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I. Dane oferenta/oferentów 1), 3)

1) nazwa: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych z siedzibą w Sosnowcu

2) forma prawna:4)

(X) stowarzyszenie ) fundacja

( ) kościelna osoba prawna
jednostka organizacyjna

( ) spółdzielnia socjalna
inna .

kościelna

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

0000234552

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)
20.05.2005 .

5) nr NIP: 644-324-17-86 nr REGON: 240104245

6) adres:

miejscowość: ..Sosnowiec pl. Kościuszki 5

pok.1 01................................................................................. dzielnica lub inna jednostka

pomocnicza: 7) gmina: ....... Sosnowiec .

powiat:8) województwo: .śląskie ... kod

pocztowy: 41-200 poczta: Sosnowiec .

7) tel.: 604-635-871. faks: brak. e-mail: poczta@tpsp.art.pl. http://www.tpsp.art.pl. ...

8) numer rachunku bankowego: nr 88203000451110000002805410 nazwa banku: BGŻ

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów 1):

a) Jarosław Wewióra - Prezes

b) Maria Czempka-Wewióra - Sekretarz

c) Dorota Wewióra - Skarbnik

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej
zadanie, o którym mowa w ofercie:9)

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych z siedzibą w Sosnowcu pl. Kościuszki pok.101 41-200
Sosnowiec,
tel.:604-635-871

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr
telefonu kontaktowego)

Jarosław Wewióra, 604635871

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego
a. prowadzenie działalności naukowej i badawczej,
b. promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii,
c. fundowanie stypendiów artystycznych dla wybitnych młodych artystów,
d. opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych dla twórców indywidualnych oraz zespołowych,
e. organizacja konkursów muzycznych, plastycznych, teatralnych oraz fotograficznych,



d. opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych dla twórców indywidualnych oraz zespołowych,
e. organizacja konkursów muzycznych, plastycznych, teatralnych oraz fotograficznych,
f. organizowanie spotkań, dyskusji publicznych i innych sposobów animacji kultury,
g. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia,
h. współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu
zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i kultury,
i. koncerty charytatywne,
j. pomoc artystom w znalezieniu się na rynku artystycznym, tworzenie i wspomaganie drogi do kariery,
k. wspieranie osób niepełnosprawnych, arteterapia,
L współpraca i wzajemna pomoc członków stowarzyszenia,
m. rejestrowanie materiałów demonstracyjnych dla wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów w złej sytuacji materialnej w
formie nieodpłatnej.

b) działalność odpłatna pożytku publicznego
a. Stowarzyszenie prowadzi kursy i zajęcia służące ochronie zdrowia nauczycieli oraz osób pracujących
głosem poprzez program zapobiegania chorobom zawodowym w oparciu o naukę podstaw emisji głosu
oraz prawidłowej wymowy w formie odpłatnej,
b. prowadzenie studium wokalnego.
c. wydawnictwa artystyczne oraz wydawnictwa płytowe w tym płyty multimedialne,
d. prowadzenie studia nagrań oraz wydawnictwa płytowego.

c) nieodpłatnie i odpłatnie:
a. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej,
b. organizacja koncertów i przedstawień teatralnych oraz operowych,
c. organizowanie wydarzeń artystycznych,
d. organizowanie wystaw, wernisaży w formie odpłatnej jak również nieodpłatnej,
e. prowadzenie impresariatu artystycznego,
f. prowadzenie działalności koncertowej,
g. współpraca z osobami i instytucjami w zakresie organizacji koncertów i imprez artystycznych,
h. prowadzenie zajęć muzycznych i plastycznych,
i. pomoc, doradztwo, szkolenia w zakresie działań artystycznych,
j. działalność edukacyjna i kursowa,
k. prowadzenie działalności fonograficznej, promocyjnej, reklamowej oraz wydawniczej.

13) jeżeli oferent/oferenci"? prowadzi/prowadzą 1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców nie dotyczy

b) przedmiot działalności gospodarczej

nie dotyczy

II, Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji
publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)

nie dotyczy

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

l. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Celem projektu jest wystawienie publiczności sosnowieckiej jednego z najpiękniejszych dzieł operet-
kowych - "KRAINA UŚMIECHU" F. Leharaz librettem Victora Leona, Ludwiga Herzera i Fritza Lohnera
w przekładzie Krystyny Chudowolskiej. Spektakl wyreżyserowała Barabara Bielaczyc. Produkcja i sce-
nografia spektaklu: Jarosław Wewióra. Wystawienie spektaklu w porozumieniu z GlockenVerlag Limi-
ted na podstawie podpisanej umowy licencyjnej.

Premiera spektaklu miała miejsce 20 maja 2013 roku w Dąbrowie Górniczej, a sam spektakl został już
kilkakrotnie wznowiony na terenie Polski i cieszy się dużym powodzeniem. Tym razem miejscem reali-
zacji ma być sala koncertowa przy Szkole Muzycznej lub Klub Kiepury w Sosnowcu.



Prezentowana wersja spektaklu jest
nieznacznie skróconą od oryginalnej.
Dokonaliśmy wyboru spośród trzech
wersji, jakie napisał kompozytor. W
spektaklu wykorzystany zostanie
praktycznie pełny materiał muzyczny
napisany przez kompozytora. Za-
chowany został również podstawowy
trzon solistów śpiewaków. Dokonana
została jedynie korekty partii chóral-
nych, z uwagi na znaczące koszty,
które zastąpione zostaną przez ze-

spół kilku śpiewaków odgrywających trzecioplanowe role. Zmniejszeniu uległ skład orkiestrowy, aby
możliwe było wystawienia w oparciu o zaproponowany kosztorys i mogło stanowić ekonomiczną,
mobilną, aczkolwiek w pełni wartościową ofertę spektaklu.

W realizacji spektaklu biorąudział soliści śpiewacy zrzeszeni w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych
z siedzibą w Sosnowcu oraz soliści zaproszeni do realizacji dzieła. Śpiewakom towarzyszyć będzie
dziewięcioosobowa orkiestra kameralna pod dyr. Małgorzaty Kaniowskiej.

W obsadzie spektaklu znajdą się:
Książę Sou Czong - Jarosław Wewióra (tenor)
liza - Joanna Szynkowska vel Sęk (sopran)
Gustaw von Pottenstein - Paweł Brożek (tenor)
Mi - Beata Witkowska-Glik (sopran)
Czang - Sebastian Gabryś (baryton)
W pozostałych rolach wystąpią: Mariusz Hanulak (aktor), Barbara Bielaczyc (sopran), Anna Gabryś
(sopran), Justyna Brożek (sopran)

Technika sceny i montaż scenografii wykonane zostaną
przez kilkuosobowy zespół techniczny TPSP. Realizacja
oświetlenia Kamil Michalski. Reżyseria oświetlenia Barba-
ra Bielaczyc. Projekty graficzne plakatów i innych materia-
łów: Barbara Bielaczyc, Jarosław Wewióra. Projekty i wy-
konanie kostiumów: Dorota Wewióra.

W obsadzie solistów znajdują się utalentowani młodzi
śpiewacy, z dużym doświadczeniem scenicznym, w więk-
szości współpracujący z teatrami operowymi i muzyczny-
mi, związani z TPSP. Większość obsady solistów stanowić
będą śpiewacy nie posiadający jednak stałych angaży, a
prezentujący znakomity poziom artystyczny. Projekt ma
za zadanie wpływać na zmniejszenie bezrobocia wśród
artystów śpiewaków prezentujących wysoki kunszt arty-
styczny oraz poszerzanie rynku pracy. Kładziemy duży
nacisk na stwarzanie możliwość realizacji artystycznej w
wielkich dziełach, do których należy niewątpliwie "Kraina
uśmiechu" Lehara z bardzo wymagającymi pierwszopla-
nowymi partiami wokalnymi oraz równie wymagającymi
aktorskich i wokalnych umiejętności od reszty obsady.



