
Załączniki do rozporządzenia  

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 

Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055) 

Załącznik nr 1 

WZÓR 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

 
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z 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 jest adresowana oferta  

Zarząd Województwa Dolnośląskiego 

2. Rodzaj zadania publicznego
1)

 

W ramach 19a: 

 
Promowanie lokalnych działań artystycznych 

mieszkańców Wrocławia i powiatu. 
Konsolidacja lokalnych środowisk twórczych 

działających we Wrocławiu. 
Współpraca różnych podmiotów artystycznych, 

działających w obrębie Wrocławia i gminy Wrocław 
Wszelkie działania artystyczne będą wykonane we 

Wrocławiu na rzecz i w udziale wrocławskich 
twórców i realizatorów 

 
Na mocy Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie  (wykaz sfer art. 4 ust. 1 

ust. o dppiw) 

4)  podtrzymywania i upowszechniania tradycji 

narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej; 
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego; 
 

 
II. Dane oferenta(-tów)  
 

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

                                                 
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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.). 



Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Kulturalnych "Europeum" 

 

 
 

Adres: 
Ul. Tęczowa 15/3 49-300 Brzeg 
KRS 0000461417  

NIP 7471893165 
Kontakt: Rafał Matusz, prezes Stowarzyszenia , rafal.matusz@interia.eu; 609-622-551 
Adres do korespondencji: Ul. Okrężna 26, 89-620 Klawkowo k. Chojnic 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

 

Rafał Matusz, prezes Stowarzyszenia „Europeum” 
Tel. 609-622-551 
@ rafal.matusz@interia.eu 
 
 
 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego 
"Mateusz Jehowita" spektakl teatralny we Wrocławiu. Od religijności 
do katastrofy. Duchowe wędrowanie.” Czytanie performatywne 

2. Termin realizacji zadania publicznego
2) Data 

rozpoczęcia 
14.10.2021 Data  

zakończenia 
31.10.2021 

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji) 

Celem przedsięwzięcia jest napisanie- dokończenie tekstu dramatycznego pt. „Mateusz Jehowita” i 

przygotowanie performatywnego czytania tekstu  teatralnego pod tym samym tytułem. "Mateusz Jehowita” 

finalnie będzie eksperymentalnym spektaklem, złożonym z różnych tekstów, gdzie głównym tematem jest 

duchowa kondycja człowieka w odniesieniu do wiary i religii w obliczu współczesnych wyzwań i kryzysów. 

Zrealizowany zostanie w ramach sceny off na Scenie na Świebodzkim we Wrocławiu a dzięki współpracy 

różnych środowisk teatralnych Wrocławia powstanie w przyszłości syntetyczny nowoczesny spektakl, 

zbudowany z wielu różnych środków wyrazu. Rodzaj agory myślowej, gdzie będziemy pytać : jak wypełnić 

"puste miejsce po Bogu" w dobie kryzysu cywilizacji przesytu.. W ramach publicznej prezentacji per 

formatywnej z elementami muzyki na żywo i scenografii, sprawdzimy jego potencjał sceniczny, który po 

poprawkach zostanie przygotowany jako spektakl teatralny, który ma szansę wejść w stały repertuar Teatru 

Polskiego we Wrocławiu.  

Czytanie performatywne jest pierwszym etapem pomyślanego szerzej projektu. 

Głównym tematem jest transgresja kulturowa. Chcemy pokazać relacje i przemiany, jakie współcześnie 

zachodzą w obrębie 3 religii Wielkiej Księgi, a także przyjrzeć się drodze, jaką przechodzi główny bohater. 

Jego przemiana od świadka Jehowy, przez świecką wiarę prowadzi go w stronę radykalizmu. Rozczarowany 

kulturą zachodu, rozpadem wartości, wynikających z dziedzictwa zarówno Starego jak i Nowego Testamentu 

radykalizuje swoją postawę wobec świata, z którego się wywodzi. Ważny jest tu temat wykluczonego jehowity, 

motyw rozczarowania religią, utraty wiary, duchowej pustki. Od odejścia z kościoła bohater rozpoczyna swoją 

duchową i metafizyczną podróż. Łącząc frustrację zachodnią cywilizacją z pogubieniem duchowym przechodzi 

kilka etapów w tej podróży: jako wykluczony staje się zbuntowanym rebeliantem, przeciwstawiającym się 

zachodniemu stylowi życia. Musi wypełnić „puste miejsce po bogu” , ale też zareagować na antropomorficzną, 

całkowicie świecką kulturę z komercyjnym przesytem. Można powiedzieć, że ta kulturowa i mentalna 

