Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie.
Zrealizowano przy współudziale
finansowym Gminy Olsztyn

Z życia organizacji
II Festiwal „Hej Kolęda”
Akademia Trzeciego Wieku przy
Miejskim Ośrodku Kultury
w Olsztynie zaprasza 5 grudnia na
II Warmińsko-Mazurski Festiwal
Chórów i Zespołów Wokalnych
Uniwersytetów i Akademii Trzeciego
Wieku „Hej Kolęda”. Rozpocznie się
on o godz. 10 w sali konferencyjnej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego. Do udziału zgłosiło
się 7 chórów i 4 zespoły wokalne
śpiewające w uniwersytetach III wieku. Wydarzenie objął honorowym
patronatem marszałek województwa
Marek Brzezin i jest współfinansowane ze środków samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.
Za organizację i przebieg festiwalu
odpowiedzialne są członkinie Chóru
DE NOVO pod dyrekcją dyrygentki
Michaliny Butkiewicz, działającego
przy Akademii Trzeciego Wieku
w Olsztynie.
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Doroczne Forum
Organizacji Pozarządowych
Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna i Urząd Miasta Olsztyna zapraszają do Ratusza na
doroczne Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 5 grudnia.

Fot. JJP

Podczas forum poznamy wyniki
tradycyjnych konkursów NIOP:
„Najlepsza Inicjatywa Organizacji
Polsko-litewska wymiana młodzieży Pozarządowych” oraz „Trzeci
Organizacje pracujące z młodzieżą,
Sektor w Mediach” (więcej o konzainteresowane realizacją wymian
kursach na str.2). Po raz pierwszy
i projektów w ramach „Polsko-Litew- ogłoszone zostaną wyniki konkurskiego Funduszu Wymiany Młodzie- su Funduszu Wsparcia Związku
ży mogą wziąć udział w spotkaniach
Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
organizowanych przez Fundusz
dla młodych organizacji w ramach
(maksymalnie dwóch przedstawicieli). Preferowane są organizacje, które wydarzeń „10 inicjatyw na 10-lecie”.
Odbędą się też Targi Organizacji
wcześniej nie realizowały projektów
w ramach Funduszu. Omawiane
Pozarządowych „NGO na TObędą: działalność Polsko-Litewskiego Pie”, Targi Pracy Wolontaryjnej,
Funduszu Wymiany Młodzieży i jego warsztaty oraz dyskusja nad nowym
priorytety
regulaminem Forum i ROPMO.
na rok 2016; zasady konkursu na
Potwierdzenie udziału należy
rok 2016; system on-line składania
przesłać do 1 grudnia na formuwniosków konkursowych i kryteria
larzu znajdującym się na stronie
jakościowe realizowanych projektów. Terminy i miejsce spotkań w
www.ocop.olsztyn.pl/index.php lub
Warszawie, w siedzibie Fundacji
telefonicznie: 89/522-28-21 lub
Rozwoju System Edukacji (ul. Moko- 503-680-500. Zainteresowani rezertowska 43): 2 grudnia, godz. 10-16 i 4
grudnia, godz. 10-16. Należy wybrać
jedno spotkanie.
Zgłoszenia przyjmowane są do 30
listopada na stronie www.plf.org.
pl/blog/spotkania-informacyjne-2016-zapraszamy.

Poprzyj „Niecodziennik Olsztyna”
Co zwiedzać w Olsztynie? Podpowie
autorski przewodnik „Niecodziennik
Olsztyński”. Projekt realizowany przy
współudziale finansowym samorządu
Olsztyna, m.in. w ramach stypendium Rady Miasta Olsztyna przyznawanego osobom zajmującym się
twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury
w 2015 roku. Jego autorkami są Ula
Marta Patalas – projekt graficzny i
skład – oraz Joanna Tekla Woźniak –
pomysłodawczyni, autorka zdjęć
i tekstów.
„Niecodzienny Przewodnik” funkcjonuje od kilku miesięcy w formie
bloga i Fan Page’u. Przewodnik jest
Cd. na str. 2

