
Stowarzyszenie „Węgajty” 

posiada status organizacji pożytku publicznego. 

Przekazując 1% swojego podatku na nasze konto wspierasz działalność artystyczną, 

badawczą i edukacyjną Scholi Węgajty. 

Darowizny 1% w 2019 roku - wpływy i ich zagospodarowanie 
 

W 2019 roku otrzymaliśmy łącznie na Stowarzyszenie „Węgajty” kwotę: 7792,00 zł, w tym 

na rzecz działań Scholi Węgajty przeznaczone zostało: 3896,00 zł. Na rok 2019 przeszła także 

kwota pozostała z darowizn 1% dla Scholi z 2018 roku, w wysokości 1564,58 zł, czyli do 

dyspozycji w 2019 roku była łącznie kwota 5460,58 zł. 

Z tych środków w roku 2019 wydatkowana została kwota: 1907,60 zł*, stanowiąc część 

wkładu własnego Stowarzyszenia w realizację, między innymi programu 10 tej edycji 

Laboratorium Tradycji 2019. A w nim: całoroczne warsztaty ikonograficzne w Nowym 

Kawkowie i półroczne gregoriańskie w Olsztynie, Letnia pracownia ikony i śpiewu 

bizantyjskiego w Szałstrach i Węgajtach, wiosenne i jesienne warsztaty ikonograficzne w 

Centrum Duszpasterskim w Olsztynie oraz w Klubie Baccalarium na Uniwersytecie 

Warmińsko – Mazurskim, a także w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dobrym Mieście i 

Sanktuarium w Krośnie koło Ornety. Jesienny cykl wystaw i prezentacji na terenie gminy 

Jonkowo - Sztuka w obejściu 2019. Zrealizowaliśmy spektakle i koncerty krajowe w ramach 

ostatniego etapu trzyletniego projektu Quem queritis 2017 -2019, w tym Ordo Stellae w 

styczniu w Chorzowie, Ludus Passionis w kwietniu w Poznaniu oraz Oficjum „O Trzech 

zbożnych młodziankach w piecu ognistym” w maju w Bielsku Podlaskim. Prezentowane były 

kilkakrotnie spektakle muzyczne Mistrz Manole oraz Opowieść o Pinkasie. Odbyły się 

wyprawy artystyczno-badawcze do Rumunii-w czerwcu i na Cypr-we wrześniu, w ramach 

przygotowania przyszłych projektów. 

1. Prezentacja dramatów muzycznych Scholi oraz 

koncertów muzyki liturgicznej i tradycyjnej w 

Bydgoszczy, Poznaniu, Tolkmicku, Bielsku Podlaskim,  

i Chorzowie na Śląsku.     817,40  

2. Warsztaty, działania lokalne i prezentacje w Dobrym 

Mieście, Krośnie, Chochole koło Szczytna, Pasymiu, 

Gietrzwałdzie, Olsztynie i Gminie Jonkowo     835,80 

3. Promocja i dokumentacja pracy Scholi w 2019     254,40 

RAZEM 
      1907,60** 

 

*Na rok 2020 przeszła kwota darowizn z 2019 roku w wysokości 3552,98 zł.** Szczegółowe 

zestawienie wydatkowania środków z 1% dostępne jest na stronie www.wegajty.pl 

http://www.wegajty.pl/