Skład orkiestry został bardzo dokładnie
dopracowany poprzez wyselekcjonowanie
znakomitych artystów. Rezultatem jest
stworzenie profesjonalnego spektaklu o
kameralnej obsadzie (20 artystów występu-
jących na scenie + obsługa i technika sceny,

, łącznie 24 osoby), który przedstawiamy
scenach ośrodków kultury w Polsce.

Każda nasza następna profesjonalna pro-
dukcja wpływa na ukształtowanie zespołu i
jego spójność. Jest to dziesiąta produkcja
sceniczna Opery i Operetki Kameralnej

Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych z siedzibą w Sosnowcu. W ostatnim czasie zmieniliśmy logo
TPSP, wzbogacając je o slogan reklamujący silne sprofilowanie naszej organizacji. W ostatnim czasie
TPSP przybrało formę regularnie grającego teatru i zamierzamy nadal rozwijać się tą drogą.

W spektaklu użyty jest nowoczesny sprzęt techniki sceny, nowoczesne oświetlenie ledowe, dynamicz-
ne efekty świetlne, oraz przestrzenne formy dekoracji. Spektakl wykonany będzie w całości w języku
polskim. Scenografia składa z dużych, przestrzennych form tworzących wnętrza, dających się łatwo
przestawiać tworząc kolejne sceny w spektaklu. Pierwszy akt rozgrywa się w wiedeńskim pałacu. Dru-
gi zaś rozgrywa się w Chinach. Głównym elementem scenografii jest chińska pagoda w ręcznie wy-
szywanym 4 metrowym smokiem. Wielkim atutem są specjalnie zaprojektowane i uszyte kostiumy,
oraz liczne elementy scenografii. Na potrzeby sosnowieckiego przedstawienie, z racji na specyfikę sali
koncertowej i brak kurtyny i kulis, dokonać będzie częściowego przeprojektowania scenografii, aby
zmiana pomiędzy aktami przebiegła bardzo płynnie i niewidocznie dla widza. W przypadku realizacji w
Klubie Kiepury również nie obejdzie się bez zmian pomniejszających dekorację, aby mogła być umiej-
scowiona na scenie o tym rozmiarze.

Specjalnie wyselekcjonowany skład pozwala na wykonanie spektaklu ze zmniejszonym składem in-
strumentalnym, ograniczając liczbę muzyków do 9 w tym: kwintet smyczkowy, flet, klarnet, fortepian,
perkusja z towarzyszeniem dyrygentki, Małgorzaty Kaniowskiej.

.Kraina uśmiechu" to dzieło powstałe w 1923 roku, jedno z najpiękniejszych dzieł Lehara i stanowi
szczytowy punkt w rozwoju operetki lat dwudziestych ubiegłego stulecia. Praktycznie wszystkie arie i
duety zyskały ogromną popularność, a wśród nich znajdziemy takie przeboje operetkowe jak: IIMoja
miłość-twoja miłość", Herbatka sam na sam", lISkończył się sen", II Kwiat jabłoni", a zwłaszcza aria Księ-
cia Su Czonga - .Jwoirn jest serce me".

Kraina uśmiechu, to operetka nietypowa, bez szczę-
śliwego zakończenia. To historia o miłości, która z
powodu różnic kulturowych nie może być spełniona.
Akcja Krainy uśmiechu rozgrywa się w Wiedniu
i Pekinie w roku 1912. Liza odrzuca zaloty porucznika
Gustawa von Pottensteina, gdyż kocha, z wzajemno-
ścią, księcia Su Czonga, chińskiego posła w Wiedniu.
Gdy książę wraca do ojczyzny, Liza wyjeżdża razem z
nim, ale ojciec Su Czonga nie chce dopuścić do jego

małżeństwa z Europejką; zgodnie z tradycją książę powinien poślubić cztery chińskie dziewice. Su
Czong zgadza się z jego wolą, chce jednak zatrzymać przy sobie Lizę - jako piątą żonę. Libretto odbie-
ga znacznie od salonowych klimatów operetkowych i jest niemal pomostem pomiędzy operetka, a
operą.

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
z siedzibą w Sosnowcu
www.tpsp.art.pl



"Kraina uśmiechu" to dzieło wymagające od śpiewaków bardzo wysokiego kunsztu wokalnego i arty-
stycznego i stanowi kolejny ważny etap w rozwoju zawodowym wykonawców. Wykonanie będzie
również szansą na nawiązanie do największego sosnowieckiego śpiewaka, Jana Kiepury, dla którego
partia Sou Czonga była bardzo znaczącą rolą i została zrealizowana wersja filmowa z jego udziałem.

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego,
opis ich przyczyn oraz skutków

• Realna odpowiedź na zapotrzebowanie publiczności w zakresie oczekiwań repertuarowych.
• Zapełnienie niszy rynkowej w zakresie oferty "Krainy uśmiechu" Frantza Lehara, jako jednej

z najsłynniejszych i najpiękniejszych operetek.
• Propagowanie i upowszechnianie kultury wysokiej, edukacja muzyczna widzów, w tym

również młodzieży. Od czasu, kiedy ze szkół zniknęła edukacja muzyczna zaobserwować
można niższy poziom wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży, co przekłada się na
zmniejszenie liczby odbiorców kultury wysokiej. Nasz projekt temu przeciwdziała. Staramy
się przedstawiać muzykę wokalną i oper, operetkę i inne formy teatru muzycznego tak, aby
trafiały do młodych widzów poprzez pokazywanie bardzo dobrych i młodych artystów,
kreowanie wysokiego poziomu artystycznego, a w przypadku spektakli operowych i
operetkowych - nowoczesnych form wyrazu i scenografii, efektów multimedialnych i
wyrafinowanej reżyserii świateł. Możliwość samorealizacji artystycznej członków TPSP,jak
również osób z nim współpracujących.

• Przeciwdziałanie bezrobociu wśród artystów poprzez czasowe zaangażowanie do
wykonania dzieła.

• Kontynuacja działalności opery kameralnej w ramach TPSP. Profesjonalnie stworzony
projekt daje szansę na realizację spektaklu w innych teatrach i ośrodkach kultury.
Kontynuacja cyklu operowego i spektakli muzycznych, realizowanego nieprzerwanie od
września 2005 roku.

• Przestawienie publiczności artystów reprezentujących wysoki poziom artystyczny.
• Wyrobienie i podtrzymywanie tradycji uczestnictwa w kulturze wysokiej wśród

mieszkańców Sosnowca i regionu.
• Promocja młodych wykonawców.
• Dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców (duża akcja promocyjna - internet, prasa,

lokalne rozgłośnie radiowe, plakaty, wieloaspektowe działania promocyjne).
• aktywizacja wolontariuszy chętnie angażujących się w projekty kulturalne
• aktywizacja wolontariuszy chętnie angażujących się w projekty kulturalne.

Projekt zgodny jest ze strategią rozwoju kultury w Sosnowcu do roku 2015:



CS1. Sosnowiec miastem stanowiącym istotny element potencjału kulturalnego Metropolii i województwa
śląskiego, promieniujący ma otoczenie nowymi inicjatywami kulturalnymi, których atrakcyjność wynika z
kreatywności lokalnych środowisk twórczych i tradycji historyczno-kulturalnych miasta.

