
Załączniki do rozporządzenia  

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 

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

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 publicznego
1)

 
Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony d6br 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 

 
STOWARZYSZENIE INICJATYW ARTYSTYCZNYCH 
„MOSTY KULTURY” 

ul. Potokowa 33b/5 
54-105 Wrocław 
sekretariat.mostykultury@gmail.com 

NIP 8943169403 
KRS 0000904545 
REGON 389232803 

Forma prawna: STOWARZYSZENIE 

www.mostykultury.pl 

 

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

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

 
 

MONIKA KRUK – Wiceprezes Stowarzyszenia 

MONIKAKRUK12@GMAIL.COM, 609555769 

 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego 
Koncert „MUZYKA I DUSZA” 

promujący VI Festiwal Muzyki Kameralnej im. Felixa Mendelssohna 

2. Termin realizacji zadania publicznego
2) Data 

rozpoczęcia 
1.06.2022 Data  

zakończenia 
31.07.2022 

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

 

Data i miejsce realizacji: 9.07.2022 roku  

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA, UL. KŁODZKA 15, 57-340 DUSZNIKI-ZDRÓJ 

                                                 
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.  

mailto:MONIKAKRUK12@GMAIL.COM


 

Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Mosty Kultury” we współpracy z władzami samorządowymi oraz 

dyrekcją Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki podjęło kroki w celu przywrócenia Festiwalu im. Felixa 

Mendelssohna-Bartholdy'ego. Wydarzenie zdążyło się wpisać w tradycję Ziemi Kłodzkiej, jego ostatnia, 

piąta edycja odbyła się w 2015 roku. Naszym celem jest wskrzeszenie idei propagowania muzyki tego 

kompozytora w Dusznikach-Zdroju, a tym samym poszerzenie oferty kulturalnej dla różnych grup 

odbiorców. W źródłach historycznych napotykamy przekazy, że Felix Mendelssohn-Bartholdy od 1823 

roku pojawiał się Dusznikach wielokrotnie. Jego stryjowie przez 32 lata prowadzili nieopodal hutę żelaza 

w Dolinie Hutniczej (obecnie Dolina Strążyska). Mendelssohn grywał tam z lokalną orkiestrą, 

komponował oraz wypoczywał. Bogaty życiorys artystyczny, zapiski, oraz artykuły, które posiadamy na 

temat pobytu kompozytora w Dusznikach, pozwalają zaprogramować nam wydarzenia promujące oraz 

sam Festiwal w taki sposób, aby skupić się wokół miejsc, gdzie kompozytor przebywał, a także jak 

najpełniej ukazać spektrum jego twórczości. Festiwal Muzyki Kameralnej im. Felixa Mendelssohna-

Bartholdy'ego pozwoli zwiększyć ofertę koncertów kameralnych w regionie oraz przybliżyć twórczość 

wielkiego kompozytora, o którego pobytach na tych terenach dzisiaj mało kto wie. 

 

W celu rozpropagowania Festiwalu pragniemy zorganizować koncert promocyjny „Muzyka i dusza”. 

Duszniki to miejsce kojarzone przede wszystkim z Festiwalem Chopinowskim oraz z jego muzyką 

fortepianową. Wydarzenie artystyczne zaplanowane przez nas w kościele pw. św. Piotra i Pawła  

w Dusznikach, ma upamiętnić utracony rękopis dzieła Mendelssohna.  

Będąc w kurorcie, Mendelssohn zaprzyjaźnił się z kapelmistrzem orkiestry zdrojowej, rektorem  

J. Letzelem. Młody muzyk skomponował dla Letzela mszę, którą wielokrotnie wykonywano na organach 

w kościele w Szczytnej oraz w dusznickim kościele świętych Apostołów Piotra i Pawła. Niestety w trakcie 

wielkiego pożaru Dusznik w 1844 roku przechowywany w kościele rękopis mszy spłonął. W czasie 

koncertów publiczność będzie miała możliwość usłyszeć utwory chóralne kompozytora wykonane przez 

solistów z towarzyszeniem chóru i organów.  