                                                 
2)

 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.  

mailto:rafal.matusz@interia.eu


transgresja odbywa się w symbolicznej przestrzeni nowego Emaus, ale jest też próbą odnalezienia tropów, 

przez które współczesna Europa mocno się radykalizuje, dryfując w prawą stronę. Projekt ma być rodzajem 

agory, na której ścierają się modele i światopoglądy, gdzie prawa i lewa strona próbują znaleźć rozwiązania na 

cywilizacyjny kryzys. Gdzie obcy nie jest intruzem tylko kolonizatorem nowego formatu, a stara kultura 

wygubia swój potencjał na rzecz siły i agresywnej wyrazistości, jakiej potrzebują pogubieni ludzie w 

poszukiwaniu autorytetu. 

. 

Pojawią się takie postaci, figury i role jak: 

Bohater, Mesjasz, Syn, Wędrowiec, Terrorysta 

Matka, Matka Boska, Kobieta na drodze, Edyta- Simone, Chór 

Ojciec, Bóg Ojciec, Pastor, Chór 

Szatan, Przewodnik, Pasterz, Mędrzec, Chór 

Oriana, Sumienie, Głos Ludu, Chór 

Alter Ego, Głos w głowie, Kuszenie, Chór, Boskość 

 

Chcemy też podjąć temat bluźnierstwa. Czym ono jest dziś, jaki jest potencjał w bluźnierstwie jako figurze 

kulturowej, czym jest bluźnienie jako figura retoryczna. Czy bluźnierstwo może przynieść oczyszczenie? 

Spektakl zostanie przygotowany w ramach nurtu off na Scenie na Świebodzkim Teatru Polskiego w składzie 

aktorskim, złożonym z 7 osób- aktorów, współpracujących na co dzień z Teatrem Polskim, Teatrem Ad 

Spectatores, Teatrem Kombinat. W prezentacji performatywnej weźmie też udział chór, składający się ze 

słuchaczy Studium Musicalowego Capitol. Całość będzie trwała do 1,5 godziny ze śpiewaniem na żywo i 

wykonaniem części muzyki również na żywo. Scenograficznie zostaną stworzone warunki do projekcji 

multimedialnych z uwzględnieniem studyjnego charakteru tej sceny jak i przy wydobyciu walorów 

architektonicznych (pierwotnie był to dworzec kolejowy) 

Zarys scen tego tekstu został opublikowany, opatrzony esejem i wywiadem z autorem na portalu 

teatrologia.info : 

 
https://teatrologia.pl/dramat/mateusz-jehowita-zarys-scen/ 

https://teatrologia.pl/artykuly/katarzyna-wojtysiak-wawrzyniak-do-piekiel-i-z-powrotem/ 

https://teatrologia.pl/autorzy/entropia-swiata-z-rafalem-matuszem-na-temat-jego-dramatu-mateusz-jehowita-

rozmawiala-jolanta-hinc-mackiewicz/ 

Niniejszy projekt był zgłoszony do projektów finansowanych przez MKDNiS w II naborze w kategorii teatr  

(Wniosek nr: 174751/20) i otrzymał wysoką notę 68 pkt, ale nie otrzymał dofinansowania, które w tej transzy zaczynało 

się od progu 72 pkt, natomiast projekt jako pełnospektaklowa wersja uzyskał aprobatę Instytutu Teatralnego w ramach 

projektu OFF Polska. Niniejszy wniosek jest zamkniętym projektem, stanowiącym „preludium” do wersji 

pełnospektaklowej. Czytanie performatywe i warsztaty dadzą niezwykle cenne możliwości sprawdzenia tego przed 

publicznością, dokonanie ostatecznych poprawek. Stanowią znakomitą promocję całości, sprawdzenia koniecznych 

strategii komunikowania się z odbiorcami, a także wyciągnięcia wniosków, co do odbioru i preferencji wśród 

publiczności wobec takiego projektu.  

