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Załącznik nr 1

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 publicznego1) Zadanie w sferze 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

Fundacja PRO ARTE, forma prawna: fundacja, KRS: 0000085851, adres siedziby: ul. Wybrzeże Pasteura 16/3, 50-367 Wrocław, 
strona www: www.proarte.org.pl, adres do korespondencji: ul. Ruska 46B lok. 412, 50-079 Wrocław, adres e-mail: 
biuro@proarte.org.pl, nr tel.: 71 328 07 34

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Agata Szakiel
+48 697 917 339
agata.szakiel@gmail.com

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 
1. Tytuł zadania publicznego Jubileusz 25-lecia Chóru Synagogi Pod Białym Bocianem

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia

01.10.2021 Data 
zakończenia

28.10.2021

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
W 2021 roku przypada jubileusz 25-lecia działalności  artystycznej jedynego chóru synagogalnego w Polsce, Chóru Synagogi Pod
Białym Bocianem we Wrocławiu. Od ćwierć wieku Stanisław Rybarczyk, założyciel,  dyrektor artystyczny i  dyrygent Chóru wraz ze
znakomitymi, profesjonalnymi Śpiewakami, przywołuje do życia muzykę zamordowanych synagog, muzykę, która zamilkła. Jubileusz
zespołu to niepowtarzalna okazja, by podkreślić otwartość na międzynarodowy dialog sztuki oraz stworzyć warunki do upowszechniania
i popularyzacji kultury wysokiej. Zadanie promuje najwybitniejsze osiągnięcia wielowiekowego dziedzictwa polskiej i światowej kultury
muzycznej, poprzez organizację jubileuszowego koncertu we wrocławskiej Synagodze Pod Białym Bocianem. Program koncertu ma
ukazać mistrzostwo Chóru i  jego różnorodne możliwości wykonawcze, w programie pojawią się: utwory z orkiestrą,  z organami, z
solistami, a także a cappella. 

Kultura  żydowska  jest  ważnym  elementem  naszego  dziedzictwa  kulturowego,  chcemy  to  podkreślać.  Pragniemy  zorganizować
wartościowe wydarzenie kulturalne nastawione na pozytywną edukację poprzez kulturę. Sztuka, naszym zdaniem, potrafi przekazywać
wartości ponadczasowe. Buduje porozumienie między ludźmi w duchu tolerancji i świadomości kulturowego dziedzictwa. Realizacja
zadania  pozwoli  budować  społeczeństwo  świadome  dorobku  kulturowego,  uwrażliwione  na  sztukę  wykonywaną  na  najwyższym
poziomie artystycznym, pozbawione fałszywych stereotypów o mniejszościach etnicznych i nastawione na rozwój intelektualny.

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.).

2 ) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 



Koncert z udziałem kantora Yoni Rose, Chóru Synagogi Pod Białym Bocianem we Wrocławiu oraz Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją
Stanisława Rybarczyka.

04.10.2021, Synagoga Pod Białym Bocianem we Wrocławiu
Program koncertu muzyki synagogalnej przedstawia się następująco:
Louis Lewandowski - Taurass Adonaj
Abraham Ellstein - Avijnu Malkeinu
Meir Finkelstein - L'dor Vador
Meyer Machtenberg - Schechheyanu
Abraham Ellstein - Haszem Haszem
Abraham Ellstein - Velirushalaim Ircho
Ralph Schlossberg - Schcheheyanu
Nurit Hirsch - Oseh Shalom
Louis Lewandowski – Hallelujah
Charles Osborne – Samachti B’omrim Li
oraz utwory z repertuaru kantora – solisty koncertu.

Koncert będzie składał się z dwóch części:
-  W  pierwszej  części  zaprezentują  się:  soliści,  Chór  Synagogi  Pod  Białym  Bocianem  pod  dyrekcją  Stanisława  Rybarczyka,
akompaniator prof. Piotr Rojek (organy), harfistka Orkiestry Symfonicznej.
- W drugiej części zaprezentują się: kantor Yoni Rose, Chór Synagogi pod Białym Bocianem oraz Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją
Stanisława Rybarczyka.

