
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 e-mail, numer telefonu 

Fundacja „Zamek Roztoka – ocalić od zapomnienia” Nr KRS: 0000806448  

adres siedziby: ul. Zamkowa 3, 58-173 Roztoka www.zamekroztoka.pl  

adres do korespondencji: j.w. 

adres e-mail: biuro@zamekroztka.pl tel. 609 816 119 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Kamil Piotr Grabowski, tel.694305282 

grabowski.pianista@gmail.com  

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego  III Festiwal "Dni Hochbergowskie" – recital kameralny w Zamku Roztoka  

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 

rozpoczęcia  

2022-08-01 Data  

zakończenia  

2022-10-28 

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

Zadanie przewiduje kontynuację nowego na mapie kulturalnej Dolnego Śląska i Polski wydarzenia w ramach festiwalu „Dni 

Hochbergowskie”, poświęconego Polskiej muzyce klasycznej-kameralnej i twórczości kompozytora doby późnego 

romantyzmu- hrabiego Hansa Heinricha XIV Bolka von Hochberga. Kompozytor należał do znamienitego śląskiego rodu 

von Hochberga, którego dworskie tradycje muzyczne sięgają czasów nowożytnych. Myślą przewodnią „Dni 

Hochbergowskich” jest reaktywowanie kulturotwórczej roli unikatowego w skali kraju, historycznego założenia 

rezydencjonalnego-zamku w Roztoce, powiązanego z osobą i twórczością kompozytora. Długofalowym i cyklicznym 

efektem jest podniesienie kompetencji kulturowych lokalnej społeczności poprzez ofertę uczestnictwa w zjawiskach kultury 

wysokiej związanej z zasobami lokalnego dziedzictwa. Wytworzenie więzi kulturowych z zabytkiem, spuścizną muzyczną 

tego miejsca i wykonywanie Polskiej muzyki kameralnej w większej mierze przez rodowitych Dolnoślązaków, przyczyni się 

do wzmocnienia lokalnej tożsamości oraz poczucia dumy i przynależności do wielokulturowej historii miejsca. 

Festiwal stanowi bezpośrednie nawiązanie do tradycji muzycznych Dolnego Śląska a wymieniany recital jest jego częścią.  

Właściciel zamku w Roztoce Hrabia Bolko von Hochberg zainaugurował w 1876 roku tradycję Śląskich Festiwali 

Muzycznych (niem. Schlesisches Musik Fest), które odbywały się regularnie do 1942 roku i były jednym z najważniejszych 

wydarzeń kulturalnych na Dolnym Śląsku i Łużycach. 

Kulturalna reaktywacja zamku w Roztoce związana z nabyciem zabytku przez nowych właścicieli, utworzeniem fundacji 

„Zamek Roztoka-ocalić od zapomnienia”z udostępnianiem zabytku do zwiedzania, stwarza niepowtarzalną szansę do 

nawiązania tradycji muzycznych mocno związanych z Dolnym Śląskiem. 

http://www.zamekroztoka.pl/
mailto:grabowski.pianista@gmail.com


Realizacja wnioskowanego zadania jest szansą kontynuowania i zaangażowania w popularyzację muzyki  artystów, 

ponadto stanowi połączenie wartości spuścizny kompozytorskiej Hochberga z unikatowym kontekstem kulturowym 

miejsca, w którym muzyka ta była tworzona. To wyjątkowy atut oraz unikatowość na którą Zamek w Roztoce zasługuje. 

Recital kameralny i jego towarzyszące wydarzenia pozwoli kontynuować trwałość poprzednich projektów związanych z 

propagowaniem muzyki klasycznej, gdyż jest on elementarnym wydarzeniem festiwalowym wpisującym się cyklicznie w 

charakterystykę kulturalno festiwalową Dolnego Śląska i Polski. Co istotne, recital prezentację przede wszystkim szeroki 

Polski kontekst muzyczny powiązany chronologicznie i środowiskowo z twórczością kompozytora. 