www.ocop.olsztyn.pl

wacją stanowiska na targach NGO
zgłaszają się za pomocą formularza: targi_formularz rezerwacji
stoiska_2015.
Podczas „Targów Pracy Wolontaryjnej” samorządy i organizacje
pozarządowe z Olsztyna i powiatu
olsztyńskiego będą mogły przedstawić własne oferty pracy wolontaryjnej, jakie można powierzyć
wolontariuszom/wolontariuszkom.
Ofertę można złożyć za pomocą
druku: formularz_oferta_pracy_wolontaryjnej (jest na stronie OCOP)
i przesłać do OCOP do 3 grudnia na adres – sekretariat.ocop@
gmail.com bądź dostarczyć ofertę
osobiście. Oferty będą udostępnione
podczas Forum oraz na stronie:
http://www.ocop.olsztyn.pl/spinacz/?page=news&grupa=1. Udział
w forum i targach jest bezpłatny.

Forum jest współorganizowane
w ramach projektów:
„Olsztyńskie Centrum Organizacji
Pozarządowych” dofinansowanego
przez gminę Olsztyn, realizowanego
przez Związek Stowarzyszeń „Razem
w Olsztynie”; „Nowy wymiar konsultacji” w ramach programu Obywatele
dla Demokracji, finansowanego z
Funduszy EOG, realizowanego przez
Europejskie Stowarzyszenie Edukacji
i Rozwoju PIONIER w partnerstwie
z Urzędem Miasta Olsztyna i „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej” finansowanego ze środków
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

35 lat Oddziału SSK „Pojezierze” w Barczewie

Kustosze sztuki i pamięci
Oddział SSK „Pojezierze” w Barczewie jest jednym z najstarszych
i najbardziej aktywnych oddziałów
spośród kilku, jakie przetrwały zawirowania okresu przemian w Polsce. To zarazem wzorowy przykład
umiłowania miejsca zamieszkania
i kultywowania najlepszych wzorców kultury regionalnej w naszym
województwie.

Prezes Krystyna Szter (z lewej) wciąż
się uczy. Na zdjęciu w rozmowie z Marią
Ziółkowską, prowadzącą listopadowe
szkolenie w Barczewie nt. sprawozdawczości w organizacjach pozarządowych.
Więcej na str. 4

Dok. ze str. 1

już przygotowany do druku w dwóch
wersjach językowych: polsko-angielskiej i polsko-niemieckiej. Opisano
w nim około 60 różnych miejsce, sporo w nim zdjęć i rysunków, wykonanych w Olsztynie minionego lata.
Aktualnie prowadzona jest zbiórka
pieniędzy, która umożliwi wydanie
tych zapisków w formie książkowej. Na
platformie internetowej „Polak Potrafi”
można dokonywać wpłat na ten cel.
Każde 30 zł lub więcej gwarantuje
otrzymanie egzemplarza książki. Za
większe wpłaty przewidziano liczne
upominki. Dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Samograj”, które jest głównym
organizatorem akcji. Zbiórka: https://
polakpotrafi.pl/publikacje
Statuetka Jakuba dla społecznika
Można jeszcze zgłaszać kandydatów
do Nagrody Prezydenta Olsztyna, czyli
Statuetek św. Jakuba. Przyznawane są
one osobom, firmom, instytucjom,
które w 2015 roku zasłużyły się szczególnie dla stolicy Warmii i Mazur.
Nagrody przyznawane są w sześciu
kategoriach: gospodarka, nauka, kultura, sport, działalność pozarządowa
oraz za specjalne zasługi dla Olsztyna. Wyboru dokona Kapituła pod
przewodnictwem prezydenta Olsztyna
Piotra Grzymowicza. Kandydatów do
nagrody zgłaszać można na specjalnych wnioskach dostępnych w Biurze
Promocji Urzędu Miasta Olsztyna.
Konsultacje
– przebudowa ul. Sybiraków
Prezydent Olsztyna zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych
w sprawie przebudowy ul. Sybiraków
w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem
z aleją Wojska Polskiego oraz przebudowy wiaduktu nad koleją
w ciągu ul. Limanowskiego w Olsztynie. Spotkanie otwarte w tej sprawie
odbędzie się 30 listopada o godz. 17
w CEiIK, ul. Parkowa 1. Szczegóły
na stronie: http://www.konsultacje.
olsztyn.eu/konsultacje/opis/przebudowa-al-sybirakow-w-olsztynie-orazwiaduktu-na-ul-limanowskiego
Wybory wojewódzkiej
rady pożytku publicznego
Ostatnie chwile na oddanie głosu
w wyborach 5 przedstawicieli
organizacji pozarządowych do Rady
Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Ostateczny termin oddania głosów
mija 3 grudnia. Lista zgłoszonych
kandydatów wraz z ich krótką notą
biograficzną, zasady głosowania oraz
formularz wyboru kandydatów do
Rady znajdują się m.in. na stronie
OCOP oraz stronie urzędu
marszałkowskiego.
Za organizację i przeprowadzenie
głosowania odpowiada Biuro Dialogu
Społecznego i Pożytku Publicznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie. Informacji udziela