Odbiorcy projektu: 

1. Szeroko pojęta i obyta publiczność Wrocławia : publiczność teatralna, korzystająca z szerokiej oferty kulturalnej Projekt 
jest realizowany w prestiżowym miejscu, doskonale znanym w całej Polsce. Scena na Świebodzkim jako uznana scena 
kojarzy się mieszkańcom jako miejsce realizacji ambitnych i wymagających przedsięwzięć. To połączenie zainteresuje 
miłośników zarówno klasycznego teatru jak i eksperymentalnego i muzycznego ze względu na synkretyczny charakter 
spektaklu i różnorodność podjętych środków. 
- Młodzież 13- 18 lat : do nich adresowane są warsztaty wokół projektu, zostaną zaproszeni do udziału uczniowie klas 
artystycznych wrocławskich liceów, będą uczestniczyć w nagraniu wszystkich materiałów promocyjnych do spektaklu i 

https://teatrologia.pl/dramat/mateusz-jehowita-zarys-scen/
https://teatrologia.pl/artykuly/katarzyna-wojtysiak-wawrzyniak-do-piekiel-i-z-powrotem/
https://teatrologia.pl/autorzy/entropia-swiata-z-rafalem-matuszem-na-temat-jego-dramatu-mateusz-jehowita-rozmawiala-jolanta-hinc-mackiewicz/
https://teatrologia.pl/autorzy/entropia-swiata-z-rafalem-matuszem-na-temat-jego-dramatu-mateusz-jehowita-rozmawiala-jolanta-hinc-mackiewicz/


uczestniczyć w czytaniu performatywnym. Ważny aspekt to popularyzowanie teatru, w tym teatru podejmującego trudne 
tematy. Praca nad otwartością na artystyczne eksperymenty i wyrabianie chęci uczestnictwa w wydarzeniach 
kulturalnych jako pożądanego społecznie nawyku. 
Dorośli- to projekt dla świadomych odbiorców, stałych bywalców Teatru Polskiego, miłośników, projektów muzycznych i 
alternatywnych. To oferta dla studentów jak i chodzących do teatru na pozycje lżejsze, ale otwarta na nowości. Ważne 
jest rozszerzenie pola odbiorców ze względu na twórców projektu: do Teatru Polskiego przyjdą miłośnicy teatru 
alternatywnego czy eksperymentalnego, ale też bywalcy popularnych spektakli Teatru Polskiego zostaną 
zachęceni do obejrzenia pozycji bardziej awangardowej. Krzyżowe łączenie odbiorców kultury na różnorodnym poziomie 
oczekiwań i kompetencji jest celem strategicznym, warunkującym szerszy rezonans społeczny projektu. 
Seniorzy- ważnym aspektem jest nieodpłatny charakter projektu, który lokuje go w istotnej społecznie dostępności dla 
seniorów ze względów finansowych, która często stanowi barierę. Rozpropagowanie projektu na Uniwersytecie III wieku 
czy przez grupy seniorów, działających przy placówkach kulturalnych Wrocławia zwiększa jego potencjał. Seniorzy za 
pomocą tej pośredniej formy komunikacji zostaną zainteresowani i zachęceni do skorzystania z oferty. To też szansa na 
powrót do teatru utraconej wcześniej publiczności, która uczestniczyła w spektaklach w poprzednich latach, a z jakiś 
powodów przestała być czynną widownią. 
2.Publiczność wyrobiona i szukająca ambitnej oferty jak bywalcy czy studenci, publiczność festiwalowa 
Temat i forma jest ambitna, niestandardowa i eksperymentalna. Ważny jest kontekst inspiracji i połączenie różnych form, 
co tworzy właściwą ofertę dla ambitnego i wpływowego widza. To projekt dla otwartej, wrocławskiej inteligencji do 
odbiorców zainteresowanych tematyką religii, wiary i duchowości. 
- Młodzież 13- 18- dedykowana dla tych, którzy zamierzają się w przyszłości bardziej związać z teatrem czy inną 
ekspresją artystyczną lub myślą o założeniu własnego teatru bądź w bardziej zaawansowany sposób interesują się 
szeroko pojęta humanistyką. Uczestnictwo w takim projekcie lub powszechna do niego dostępność może mieć wpływ na 
podejmowanie decyzji, co wiąże się z inspiracyjnym charakterem spektaklu. 
- Dorośli- wyrobiona widownia, nie stroniąca od ambitnego repertuaru, wręcz nastawiona na tego typu propozycje, 
szeroko pojęta mieszczańska inteligencja, a także inni twórcy 
- Seniorzy- starsze pokolenie mieszkańców Wrocławia jest wychowane na tradycjach teatralnych miasta, w tym 
dziedzictwo np.Jerzego Grotowskiego jest im znane. Często są wśród tych odbiorców ci, którzy widzieli na żywo ostatni 
spektakl Grotowskiego, a który wprost stanowi dla projektu inspiracje. Ten kontekst powinien również przyciągnąć takich 
widzów, którzy nie odnajdują we współczesnym teatrze oferty dla siebie.  