Program koncertów pragnie ukazać mistrzostwo Chóru i jego różnorodne możliwości wykonawcze: utwory z orkiestrą, z organami, z
solistami,  a  także  cappella.  Będzie  także  prezentacją  dorobku  Zespołu.  Planujemy  zaprosić  do  wykonania  jednego  z  utworów
wszystkich śpiewających przez lata w Zespole śpiewaków. Gwarancją utrzymania projektu na najwyższym poziomie artystycznym jest
zaproszenie do współpracy wybitnych osobistości muzycznego świata: Yoniego Rose, Stanisława Rybarczyka, Piotra Rojka. Poprzez
realizację  zadania  "Jubileusz  25-lecia  Chóru  Synagogi  Pod Białym Bocianem"  pragniemy przyczynić  się  do  popularyzacji  muzyki
wykonywanej na najwyższym poziomie artystycznym, muzyki synagogalnej która jest istotnym elementem kultury żydowskiej. To dzięki
działalności Stanisława Rybarczyka i Chóru Synagogi Pod Białym Bocianem muzyka synagogalna odrodziła się na terenie Polski i
może być z sukcesem wykonywana w salach koncertowych, synagogach, kościołach, czy podczas występów plenerowych. Kultura
żydowska jest ważnym elementem naszego dziedzictwa kulturowego, chcemy to podkreślać. Pragniemy zorganizować wartościowe
wydarzenie kulturalne nastawione na pozytywną edukację poprzez kulturę.  Sztuka, naszym zdaniem, potrafi  przekazywać wartości
ponadczasowe. Buduje porozumienie między ludźmi w duchu tolerancji i świadomości kulturowego dziedzictwa.

Realizacja  zadania  pozwoli  budować  społeczeństwo  świadome  dorobku  kulturowego,  uwrażliwione  na  sztukę  wykonywaną  na
najwyższym  poziomie  artystycznym,  pozbawione  fałszywych  stereotypów  o  mniejszościach  etnicznych  i  nastawione  na  rozwój
intelektualny.  25  lat  działalności,  to  pasmo  wielu  niezwykłych  koncertów,  szereg  nagranych  płyt,  działalność  na  rzecz  dialogu
międzyreligijnego. Misją Chóru jest przywracanie do życia zapomnianych lub zaginionych kompozycji synagogalnych, prezentacja ich
na koncertach, zapis dźwiękowy i wydanie na płytach. Szczególnie ważna jest dla Zespołu prezentacja śpiewów synagogalnych w
miejscach, gdzie publiczność nigdy nie mogła się zetknąć z tradycją i kulturą żydowską.

Zadanie kierujemy do bardzo szerokiej  grupy odbiorców zainteresowanej  aktywnym uczestniczeniem w wydarzeniach muzycznych
utrzymanych na najwyższym poziomie artystycznym, do wszystkich grup wiekowych, niezależnie od płci, wykształcenia oraz wieku czy
wyznania.  Otwarty  charakter  zadania  ma  prowokować  do  naturalnej  integracji  różnych  grup  wiekowych  i  społecznych,  a  przede
wszystkim do podnoszenia kulturalnych kwalifikacji społeczeństwa. Zadanie kierujemy do: młodzieży, dorosłych oraz seniorów.
Zadanie kierujemy do bardzo szerokiej grupy odbiorców, dlatego też przygotowaliśmy rozbudowany plan promocji, który pozwoli dotrzeć
nam do  młodzieży,  osób  dorosłych,  seniorów,  a  także  do  przedstawicieli  mniejszości  narodowych  i  etnicznych.  Plan  przewiduje
wykorzystanie najnowszych kanałów komunikacji,  takich jak: portale internetowe, radio internetowe, telewizja internetowa czy social
media (Facebook, Instagram). Tymi kanałami jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich grup odbiorców, ze szczególnym naciskiem na
młodszych  odbiorców.  Wykorzystamy  również  tradycyjne  media,  takie  jak:  telewizja,  radio  oraz  prasa.  Te  kanały  pozwolą  nam
skutecznie dotrzeć do osób dorosłych oraz do seniorów. Zakładamy wykorzystanie reklamy outdoorowej: dystrybucja plakatów oraz
ulotek. Ważnym elementem będzie wykorzystanie naszych baz mailingowych oraz baz naszych partnerów do wysyłki newsletterów z
bieżącymi  informacjami  na  temat  zadania.  Podejmiemy  współpracę  w  zakresie  obsługi  PR  zadania,  by  czuwać  nad  spójnością
komunikacji oraz by dostosować komunikaty do każdej z wyżej wymienionych grup odbiorców. Podejmiemy współpracę z grafikiem,
który zadba o obsługę graficzną zadania, czuwając nad spójnością wizualną komunikatów oraz materiałów graficznych.