Koncert „Muzyka i dusza” znajdzie szeroką grupę odbiorców: zainteresowane nim będą przede wszystkim 

grupy odbiorców lokalnych, ale także melomani, konsumenci kultury (młodzież, dorośli, seniorzy, 

niepełnosprawni, mniejszości), turyści oraz osoby zainteresowane postacią kompozytora.  

Grupy te zyskają następujące korzyści:  

MŁODZIEŻ SZKOLNA (13-18 LAT)  oraz MŁODZI LUDZIE (20-35 LAT)  

- poznanie muzycznej historii swojego regionu, poszerzenie znajomości literatury muzycznej, 

zaznajomienie z muzyką europejską, a także przybliżenie sylwetki znanego kompozytora 

- uczestnictwo w koncercie daje szansę na poznanie profesjonalnych artystów, którzy pragną dzielić się 

swoją wiedzą, entuzjazmem i pasją do muzyki, co sprawia, że młody słuchacz rozumie, docenia i szanuje 

pracę artysty  

SENIORZY - KURACJUSZE (60+) 

 - aktywizacja osób starszych oraz umacnianie międzypokoleniowych więzi społecznych 



MIESZKAŃCY DUSZNIK  

- Chęć zaangażowania się całego miasta w organizację, daje możliwość przenikania warstwy kultury 

wysokiej do społeczeństwa, w sferę życia codziennego 

TURYŚCI 

- rozwinięcie wrażliwości kulturalnej odbiorców oraz rozszerzenie stałego grona odbiorców; dzięki 

koncertom promującym Festiwal może stać się rozpoznawalną marką zarówno w regionie, jak i w całym 

kraju  

 

Wykonawcy: Wrocławski Chór Żeński, Męski Zespół Wokalny „I Signiori”, Izabela Polakowska-Rybska 

/dyrygent/, Soliści – Małgorzata Kątnik /sopran/, Magdalena Czopka /harfa/, Jakub Tarka /organy/ 

 

CELE REALIZACJI ZADANIA: 

# zwiększenie aktywności słuchaczy i turystów w wydarzeniach kulturalnych poprzez ich udział w 

koncercie powiązanym z historią pobytu Mendelssohna w Dusznikach  

# wykorzystanie potencjału kulturowego poprzez kontynuację rozpoczętej już tradycji festiwalu 

związanego z kompozytorem Felixem Mendelssohnem i jego pobytem w Dusznikach, 

# przystępność dla każdej grupy odbiorców, co pozwoli stworzyć warunki do rozwijania aktywności 

twórczej  

# wyrównywanie szans w dostępie do kultury oraz pozyskanie nowych odbiorców tzw. kultury wysokiej 

w szczególności ludzi młodych 

# organizacja bezpłatnego koncertu z udziałem znakomitych wykonawców pozwoli stworzyć możliwości 

obcowania z profesjonalną muzyką ludziom starszym, wykluczonym, niepełnosprawnym i tym, dla 

których wyjazd do większego miasta ze względów finansowych nie jest możliwy 

# międzynarodowa promocja regionu (kontakt z partnerskimi festiwalami F. Mendelssohna-

Bartholdy'ego w Niemczech, promocja prowadzona w zakresie ogólnym z wykorzystaniem 

kanałów zarówno mediów polskich oraz zagranicznych: w szczególności miast partnerskich: Sedlonov, 

Nowe Miasto nad Metują, Deštné v Orlických horách, Orlické Záhoří, Trzcianka, Olešnice v Orlických 

horách, Bad Sulza, Audun-le-Tiche, Hoya Wesser) 

 

PRZEWIDYWANE REZULTATY JAKOŚCIOWE: 

* wzbogacenie życia kulturalnego mieszkańców regionu oraz Polski, ze szczególnym uwzględnieniem 

mieszkańców mniejszych miejscowości, gdzie dostęp do kultury wysokiej jest utrudniony 

