
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
adresowana jest oferta Zarząd Województwa Dolnośląskiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) 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 email, numer telefonu

Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Dolnego Śląska
50-107 Wrocław
Przejście Garncarskie
Forma prawna: fundacja
KRS 0000806855

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

Grzegorz Czekański, tel. 666951823,
grzegorz.czekanski@gmail.com
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Spod tynku patrzą Löwenberg, Greiffenberg, Jauer (i okolice)

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2022-05-09 Data

zakończenia 2022-08-06

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

Syntetyczny opis zadania
Projekt "Spod tynku patrzą Löwenberg, Greiffenberg, Jauer (i okolice)" jest kontynuacją inicjatywy „Spod tynku patrzy
Breslau” realizowanej w 2020 r. przy współudziale Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Dolnego Śląska. Ów
projekt był szeroko komentowany w mediach lokalnych (m.in. Wroclaw.pl, Echo24.pl, Meloradio), regionalnych (m.in.
„Gazeta Wyborcza”, „Gazeta Wrocławska”, Radio Rodzina, Polskie Radio Wrocław, Eska Wrocław), ogólnopolskich
(Onet.pl, Rp.pl, Wp.pl), a także anglo- (The First News) i niemieckojęzycznych (PAZ.de). Z racji na szeroki odbiór
społeczny i medialny przedsięwzięcia, a także na plany wydawnicze, które w przyszłości nasza fundacja planuje podjąć,
podsumowując działania w formie publikacji książkowej, zdecydowaliśmy się na realizację działań na Dolnym Śląsku.
Przedsięwzięcie zakłada opracowanie wirtualnej mapy wraz z zasobem fotograficznym ilustrującym różne miejsca w
Lwówku Śląskim, Gryfowie Śląskim, Jaworze i okolicznych miejscowościach, gdzie wciąż można napotkać przedwojenne
inskrypcje. Oprócz fotoreportaży będziemy realizować materiały filmowe-wywiady z przedstawicielami lokalnej
społeczności, którzy podejmą tematykę niemieckich epigrafów we wspomnianych miejscowościach (przewodnicy miejscy,
lokalni historycy i entuzjaści historii). Zadanie umożliwi spójne, przyjazne, nowoczesne i rzetelne opracowanie zasobu
niemieckich inskrypcji wciąż obecnych w przestrzeni publicznej Lwówka Śląskiego, Gryfowa Śląskiego, Jawora i
okolicznych miejscowości, zapewniając jego ochronę i promocję. Nowoczesne, multimedialne narzędzia ekspozycji treści
proponowane w projekcie łączą się z aktywnym dostępem dla wszystkich przy jednoczesnej aktywizacji mieszkańców. Dla
turystów natomiast mapa będzie stanowić ciekawą alternatywę poznania przeszłości miasta od mało znanej strony.

Miejsce realizacji zadania: Miejscem realizacji zadania jest przestrzeń publiczna Lwówka Śląskiego, Gryfowa Śląskiego,
Jawora i okolicznych miejscowości, które wciąż zawierają niemieckie epigrafy sprzed 1945 r. (napisy, inskrypcje, np.
fragmenty szyldów, obwieszczeń; epitafia), które po ponad 70 latach przypominają o niemieckiej historii miasta. W ramach
działań terenowych i angażując lokalną społeczność mieszkańców będą prowadzone działania gromadzące wiedzę o tym
zasobie i mapujące ją.

Grupa docelowa:
Kategorie wiekowe: Odbiorcami projektu są zarówno dorośli mieszkańcy Lwówka Śląskiego, Gryfowa Śląskiego, Jawora i
okolicznych miejscowości, zwłaszcza seniorzy, jak i młodzież, która będzie miała szansę nawiązywać dialog
międzypokoleniowy ze starszymi członkami swoich rodzin. Grupy odbiorców: zarówno wieloletni mieszkańcy, jak i turyści,
studenci, bywalcy; społeczność akademicka, przewodnicy miejscy, nauczyciele, animatorzy kultury dzięki projektowi
zyskają narzędzie dydaktyczne i przydatną mapę.