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu
 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

 

- powstanie oryginalnego tekstu i 

jego performatywnej  prezentacji z 

rzadko podejmowanym tematem 

duchowości i religijności 
 
- promocja nowej dramaturgii  
 
 
 
 
 
- powszechne zwiększenie 
zainteresowania projektem 

1 pokaz dla grupy powyżej 
200 osób,  
 
 
 
 
Gotowy tekst sztuki 
dostępny na nośnikach 
medialnych jak media 
społecznościowe minimum 
3 nośniki 
 
3 nośniki 

Wejściówki na czytanie 
 
 
 
 
 
Informacja na specjalnej stronie na FB, 
stronie Teatru Polskiego i na YT 
 
 
 
Prowadzenie dokumentacji projektu w 
formie filmików, zdjęć, nagrań fragmentów 
prób i elementów muzycznych- bezpłatne 
udostępnienie na stronie WWW i mediach 
społecznościowych 

Bezpośrednie streamingowanie 
wydarzenia 
 

500 osób Uzyskanie rejestrowanego darmowego 
dostępu 

 

- przeprowadzenie warsztatów dla 

uczniów z klas artystycznych 

wrocławskich liceów towarzyszących 

prezentacji projektu jako czytania 

performatywnego 

Dla 50 osób  
 
 
 
 
 

Deklaracja uczestnictwa, lista obecności 
 
 
 
 
 



 
 

- integracja różnych grup teatralnych, 

tworzących złożoną mapę artystyczną 

Wrocławia, efekt integracyjny i 

koncyliacyjny tego projektu we 

Wrocławiu (najbardziej 

spolaryzowanego środowiskowo i 

światopoglądowo) jest tutaj bardzo 

istotny,ponieważ tworzy przestrzeń 

dialogu między stronami od 

dłuższego czasu trwającego sporu 
 
- Sonda uliczna polegająca na ankiecie 
dotyczącej znajomości życia 
kulturalnego Wrocławia (np. kim był 
Jerzy Grotowski?, kiedy ostatnio byłeś w 
Teatrze Polskim it) oraz zagadnień 
duchowych (kim jest dla Ciebie Bóg, kto 
jest dzisiejszym Mesjaszem, jeśli jest 
itd.) 
 
- Wydrukowanie małych pocztówek-  
wizytówek do formatu A6, zawierających 
podstawowe informacje o organizatorze 
i partnerach, plakat oraz informacje o 
uczestników 
 

-- ożywienie ważnego miejsca na 

mapie kulturalnej Wrocławia jakim 

jest Scena na Świebodzkim, 

pokazanie jej jako miejsca 

odważnych projektów, ambitnych 

tematów, wpisujących się w tradycję 

tej przestrzeni 
 

 
 
 
Udział różnych twórców jak 
aktorzy związani z Teatrem 
Polskim , Offensywą 
Teatralną, Teatrem 
Kombinat, AST, Studium 
przy Teatrze Capitol 
 
 
 
 
 
Przepytanie około 100 osób 
za pomocą nagrań na 
telefon komórkowy w 
różnych miejscach 
Wrocława, około 3 godzin 
materiału 
 
 
 
250 szt. 
 