Szerokie kontakty Hochberga z czasów jego aktywności zawodowej jako dyrektora teatrów królewskich i opery Berlińskiej, 

stwarzają możliwość eksploracji najciekawszych zjawisk muzycznych jego czasów związanych z oficjalnymi kręgami 

arystokracji i bogatego mieszczaństwa przełomu XIX i XX wieku. W kręgu tym znaleźli się polscy kompozytorzy związani z 

Berlińskim środowiskiem akademickim oraz najważniejszymi scenami muzycznymi ówczesnych Prus.  

Recital kameralny stanowi wykonanie Kwartetu Fortepianowego c moll op 61 Władysława Żeleńskiego (1837-1921) oraz 

Sonaty skrzypcowej a moll op. 13 Ignacego Jana Paderewskiego (1860-1941). W zeszłym roku obaj kompozytorzy 

obchodzi okrągłe rocznice śmierci - Żeleński setną, zaś Paderewski osiemdziesiątą. Niestety pomimo zaangażowania i 

pracy, z powodu trwającej epidemii COVID-19 i wynikających wielu problemów zdrowotnych u zaangażowanych artystów, 

repertuar przesunięty i zaplanowany jest na 2022 rok. 

Warto wspomnieć, iż Bolko von Hochberg i Ignacy Jan Paderewski mieli w Berlinie wspólnego nauczyciela kompozycji- 

Friedricha Kiela  

Szczególne znaczenie w obecnej sytuacji politycznej ma wspólne wykonanie Sonaty skrzypcowej op. 13. I.J. 

Paderewskiego w której partię skrzypiec wykona Zoya Nevgodovska - Ukraińska skrzypaczka uczy skrzypiec od 2003 roku 

w Hochschule für Musik Hanns Eisler w Berlinie a od 2006 roku prowadzi również zajęcia skrzypiec dla młodych 

utalentowanych skrzypków w Musikgymnasium C. Ph.E. Bacha 

Jest członkiem jury kilku międzynarodowych konkursów skrzypcowych dla młodzieży, jest założycielem i dyrektorem 

artystycznym Young Classic Dialog w Berlinie, Akademii Muzycznej w Morawie, Festiwalu Muzyki Kameralnej „Dialog”, 

prowadzi międzynarodowe lekcje gry na skrzypcach na terenie Europy. 

Uczęszczała na zajęcia mistrzowskie z profesorami Herman Krebbers, Yfrah Neaman, Markiem Lubotsky i Romanem 

Nodel, otrzymała stypendium przez Akademię IMMA w Szwajcarii oraz przez ukraińskie fundusze kulturowe w Berlinie. 

Jako zwyciężczyni kilku konkursów skrzypcowych Zoya Nevgodovska jest gościem na festiwalach muzyki kameralnej w 

Europie i występuje jako solistka i lider kilku orkiestr kameralnych.Wieloletnia kierownik artystyczny Akademii Muzycznej w 

Morawie. 

Wystąpią: Kamil Piotr Grabowski -fortepian, trio fortepianowe KREATIV (w składzie: Anna Osowska Kud-skrzypce, 

Wojciech Kud-wiolonczela, K.Grabowski-fortepian), Zofia Kowalczyk-altowka, Zoya Nevgodowska – skrzypce. 

Zadanie będzie realizowane z dbałością o równe traktowanie wszystkich uczestników, w tym o zapewnieniu dostępności 

zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami, niepełnosprawnych. Oferent zapewnieni dostępność architektoniczną, 

cyfrową, informacyjno- komunikacyjną (adekwatnie do charakteru przedsięwzięcia) osobom ze szczególnymi potrzebami 

na poziomie minimalnych wymagań, określonych w art. 6-7 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.) we wszystkich latach trwania projektu. 

_____________________________ 

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. 