Cd. na str. 3
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Nasze prezentacje – ludzie i inicjatywy
Doroczne konkursy ROPMO

Trzeci Sektor w Mediach
Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna zaprasza dziennikarki i dziennikarzy podejmujących
problematykę organizacji pozarządowych Olsztyna oraz przedstawicieli trzeciego sektora do udziału
w dorocznym konkursie „Trzeci Sektor w Mediach”.
Patronat honorowy nad konkursem
objął Prezydent Olsztyna, który
ufundował nagrodę pieniężną
w wysokości 3 tysięcy złotych.
Współorganizatorem konkursu jest
Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
w Olsztynie.

Zgłoszenia wraz z materiałami
należy nadesłać do 30 listopada na
adres: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa
Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn.
Wyniki werdyktu jury konkursu
będą ogłoszone na dorocznym
Forum Organizacji Pozarządowych

Miasta Olsztyna 5 grudnia oraz
opublikowane w prasie. Regulamin
konkursu znajduje się na internetowej stronie OCOP
– www.ocop.olsztyn.pl.
(red.)

Najlepsza Inicjatywa
Organizacji Pozarządowych

Fot. MP

Z życia organizacji

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do
udziału w konkursie na „Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowych” (NIOP).
Patronat honorowy nad konkursem
objął Prezydent Miasta Olsztyna,
który ufundował nagrodę pieniężną
w wysokości 7 tysięcy złotych.
Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie ROPMO, czyli
w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. T. Szewczenki 1, byłe koszary wojskowe)
w terminie do 30 listopada do godziny 15 – decyduje termin wpływu.

Ogłoszenie wyników odbędzie
się podczas Forum Organizacji
Pozarządowych Miasta Olsztyna 5
grudnia w olsztyńskim ratuszu,
ul. Jana Pawła II 1.
Wniosek Zgłoszeniowy
NIOP_2015. doc i Regulamin
Konkursu_NIOP_2015. doc do
pobrania na stronie OCOP
(www.ocop.olsztyn.pl).
Dodatkowe informacje o obu

konkursach można uzyskać w
Olsztyńskim Centrum Organizacji
Pozarządowych w sekretariacie
ROPMO ul. Tarasa Szewczenki 1,
na stronach: www.ocop.olsztyn.pl,
www.olsztyn.eu
i pod adresem e-mail:
ocop.olsztyn@gmail.com
(red.)

Fundusz wsparcia Związku
„Razem w Olsztynie”
„MIGi – fundusz wsparcia”, to Program Wspierania Olsztyńskich Organizacji Pozarządowych finansowany ze środków własnych Związku Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” (do podziału 10 tysięcy
złotych), realizowany w formie otwartego konkursu na dofinansowanie projektów.
Jest to inicjatywa z okazji dziesięciolecia działania Związku
w ramach akcji „10 inicjatyw na
10-lecie” Związku Stowarzyszeń
„Razem w Olsztynie”. Głównym
zadaniem ogłoszonego w 2015 roku
konkursu jest udzielenie instytucjonalnego wsparcia dla olsztyńskich
organizacji pozarządowych w celu
wzmocnienia ich aktywności i skuteczności działania.

