnikom spotkania pytań:
Jak należy ocenić aktywność obywatelską olsztynian, szczególnie na tle
innych miast polskich? Jakie są bariery rozwoju tej aktywności, czy
leżą one po stronie samych mieszkańców, czy władz miasta? Czy organizacje społeczne są faktycznym
partnerem dla władz miasta przy podejmowaniu decyzji? Czy olsztyńskie metody i formy konsultacji społecznej są skuteczne?
Spotkanie skierowane jest do społeczników, działaczy organizacji pozarządowych i grup obywatelskich
działających na rzecz kształtowania przestrzeni publicznej, przedstawicieli samorządu (radnych, władzy
wykonawczej) oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem demokracji
obywatelskiej w Olsztynie.
Prelekcje wstępne wygłoszą:
Monika Falej, „Obywatelski Olsztyn. Aktywność organizacji społecznych” i Monika Michniewicz,
„Dialog samorządu i trzeciego sektora, doświadczenia i perspektywy” oraz Piotr Janiszewski, „Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, niedostrzegane narzędzie demokracji obywatelskiej”.
Piotr Janiszewski

„Donosiciel Pozarządowy. Biuletyn
olsztyńskich organizacji”.
Redaguje zespół, redaktor odpowiedzialny Jerzy Pantak (jpantak@wp.pl).
DTP: Paweł Lik.
Wydawca: Związek Stowarzyszeń
„Razem w Olsztynie”, Olsztyńskie
Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Tarasa Szewczenki 1.
Projekt OCOP, dofinansowany przez
PO FIO, Gminę Olsztyn i Samorząd
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
realizuje Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” i Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA”.
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Nasze prezentacje – ludzie i inicjatywy

Festiwal całkiem pozarządowy
W czwartek wieczorem, 27 maja, tradycyjnie na placu z popiersiem Feliksa Nowowiejskiego przed Szkołą Podstawową w Barczewie (jego imienia) rozpocznie się IX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego. Następnie przemarsz przez miasto do kościoła św. Anny na koncert inauguracyjny w wykonaniu Chóru Mieszanego Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie pod dyrekcją Benedykta Błońskiego, dyrektora artystycznego festiwalu. Usłyszymy słynną „Rotę” do słów Marii Konopnickiej, „Pieśni morskie” i „Hymn Warmii” F. Nowowiejskiego oraz „Pieśni Chopina”.

Danuta Zielonka, Zbigniew Stodolnik i Danuta Łowkiel dopinają ostatnie szczegóły organizacyjne.

W następne dwa dni konkursowa
walka w kościele św. Anny. Chóry będą walczyć o Statuetki Feliksa, Grand Prix i za najlepsze wykonanie utworu Feliksa Nowowiejskiego, ponadto plakietki: dla
najlepszego dyrygenta festiwalu, za najlepsze wykonanie kompozycji współczesnej, za najlepsze
wykonanie utworu muzyki dawnej, oraz o Puchar Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Mariana Podziewskiego za najlepszą technikę
wokalną i dwie statuetki Związku
Gmin Warmińsko-Mazurskich: dla
najlepszego chóru zagranicznego

i za najlepiej wykonany utwór inspirowany folklorem.
Odbędą się koncerty towarzyszące
w różnych miejscowościach
(w kościołach, szkołach i bibliotekach) oraz sesja naukowa (28 maja
w muzeum Nowowiejskiego) pt.
„Polska muzyka romantyczna od
Fryderyka Chopina do Feliksa
Nowowiejskiego”. Gigantyczna
impreza!
Dotychczas w festiwalu uczestniczyło ponad sto zespołów, w tym
20 zagranicznych.
W tym roku wystąpią następujące zespoły: Chór Miejski „Can-

tus Cordis” z Wołomina, „Kontrapunkt” z Ełku, Chór Kameralny WSAP im. Staszica z Białegostoku, Chór Stowarzyszenia
Śpiewaczego im. Stanisława Moniuszki z Łodzi, Collegium Juvenum z Olsztyna, „Vox Coelestis”
WSIiZ z Rzeszowa, „Ars Cantandi” z Wrocławia, „Szanty” z Hagen a. T.W. w Niemczech, Zespół
Kameralny „Ad Libitum” z Pszowa, „Res Musica” z Gryfina, Chór
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Chór Kameralny „Ars
Cantata” z Warszawy oraz „Seniori Cantabili” z Grodna (Białoruś). Poza konkursem wystąpi
chór z Barczewa – „Moderato”.
Festiwal powstał dziewięć lat temu
dzięki zapaleńcom z barczewskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, którzy chcieli przypomnieć Polsce i światu swego wielkiego rodaka, ostatniego romantyka polskiej muzyki.
Warto przypomnieć nazwiska organizatorów, bo to ludzie wychowani w III sektorze, dający świadectwo, że zawsze i wszędzie jest
miejsce na lokalne inicjatywy o
dużej wartości. Przewodzi im Danuta Zielonka – dyrektor organizacyjny. Dyrektorem artystycznym

jest prof. Benedykt Błoński, sesją naukową zarządza dr Krzysztof
Szatrawski. Komitetowi organizacyjnemu sekretarzuje Zbigniew
Stodolnik, asystują –Alina Jakończuk i Krystyna Żygadło. Ponadto:
Jerzy Bujnowski, Lech Krawczyk,
Anita Januszewska, Danuta Łowkiel, Katarzyna Matyjas. Oczywiście wspomagają ich samorządy (od gminy po województwo)
oraz liczni sponsorzy prywatni.
To wzorowy przykład współpracy międzysektorowej. Oby takich
było więcej, bo dzięki temu
o regionie słychać w świecie.
Jerzy Pantak

Popiersie Nowowiejskiego przed szkołą
podstawową w Barczewie.

Chór Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. F. Nowowiejskiego
w Olsztynie istnieje od października 2009 roku (trzon stanowią byli
śpiewacy chóru UWM im. W. Wawrzyczka, którzy go opuścili wraz z
dyrygentem). W swym repertuarze
ma m.in. Requiem Opus 9, W. A.
Mozarta i trzy programy koncertowe: „Chopin a cappella”, „Pieśni
morskie, Opus 42” Feliksa Nowowiejskiego i pieśni rozrywkowe.
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