  



 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Zorganizowane wydarzenia kulturalne o 
randze ponadregionalnej (koncert 
spacery historyczne i panele 
dyskusyjne) mające na celu 
kultywowanie pamięci o zasłużonych 
dla regionu wybitnych postaciach i 
miejscach 

1 koncert, 2 wydarzenia 
towarzyszące w postaci spaceru 
historycznego i panelu 
dyskusyjnego z udziałem 
artystów i organizatorów 
festiwalu (łącznie 3 wydarzenia) 

Zrealizowane faktycznie wydarzenia 
(udokumentowane fotograficznie i za 
pomocą technik audiowizualnych) 

Rozwój kompetencji kulturalnych 
odbiorców i przygotowanie do 
uczestnictwa w kulturze wysokiej 

130 osób publiczności 
uczestniczących w wydarzeniach 
na żywo + 400 uczestników 
wydarzeń online (łącznie 600 
osób) 

Sprzedane bilety, unikalne wyświetlenia 
strony oraz zasięgi postów w mediach 
społecznościowych (Facebook, Instagram, 
domowa strona internetowa Fundacji)  

Wysoka jakość wydarzeń, które odnoszą 
się do tradycji muzycznych regionu i 
angażują znaczących artystów, przy 
jednoczesnej dostępności dla szerokich 
grup odbiorców 
 

 

Liczba artystów, realizatorów 
zaangażowanych w realizację 
zadania – 9 osób 

Wg harmonogramu i opisu projektu 

 

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

wykorzystane w realizacji zadania  

Celem powołanej we wrześniu 2019 r. Fundacji "Zamek Roztoka – Ocalić od zapomnienia" jest przede wszystkim 

wspomaganie kosztownych i pracochłonnych zadań związanych z rewitalizacją zespołu zamkowo-parkowego. 

Fundacja od początku stara się realizować ważny cel statutowy, jakim jest promocja historii, tradycji i kultury ziemi 

świdnickiej, wskrzeszanie miejscowych tradycji, organizowanie wystaw, konkursów, sympozjów, jak i wymiana 

kulturalna w tym zakresie, odtworzenie dawnej, kulturotwórczej funkcji zespołu zamkowo-parkowego w Roztoce 

poprzez 

prowadzenie działalności koncertowej, teatralnej, wystawienniczej, wydawniczej, filmowej oraz edukacyjnej, a także 

upowszechnianie zjawisk kultury w każdej postaci. W tym celu w 2019 r. zostało powołane Muzeum Zamek Roztoka, 

które zostało wpisane w wykaz MKiDN. Obecnie Muzeum jest na etapie gromadzenia i opracowywania zbiorów oraz 

przygotowywania wystawy stałej poświęconej historii i kulturze zamku w Roztoce (muzeum w organizacji). Od początku 

Fundacja skupia się na pracy z lokalną społecznością w celu integracji społecznej opartej o lokalne dziedzictwo kulturowe.  

Do tej pory udało się zorganizować m.in. 

- We wrześniu 2019 r.  - Dni Otwarte Zamku w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Wydarzenie cieszyło się ogromnym 

zainteresowaniem publiczności (w jedno popołudnie zamek odwiedziło ponad 2 tyś. gości). Wydarzenie zostało 

wyróżnione przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, jako jedno z najlepszych wydarzeń edycji w kraju. 

- w miesiącach sierpień-październik 2020 r. Fundacja zrealizowała projekt w ramach programu Narodowego Centrum 

Kultury "Kultura w sieci" Projekt pn. "Zamek w Roztoce - gdzie sztuka oddycha dziedzictwem" obejmował realizację 4 

krótkometrażowe filmów promocyjno-historycznych dotyczące zabytkowego założenie rezydencjonalnego w Roztoce 

oraz 5 klipów muzycznych z premierowym nagraniem pieśni Bolko von Hochberga z udziałem wybitnych artystów scen 

polskich i zagranicznych - Iwona Sobotka (sopran), Agnieszka Rehlis (mezzosopran) i Kamil Piotr Grabowski (fortepian). 

Wydarzenie zyskało ponad 90 tyś. odbiorców w mediach społecznościowych. Realizacja projektu pozwoliła na 

zainaugurowanie działalności kulturalnej na zamku w zakresie udostępniania szerokiej publiczności zamkowych wnętrz 

i kolekcji, a przede wszystkim promocji kultury muzycznej związanej z historią zabytku. 

Udział w wydarzeniu artystów światowego formatu pozwolił na sprofilowanie działalności kulturalnej zamku na kulturę 
wysoką na najwyższym artystycznym poziomie.  