Prezentacja działań organizacji, które
otrzymają wsparcie odbędzie na Olsztyńskim Pikniku Organizacji Pozarządowych (OPOP), Forum Organizacji
Pozarządowych Miasta Olsztyna
w 2016 roku, na które organizacja
będzie zobowiązana przygotować i zrealizować zaprojektowane wydarzenie.
Organizacje mogą ubiegać się o
dotacje w wysokości do 1000,00
zł (słownie: jeden tysiąc zło-

tych). Wnioski należy przygotować
według „Formularza wniosku
o dotację” (Formularz wniosku
o dofinansowanie_MIG.doc, do
pobrania na stronie www.ocop.olsztyn.pl). Ponadto na stronie OCOP
znajduje się „Informacja
o programie i zasadach przyznawania dotacji w ramach konkursu
2015.doc”.
(mp)

Nasze prezentacje – ludzie i inicjatywy

Naukowo o organizacjach
po raz trzeci
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Organizacje pozarządowe a samorząd – 25 lat doświadczeń” odbyła się na UWM 23
października. Wygłoszono kilkadziesiąt referatów naukowców
i studentów z całej Polski.
skiej-Juckiewicz z UMK,
omawiającej współpracę
organizacji samorządowych i samorządu
w zakresie wspierania
rehabilitacji zawodowej
i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynika,
że gdyby nie PFRON, to
tego finansowania by nie
było lub byłoby na niskim
poziomie.

Z wystąpień poznaliśmy przykłady działalności organizacji
i efekty ich współpracy ze sobą
i z samorządami w kontekście
społecznym, ekonomicznym
i prawnym. Niektóre bardzo
interesujące. W tym artykule
przedstawię tylko ciekawsze,
wg własnej klasyfikacji.

Kondycja organizacji
pozarządowych

Mówili o tym m.in. dr Stanisław Bułajewski z Wydziału
Prawa i Administracji UWM,
Paweł Bielicki z Uniwersytetu Karola Wojtyły w Bydgoszczy, dr Anna
Radiukiewicz z Instytutu Studiów
Politycznych PAN, mgr Jerzy Kawa
z WPiA UWM, Magdalena Pietrzykowska z UWM, Karolina Rzeczkowska z WPiA UWM. Najciekawsze dla mnie było wystąpienie dr
Radiukiewicz, która stwierdziła, że
organizacje pozarządowe powinny
być motorem demokratyzacji, tymczasem są uzależnione od finansowania zewnętrznego, głównie przez
władze różnych szczebli. Dlatego
pojawiają się inne formy obywatelskiej aktywności, głównie niesformalizowane „ruchy miejskie”. To
nowy sposób obywatelskości.

Kapitał społeczny, partycypacja
i współpraca z samorządami
O kapitale społecznym, inicjatywach obywatelskich i partycypacji
społecznej mówili: mgr Katarzyna
Maria Bartnik z WMARR S.A.
w Olsztynie, mgr Monika Falej ze
Związku Stowarzyszeń „Razem
w Olsztynie” i dr Małgorzata Augustyniak z WPiA UWM. Katarzyna
Bartnik podkreśliła znaczenie
więzi międzyludzkich i kontaktów
osobistych i omówiła „wskaźnik
zasobów kapitału społecznego”
(WZKS) w Polsce, który jest wciąż
niski na tle innych krajów. Monika
Falej zwróciła uwagę na ewolucję
pojęcia partycypacji obywatelskiej
w ostatnim 25-leciu, podkreślając
że uczestnictwo lub współuczestnictwo w działaniach równa się
odpowiedzialności. Aby partycypacja była pełna muszą być spełnione
podstawowe warunki tzw. drabiny
partycypacji tj. informacja i konsul-

tacja, potem uczestnictwo
w inicjatywach i działaniach (także
innych podmiotów) i samoorganizacja, czyli właściwa partycypacja,
np. OBO, referenda, inicjatywa
lokalna, petycje, wszelkie ciała
doradcze. Małgorzata Augustyniak
podkreśliła wciąż niską świadomość obywatelską i zaznaczyła, że
musi nastąpić zmiana jakościowa
w podejściu państwa do obywateli.
Warunkiem tego są: państwo prawne, administracja publiczna
a nie polityczna, nowe zarządzanie
publiczne i nowy sposób myślenia
i zarządzania partycypacyjnego.
Należy skończyć z władztwem wertykalnym (z góry na dół), a tworzyć
władztwo horyzontalne (równoprawne dla wszystkich). Obywatel
nie może być traktowany tylko jako
klient czy konsument.