* lokalna i ogólnopolska promocja Dusznik jako miejsca, gdzie przebywali i tworzyli wielcy 

kompozytorzy, 

* integracja lokalnej społeczności (jak również wszystkich uczestników zadania) wokół wspólnych 

wartości kulturowych oraz sztuki, 

* wzbogacenie doświadczeń lokalnych społeczności oraz kuracjuszy o możliwość kontaktu z artystami  

* podniesienie wrażliwości odbiorców na muzykę spoza nurtu komercyjnego, 

* udostępnienie oferty kulturalnej osobom starszym i niepełnosprawnym, 



* zaktywizowanie środowisk lokalnych i budowanie poparcia dla różnorodnych form muzykowania, 

* zwiększenie dostępu do kultury, a co za tym idzie minimalizowanie barier nie tylko przestrzennych 

(odległości od instytucji), ale przede wszystkim mentalnych. 

 

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w tym osobom z niepełnosprawnościami: 

# Wszelkie materiały wizualne oraz audio-wizualne będą posiadały opisy/znaczniki umożliwiające odbiór 

osobom niedowidzącym oraz niewidzącym (ID, VD) 

# Osoby niedosłyszące lub niesłyszące, a także niemówiące będą miały możliwość skontaktowania się  

z organizatorami za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz SMS-ów. Kontakt będzie podany na 

stronie/funpage’u wydarzenia 

# Dla osób poruszających się na wózkach zostanie przygotowana informacja ze wskazaniem najbliższych 

specjalnych miejsc parkingowych. Będzie ona opublikowana na stronie/funpage’u wydarzenia 

# Kościół św. Piotra i Pawła posiada nawę boczą, która jest na poziomie sali i dzięki temu nie posiada 

żadnych barier architektonicznych. 

 

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 „Muzyka i dusza”  
na którym zaprezentują się wybitni  

wrocławscy muzycy 

Umożliwienie udziału w 
koncercie około 200 

melomanom 

Recenzje w prasie oraz w social mediach, 
dokumentacja fotograficzna z przebiegu 
wydarzenia, reakcja publiczności oraz 

zaproszonych gości 

Wzbogacenie życia kulturalnego 
mieszkańców regionu w okresie letnim, 
kiedy dostęp do muzyki klasycznej jest 

znacznie ograniczony 

Zorganizowanie koncertu w 
kościele z udziałem 60 

muzyków 
j.w. 

Prezentacja na najwyższym poziomie  
artystycznym ciekawej i często mało 
znanej literatury, przez co buduje się 

wizerunek regionu żyjącego  
muzyką i sztuką 

Promocja kultury muzycznej 
oraz wzrost zainteresowania 

muzyką – niemierzalne 

Ilość wzmianek na stronach internetowych 
oraz profilach społecznościowych, ilość 

wyświetleń informacji dotyczących koncertu 

 

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

Stowarzyszenie zorganizowało pierwszą edycję Letniego Festiwalu Kameralnego „Muzyka w dawnym 

Wrocławiu” w sierpniu 2021 roku. Wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony 

środowiska artystycznego, ale też melomanów. Dotychczas nie było we Wrocławiu podobnego wydarzenia 

artystycznego. Muzycy wykonywali utwory kameralne w zabytkowych wnętrzach, mających swoją 

unikalną historię, często powiązaną z tradycją dawnych salonów muzycznych.  W listopadzie i grudniu 

zrealizowaliśmy projekt "Wokalne atrAKCJE" dla kobiet i mężczyzn zamieszkujących Wrocław i okolice, 

chcących rozwijać swoje pozazawodowe zainteresowania muzyczne i umiejętności wokalne. W ramach 

projektu odbyły się zajęcia ze śpiewu zespołowego oraz emisji głosu (projekt sfinansowany ze środków 

Narodowego Instytutu Wolności). Uczestnicy przygotowywali także utwory z repertuaru muzyki polskiej 

po 1900 roku. W III edycji Mikrograntów (listopad - grudzień) przeprowadziliśmy cykl warsztatów dla 

seniorów, dzieci oraz rodziców w nowo powstałym CAL na ulicy Suwalskiej (Maślice). Dla każdej z grup 

przygotowaliśmy zajęcia związane z szeroko pojętą sztuką. W sumie odbyły się trzy cykle po  