Sukces wydarzenia stał się asumptem do organizacji w kolejnych sezonach artystycznych cyklicznego festiwalu muzyki 
kameralnej w Roztoce pn. "Dni Hochbergowskie", którego organizacja jest objęte niniejszym wnioskiem. 
W sierpniu 2021 roku odbyła się II edycja Festiwalu Dni Hochbergowskie. Wykonane zadanie sprostało zamierzonemu 

w efekcie celowi, którym jest przede wszystkim kontynuacja nowych na mapie kulturalnej tej części Europy wydarzeń 

w ramach festiwalu „Dni Hochbergowskie”. 

Dwa recitale okazały się sukcesem czego dowodem były owacje na stojąco i bisy. 

Odbyły się w dniach 04.09.2021 oraz 05.09.2021 dwa spacery historyczne, czyli oprowadzenie odbiorców recitali po 

założeniu rezydencjonalnym połączonych z panelem dyskusyjnym z udziałem artystów i organizatorów festiwalu. 

Zorganizowano przy pomocy gminnego busa transport relacji Świebodzice-zamek Roztoka- Świebodzice umożliwiający 

pokonanie barier architektonicznych w sposób znaczny i dotarcie osobom niepełnosprawnym na wydarzenia 

artystyczne. 

Grupą odbiorców zadania publicznego byli słuchacze, melomani, goście, osoby niepełnosprawne, Sołectwo Roztoka. 

Łącznie około 120 uczestników na żywo oraz ponad 3000 odbiorców w mediach społecznościowych do których 

informacje o Festiwalu dotarła. 

Wydarzenia festiwalowe odbyły się zgodnie z przepisami i obostrzeniami dotyczącymi COVID-19. Osobistym wkładem 

było udzielenie obszernego wywiadu dyrektora festiwalu dla Radia Politechniki Wrocławskiej nt Festiwalu oraz miejsca 

w którym to wydarzenie cykliczne się odbywa, czyli Zamku Roztoka (link poniżej). 

Kolejnym wydarzeniem było wystawienie wraz z solistami, chórem i orkiestrą-Requiem d moll W.A.Mozarta, oraz dwa 
spacery historyczne z panelem dyskusyjnym w Zamku Roztoka. W wydarzeniach uczestniczyli artyści o zasłużonych 
osiągnięciach dla regionu. Zadanie to udokumentowano fotograficznie, za pomocą technik audiowizualnych a jego 
zorganizowanie byłoby możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu i pomocy organizacyjnej Sołectwa Roztoka. 
 
W ramach wydarzenia festiwalowego przewidziane są następujące wydarzenia: 

1.Wydarzenie towarzyszące-zwiedzanie zespołu zamkowo-parkowego w Roztoce z towarzyszeniem przewodnika. 

2.Recital kameralny ze szczególnym uwzględnieniem:  

- Kwartetu Fortepianowego c moll op 61 Władysława Żeleńskiego (1837-1921) oraz Sonaty skrzypcowej a moll op. 13 

Ignacego Jana Paderewskiego (1860-1941) 

Wykonawcy- Trio KREATIVE ( plus Zofia Kowalczyk) 

Anna Osowska-Kud – skrzypce (Koncertmistrz filharmonii sudeckiej) 

Zofia Kowalczyk – altówka (Koncertmistrz filharmonii sudeckiej) 

Wojciech Kud – wiolonczela (Koncertmistrz filharmonii sudeckiej) 

Zoya Nevgodovska – skrzypce (Hochschule für Musik Hanns Eisler w Berlinie) 

Kamil Piotr Grabowski – fortepian (doktor sztuki, pianista)  

Sala Balowa Zamku w Roztoce. 

3. Panel dyskusyjny z artystami.  

W przypadku obostrzeń i restrykcji związanych z pandemią i COVID-19, wydarzenia będą przeprowadzone w sposób 

online. 

 



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 

źródeł 

 

1. Honoraria dla artystów 15000   

2. 
Wypożyczenie, transport fortepianu ze 
strojeniem 

4000   

3. 
Przygotowanie materiałów promocyjnych, 
dokumentacja fotograficzna. 

300   

4. Obsługa księgowa projektu         300    

5. 
Przygotowanie i udostępnienie lokacji 
zamku 

2000   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 21600 10000 11600 

V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my), że:u 

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) 

 

 

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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