C01.1. Pielęgnowanie i rozwijanie materialnych i niematerialnych wartości składających się na
dziedzictwo kulturalne Sosnowca
C01.2. Silne środowiska twórcze związane z miastem, podejmujące nowatorskie inicjatywy o
znaczeniu ponadlokalnym w partnerstwie z twórcami w regionie, kraju i na świecie.

CS2. Wysokie, stale rozwijające się instytucjonalne i infrastrukturalne możliwości rozwoju funkcji kulturalnych w
mieście

C02.2. Wzmacnianie roli instytucji kultury w rozwoju lokalnym sprowadzające się do
wzbogacenia podejmowanych działalności kulturalnych, tworzenia partnerstwa lokalnych
podmiotów na rzecz rozwoju kultury w mieście oraz inicjowania i uczestnictwa w
ponadlokalnych projektach i sieciach współpracy.

CS3. Systematycznie wzrastające zaangażowanie mieszkańców w życie kulturalne miasta, przejawiające się w
braniu udziału w sosnowieckich wydarzeniach kulturalnych oraz podejmowaniu aktywności kulturalnych w
swoim środowisku lokalnym.

C03.1. Rozwój urozmaiconej, stojącej na wysokim poziomie oferty kulturalnej miasta,
uaktywniającej mieszkańców i rozwijającej ich zainteresowania i aspiracje.
C03.2 Poprawa finansowej, przestrzennej i kompetencyjnej dostępności lokalnej oferty
kulturalnej dla mieszkańców Sosnowca.

CS5. Pozytywny wizerunek Sosnowca jako miasta o rozwiniętych funkcjach wyższego rzędu, wyróżniającego
się w regionie dzięki wysokiej jakości oferty spędzania wolnego czasu oraz rozwojowi wyspecjalizowanych
aktywności kulturalnych.

C05.1. Kreowanie wydarzeń i aktywności kulturalnych oraz wzmacnianie instytucji będących
wizytówkami miasta

Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Miasta Sosnowcu do 2020 roku priorytet A
Wzrost wykształcenia mieszkańców oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i
gospodarczych w punktach:
3. Wzmocnienie i rozwój środowisk twórczych i infrastruktury kultury.
4. Aktywizacja mieszkańców w tworzeniu i korzystaniu z dóbr kultury.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Adresatami projektu są :

• odbiorcy: melomani operetki i opery, dla których ten tytuł będzie czymś nowym w ofercie
Opery i Operetki Kameralnej TPSP.

• Melomani i stali widzowie oglądający nasze spektakle na terenie Sosnowca i regionu.
• młodzi odbiorcy, którzy po raz pierwszy mają styczność ze sztuką muzyczną tego rodzaju

(wpływ szerokiej akcji promocyjnej w szkołach i przedszkolach) ,
• zaproszeni goście ( w tym dyrektorzy innych placówek kulturalnych z terenu Sląska,
• artyści śpiewacy i muzycy - poszerzanie rynku pracy oraz szansa na stworzenie kolejnych

kreacji aktorskich oraz opracowanie wokalne danej roli.
• wolontariusze biorący udział w projekcie, którzy pomagają przy plakatowaniu i rozsyłaniu

e-maili reklamowych, a w zamian za to uczestniczą w projekcie jako widzowie i mają często
pierwszy raz styczność z kulturą wysoką (również młodzież z MOPS). Ten kierunek wzajemnej
pomocy wydaje się być najbardziej właściwy i rzeczywiście zauważa się wzrost fascynacji
sztuką przez młodych ludzi.

Łączna liczba odbiorców: ok. 250- 500 osób. (w zależności od Sali)

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją
zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do
podwyższenia standardu realizacji zadania11)

nie dotyczy



5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferencl!' otrzymał/otrzymali"!
dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z
podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu, który udzielił
dofinansowania, oraz daty otrzymania dotacji11)

nie dotyczy

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

• Profesjonalna, aczkolwiek ekonomiczna realizacja jednego z najsłynniejszych dzieł operet-
kowych.

• Poszerzanie oferty kulturalnej.
• Odpowiedź na zapotrzebowanie publiczności.
• Popularyzacja gatunku operetki i sztuki wokalnej.
• Otwarcie na nowych, młodych artystów.
• Wysoka komunikacyjność przekazu - spektakle zrealizowany w całości w języku polskim.
• Popularyzacja najwybitniejszych dokonań muzyki operetkowej.
• Jednym z podstawowych celów projektu jest propagowanie kultury wysokiej poprzez

muzykę i edukacja muzyczna widzów - mieszkańców Sosnowca i okolic.
• Możliwość samorealizacji artystycznej członków TPSP, jak również osób z nim

współpracujących.
• Przeciwdziałanie bezrobociu wśród artystów poprzez czasowe zaangażowanie do

wykonania dzieła.
• Kształtowanie się artystyczne młodych śpiewaków pod względem techniki wokalnej, jak

również potencjału aktorskiego oraz stwarzanie szans dla młodych śpiewaków i
instrumentalistów, którzy kończąc akademię, zostają bez możliwości pracy w swoim
zawodzie jako wykonawcy.

• Profesjonalna realizacja dzieła.
• Kontynuacja cyklu spektakli, realizowanego nieprzerwanie od września 2005 roku oraz

kontynuacja i rozwój opery kameralnej TPSP.
• Dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców (duża akcja promocyjna - internet, prasa,

lokalne rozgłośnie radiowe, plakaty, wieloaspektowe działania promocyjne, facebook).
• Kontynuacja i rozwój Opery i Operetki Kameralnej TPSP.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Sala koncertowa przy Szkole Muzycznej w Sosnowcu lub Klub Kiepury w Sosnowcu

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publtczneqo F)

Barbara Bielaczyc - reżyseria, reżyseria świateł, opracowanie dialogów, projekty poligraficzne
Jarosław Wewióra- kierownictwo artystyczne i zarządzanie projektem, scenografia i jej wykonanie,
wypożyczenie urządzeń techniki sceny, projekty graficzne.
Grażyna Griner - przygotowanie solistów, fortepian
Dorota Wewióra - projekty i wykonanie kostiumów
Soliści śpiewacy:
Jarosław Wewióra - tenor (Książe Sou Chong), Joanna Szynkowska vel Sęk - sopran (Liza), Beata Witkowska -Glik
- sopran (Mi), Sebastian Gabryś - baryton (Czang, Grabia von Pottenstein); Paweł Brożek - tenor (Gustav von
Pottenstein), aktorzy-śpiewacy do pozostałych ról trzecioplanowych: Barbara Bielaczy, Justyna Brożek, Mariusz
Hanulak, Anna Pasz

Technika sceny: zespół techniczny Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych z siedzibą w Sosnowcu pod
kierownictwem Kamila Michalskiego. Udostępnienie sprzętu: Jarosław Wewióra

Poszczególne etapy realizacji projektu obejmują:



Do powstania spektaklu wykonane zostały nailipujące działania merytoryczne:
opracowanie materiałów orkiestrowych, opracowanie reżyserii, opracowanie reżyserii oświetlenia,
stworzenie koncepcji, projektu i wykonanie scenografii w tym konstrukcji scenicznych, projekt i wykonanie
kostiumów, opanowanie ról przez śpiewaków i aktorów, przeprowadzenie prób muzycznych i reżyserskich, w
tym generalnych, przedstawienie spektaklu