 
 
 
 
500 osób, którzy dotrą do 
informacji przez Internet, 50 
osób uczestników 
warsztatów i 200 osób 
widownia 

 
 
 
Umieszczenie publiczne przy nazwiskach 
realizatorów poszczególnych instytucji 
kultury, które reprezentują, wszystkie 
dostępne nośniki 
 
 
 
 
 
 
 
Publikacja sondy na nośnikach 
promocyjnych projektu, za zgodą 
uczestników prezentacja w trakcie czytania 
niektórych elementów nagrań 
 
 
 
 
 
Rozdanie pocztówek uczestnikom 
warsztatów oraz publiczności, 
uczestniczącej w czytaniu per formatywnym 
 
 
 
Miejscem zdarzenia jest Scena na 
Świebodzkim Teatru Polskiego we 
Wrocławiu 

 

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą 
wykorzystane w realizacji zadania 

Stowarzyszenie uzyskało osobowość prawną wpisem do KRS w 2013 roku, w którym też znalazło się na liście 

rekomendowanych projektów ramach grantów norweskich z projektem „F(J)order Festiwal”, opiewający na kwotę blisko 

400 tyś złotych. Wysoka ocena merytoryczna i artystyczna nie mogła przewalczyć „0” punktów w nocie organizacyjnej, 

stąd suma punktów nie wystraczyła, by dotację otrzymać. Projektem „Mateusz Jehowita” pragniemy na nowo rozpocząć 

naszą działalność, choć członkowie Stowarzyszenia są doświadczonymi twórcami, jak poniżej wymienieni czy Katarzyna 

Janekowicz (obecnie aktorka TP.pl), Adam Bałdych (wybitny kompozytor i skrzypek jazzowy). 

Rafał Matusz 
Reżyser, dramaturg, marketing manager. Urodzony we Wrocławiu w 1973. Student Krystiana Lupy i Jerzego Jarockiego. 

Absolwent Wydziału Reżyserii Dramatu PWST Kraków. Asystent Jerzego Jarockiego- “Pułapka” T. Różewicza i 

„Platonow” Michaiła Czechowa, obie realizacje w Teatrze Polskim we Wrocławiu Asystent Mikołaja Grabowskiego przy 



realizacjach teatru telewizji w Krakowie. Absolwent podyplomowych studiów w zakresie zarządzania kulturą- Szkoła 

Główna Handlowa (SGH) w Warszawie. Prezes zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno- Kulturalnych “Europeum”. 

Podczas pobytu w Sztokholmie zrealizował kilka wywiadów z ludźmi kultury i sztuki pracującymi w „pomoście polsko-

szwedzkim” dla miesięcznika „Sukces” i „Śląsk”. Przygotował kilkadziesiąt spektakli w wielu teatrach w Polsce, napisał 4 

sztuki teatralne, z czego 2 zostały zrealizowane w zawodowych teatrach. Pracował m.in. we Wrocławiu, Szczecinie, 

Białymstoku, Gorzowie Wlkp. Ostatnio przygotował „Chromą księgę kolorów” na podstawie książki Dereka Jarmana w 

Teatrze Capitol we Wrocławiu. Współautor powieści „Wołając do Hille”, wydanej w 2018 roku w wydawnictwie Novae Res. 

W 2018 roku w Teatrze w Białymstoku przygotował czytanie performatywne „Obławy białostockiej” 