Cele projektu:
- Zmapowanie rozproszonej, chaotycznej wiedzy o niemieckich epigrafach w Lwówku Śląskim, Gryfowie Śląskim, Jaworze i
okolicznych miejscowościach, opracowanie i publikacja mapy lokalizacji miasta zawierających tego typu inskrypcje;
- Opracowanie fotoreportaży i materiałów filmowych z przedstawicielami lokalnych społeczności;
- Zbieranie wspomnień i lokalnych historii związanych z przedwojenną przeszłością Lwówka Śląskiego, Gryfowa Śląskiego,
Jawora i okolicznych miejscowości,
- Narzędzie dydaktyczne dla nauczycieli, przewodników miejskich i społeczności akademickiej;
- Stworzenie spójnego "produktu" kulturowego poświęconego ochronie i promocji niemieckich śladów;
- Współtworzenie spójnego "produktu" jako turystyki kulturowej miasta;
-Kształtowanie wrażliwości na różnorodne formy obecności historii lokalnej w życiu człowieka;
-Poszerzanie kompetencji kulturowych mieszkańców Lwówka Śląskiego, Gryfowa Śląskiego, Jawora i okolicznych
miejscowości;
- Uzupełnienie luki w prezentacji ambitnych niszowych projektów dotyczących dialogu międzykulturowego na mapie
Lwówka Śląskiego, Gryfowa Śląskiego, Jawora i okolicznych miejscowości,
- Kształtowanie kompetencji kulturowych mieszkańców w różnych grupach wiekowych;
- Kształtowanie postawy szacunku, otwartości, zrozumienia.
- Kształtowanie umiejętności argumentacji, wyrażenia własnego zdania;
- Umiejętność bycia w grupie, dialogu i dyskusji
- Kształtowanie refleksyjnej/filozoficznej postawy wobec świata.
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- Poszerzenie horyzontów intelektualnych mieszkańców z różnych grup wiekowych;
- Wypełnienie luki w edukacji.

Efekty działań związane z projektem, tj. mapa będą w sposób otwarty upowszechniane przez naszą fundację w Internecie
na prowadzonym przez nas portalu Dolnośląskość.pl, kanałach społecznościowych fundacji, jak również w postaci
planowanej na 2022 r. publikacji poświęconej niemieckim epigrafom na Dolnym Ślasku.
W projekt będą zaangażowani realizatorzy inicjatywy „Spod tynku patrzy Breslau”, m.in. Grzegorz Czekański,
pomysłodawca i realizator projektu, animator kultury, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2019
w dziedzinie Animacja kulturalna; Stypendysta Prezydenta Wrocławia (2021).

Efekty:
Podniesienie kompetencji kulturowych i historycznych mieszkańców Dolnego Śląska.
Rozszerzenie oferty turystyczno-kulturowej Lwówka Śląskiego, Gryfowa Śląskiego, Jawora i okolicznych miejscowości, o
akcenty historyczne odwołujące się do przedwojennej historii tych miejscowości.
Opracowanie oferty dydaktycznej dla nauczycieli, przewodników miejskich, lokalnych historyków.
Stworzenie autorskiej oferty turystycznej i podniesienie atrakcyjności wybranych miejscowości wokół Lwówka Śląskiego,
Gryfowa Śląskiego, Jawora i okolicznych miejscowości dzięki alternatywnej propozycji edukacyjno-kulturalnej.

Zmiana społeczna:
Pogłębienie refleksji na temat tożsamości mieszkańców Dolnego Śląska.
Podniesienie kompetencji mieszkańców Dolnego Śląska na temat niemieckich ziem przez polskich osadników.
Zmiana nastawienia do przestrzeni publicznej różnych miejscowości Dolnego Śląska, gdzie poukrywane są rozmaite ślady
przeszłości.
Wzrost zainteresowania historią, zarówno wśród osób młodych, do których - co potwierdzają dotychczasowe
doświadczenia - przemawiają multimedialne formy prezentacji treści, jak również dorosłych mieszkańców Dolnego Śląska.
Zmiana nastawienia do niemieckiej historii Dolnego Ślaska, która polega na przesunięciu akcentu, z odczuwalnej przez lata
rezerwy, do zainteresowania historią lokalną i doceniania różnorodności kulturowej i historycznej naszego regionu.
Wzrost zainteresowania tematyką dawnych epigrafów wśród mieszkańców Dolnego Śląska, jak również turystów spoza
regionu.

Zgromadzony zasób będzie wykorzystany w planowanej na 2023 r. publikacji o niemieckich epigrafach na Dolnym
Śląsku (trwały efekt).

Metodologia:
Mapowanie zasobu niemieckich epigrafów;
Badania terenowe, kwerendy źródłowe, działania fokusowe, konsultacje eksperckie wśród lokalnych przewodników,
historyków;
Działania prowadzone przy współpracy organizacji zrzeszających miłośników historii w radach osiedlowych, organizacjach
senioralnych i osiedlowych świetlicach czy domach kultury;
Otwarty dostęp do zgromadzonych treści;
Zmiana społeczna: zbiorowe przepracowanie tematu niemieckiej historii dolnośląskich ziem, który przez długie powojenne
dekady uchodził za temat tabu. Ochrona oraz upowszechnianie wiedzy o historii regionu, pamięci zbiorowej, archiwach
społecznych związanych z niemiecką przeszłością regionu oraz powojennym oswajaniu
dolnośląskich ziem. Wdrożenie nowatorskich form aktywizacji społeczności zagrożonych wykluczeniem. Zwiększenie
poziomu identyfikacji lokalnych społeczności z regionem. Promocja idei archiwistyki społecznej wśród dolnośląskich
społeczności lokalnych. Zwiększenie kompetencji lokalnych społeczności dzięki propozycjom warsztatowym.
Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej Dolnego Śląska dla odbiorców spoza regionu, którzy szukają alternatywnych form
poznawania regionu.
Rezultaty mogą być wykorzystywane jako narzędzie dydaktyczne w trakcie zajęć z młodzieżą w ramach edukacji
regionalnej.
Efekty działań związane z projektem będą w sposób otwarty, bezpłatny upowszechniane przez naszą fundację w
Internecie na prowadzonym przez nas portalu Dolnośląskość.pl, kanałach społecznościowych, jak również w postaci