Ponadto plan zakłada:
-  pozyskanie patronów honorowych zadania (Minister Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Dolnośląskiego,
Prezydent Miasta Wrocław),
- pozyskanie patronów medialnych zadania,
- nawiązanie ścisłej współpracy z kluczowymi mediami w regionie,
- produkcja i emisja spotów radiowych,
- systematyczny newsletter,
- wykorzystanie potencjału i zasięgów w mediach społecznościowych - Facebook, Instagram,
- uaktualnianie strony internetowej zadania,
- angażowanie partnerów zadania w proces promocji,
- wsparcie wolontariuszy w dystrybucji materiałów promocyjnych.



Synagoga  Pod  Białym Bocianem we  Wrocławiu  jest  przystosowana  pod  względem  architektonicznym dla  osób  ze  szczególnymi

potrzebami. W trakcie realizacji zadania Fundacja  zapewni alternatywny dostęp do zasobów cyfrowych i informacyjno-komunikacyjnych

dotyczących wydarzenia. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia

rezultatów (wartość
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Realizacja  koncertu  z  okazji  jubileuszu  25-
lecia Chóru Synagogi Pod Białym Bocianem

1  koncert  w  Synagodze  Pod
Białym  Bocianem  we
Wrocławiu

Dokumentacja zadania

Druk programów koncertowych 200 sztuk Dokumentacja zadania
Liczba bezpośrednich beneficjentów zadania 200 osób Dokumentacja  zadania,  liczba  sprzedanych

biletów, liczba przekazanych zaproszeń

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

Fundacja  „Pro  Arte”  założona  w  2002  roku  realizowała  szereg  mniejszych  projektów  oraz  zakrojonych  na  europejską  skalę

przedsięwzięć.  Wśród  nich  znajdziemy,  m.in.:  przygotowanie  i  realizację  płyty  „Alkimja”  we  współpracy  z  Przeglądem  Piosenki

Aktorskiej – wykonanie Justyna Steczkowska, koncepcja Roman Kołakowski, czy współprodukcja koncertu-spektaklu „Anioły Europy”

wystawionego na wrocławskim Rynku z udziałem gwiazd, wielkiego chóru Polsko-Niemieckiej Młodej Filharmonii pod dyrekcją Piotra

Rubika,  który  zgromadził  ok.  30  000  widzów.  Koncert  pokazywano  w  większości  telewizji  europejskich.  Przykładem o  głębokiej

wymowie międzynarodowej  jest  zorganizowany przez Fundację koncert  z okazji  odsłonięcia Pomnika dla Zamordowanych Żydów

Europy (Berlin 2005). Fundacja "Pro Arte" przygotowała koncepcję wydarzenia artystycznego, które zostało wybrane spośród innych

międzynarodowych  konceptów  artystycznych.  Koncert  Polsko-Niemieckiej  Młodej  Filharmonii  Dolny  Śląsk  z  najznakomitszym

żydowskim kantorem świata Josephem Malowanym, solistami Stattskapelle Berlin oraz Chórem Synagogi Pod Biały Bocianem we

Wrocławiu pod batutą  Dana Ettingera (asystenta Daniela  Barenboima) oraz Stanisława Rybarczyka scalał  wystąpienia  polityków,

ocalałych z holokaustu,  przedstawicieli  najważniejszych ugrupowań i  organizacji  żydowskich z uroczystym odsłonięciem pomnika.

Wydarzenie skupiło na sobie uwagę najważniejszych światowych mediów. Również zorganizowany we Wrocławiu Koncert z Okazji

Dnia Jedności Niemiec. Na uroczystym koncercie we wrocławskiej katedrze polsko-katolickiej wystąpiły z towarzyszeniem orkiestry

dwa wyjątkowe chóry – Lipski Chór Synagogalny oraz Chór Synagogi Pod Białym Bocianem we Wrocławiu. Chórom towarzyszyła

Polsko-Niemiecka Młoda Filharmonia Dolny Śląsk.  Wspomnieć należy również współprodukcję koncertu z okazji  rocznicy 25-lecia

Wprowadzenia  Stanu  Wojennego  w  Hali  Stulecia  we  Wrocławiu  z  udziałem  Lecha  Kaczyńskiego  oraz  najwyższych  władz

Państwowych, samorządowych i miejskich transmitowany przez TVP. Fundacja "Pro Arte" organizuje lub współorganizuje: Wieczory

Tumskie,  Wieczory  Świdnickie,  Koncerty  Hawdalowe,  Dolnośląskie  Koncerty  Hawdalowe,  Simcha –  Festiwal  Kultury  Żydowskiej,

Young Classic Wratislavia – Festiwal Młodych Orkiestr, Polsko-Niemiecka Młoda Filharmonia Dolny Śląsk, Chór Synagogi pod Białym

Bocianem we Wrocławiu. Organizowane przez Fundację "Pro Arte" wydarzenia często wykraczają poza muzykę, zmierzają w kierunku

malarstwa, literatury, teatru, filmu, panelu dyskusyjnego czy wykładu, religii, edukacji, polityki. Dzięki temu jeszcze dobitniej zaznacza

się  misja  Fundacji  –  porozumienie  poprzez  sztukę.  Dyrektorem  artystycznym Fundacji  od  2002  roku  jest  Stanisław  Rybarczyk.