Finanse

Kilka wystąpień dotyczyło przykładów finansowania organizacji
pozarządowych, szczególnie sportowych. Najwięcej mówili o tym
dr Artur Wyszyński z WNE UWM
i Bartosz Zawadzki (szkoła piłkarska „FunFutbol”), na przykładzie
finansowania klubów piłkarskich o
statusie pożytku publicznego oraz
finansowania młodzieżowych klubów sportowych. Ogólna konstatacja jest smutna: prawie wszystkie są
na garnuszku państwa lub samorządów, bo wpływy z biletów stanowią
promille ich działalności. Jednocześnie w budżetach klubów najwyższe
pozycje stanowią wynagrodzenia
i nagrody dla zawodników i
działaczy. I samorządy chętnie to
finansują. Z kolei
z wystąpienia dr Marzeny Szabłow-

Prawo

Ciekawe spostrzeżenia nt. uprawnień organizacji konsumenckich
w wyniku przebudowy systemu
abstrakcyjnej kontroli klauzul
wzorców umownych miał dr
Michał Hejbudzki (WPiA UWM).
Okazuje się, że wiele organizacji
pseudokonsumenckich nadużywa
prawa, czyniąc z serii pozwów
sądowych w tej samej sprawie
(wyszukiwanie w umowach niedozwolonych klauzul) proceder do
łatwego zarabiania pieniędzy
(z należności za zastępstwa procesowe). Na szczęście skończy się to
16 kwietnia przyszłego roku. Nowa
ustawa ogranicza uprawnienia
wszystkich organizacji,
a konsumenckie będą kontrolowane administracyjnie przez UOKiK
(klauzule będą łączone).
Z innych referentów moją uwagę zwrócił Dawid Sadowski z WPiA UWM,
który promuje regranting, jako szansę
dla małych organizacji pozarządowych
oraz mgr Szymon Ossowski i Bartosz
Wilk (WPiA UWM, Uniwersytet
Szczeciński), którzy omawiali udział
organizacji pozarządowych w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu przygotowawczym i postępowaniach sądowych.
W sumie: bardzo ciekawa konferencja. Za kilka miesięcy ukaże
się zapewne jej plon w postaci
książki, bo uczestnicy dostali
efekty II konferencji. Tak wolno
mielą tryby naukowych publikacji.
Na szczęście liczną publiczność
stanowili studenci –może niektórzy
coś zapamiętają. A zwłaszcza to, że
trzeci sektor staje się atrakcyjnym
miejscem pracy.
(JJP)

Z życia organizacji
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Elżbieta Mierzyńska, tel. 89/512-5876. Pytania można również przesyłać
mailem na adres: radadpp@warmia.
mazury.pl lub op@warmia.mazury.pl.
Szkolenie w Barczewie
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” zaprasza na nieodpłatne szkolenie pt.
„Wypełnianie wniosku o dofinansowanie
do samorządu”, które przeprowadzi
Monika Falej, dyrektorka Olsztyńskiego
Centrum Organizacji Pozarządowych,
certyfikowana trenerka STOP.
Miejsce szkolenia: Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie,
ul. Słowackiego 5, 11-010 Barczewo.
Termin: 1 grudnia (wtorek), godz.
16-19. Szkolenie jest skierowane do
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych
działalnością III sektora w gminie
Barczewo i zajmujących się wypełnianiem ofert do samorządów.
Zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem formularza na stronie
www.ocop.olsztyn.pl lub e-mailem:
sekretariat.ocop@gmail.com.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
odwołania lub zmiany terminu szkolenia. Informacje: OCOP, ul. Tarasa
Szewczenki 1,10-274 Olsztyn
tel. 503-680-500, e-mail: sekretariat.
ocop@gmail.com.
Partnerzy projektu: Rada Organizacji
Pozarządowych Gminy Barczewo,
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie.
Bornholm na rowerze
Klub Turystyki Rowerowej 4R w Olsztynie zaprasza do udziału w wycieczce
rowerowej „Bornholm na rowerze”
w dniach 13-21 sierpnia 2016 roku.
Zapisy poprzez e-mail: olsztyn.4r@
gmail.com lub telefonicznie 89/52736-65 w terminie do 31 grudnia 2015.
Informacje dodatkowe tel. 603646-365. Więcej informacji: http://
www.4r.olsztyn.pl/
(mp, jjp)

„Donosiciel Pozarządowy. Biuletyn
olsztyńskich organizacji”.
Redaguje zespół, redaktor odpowiedzialny
Jerzy Pantak (jpantak@wp.pl). DTP: Lik.
Wydawca: Związek Stowarzyszeń
„Razem w Olsztynie”, Olsztyńskie
Centrum Organizacji Pozarządowych,
ul. Tarasa Szewczenki 1.
Donosiciel Pozarządowy jest wydawany
w ramach projektu „Olsztyńskie Centrum
Organizacji Pozarządowych”. Zrealizowano przy współudziale finansowym
Gminy Olsztyn.