Aktualne działania merytoryczne niezbedne do realizacji spektaklu w nowych warunkach scenicznych:
- adaptacja reżyserii (brak kulis i kurtyny powoduje konieczność zmian reżyserskich)
- adaptacja scenografii (brak kulis i kurtyny powoduje konieczność zastosowania zmian i częściowej
przebudowy scenografii oraz dodatkowych prób zmiany scenografii. Konieczne jest zastosowanie obrotowej
dekoracji, aby zmiana pomiędzy aktami była estetyczna dla widza. Podczas przerwy pomiędzy aktami
prawdopodobnie nie wszyscy widzowie opuszczą salę, a z związku z tym zmiana dekoracji musi być bardzo
płynna, idealnie dograna technicznie. Scenografia oparta na konstrukcjach mobilnych o rozmiarach musi być
dwustronna w tym przypadku. Główne elementy scenograficzne maja rozmiary 6m szerokości i 5 m
wysokości i są nabudowane na profesjonalnych konstrukcjach scenicznych.
- adaptacja reżyserii światła i dostosowanie do nowych warunków scenicznych.
- obsługa garderoby i przygotowanie elementów dekoracji.
- adaptacja projektów plakatu i materiałów reklamowych

Aktualne działania promocyjne:
- projek i wydruk plakatów 500 szt. format A2 pełny kolor
- projekt I wydruk ulotek reklamowych 5000 szt. A6
- projekt i wydruk bannerów - 3 szt.
- projekt i wydruk zaproszeń i biletów
- projekt i realizacja reklam internetowych/facebook
- promocja spektaklu w mediach
- dystrybucja nośników reklamowych
- pozyskanie i zarządzaniewolontariuszami biorącymi udział w promocji

Działania administracyjne:
- księgowość
- sprzedaż i dystrybucja biletów
- podpisywanie umów z wykonawcami
- rozliczenia licencji praw autorskich

9. Harmonogram13)

Zadanie publiczne realizowane \IV okresie od 1 O I u t e g o 2 O 1 4 ··20 k w i e t n i a 2 O 1 4

Poszczególne działania w Terminy realizacji I Oferent lub inny podmiot
zakresie realizowanego zadania poszczególnych odpowiedzialny za działanie w

publiczneqot+' działań zakresie realizowanego zadania
~ ~_____________________ E_u_b_li~c~z~n~e~o ~



stworzenie adaptacji reżvserii, adaptacja
reżyserii świateł 10 lutego 2014 - 1 marca 2014

Adaptacja scenografii i jej wykonanie, 10 lutego 2014 - 1 marca 2014

Projekt i wydruk plakatów sao szt.
Projekt i wydruk biletów i zaproszeń,
projekt, wydruk i powieszenie bannera 2
szt. Projekt pozostałych materiałów
reklamowych

10 lutego 2014 - 1 marca 2014

Promocja spektaklu, sprzedaż biletów
15 lutego 2014 -1 marca 2014

Próby muzyczne i reżyserskie 20- 29 marca 2014

Plakatowanie,
reklamowych

dystrybucja nośników
15 lutego 2014 - 25 marca 2014

Spektakl 29 marca 2014

Zakończenie projektu 29 marca 2014 - 20 kwietnia

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych z
siedzibą w Sosnowcu

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych z
siedzibą w Sosnowcu

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych z
siedzibą w Sosnowcu

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych z
siedzibą w Sosnowcu
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych z
siedzibą w Sosnowcu
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych z
siedzibą w Sosnowcu

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych z
siedzibą w Sosnowcu
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych z
siedzibą w Sosnowcu
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych z
siedzibą w Sosnowcu

• Realizacja premierowego spektaklu "KRAINA UŚMIECHU" z muzyką F. Lehara

• Kontynuacja Opery i Operetki Kameralnej TPSP

• Przestawienie artystów uznanych reprezentujących znakomity poziom artystyczny i pokazanie
najlepszych wzorców

• Popularyzacja muzyki

• Promocja młodych wykonawców

• Osiągnięcie wpływów w wysokości ok. 4500,00 zł przeznaczonych na realizację zadania

• Dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców (duża akcja promocyjna - Internet,
prasa, lokalne rozgłośnie radiowe, plakaty, wieloaspektowe działania promocyjne,
akcje promocyjne w szkołach)

• Kontynuacja i rozwój opery kameralnej.
• Kształtowanie zespołu
• Popularyzacja muzyki operowej i operetkowej XX wśród młodych odbiorców.
• Wysoka komunikacyjność przekazu
• Wyrobienie tradycji chodzenia na spektakle przez naj młodsze pokolenia



IV.Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1 K t Id d . k t'osz orys ze wzglęl u na ro zal osz ow:
L Rodzaj kosztówl'v ~ ~ Koszt z z Koszt

ro te te
p. ~ E całkowity g

do pokrycia
g:>,

'iij' o o z wkładu~ N (w zł)
O "O do z osobowego, w-'" oUl o:: pokrycia finansowych tym pracy
O
c: z wnioskowanej środków społecznej"O

.9ł, dotacji (w zl) własnych. członków
N środków i świadczeńUlo~ z innych wolontariuszy (w

źródeł, w tym zl)

wpłat
i opłat.

I Koszty
merytoryczne18)
po stronie ... (Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych z siedzibq
w Sosnowcu)19):
l)Honoraria dla artystów za
wykonanie spektaklu W tym:

wg Umowy o 9090,00 9090,00 o.oo p,OO
Soliści pierwszoplanowi 2 osoby, indywidualn ~zieło,
soliści drugoplanowi 3 osoby, soliści vch stawek rachunki i
trzecioplanowi i aktorzy 4 osoby aktury za
Reżyser; Pianista uczestniczący we ~ykonanie
wszystkich próbach muzycznych i ~zieła

reżyserskich, dyrygent, orkiestra 9
osób - łącznie 19 osób

2) Obsługa techniczna,
1 900,00 spektakl 900,00 900,00 10,00 10,00

montaż scenografii,
opracowanie adaptacji
reżyserii oświetlenia,
obsługa garderoby - umowy
o dzieło

6)Projekt i wykonanie 38 20 ~odzina 760,00 p,OO 760,00 p,OO
adaptacji scenografii z
użyciem własnych narzędzi i
materiałów wykonawcy

7)koordynacja i produkcja
50 20 ~odzina 1000,00 p.oo 1000,00 0,00

spektaklu, zarządzanie
sprzedażą

9)Koszty licencji zawartej z 1 940,00 Iwgstawki ~40,00 p,OO 940,00 0,00
Glocken Verlag Limited za licencyjnej

pośrednictwem ZAIKS kwota zależna
od przychodów
zesprzedaży
biletów.
Wyliczona kwota
stanowi kwotę
minimalną wg
prognozy
przedaży

biletów

10)Wynajem sali lub pokrycie 1 200,00
pektakl

200,00 p,OO 200,00 0,00
kosztów eksploatacji sali



II Koszty obsługi20) zadania
publicznego, w tym koszty
administracyjne po stronie
... (Towarzystwa PrzyjaciólSztuk
Pięknych z siedzibą w Sosnowcu)19):

1) tusze do drukarki 2 35 SZlo
2)taśma dwustronna do 7 15 szt.
plakatów Irvz3)papier do wydrukowania 1 3
biletów

III Inne koszty, w tym koszty
wyposażenia i promocji po
stronie ... (Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych z
siedzibą w Sosnowcu)19L
1) Wydruk plakatów kolor 82 500 ok. 0,9 zł szt.
2) Wydruk bannera reklamowego 3 100 szt.
3) Projekt plakatów i innych 10 20 go
materiałów drukowanych

4) Promocja i PR projektu
20 20,00 ~o(mailing, rozsyłanie

zaproszeń, współpraca z
mediami, redakcja tekstów
drukowanych

6)dystrybucja nośników
reklamowych 50 10,00 10

7) Reklamy internetowe 1 pula szt.