6 warsztatów. Zorganizowaliśmy koncerty we współpracy z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość oraz 

Concordia Design z transmisją on-line: „Muzycy – medykom” (grudzień 2021) oraz „Jednym głosem – 

muzycy dla Ukrainy” (kwiecień 2022). Obecnie przygotowujemy II edycję Letniego Festiwalu Kameralnego 



„Muzyka w dawnym Wrocławiu”, „Akademię Muzyki nie tak dawnej” oraz projekt w ramach wrocławskich 

Mikrograntów skierowany dla dzieci „Rozśpiewane smyki w krainie muzyki”.  

 

Zasoby osobowe: 

 

===KOORDYNATOR ARTYSTYCZNY=== 

 

KRZYSZTOF KARPETA Multiinstrumentalista, pedagog, animator kultury. Artysta prowadzi bogatą 

działalność koncertową, wykonując repertuar od epoki renesansu do muzyki współczesnej. Od 2012 

roku związany jest z Akademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie w 2017 roku z 

wyróżnieniem obronił tytuł doktora sztuki, a obecnie prowadzi klasę wiolonczeli i kameralistyki. 

Krzysztof Karpeta jest także koncertmistrzem grupy wiolonczel Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w 

Gdańsku. W 2021 roku za znaczące osiągnięcia artystyczne oraz pedagogiczne został zaproszony do 

grona konsultantów Centrum Edukacji Artystycznej. Jako współzałożyciel i członek Polish Cello Quartet 

jest także pomysłodawcą i organizatorem Międzynarodowej Akademii Wiolonczelowej, która skupia wokół 

siebie wybitnych profesorów z całego świata oraz liczne grono młodych kursantów-wiolonczelistów, 

aktywnie promując przy tym twórczość kameralną napisaną na zespoły wiolonczelowe. Krzysztof Karpeta 

związany jest jako wiceprezes z Fundacją Art of Music oraz jest członkiem zarządu Stowarzyszenia 

Inicjatyw Artystycznych „Mosty Kultury”. Prowadzi bogatą działalność organizatorską, zwłaszcza  

w zakresie promocji gry w zespołach kameralnych. 

 

 

===KOORDYNATOR ORGANIZACYJNY=== 

 

MONIKA KRUK Ukończyła studia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w 2012 

roku (w zakresie gry na fortepianie w klasie dr hab. Michała Szczepańskiego oraz w klasie kameralistyki 

prof. dr hab Magdaleny Blum). Jest także absolwentką Międzywydziałowego Podyplomowego Studium 

Pieśni w Warszawie. Jest laureatką wielu konkursów pianistycznych oraz kameralnych w Polsce i za 

granicą. Otrzymała również prestiżowe dyplomy dla najlepszego pianisty podczas konkursów fletowych 

oraz wokalnych. Wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatyw Artystycznych "Mosty Kultury", członek 

Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów. Koordynator projektów inicjowanych przez 

Stowarzyszenie. Pomysłodawczyni oraz dyrektor artystyczny Letniego Festiwalu Kameralnego 

"Muzyka w dawnym Wrocławiu. Obecnie wykładowca w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we 

Wrocławiu, gdzie w 2019 obroniła pracę doktorską. 

 

Wkład własny: materiały nutowe /opracowanie, wydruk/ 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Honoraria dla muzyków i dyrygenta 6000   

2. Koszt oświetlenia 1000   

3. Koszt autokaru dla muzyków na trasie 
Wrocław – Duszniki, Duszniki - 
Wrocław 

2200   

4. Grafik 500   

5. Koszty obsługi księgowej 400   

6. Wydruk materiałów promocyjnych 200   

7.  Koordynacja zadania 1000   

8. Dokumentacja zdjęciowa/video 1000   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 12 300 8 600 3 700 



 
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 14.04.2022r. 
.................................................................  
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
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