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Realizatorzy projektu na każdym etapie trwania przedsięwzięcia dołożą wszelkich starań, aby zapewniać dostępność
osobom ze szczególnymi potrzebami, zarówno pod kątem aktywizacji tej grupy osób, upowszechniania informacji o
projekcie, jak i dostępności cyfrowej - dystrybucji zgromadzonych i opracowanych treści (transkrypcja w filmach
multimedialnych, mapy wykorzystujące technologię Google Maps, treści o różnym kontraście).
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

Opracowanie mapy niemieckich
epigrafów w Lwówku Śląskim,
Gryfowie Śląskim, Jaworze i
okolicznych miejscowościach

1

Publikacja na portalu Dolnośląskość.pl
i profilach społecznościowych
prowadzonych przez Centrum Badań
nad Dziedzictwem Kulturowym
Dolnego Śląska

Opracowanie fotoreportaży 300 fotografii

Publikacja na portalu Dolnośląskość.pl
i profilach społecznościowych
prowadzonych przez Centrum Badań
nad Dziedzictwem Kulturowym
Dolnego Śląska

Opracowanie materiałów filmowych 5

Publikacja na portalu Dolnośląskość.pl
i profilach społecznościowych
prowadzonych przez Centrum Badań
nad Dziedzictwem Kulturowym
Dolnego Śląska

Podniesienie kompetencji
kulturowych i historycznych
mieszkańców Lwówka Śl. Gryfowa
Śl., Jawora i okolicznych
miejscowości

Publikacja mapy

Publikacja na portalu Dolnośląskość.pl
i profilach społecznościowych
prowadzonych przez Centrum Badań
nad Dziedzictwem Kulturowym
Dolnego Śląska

Opracowanie oferty dydaktycznej dla
nauczycieli, przewodników miejskich,
lokalnych historyków

Publikacja mapy

Publikacja na portalu Dolnośląskość.pl
i profilach społecznościowych
prowadzonych przez Centrum Badań
nad Dziedzictwem Kulturowym
Dolnego Śląska

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

Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Dolnego Śląska jest fundacją, której głównym celem jest działalność
edukacyjno-kulturalna na rzecz promocji oraz ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Dolnego
Śląska.

Głównym projektem fundacji jest internetowy dolnośląski agregat wiedzy Dolnośląskość.pl. 

Drugim po Wrocławiu obszarem na mapie dolnośląskich działań związanych z niemieckimi inskrypcjami  była Jelenia Góra
i okoliczne miejscowości, gdzie ów zasób jest wciąż wyraźnie obecny (działania były realizowane dzięki dotacji ze środków
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pod koniec 2020 r.). Trzecim obszarem objętym działaniami
(również dzięki dotacji ze środków UMWD) był Wałbrzych i okoliczne miejscowości, gdyż właśnie tam znajduje się
przebogaty zasób niemieckich epigrafów. Obecnie trwają do przygotowania do projektu "Spod tynku patrzą Glatz,
Frankenstein, Neurode, Schweidnitz", gdzie rozwiniemy działania terenowe na nowe tereny i zmapujemy tereny Kłodzka,
Nowej Rudy, Ząbkowic Śląskich i Świdnicy pod względem zasobu przedwojennych, niemieckich epigrafów, które wciąż
możemy odnaleźć w przestrzeni publicznej Dolnego Śląska. 

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość [PLN] Z dotacji Z innych
źródeł

1 Wynagrodzenie za opracowanie i publikacja mapy niemieckich epigrafów 3 000,00 zł
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2 Wynagrodzenie za realizację działań terenowych wraz fotoreportażami 3 000,00 zł

3 Wynagrodzenie za opracowanie filmów z przedstawicielami lokalnej
społeczności

3 000,00 zł

4 Wynagrodzenie za opracowanie graficzne projektu 500,00 zł

5 Obsługa księgowa 500,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 zł 10 000,00 zł 0,00 zł
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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)1) z opłacaniem należności z tytułu

zobowiązań podatkowych;
4. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5. dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/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.

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

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

Przypisy
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.
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