8)Prowizja od sprzedaży
1 Urnowa szt.

biletów w (IM

9) ulotki reklamowe AG 5000 1 rak

IV Ogółem:

a

70,00 0,00 70,00 0,00
115,00 0,00 115,00 0,00

30,00 0,00 30,00 0,00

I

1450,00 0,00 450,00 0,00
300,00

~:~
300,00 0,00

200,00 0,00 200,00

400,00 ,00 400,00 0,00

I

150o,00
Ir,QO 0,00 500,00

160,00 10,00 60,00 0,00

160,00 ~,OO 60,00 0,00

115,00 0,00 115,00 0,00

15190,00 9990,00 4500,00 700,00 J_ .•._._~-_._- -

dzina

dz.

dl.

ład

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

~~r------------------------

---------_.
9990,00 65,77%

1500,00 9,87%
.-

źródełogółem (środki finansowe
1)

3000,00zl 19,75%

adania pubticzneqo"?'
3000,00zł 19,75%

ódeł publicznych (w szczególności: dotacje z
zetu jednostki samorządu terytorialnego,
funduszy strukturalnych) 17)

0,00zl 0%.___ w_.______ ·

0,00 zł 0%~~..__ .__ ._---- _.
dczenia wolontariuszy i praca społeczna

700,00 zł 4,61 %._,---_._-~._. .

1 Wnioskowana kwota dotacji

2 Środki finansowe własne17)

3 Środki finansowe z innych
wymienione W pkt 3.1-3.3)1

3.1 wpłaty i opłaty adresatów z

3.2 środki finansowe z innych źr
budżetu państwa lub bud
funduszy celowych, środkiz

Pozostałe 17)

3.3
4 Wkład osobowy (w tym świa

członków)



15190,00
Ogółem (środki wymienione w pkt 1-4)

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych-U

Informacja o tym,
czy wniosek Termin rozpatrzenia -

Nazwa organu Kwota (oferta) w przypadku
administracji publicznej lub środków o przyznanie środków wniosków (ofert)

innej jednostki sektora (w zł) został( -a) rozpatrzony(- nierozpatrzonych do
finansów publicznych a) pozytywnie, czy też czasu złożenia

nie został(-a) jeszcze niniejszej oferty

Nie dotyczy TAKlNIE1)

Nie dotyczy TAKlNIE1)

Nie dotyczy TAKlNIE1)

TAKlNIE1)

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

v. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

Od 1998 roku licznie koncertuje w kraju i za granicą, bierze udział w festiwalach
krajowych i międzynarodowych, Odbył kilkanaście tournee po Francji, Belgii,
Holandii, Szwajcarii, Portugalii i Niemczech. Wystąpił w tak znakomitych operach,
filharmoniach i salach koncertowych, jak: Opera Comique w Paryżu, Victoria Hall

w Genewie, Gewandhaus w Lipsku, Konzerthaus w Dortmundzie i Wiedniu, Filharmonia w Essen i Monachium,
MeistersingerHalle w Norymbergii czy MusikHalle w Hamburgu. Uczestniczył w kursach mistrzowskich R. Karczykowskiego,
H. Łazarskiej, U. Mitręgi, Ch. Elssnera, Ch. Hampe i Ch. Pregardiena. Śpiewał pod batutą takich dyrygentów, jak: T. Koopman,
G. Garrido, H. Bock, S. Shouten, W. Szymański, S. Stuligrosz, Z. Rychert, L. Beikirchier, S. Krawczyński, P. Wijatkowski, M.
Kaniowska, D. Binetti.

Jarosław Wewióra - tenor, produkcja i zarządzanie projektem, projekt i
wykonanie scenografii, wykonanie plakatów, zaproszeń i biletów, ,
ukończył studia z wyróżnieniem w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie
prof. Piotra Kusiewicza. Zadebiutował w 1998 roku na Festiwalu "Wratislavia
Cantans". W 1999 i 2000 był uczestnikiem Europejskiej Akademii Barokowej na
Festiwalu "Ambronay" we Francji. Wydarzeniom tym towarzyszyły prestiżowe
tournee, nagrania płyt kompaktowych oraz VHS dla Radio France i TV Mezzo. W
2002 i 2003 roku otrzymał stypendium Ministra Kultury, a w 2003 odebrał
nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W roku 2004 odbył
studia we Włoszech w Istituto d'Achille Peri w Reggio Emilia w klasie Mauro
Trombetty. W roku 2005 otrzymał stypendium rządu włoskiego w Sienie.

Jest laureatem konkursów wokalnych m.in.: II miejsca w Concorso Vocale
Internationale di Musica Sacra w Rzymie, I miejsca w Konkursie arii i pieśni K.
Kurpińskiego we Włoszakowicach w 2002 oraz III miejsca w I Ogólnopolskim
Konkursie Młodych Tenorów w Warszawie w 2005 roku. W 2001 otrzymał
nagrodę specjalną w Konkursie Polskiej Pieśni Artystycznej w Warszawie.

Jeszcze podczas studiów współpracował z Operą Nova w Bydgoszczy, Teatrem Wielkim w Warszawie i Teatrem
Muzycznym w Lublinie oraz krajowymi i zagranicznymi filharmoniami i orkiestrami. W 2004 roku wziął udział w tournee z
Operą Marka Tracza ("Verdigala" oraz "Czarodziejski flet"). W 2005 wykonał partię Gelindo w operze "Impresario w opałach"
D. Cimarosy w Teatrze Wielkim w Łodzi. W lutym 2006 roku wziął udział w premierze opery .Dalibor" B. Smetany w Slezske
Divadlo w Opavie w Czechach, wykonując tytułową rolę. W marcu 2008 zaśpiewał premierę opery Gianni Schicchi w
Slezskim Divadlo w Opavie w roli Rinuccio. Od 2012 roku współpracuje z Gliwickim Teatrem Muzycznym wykonując rolę
CaramelIo w "Nocy w Wenecji" J. Straussa.



W swoim repertuarze posiada dzieła oratoryjno-kantatowe, operowe, operetkowe oraz cykle pieśni. Prowadzi
działalność pedagogiczną i popularyzatorską w dziedzinie muzyki. Od 2005 roku wykłada w WSZMiJO w Katowicach. Jest
inicjatorem i prezesem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych z siedzibą w Sosnowcu. Prowadzi agencję artystyczną Arte
Creatura.

Ma w swoim dorobku kilka płyt kompaktowych: "Ciel o e mar" z pieśniami włoskimi i neapolitańskim (2005), "Moja
piesn wieczorna" z cyklem pieśni op.2 Karola Szymanowskiego (2006), "Jaka piękna jest operetka" z ariami i duetami
operetkowymi (2006), "Nieszpory piekarskie" Andrzeja Marko (2007). "Dłoń wiatru" ze słynnymi pieśniami i ariami
tenorowymi z towarzyszeniem Żeńskiej Orkiestry Salonowej oraz Orkiestry Symfonicznej (2008), oraz "Vivere pieśni włoskie i
neapolitańskie" (2012).

W ostatnich latach zorganizował znaczną liczbę projektów muzycznych, będąc pomysłodawcą i producentem i wykonawcą
wielu koncertów kameralnych, oratoryjno-kantatowych, gali operowo-operetkowych i spektakli operowych. W powołanej
przez siebie Operze Kameralnej w ramach działalności TPSP wystawionych zostało blisko dziesięć dzieł scenicznych w tym:
"Rita" i "Don Pasquale" Donizettiego, "Okazja czyni złodzieja" Rossiniego (2011),:"Dyrektor Teatru" W.A.Mozarta (2012),
"Dwaj ślepcy" i "Nr 66" J. Offenbacha (2012), oraz spektakl dla dzieci "Zabłąkane piosenki" stworzony na podstawie pieśni
W. Lutosławskiego (2013). W maju 2013 zrealizował i wykonał premierę "Krainy uśmiechu" F. Lehara oraz "Weksla
małżeńskiego" GRossiniego.