Działania Fundacji "Pro Arte" prowadzone są z wielkim osobistym zaangażowaniem liderów Fundacji i współpracowników. Obecna w

nich od początku istnienia Fundacji umiejętność zindywidualizowanego doboru interesującego materiału artystycznego, wplecenie go w

wartościowy kontekst owocują zarówno popularnością wśród publiczności w lokalnym środowisku jak i uznaniem w gronie partnerów i

współorganizatorów. Działalność Fundacji "Pro Arte" osadzona z jednej strony w klasycznej estetyce sztuki, w dziedzictwie kulturowych

przeszłości pozostaje równocześnie bardzo wrażliwa na potrzeby odbiorców.

Nasze atuty to:

- Artystyczna wiedza i profesjonalizm.

- Bardzo dobry kontakt ze środowiskami artystycznymi w całej Polsce oraz licznych ośrodkach zagranicznych.

- Otwartość na nowe trendy artystyczne i intelektualne.

- Otwartość na międzynarodową współpracę.



Budowane projekty odpowiadają na pytania natury:

- filozoficznej,

- moralnej,

- społecznej,

- kulturowej.

     Dzięki  otwartości,  wrażliwości,  bardzo dobrym i  szerokim kontaktom z artystami,  których udaje się zainspirować do nowych

artystycznych wyzwań powstają niezwykłe wydarzenia artystyczne o głębokiej przemyślanej koncepcji merytorycznej w myśl słów m.in.

Etienne Bariliera „To nie paragrafy konstytucji czy patriotyczne pieśni dają i dawać będą idei europejskiej jej siłę; tę siłę da jej wspólna

wizja (właściwie powinienem i chciałbym rzecz, że wspólne umiłowanie) osoby ludzkiej, wolności, godności i zdolności do doskonalenia

się”. Koncepcja merytoryczna zakorzeniona jest niewątpliwie w „myśleniu wielokulturowym” zdefiniowanym trafnie przez Annę Marię

Jeznach „Jest  to  sposób rozumowania  uwarunkowany stanem świadomości,  dojrzałością  i  wiedzą,  obejmujący  swoim zasięgiem

zakres i  poziom postaw tolerancyjnych  i  nietolerancyjnych  (stosunek do odmienności  i  różnorodności  cywilizacyjnej;  stosunek  do

mniejszości narodowych; gotowość do kontaktów z ludźmi odmiennymi kulturowo; reakcje na odmienność wyznaniową i znaczenie

wyznania  w kontaktach  interpersonalnych;  świadomość  uprzedzeń i  stereotypów),  wiedzę i  zainteresowanie  innymi  kulturami  niż

własna oraz zasadę humanizmu, będącą głównym motorem myślenia i postępowania człowieka”.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość
PLN

Z dotacji Z innych

źródeł

1.
Honorarium dla Chóru Synagogi pod Białym 
Bocianem, dyrygenta i akompaniatora

16000,00 4000,00 12000,00

2. Honorarium dla Orkiestry Symfonicznej 22000,00 0,00 22000,00

3. Honorarium dla kantora 12000,00 0,00 12000,00

4. Honorarium za prowadzenie koncertu 1000,00 0,00 1000,00

5. Honorarium dla koordynatora 8000,00 0,00 8000,00
6. Koszty transportu dla artystów 6000,00 0,00 6000,00
7. Koszty noclegów dla artystów 2600,00 0,00 2600,00
8. Koszty wyżywienia dla artystów 2000,00 0,00 2000,00

9.
Koszty reklamy: ekspozycja plakatów, 
produkcja i emisja spotu radiowego

3700,00 0,00 3700,00

10. Obsługa graficzna zadania 2000,00 0,00 2000,00

11.
Wydruk materiałów promocyjnych: plakaty i 
programy

2200,00 0,00 2200,00

12. Koszty Zaiksu 1000,00 0,00 1000,00
13. Koszty wynajmu miejsca koncertowego 1500,00 0,00 1500,00

14. Obsługa techniczna koncertu 2000,00 0,00 2000,00

15. Koszty wynajmu wyposażenia technicznego 1000,00 0,00 1000,00
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 83000,00 4000,00 79000,00

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.



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

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

.................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów)
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