Znajdziecie nas w postaci PDF
na stronie www.ocop.olsztyn.pl.
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Nasze prezentacje – ludzie i inicjatywy
35 lat Oddziału SSK „Pojezierze” w Barczewie

Kustosze sztuki i pamięci
Zaczęło się we wrześniu 1980 r. Pierwszym miejscem spotkań barczewskich pojezierzowców był parterowy dom przy ul. Kościuszki
13/15, należący do Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”. Mieszkali już w nim Barbara i Andrzej Hulaniccy. Obok zaś
stała stara synagoga…
Oddział SSK „Pojezierze” w Barczewie jest jednym z najstarszych
i najbardziej aktywnych oddziałów
spośród kilku, jakie przetrwały zawirowania okresu przemian
w Polsce. To zarazem wzorowy przykład umiłowania miejsca zamieszkania i kultywowania najlepszych
wzorców kultury regionalnej
w naszym województwie.

Nieco historii

Pierwszym prezesem oddziału SSK
„Pojezierze” w Barczewie został oczywiście Andrzej Hulanicki,
a kronikarzem jego żona. Do zarządu
weszli też: Barbara Szlachta (sekretarz) i Jan Prokocki (skarbnik).
Komisje rewizyjną tworzyli: Jan Szon
(przewodniczący) Irena Prokocka
i Zofia Połujan. Członkami grupy założycielskiej byli też: Adam Szlachta
i Zbigniew Kębłowski. Na siedzibę
obrano oczywiście budynek dawnej
synagogi, choć była w bardzo złym
stanie. Zaplanowano zorganizowanie
tam szkółki tkackiej oraz zagospodarowanie placu znajdującego się
między synagogą a rzeką Pisą.
W listopadzie 1982 r. w synagodze
zaczęło działać Centrum Tkactwa
Warmii i Mazur. Były w nim stare
krosna, kołowrotki i narzędzia do
przygotowywania surowca oraz gotowe wyroby, zarówno współczesne,
jak i rekonstrukcje dawnych tkanin
mazurskich i warmińskich. Centrum,
zwane też „żywym muzeum” działało
do 1996 r. Ważnym motywem działalności barczewian jest kultywowanie
pamięci o dawnych użytkownikach
synagogi i mieszkańcach Wartemborka – Żydach. Dlatego już w korytarzu
wita przybyszów napis „Shalom”
– Pokój wam.

Jak pisze Wojciech Zenderowski
„W cieniu menory. Synagoga
w Barczewie”:
Dzięki staraniom członków, sympatykom i wolontariuszom Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
„Pojezierze” Oddział w Barczewie,
dawna żydowska budowla każdego
roku odżywa na nowo. Przez
różnorodność działalności stała się
szczególnym miejscem oddziaływania na miejscową kulturę, na którą
z wiszącego portretu spogląda
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Wiceprezes Marian Sawicki za ladą
barku w synagodze.

Kajakowa przystań na Pisie.

Emblemat SSK „Pojezierza” zdobi
szczyt synagogi.

Menora, symbol żydowskiej tradycji.

uśmiechnięty Żyd liczący talary
i przypomina obecnym o szklanym
dzbanie na datki. Od czerwca 2013
roku Galeria Sztuki „Synagoga”
nosi imię Barbary Hulanickiej.

stąpiono do Powiatowego Programu
„Dom Warmiński”. Stowarzyszenie
odzyskało teren przylegający do
synagogi od strony Pisy oraz plac po
piekarni. Dzięki temu rozpoczęto
budowę przystani, baru letniego,
zaplecza socjalnego, utwardzono
dojście do brzegu rzeki, ogrodzono teren. Z czasem przedwojenną
Gwiazdę Dawida, która wieńczyła
szczyt nad wejściem do synagogi
zastąpił emblemat Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”.
Od początku dawna żydowska świątynia miała szczęście do działaczy,
którym zależało, by było to miejsce
wyjątkowe, pełne uroku i ciepła. Należą do nich m.in.: Barbara i Andrzej
Hulaniccy (niestety, już nie żyją),
Elżbieta i Wiktor Zacharewiczowie,
Leontyna i Marian Sawiccy, Daniela i
Stanisław Kojrowie, Krystyna i Marek
Szterowie.