Barbara Bielaczyc - reżyseria, tłumaczenie i opracowanie tekstów polskich, prezentacja multimedialna tekstów
sopranistka, solistka i kameralistka, reżyser i pedagog. Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie prof.
Krystyny Świder. Uczestniczyła w kursach interpretacyjnych i mistrzowskich m. in. prof. Anny Reynolds, prof. Christiana
Elssnera i prof. Ryszarda Karczykowskiego. Współpracowała z zespołem śpiewaków Camerata Silesia. Dysponuje rozległym
repertuarem i śpiewa liczne koncerty z muzyką operową ( m. in. Fiordiligi w "Cosi fan tutte" Mozarta, Atalanta w
.Kserksesie" Haendla, Tatiana w "Eugeniuszu Onieginie" Czajkowskiego), oratoryjną i pieśniami w Polsce i za granicą.
Szczególnie interesuje się wykonawstwem muzyki barokowej i współczesnej. Współpracowała jako solistka między innymi z
Filharmonią Śląską i Filharmonią Sudecką. Między innymi śpiewała partie solowe w "Mesjaszu" Haendla i IX Symfonii
Beethovena na serii koncertów z okazji przełomu wieków w Paryżu. Jest doktorantką Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale
Filologicznym. Obecnie jest wykładowcą emisji głosu na Akademii Techniczno -Humanistycznej w Bielsku - Białej oraz
nauczycielką śpiewu w Studium Teatralnym przy Teatrze Śląskim w Katowicach.

Ma/gorzata Kaniowska - dyrygent
Absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w zakresie
Dyrygentury (dyplom z wyróżnieniem) i Teorii Muzyki; Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie - studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie Kulturą oraz Polskiego Instytutu Ericksonowskiego - Podyplomowe Studium Arte-
terapii.
W roku 2006 uzyskała stopień naukowy doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej "dyrygentura" na Akademii Muzycznej im. Fr.
Chopina w Warszawie. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Sztuki w latach 1991, 1992. Laureatka Nagrody WOjewody Katowickiego
w dziedzinie twórczości artystycznej dla młodych twórców, Nagrody Prezydenta Miasta Bytomia w dziedzinie kultury "MUZA'98" oraz
Nagrody III stopnia Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie - 2003.
Jako dyrygent brała udział w międzynarodowych i ogólnopolskich festiwalach m.in. Warszawska Jesień w Warszawie, Conversatorium
Organowe w Legnicy, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Wiedeńskiej we Wrocławiu; Śląskie Dni Muzyki Współczesnej w Katowicach; Musi-
ca Sacra wSkoczowie; Viva iI Canto w Cieszynie; Wieczory u Telemanna w Pszczynie; Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej w
Cieszynie; Gliwicki Festiwal Bachowski; Międzynarodowy Festiwal Laboratorium Muzyki Współczesnej w Warszawie i wielu innych.
Dokonała szeregu nagrań dla TVP Katowice, Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego, Telewizji Kablowej .Prot.able", .Elsat", Radia Katowice,
Radia "Puls", Radia "Fiat" oraz RadiaJasna Góra, brała również udział w nagraniu 6 płyt CD.
W roku 2004 dokonała pierwszej rejestracji płytowej utworów kameralnych prof. Edwarda Bogusławskiego, zaś w 2005 roku pierwszej
rejestracji radiowej i płytowej utworu "Largo" prof. Andrzeja Dziadka. W roku bieżącym dokonała pierwszego polskiego nagrania utworów
kameralnych Fryderyka Wielkiego. Współpracuje z wieloma wybitnymi solistami z kraju i zagranicy m.in. Grażyna Brodzińska, Jadwiga
Kotnowska, Bogusław Morka, Edward Zienkowski, Tomasz Tomaszewski, Robert Kabara, Marek Toporowski, Grzegorz Olkiewicz, Jerzy
Kotyczka, Konstanty Andrzej Kulka, Kaja Danczowska, Łukasz Błaszczyk, Tytus Wojnowicz, Elżbieta Stefańska, Patrycja Piekutowska i wielu
innych. Często dokonuje prawykonań muzyki współczesnej (m.in. E. Bogusławskiego - "Concerto Classico", A. Dziadka - "Largo", B. Kono-
walskiego - "Koncert na klarnet i orkiestrę smyczkową", "Koncert na obój i orkiestrę smyczkową", "XIV Symfonia na flet, klarnet, marimbę i
orkiestrę smyczkową, R. Gabryś - "II Cicerone" na kontrabas i orkiestrę smyczkową, A. Gabryś - .Abraxas", . Borkowski - "Visions", A.
Ignatowicz - "Partita na skrzypce i orkiestrę smyczkową")
Jest pedagogiem Instytut Muzyki WSP w Częstochowie oraz cenionym organizatorem imprez muzycznych na terenie Śląska. Jest pomysło-
dawcą i organizatorem cyklu koncertów edukacyjnych "Warsztaty Muzyczne dla Dzieci", "Manewry z Cameratą", "Filharmonia Młodych -
Scena Promocji", Letnie Warsztaty Artystyczne dla dzieci "Szansa z Cameratą" oraz współorganizatorem cyklu "Śląska Trybuna Kompozyto-
rów" w latach 2000 - 2006 oraz festiwalu "Śląskie Dni Muzyki Współczesnej".
Jest twórcą szeregu aranżacji dla orkiestry smyczkowej oraz kompozytorką Hejnału Miasta Bytomia z okazji 750 - lecia Grodu zatwierdzo-
nego jako insygnium miejskie przez Komisję Heraldyczną oraz MSWiA. Jako kompozytorka zadebiutowała utworem pt. "Maleńka Suita
Polifoniczna" prawykonanym przez TODO ART TRIO podczas koncertu w ramach festiwalu "XII Śląskie Dni Muzyki Współczesnej" w roku
2006. W roku 2003 była współzałożycielem Rudzkiej Orkiestry Kameralnej oraz w roku 2005 Rudzkiego Towarzystwa Muzycznego, w któ-
rym pełni obecnie funkcję Wiceprezesa. Bierze aktywny udział w pracach Towarzystwa na rzecz działań artystycznych i edukacyjnych na
terenie miasta Rudy Śląskiej, m.in. jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Letniego Festiwalu "Muzyczne Ogrody".

Dorota Wewióra - księgowość, wykonanie kostiumów i elementów scenografii, przygotowanie garderoby.



Maria Czempka - Wewióra - dr sztuk humanistycznych, promocja projektu, organizacja widowni, opracowania tekstów
reklamowych, broszur, tworzenie wniosku.
Aktualnie lektor języka polskiego na Uniwersytecie w Presovie, Słowacja. Pracownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej
Uniwersytetu Śląskiego, doktorantka w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Urodziła się
12.09.1981 roku. W 2005 roku została magistrem filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Pracę magisterską, poświęconą
funkcji ekspresywnej w przekazie medialnym, napisała pod kierunkiem prof. UŚ dr hab. Małgorzaty Kity. W roku
akademickim 2004/2005 otrzymała stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za osiągnięcia w nauce. W 2006 roku
ukończyła Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego prowadzone przez
SJiKPna Uniwersytecie Śląskim, a następnie pracowała w SJiKPjako lektor. W roku akademickim 2008/2009 uczyła języka
polskiego na Uniwersytecie w Genui. Prowadziła zajęcia, szkoły języka polskiego, kursy dokształcające dla nauczycieli języka
polskiego w Mołdawii i Bułgarii, a także zajęcia dla słuchaczy Studiów Podyplomowych Nauczania Kultury Polskiej i Języka
Polskiego jako Obcego we Lwowie. Kilkakrotnie była lektorką podczas kursów języka polskiego organizowanych w ramach
programu Erasmus oraz podczas letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie. W roku 2009 zorganizowała
miesięczny kurs dla studentów programu Erasmus.W roku akademickim 2009/2010 ponownie byla zatrudniona w SjiKP.

