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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) 16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

4. Tytuł zadania publicznego

Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w
szczególności plastyka,muzyka,literatura,teatr). Michał Kajka. Utwory
1892-1939. W 160 rocznicę urodzin poety z Ogródka i 100 rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-10-08 Data

zakończenia 2018-12-31

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: Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "pojezierze"
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000065257
adres siedziby: Okopowa 15, 10-075 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: prezes@sskpojezierze.olsztyn.pl, telefon: 89 527 70 50,
strona internetowa: www.sskpojezierze.olsztyn.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Ewa Hopfer, adres e-mail: prezes@sskpojezierze.olsztyn.pl, telefon: 604
067 816, strona internetowa: www.sskpojezierze.olsztyn.pl
Robert lesiński, adres e-mail: robert_lesinski@ro.com.pl, telefon: 600
980 755, strona internetowa: www.sskpojezierze.olsztyn.pl

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
Zadanie polega na wydaniu wierszy MICHAŁA KAJKI. Utwory 1892-1939. Teksty niedrukowane oraz po raz pierwszy
publikowane po śmierci poety. Utwory te w formie książkowej ukażą się w 160 rocznicę urodzin poety i 100 odzyskania
przez Polskę niepodległości. Wiersze zebrali Janusz Jasiński i Tadeusz Oracki, wstępem opatrzył Janusz Jasiński, a
przygotował do druku Jan Chłosta. Książka zawierać będzie także ilustracje wykonane przez Melanię Olędzką - Mazury
Michała Kajki. Planujemy w listopadzie dużą promocję postaci i twórczości Michała Kajki. Termin ukazania się książki i
promocja tejże pięknie wpisze się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości - król Mazur w działalności
publicznej całkowicie popierał ruch polski. W 1939 roku przełożył na język polski część patriotycznych pieśni Wojciecha
Kętrzyńskiego.Kajka drukował swoje poematy przez 55 lat, od 1884 roku niemal do końca życia, jeszcze w ciągu 8 miesięcy
1939 roku zdążył ogłosić ich 6. Biorąc pod uwagę również kalendarze, publikował je w 19 tytułach, najczęściej w
czasopismach mazurskich. Cenili go wszyscy redaktorzy, a najbardziej związani z ruchem polskim. Szczególnym kultem
darzyła go Emilia Sukertowa-Biedrawina, redaktorka „Kalendarza dla Mazurów” oraz „Gazety Mazurskiej”. Ona to wydała
w 1927 roku Pieśni mazurskie, jedyny zbiorek wierszy za jego życia. Już wcześniej, pierwszą próbę wydania tomiku poezji
podjął w 1906 roku redaktor szczycieńskiego „Mazura” Stanisław Zieliński, a w 1930 roku Antoni Szajek, redaktor drugiego
„Mazura”. Obie inicjatywy spełzły na niczym. Dowodzą jednak, że pieśniarz z Ogródka rzeczywiście cieszył się w
mazurskich środowiskach niemałą atencją. Jego postać w okresie międzywojennym spopularyzował specjalnie Melchior
Wańkowicz w słynnym reportażu Na tropach Smętka. Po roku 1945 pamięć o nim była świeża, najbardziej interesowały się
jego spuścizną literacką, domem w Ogródku oraz rodziną media olsztyńskie oraz białostockie, te drugie, ponieważ wieś
należała do województwa białostockiego. Dzięki usilnym staraniom Emilii Sukertowej-Biedrawiny większa część rękopisów
(149), trafiła w 1948 roku do Instytutu Mazurskiego; w 1950 roku pastor Edward Małłek podarował 12 kart rękopisów, a w
1983 roku dr Władysław Gębik 2 rękopisy religijne. Natomiast z Białegostoku przysłano 7 kart maszynopisu z
młodzieńczymi wierszami Wojciecha Kętrzyńskiego. Drugą, dużą część spuścizny literackiej przekazała Olga Parysowa
Muzeum Czartoryskich, które niebawem za pośrednictwem Władysława Ogrodzińskiego znalazło się w zbiorach
krakowskiej Biblioteki Polskiej Akademii Nauk. Zbiór ten zawiera 87 kart rękopisów. Wreszcie 5 kart z rękopisami posiada
Muzeum Historyczne Oddziału Muzeum Podlaskiego . Co pewien czas w II połowie lat 50-tych pojawiały się fragmenty
niektórych utworów lirnika z Ogródka, będące przedrukami z wydawnictw przedwojennych. Witold Kochański po raz
pierwszy przedstawił w wydawnictwie książkowym czytelnikom w całej Polsce 6 utworów Kajki, z tego 5 zaczerpniętych z
Pieśni mazurskich . Prawdziwym wielkim wydarzeniem w skali ogólnokrajowej okazał się wydany przez „Czytelnika”
Wybór wierszy z pięknym wstępem dr Władysława Gębika. Dużą pracę wykonał Tadeusz Oracki, bibliotekarz, początkujący
naukowiec w Ostródzie, wówczas bez stopnia naukowego. W swojej antologii ludowej poezji Warmii i Mazur uwzględnił
14 utworów Kajki. W stosunku do dzieła „Czytelnika” nie jest to wiele, ale trzeba pamiętać, że rozpiętość czasowa jego
wyboru sięgała od początków XVIII do połowy XX wieku .Cały czas pracowali nad Kajką Janusz Jasińsk iz Tadeuszem
Orackim, szukając jego tekstów, dyskutując nad ich odczytaniem, nad właściwą metodą edytorską, czy też wspólnie
odpierając zarzuty polemistów. W niniejszym tomie zebrano 58 utworów dotychczas drukowanych po śmierci poety, w
tym także - co warto podkreślić – aż 13 drukowane są po raz pierwszy.