Dwie owocne kadencje

W marcu 1995 roku Andrzej
Hulanicki zrezygnował z funkcji
prezesa na rzecz Elżbiety Zacharewicz, ale pozostał w zarządzie jako
jej zastępca. Ponadto w zarządzie
byli: sekretarz Magdalena Łowkiel
i członkowie – Irena Marcinkowska, Barbara Szlachta, Zbigniew
Kębłowski i Jan Prokocki. Zarząd
pozyskał fundusze na remont
synagogi od Ministerstwa Kultury
i Sztuki. Urządzono w niej Galerię
Sztuki „Synagoga” (jako centrum
wystawiennicze i miejsce spotkań
ludzi kultury). Uroczyste otwarcie
nastąpiło 24 listopada 2000 r.
W marcu 2003 r. prezesem został Marian Sawicki, jego zastępcą – Halina
Bronka, sekretarzem – Magdalena
Łowkiel, a członkami – Anna Korybut-Dziemidowicz (ds. artystycznych), Danuta Nowakowska i Krystyna Wyrzykowska (ds. muzycznych).
Pod koniec 2005 roku do zarządu
weszli: Ryszard Pietrzak
i Włodzimierz Zdaniuk.
Kontynuowano remont i konserwację
wnętrza synagogi i szukano pieniędzy
na remont elewacji. Ponadto przy-

Aktualne rządy

W czerwcu 2012 r. prezesem została
Krystyna Szter, Marian Sawicki został
jej zastępcą, skarbnikiem – Barbara
Poleszak, sekretarzem – Wiesława
Zdaniuk. Pozostali członkowie,
a właściwie członkinie – bez zmian.
– Od samego początku traktuję tą
funkcję jako zaszczyt, honor
i pasję – twierdzi Krystyna Szter.
Pani Krystyna stara się skupić wokół
Galerii Sztuki „Synagoga” różnych
artystów: profesjonalistów, amatorów

i wszystkich miłośników szeroko
pojętej sztuki. Uważa, że każdy człowiek ma swój talent i może to być nie
tylko malarstwo i rzeźba, ale też haft,
biżuteria, dobry jabłecznik, nalewka
warmińska oraz malowanie na szkle,
kamieniu czy dachówce. W ramach
realizowanych projektów organizuje
plenery malarskie dla dorosłych
i warsztaty artystyczne dla dzieci.
A każdego roku sezon otwiera spotkanie artystyczne „Co Ręce Potrafią”.
W Galerii odbywają się koncerty
muzyczne i przedstawienia teatralne.
Latem pani prezes oprowadza po
Synagodze turystów i wczasowiczów,
opowiadając o jej niezwykłej historii.
Zdaniem Barbary Szter ostatnie
sukcesy barczewskiego oddziału
,,Pojezierza” to sprawa wielu ludzi,
członków i sympatyków stowarzyszenia. Dzięki nim możliwa była
naprawa dachu synagogi, utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
plener artystyczny „Pod Barczewskim
Niebem” i kontynuacja rozpoczętej
w 2012 r. Powiatowej Wigilii Święta
Niepodległości.

Plany

Plany oddziału wciąż skupiają się
na synagodze, bo potrzebna jest
wymiana okien i zmiana elewacji,
wykonanie ogrzewania i tym samym
wydłużenie sezonu (teraz trwa od
kwietnia do października ). Ważna
jest realizacja projektów artystycznych we współpracy z twórcami,
m.in. Ryszardem Grazdą z Krakowa,
Markiem Świąteckim, Krystyną
Sól, Anią Rok, Anią Wojszel, Anią
Drońska , Kasią Niemczak, Tadeusz
Brzeskim i Stanisławem Czachorowskim z Olsztyna.
Tekst i zdjęcia Jerzy Pantak
Artykuł napisany w ramach projektu
„W kierunku profesjonalizacji NGO”
realizowanego przez Związek
Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
i współfinansowanego przez Gminę
Barczewo.