Jej zainteresowania skupiają się przede wszystkim wokół zagadnień kręgu badań kognitywno-kulturowych. Opublikował
kilka artykułów naukowych, a także prac służących nauce języka polskiego jako obcego m.in.: Czytaj po polsku. T. 6: Natasza
Goerke: "Paralele" Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla zaawansowanych (poziom C1).
Opracowała zapis transkrypcyjny części słownictwa wykorzystanego w Słowniku kieszonkowym polsko-angielskim i
angielsko-polskim, Wyd. Larousse, Paryż 2007 i Słowniku kieszonkowym francusko-polskim i polsko-francuskim,
Wydawnictwo Larousse, Paryż2007.

Joanna Szynkowska vel Sęk, sopran - Absolwentka Akademii Muzycznej
Wydziału Wokalnego w Poznaniu, w klasie wybitnej śpiewaczki dr Barbary
Mądrej. Występowała między innymi na deskach Filharmonii Poznańskiej,
gdzie śpiewała partię Elfa w utworze "Sen nocy letniej" Feliksa
Mendelssohna, w Filharmonii Lubelskiej wykonywała partię solową w "Missa
solemnis" Maksymiliana Koperskiego, a także w Auli Nova w Poznaniu, gdzie
jako solistka brała udział w wykonaniu "Carrnina Burana" Carla Orfa.
Współpracowała z orkiestrą barokową Accademia del!'Arcadia. W 2010 roku
została wydana płyta z cyklu "Jasnogórska muzyka dawna" Musica
Claromontana vol. 39 zawierająca kompozycje o. Amando lvanćlća, będąca
produktem finalnym wspólnego nagrania z Akademią dell' Arcadia.
Współpracuje z Capellą Zamku Rydzyńskiego, Capellą Samotulinus, wraz z
którą śpiewała "Stabat Mater" G.B.Pergolesiego. Laureatka wyróżnienia na V
Ogólnopolskim Konkursie Wykonawstwa Muzyki Operetkowej i Musicalowej
im. Iwony Borowickiej w Krakowie. Debiutowała na deskach Gliwickiego

Teatru Muzycznego w roli Anniny w "Nocy w Wenecji" Johanna Straussa. Następnie wykonywała partię Serpiny w
Intermezzo "La Serva Padrona" G. B. Pergolesiego w Krakowskiej Operze Kameralnej.

Sebastian Gabryś, bas-baryton- urodzony w 1988 roku, mieszka w
Czechowicach - Dziedzicach. Występował na wielu festiwalach i konkursach,
gdzie zdobywał nagrody. Z przyjaciółmi założył zespół gospel "Freedom", z
którym zajęli I miejsce na XIII Ogólnopolskim "Hosanna Festival" w Siedlcach i
Grand Prix na Podbeskidzkim Festiwalu Piosenki Religijnej w Andrychowie.
Przez pół roku uczył się śpiewu u Magdaleny Szostak. Cztery lata temu
wstąpił do grupy wokalno - teatralnej "Śpiewające Szynszyle",gdzie uczył się
śpiewu solowego u Barbary Bielaczyc. Ma za sobą role teatralne, musicalowe
i operowe, są to m.in.: rola Ritf'a w "West Side Story" - Leonard'a
Bernstein'a, rola Fred'a/Petrucio w .Kiss Me Kate", rola czarodzieja Colas'a w
operze .Bastienne & Bastiene" - W.A. Mozarta. W 2008 i 2009 roku brał
udział w tournee artystycznym w Niemczech, Szwajcarii i Austrii z muzyką z
"Władcy Pierścieni", organizowanym przez agencje artystyczną "Pro Musica"
z siedzibą we Wrocławiu. W sierpniu 2009 roku brał udział w kursie
wokalnym w Krakowie u prof. Jerzego Artysza. Współpracował jako solista z
Filharmonią Śląską, Capelą Cracoviensis, z muzykami NOSPR'u,brał udział w
nagraniach dla Polskiego Radia w Katowicach, współpracuje z zespołem
muzycznym Ensemble de la Cour, oraz z Czechowickim Teatrem Muzycznym
"Movimento". Obecnie jest studentem v roku studiów magisterskich
instytutu wokalno - aktorskiego Akademi Muzycznej im. Karola



Szymanowskiego w Katowicach w klasie śpiewu Macieja Bartczaka. Jego repertuar zawiera utwory zarówno świeckie jak i
religijne, oraz partie i arie operowe. Wykonał już kilka ról w ramach Opery kameralnej TPSP, w takich operach jak: "Okazja
czyni złodzieja" G. Rossiniego, Don Pasquale G. Donizettiego, "Le 66" J. Offenbacha, "Dyrektor Teatru" W. A. Mozarta.
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Beata Witkowska - Glik - sopran
Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, stypendystka w Konserwatorium
Muzycznym w Rennes we Francji. Swój kunszt wokalny kształciła pod okiem
prof.Teresv Żyli-Gara, Jagny Sokolskiej-Kwika, Jolanty Żmurko oraz Arkadiusza Burskie-
go. Działalność zawodową rozpoczęła będąc na studiach, zaś w 2007 roku zadebiuto-
wała na deskach Opery Śląskiej w Bytomiu partią Amora w "Orfeuszu i Eurydyce" Ch,
W. Glucka.W swoim repertuarze posiada zarówno partie operowe (G. Donizetti, Don
Pasquale, partia Noriny, W. A. Mozart, Don Giovanni, partia Zerliny, Wesele Figara,
partia Zuzanny, J-B. Pergolesi, La serva padrona, partia Serpiny, G. Puccini, Siostra
Andżelika, partia Siostry Genowefy, G. Puccini, Cyganeria, partia Musetty, G, Verdi,
Rigoletto, partia Gildyj, operetkowe (E. Kalman, Księżniczka Czardasza, partia Stasi, F.
Lehar, Kraina uśmiechu, partia Mi, Wesoła wdówka, partia Walentyny). Strauss, Ze-
msta Nietoperza, partia Adeli, Noc w Wenecji, partia Aniny) oraz szeroki repertuar
oratoryjno-kantatowy i koncertowy. Jest członkiem zespołu muzyki dawnej Ensemble
de la Cour. Obecnie współpracuje z Operą Kameralną w Krakowie oraz Teatrem Mu-
zycznym w Gliwicach/ W ostatnim czasie wykonała rolę Grittly w spektaklu "Le 66"J.
Offenbacha w ramach Opery Kameralnej TPSP.