Piotr Dziubek 
Kompozytor, pianista, akordeonista, wykładowca Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Laureat wielu nagród muzycznych 
w Polsce i zagranicą. Dyrektor i wykładowca Studium Musicalowego Teatru Capitol. Kompozytor, aranżer, akordeonista i 
pianista, absolwent wrocławskiej Akademii Muzycznej - wieloletni wykładowca tej uczelni. Kompozytor muzyki do wielu 
spektakli teatralnych, m.in.: „Francesco”, „Lalka”, „Chłopi” (Teatr Muzyczny w Gdyni), „Balladyna”, „…np. Majakowski” 
(Wrocławski Teatr Współczesny), „Ferdydurke” (Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu), „Ziemia obiecana” 
(Teatr im. Słowackiego w Krakowie), „Operetka” (Teatr Dramatyczny w Warszawie), „Frankenstein”, „Idiota”, „Ja, Piotr 
Riviere…” „Mistrz i Małgorzata” (Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu). Od wielu lat związany z Przeglądem Piosenki 
Aktorskiej, jako autor aranżacji, kierownik muzyczny i instrumentalista. Współtworzył m.in.: „Mandarynki i pomarańcze”, 
„Galerię”, koncert piosenek Marka Grechuty „Steruj krwią swoją do oceanu spokoju”, „Wiatry z mózgu…rewolucyjną!”, 
„Grę szklanych paciorków”, „Anioły w kolorze” z piosenkami Ewy Demarczyk, „Tak jest” – piosenki Jacques’a Brela. W 
2001 r. wydał autorską płytę akordeonową „Tchnę”. Współpracował przy nagraniach płyt m.in: z Justyną Steczkowską –
„Alkimia”, Arturem Lesickim- „Acoustic Harmony”, a także z Katarzyną Groniec (był kompozytorem, aranżerem i 
producentem płyt: „Emigrantki”, „Przypadki”, „Na żywo”) oraz Magdaleną Kumorek –„Śmiercie” z tekstami Bolesława 
Leśmiana. Piotr Dziubek jest również autorem muzyki do filmów między innymi: „Włatcy móch”, „1000 złych uczynków” 
oraz wielokrotnie nagradzanego na festiwalach polskich i zagranicznych polsko-rumuńskiego filmu „Droga na drugą 
stronę”, za który otrzymał nagrodę indywidualną za muzykę na 37. Gdynia Film Festival. W 2014 roku Kapituła im. 
Aleksandra Bardiniego przyznała mu swoją nagrodę i Dyplom Mistrzowski. W tym samym roku Piotr Dziubek został 
nagrodzony na 6. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Boska Komedia za najlepszą muzykę i ścieżkę dźwiękową do 
przedstawienia „Ja, Piotr Riviere…”, a także otrzymał Wrocławską Nagrodę Muzyczną w kategorii Muzyka rozrywkowa. 
Aktualnie kompozytor pracuje nad kolejną autorską płytą, która ukaże się jeszcze w tym roku. 
 
Sławomir Olejniczak 
pisarz, dramaturg, reżyser, kierownik literacki Teatru Polskiego we Wrocławiu, wcześniej związany z Teatrem Polskiego 
Radia, pomysłodawca i kierownik artystyczny projektu Świebodzki OFF, 
 
Katarzyna Baraniecka 
aktorka i reżyserka, założycielka i dyrektorka Teatru Kombinat. Absolwentka wrocławskiej PWST. Na stałe współpracuje z 
Teatrem Komedia i Wrocławskim Teatrem Współczesnym. Inicjatorka programu WrOT- Wrocławskiej Offensywy 
Teatralnej, zrzeszającej większość niezależnych i eksperymentalnych teatrów, działających we Wrocławiu. W 2017 
wyprodukowała i zagrała tytułową rolę w spektaklu "Oriana. Utwór". Spektakl jest grany do dziś, zyskując uznanie i 
aprobatę zarówno krytyków jak i publiczności. 
 

 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Honorarium za napisanie tekstu, 
przygotowanie dramaturgiczne i 
reżyserię czytania  

1400 1400  

2. Honoraria dla aktorów za 
przygotowanie czytania 
performatywnego 7 osób po 500 

3500 3500  

3. Obsługa techniczna czytania – elektryk, 
akustyk, media, maszynista sceny 4 po 
400 

1600 1600  



4. Koszt przygotowanie elementów 
scenograficznych 

1000  1000 

5. 
 
 
6. 
 
 
 
7. 
 
 
 
8.  
 
 
 
9.  

Koszt prowadzenia  wyodrębnionej 
księgowości projektu 
 
Koszt przygotowanie improwizacji 
muzycznych i prowadzenie w trakcie 
czytania 
 
Koszt udziału 2 muzyków  w 
prezentacji na żywo czytania 
performatywnego   2 po 500 
 
Przeprowadzenie warsztatów dla 
młodzieży, prowadzonych przez 2 
aktorów, 2 po 500 
 
Obsluga prawna projektu, zarządzanie 
projektem, przygotowanie i podpisanie 
umów 

500 
 
 
 
1500 
 
 
 
1000 
 
 
 
1000 
 
 
 
 
400 

 
 
 
 
1500 
 
 
 
1000 
 
 
 
1000 

500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
400 
 
 
 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11900 10000 1900 

 
V. Oświadczenia 
 
Oświadczam(-my), że: 
 
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego  

oferenta(-tów); 
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 

publicznego;  
3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

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

ubezpieczenia społeczne; 
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*; 
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych 

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne 
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

Rafał Matusz 
                                                                                                                              Data  27.08.2021 r.  
Dominik Górski 
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
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