Cel realizacji zadania
Celem realizacji zadania jest przypomnienie postaci Michała Kajki i jego twórczości, historii i promocji dorobku
kulturowego naszego regionu.
Poeta z Ogródka chociaż wytrwale bronił języka polskiego to Polakiem poczuł się, dopiero w ostatnich latach przed I wojną
światową. Jednocześnie uznał, że pruskie państwo nie jest już jego ojczyzną, a zgodnie z postanowieniami pokoju
paryskiego mógł legalnie wybrać Polskę lub Prusy Wschodnie (czytaj Niemcy). Wybrał Polskę, ponieważ Polska nie była już
abstrakcyjnym pojęciem, lecz polskim państwem, symbolizowanym na granicy przez polskiego strażnika z białym
orzełkiem. W działalności publicznej całkowicie popierał ruch polski, a więc Związek Polaków w Niemczech, brał udział w
patriotycznych uroczystościach polskich, a w 1923 roku został prezesem Polskiego Zjednoczenia Mazurskiego, tak więc
przez cały okres międzywojenny pozostał wierny Polsce. Można się zastanawiać, czy Kajka był przede wszystkim poetą
religijnym, czy piewcą ludu tracącego swe mazurskie (polskie) cechy. Niewątpliwie był świadomy, że jest przede wszystkim
apostołem polskości wśród prostego ludu mazurskiego. Obdarzony bożym talentem poetyckim, nie miał na Mazurach
równego sobie. Walcząc o ojczysty język, wypełniał wolę Stwórcy. Wszak to Bóg powołał – głosił – do życia polski lud
mazurski mający prawo do dalszego istnienia, do macierzyńskiej mowy.

Miejsce realizacji zadania
Zadanie będzie realizowane w Olsztynie, promocja książki odbędzie się w listopadzie br. w Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej w Olsztynie i w OBN im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Książki zostaną także dostarczone do filii bibliotek w całym
województwie. Pokaźna partia książek zostanie przeznaczona na cele promocyjne miasta.

Grupa odbiorców zadania
Odbiorcami tomiku poezji Michała Kajki będą specjaliści - historycy, literaturoznawcy, studenci, nauczyciele i uczniowie
szkół średnich i wreszcie mieszkańcy naszego miasta i turyści.
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Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Wkład osobowy:
- koordynacja prac - członek Stowarzyszenia
- rozliczenie projektu - księgowa Stowarzyszenia
- prowadzenie spotkań promocyjnych - członek Stowarzyszenia

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Dzięki realizacji tego zadania - wydaniu wierszy Michała Kajki - przypomnimy mieszkańcom naszego miasta i regionu
postać wybitnego Mazura, jego twórczość i uczcimy w ten sposób 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę -
Kajka był apostołem polskości wśród prostego ludu mazurskiego i takim powinniśmy go pamiętać i pamięć o tej postaci
przekazać kolejnym pokoleniom, to nasz obywatelski obowiązek.

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 Opracowanie językowe, graficzne
tekstu i korekty 1 300,00 zł 1 300,00 zł 0,00 zł

2 Projekt graficzny książki, skład tekstu 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

3 Projekt okładki 200,00 zł 200,00 zł 0,00 zł

4 Ilustracje 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

5 Promocja książki 700,00 zł 500,00 zł 200,00 zł

6 Druk i oprawa 3 000,00 zł 3 000,00 zł 0,00 zł

7 Koordynacja prac i rozliczenie
projektu 500,00 zł 0,00 zł 500,00 zł

Koszty ogółem: 7 700,00 zł 7 000,00 zł 700,00 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 faktycznym;
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..............................



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 5e15-c502-900e

Załączniki:

1. Wyciąg z ewidencji lub inny dokument wymagany papierowo (fakultatywny - niezłożony)
2. Kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem (fakultatywny - niezłożony)

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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