Paweł Brożek - tenor, stydent Akademii Muzycznej w Krakowie, laureat licznych
konkursów wokalnych w kraju i za granicą,

Kamil Michalski - realizacja świateł, kierownik zespołu technicznego TPSP
Grażyna Griner - pianistka, posiada wieloletnie doświadczenie jako korepetytor
wokalny. Pełniła rolę kierownika muzycznego w Teatrze Muzycznym w Gliwicach, z
którym to teatrem związana jest zawodowo. Jako wzięta akompaniatorka związana
jest głównie z wokalistami.

wolontariusze - plakatowanie, rozsyłanie informacji e-mailowych o spektaklach
(wolontariusze MOPS i nie tylko)

ZESPÓŁ OPERY I OPERETKI TPSP. W ramach Opery i Operetki Kameralnej Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych z siedzibą
w Sosnowcu stworzyliśmy szereg spektakli muzycznych i posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu projek-
tów. Stworzyliśmy takie spektakle jak: spektakl muzyczno-teatralny "Koncert" Fredry, opery: "Bastien i Bastienne" Mozarta,

"Rita" G. Donizettiego, "Nędza
uszczęśliwiona" M. Kamieńskiego,
"II matrimonio segreto" D. Cima-
rosy, "Don Pasquale" G. Donize-
ttiego, "Okazja czyni złodzieja" G.
Rossiniego, "Dyrektor Teatru" W.
A. Mozarta, spektakl operetkowy
"Komedie muzyczne" J. Offenba-
cha dwie jednoaktowe operetki"
Le 66" i "Dwóch ślepców", "Za-
błąkane piosenki" mini operę do
muzyki W. Lutosławskiego, "We-
ksel małżeński" G. Rossiniego
oraz Krainę uśmiechu" Franza
Lehara.
TPSP ma duże doświadczenie w
organizowaniu przedsięwzięć
kulturalnych. Od 2005 roku stwo-
rzyliśmy kilkaset projektów.

TPSP zastrzega sobie możliwość do ewentualnej zmiany wykonawców na artystów o odpowiednim poziomie artystycznym.



2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentówt' przewidywane do wykorzystania przy realizacji
zadania23)

• Pomieszczenia do prób i produkcji dekoracji 5000,00
• Oświetlenie i technika sceniczna 30000,00 (udostępnione przez Jarosława Wewiórę - konstrukcje

sceniczne, rampy, głowa ruchoma, projektory, oświetlenie PAR, oświetlenie LED, wytwornica
dymu, okablowanie, sterownik, dimmer, statywy, elementy nagłośnienia do niektórych efektów
scenicznych- kolumny, mikrofony, okablowanie)

• Przyczepy do transportu i dekoracji - ciężarowa i lekka oraz inne środki transportu
-Jarosław Wewióra (12000,00)

• pozostałe elementy scenografii - 3000,00
• Maszyny do produkcji dekoracji 3000,00
• Instrumenty 50000,00
• Pulpity i lampki pulpitowe 1000,00
• Elementy scenografii, systemy kratownic scenicznych, rusztowań do budowy scenografii

14000,00
• Sprzęt komputerowy i audio do promocji projektów i zarządzania nimi 5000,00

• Sprzęt multimedialny 2000,00

• Sprzęt do rejestracji prób oraz koncertów (przenośne studio nagrań) 2000,00

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze
wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją
publiczną)

- Od maja 2005 TPSP zorganizowało ok. 200 koncertów i spektakli w całej Polsce
- Realizacja projektu "Cykliczne Koncerty i Spektakle Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych z siedzibą w Sosnowcu od
2005 roku.

Zrealizowanie projektów w latach 2005-2006 dotowanych przez Urząd Miejski w Sosnowcu:
- nagranie i wydanie płyty "Cielo e mar"
- cykliczne koncerty Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych z siedzibą w Sosnowcu" 2005/2006
- nagranie i wydanie płyty "Jaka piękna jest operetka"

Zrealizowanie projektów w 2006 roku dotowanych przez Urząd Marszałkowski w Katowicach:
- nagranie i wydanie płyty "Moja pieśń wieczorna"

Zrealizowanie projektów w 2007 roku dotowanych przez Urząd Miejski w Sosnowcu oraz Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego:
- "Cykliczne koncerty i spektakle Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych z siedzibą w Sosnowcu" w roku artystycznym
2006/2007
- "Cykliczne koncerty i spektakle Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych z siedzibą w Sosnowcu" w roku artystycznym
2007/2008

Zrealizowanie projektów w 2008 roku dotowanych przez Urząd Miejski w Sosnowcu:
- "Cykliczne koncerty i spektakle Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych z siedzibą w Sosnowcu" w roku artystycznym
2007/2008
- nagranie i wydanie płyty "Dłoń wiatru"

Zrealizowanie projektów w 2008 roku dotowanych przez Urząd Marszałkowski w Katowicach:
- "Cykliczne koncerty i spektakle Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych z siedzibą w Sosnowcu" w roku artystycznym
2007/2008
Zrealizowanie projektów w 2009 roku dotowanych przez Urząd Miejski w Sosnowcu:
- "Akty dźwięku. Cykliczne koncerty i spektakle Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych z siedzibą w Sosnowcu" w roku
artystycznym 2008/2009"
Zrealizowanie projektów w 2010 roku dotowanych przez Urząd Miejski w Sosnowcu:
- "Akty dźwięku. Cykliczne koncerty i spektakle Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych z siedzibą w Sosnowcu" w roku
artystycznym 2009/2010"
- "Akty dźwięku. Cykliczne koncerty i spektakle Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych z siedzibą w Sosnowcu" w roku
artystycznym 2010/20111"



Zrealizowanie projektów w 2011 roku dotowanych przez Urząd Miejski w Sosnowcu:
- Cykliczne koncerty i spektakle Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych z siedzibą w Sosnowcu" w roku artystycznym
2010/2011"
- Cykliczne koncerty i spektakle Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych z siedzibą w Sosnowcu" w roku artystycznym
2011/2012"

Zrealizowanie projektów w 2012 roku dotowanych przez Urząd Miejski w Sosnowcu:
- Cykliczne koncerty i spektakle Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych z siedzibą w Sosnowcu w roku 2012"
- "Komedie muzyczne J. Offenbach"
- Nagranie i wydanie płyty "Vivere"

Zrealizowanie projektów w 2013 roku dotowanych przez Urząd Miejski w Sosnowcu:
- "Zabłąkane piosenki" mini opera do muzyki Lutosławskiego
- "Weksel małżeński" G. Rossiniego
Zrealizowanie projektów w 2013 roku dotowanych przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej:
"Kraina uśmiechu" spektakl operetkowy do muzyki F. Lehara

4. Informacja, czy oferent/oferenci O przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego
w trybie, o którym mowa wart. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

nie dotyczy

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta/oferentów');
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/aiepebleranie 1) opłat od adresatów
zadania; ~ h 11

f -~- ~-- '1) . 1)' (" . . f . v-; vi / ~ ~ ~ 1/3) o erent/cśecenci jest/są- związany -ni) niniejszą o ertą do dm !\../. (.,>(/.:/.~ , '1
4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem,

przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do
systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne
oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późno zm.);

5) oferentlGt8r~;mci1) składający niniejszą ofertę nie zaleqaę ~ii!){zaI8Qa(ją)1) z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązańpodatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne!':

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem
Sądowym/właściwą 8\••tiel~ncją1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym.
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Załączniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
2. Statut TPSP
3. Sprawozdanie merytoryczne
4. Sprawozdanie finansowe

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę
wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru -
dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

Poświadczenie złożenia oferty25)
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Niepotrzebne skreślić.
2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych wart. 4 ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają
właściwe pola.
4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki

organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności
stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i
wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią
formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.
6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.
7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nieobowiązkowe. Należy wypełnić,

jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.
8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.
9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy

wypełnić, jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.
10) Należy określić, czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też

inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.
11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.
12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej - należy

wskazać dokładny po- dział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi
ofertę wspólną.

13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań
oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar
adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo,
miesięcznie, liczba adresatów).

14) Opis zgodny z kosztorysem.
15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego - czy będą trwałe oraz w jakim stopniu

realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego
negatywne skutki.

16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy,
wynagrodzeń.
17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.
18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego.
19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.
20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które

związane są z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym,
w tym obsługą finansową i prawną projektu.

21) Wypełnienie fakultatywne - umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w §

~.



16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o
kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do
dysponujących nimi oferentów.
23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby

rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.
24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy
został wydany.
25) Wypełnia organ administracji publicznej.


