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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Prezydent Olsztyna

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1) 4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej

4. Tytuł zadania publicznego Obchody 70 rocznicy akcji „Wisła” oraz jubileuszu 70-lecia powstania
Parafii Prawosławnej p.w. Opieki Matki Bożej w Olsztynie

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2017-10-15 Data

zakończenia 2017-11-15

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego, lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

nazwa: Parafia Prawosławna p.w. Opieki Matki Bożej w Olsztynie
forma prawna: kościelna jednostka organizacyjna
KRS: nie dotyczy
adres siedziby: Marii Curie-Skłodowskiej 13/3, 10-109 Olsztyn, poczta: Olsztyn

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: kosinska4@wp.pl, telefon: 693452363, strona
internetowa: www.orthodox.olsztyn.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Katarzyna Kosińska, adres e-mail: kosinska4@wp.pl, telefon: 693452363

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
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Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Obchody 70 rocznicy akcji „Wisła” oraz jubileuszu 70-lecia powstania Parafii Prawosławnej p.w. Opieki Matki Bożej w
Olsztynie rozpoczną się Świętą Liturgią, której przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub
Arcybiskup Białostocki i Gdański wraz z licznie zgromadzonym duchowieństwem. Na uroczystości przybędą pielgrzymi ze
wszystkich zakątków Polski, przesiedleńcy oraz potomkowie tragicznej akcji „Wisła", a przede wszystkim olsztyńscy
parafianie. Na koniec nabożeństwa, najbardziej zasłużonym dla olsztyńskiej parafii, wręczone zostaną ordery oraz
upominki.

Tego dnia, po modlitwie, w Muzeum Nowoczesności przy ul. Knosały 3b, odbędzie się otwarcie wystawy poświęconej 70.
rocznicy akcji "Wisła", która nosi tytuł „Sumni dni nastały… Akcja Wisła (1947) i jej skutki dla Kościoła Prawosławnego”. Jej
autor dr Grzegorz Kuprianowicz, na piętnastu planszach wykonanych w systemie roll-up, w sposób systematyczny
przedstawia historiografię, dokumenty oraz fotografie z czasów sprzed, w trakcie i zaraz po wysiedleniach, uwzględniając
wpływ Akcji Wisła na strukturę Cerkwi Prawosławnej w Polsce.

Podczas otwarcia wystawy odbędzie się krótki występ artystyczny. Słuchacze będą mogli usłyszeć utwory związane z
muzyką cerkiewną. Następnie odbędzie się poczęstunek.

Poprzez realizację zadania podtrzymujemy, pielęgnujemy oraz upowszechniamy tradycję narodową i kulturową
mniejszości narodowych mieszkających w Polsce. Współcześnie często zapomina się o niesprawiedliwości dziejowej, która
dotknęła ludność południowego Podlasia i Podkarpacia, przesiedloną w ramach akcji "Wisła" m.in. na teren województwa
Warmińsko - Mazurskiego. Przedsięwzięcie ma na celu integrację oraz umacnianie więzi międzyludzkich. Jest żywą
refleksją nad integralnością obywateli naszego Państwa.

Cel realizacji zadania
Chcemy przypomnieć o jakże ważnej rocznicy 70-lecia akcji „Wisła”, w wyniku której przesiedlono z południowo-
wschodnich terenów Polski blisko 140 tys. osób cywilnych pochodzenia ukraińskiego, w tym wyznania prawosławnego.
Duża część wygnańców trafiła na Warmię i Mazury, a i w naszej parafii żyją jeszcze ofiary tego bolesnego wydarzenia, choć
większość już odeszła do wieczności. Ale pozostała po nich pamięć, podtrzymywana przez dzieci i wnuków. Jest to dowód
na złożoność historii, jak również tragiczne koleje losu społeczności prawosławnej, tak ciężko doświadczonej we
współczesnym świecie. Być może za kolejne dziesięć lat może nie być już między nami wielu naocznych świadków tamtych
wydarzeń. Chcemy również przybliżyć mieszkańcom Olsztyna historię powstania Parafii Prawosławnej w Olsztynie, jak
również podkreślić rolę i znaczenie mniejszości narodowych w życiu miasta.

Miejsce realizacji zadania
Cerkiew p.w. Opieki Matki Bożej w Olsztynie oraz Muzeum Nowoczesności przy ul. Knosały 3b w Olsztynie.

Grupa odbiorców zadania
Mieszkańcy Olsztyna i liczni goście, którzy przybędą z całej Polski.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Wystawa składająca się z 15-tu plansz oraz występ artystyczny.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Wiedza na temat mniejszości narodowych mieszkających w Olsztynie w znacznym stopniu zostanie poszerzona. Jubileusz
powstania Parafii Prawosławnej w znaczący sposób wpisze się w życie i funkcjonowanie miasta. Uczczona zostanie
również pamięć o tych, którzy ucierpieli podczas akcji "Wisła".

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

Lp. Rodzaj kosztu Koszt całkowity(zł)
do poniesienia z

wnioskowanej dotacji
3) (zł)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

1 Wyżywienie 5 100,00 zł 5 100,00 zł 0,00 zł

2 Upominki 2 362,00 zł 2 362,00 zł 0,00 zł

3 Występ artystyczny 2 100,00 zł 2 100,00 zł 0,00 zł
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4 Działania promocyjne 1 500,00 zł 0,00 zł 1 500,00 zł

Koszty ogółem: 11 062,00 zł 9 562,00 zł 1 500,00 zł

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i fizycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

bezpieczenie społeczne.

.............................................

.............................................

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

Załączniki:

1. Wyciąg z rejestru lub ewidencji

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3) Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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