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UPROSZCZONA OFERTA REALlZACJI ZADANIA PUBLlCZNEGO 

POUczENIE co do sposobu wvpetnlanla ofertv: 

Oferte: naleiy wypelnl~ wvtClcznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poslczeg61nych polach 
ora. w przyplsach. 
Zaznaczenie gwiazdkil, "p.: "pobieranle'/niepobieranie'" oznacza, i e naleiy skresli~ niewfasciwCl odpowiedz, pozostawiajijc 
prawidloWiI. przyldad: .,psbieFiiRle·/nlepobieranie, H

• 

I. Podstawowe Informacje 0 z/oionej ofercle 

1. O,.,.n .amJNsttlcll p.ubJlcznlL . Prezydent M iasta todzi 
, t. do kt~~o adr.,."ana·jest oferta 
. ~ ,e· , 
. :z. Tr,yb. W'~ It"tono Gtert, 

Art. 19a ustaWY z dnla 24 kwletnla 2003·r. 0 dzlalalno~ci p'ozytku 
~+ ~-~ publlcz~ego I 0 wolontarlacle 

, ,: ttijd~,* PllbJlczntllol) .~ Z zakresu kultury, sztukl, ochrony d6br Kultury I dziedzlctwa narodowego 

' 4. ~za_pu~l~eso "., Jeslenne koncerty w ramach VIII Festlwalu StOWO I MUZYKA 

I " .• ,~ . ' ~''':, . ";' , ;; 
!;~~~2 t~l~jl ~da"la pubU"",eso'} 

II. Dane oferenta (-ow) 

U 00. JEZUIT6w 

Data . I 25.09.2017 
r()zp.oci~la 

Bogna Janiec - sekretarz zarz~du 
Tel. :_, e-mail: 

III. Zakres rzeczowy zadanla publlcznego 

I Datao

,. I 
zak.o~clenla 

Stowarzyszenie "Stow~ i muzyka u Jezuitow" jest organizatorem i producentem 

31.10.2017 

"VIII Mil;:dzynarodowego Festiwalu Siowo I Muzyka u Jezuitow 2017" ,ktory odbl;:dzie sil;: w okresie 

od 1 pafdziernika -19listopada 2017 roku. 

trakcie Festiwalu zrealizowanych zostanie 6 koncertow ~tanowi~cych ca/osc oraz 3 koncert 

11 Rodzaj zadanla zawlera sl~ w zakresle zadan okreslonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnla 2003 r. 0 dziatalnoki pozytku 
publicznego I a wolontarlacle. 

'1 Termln reail.acjl.adanla nie moie byt dlutszy nit 90 dnl. 
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owarzyszi\ce. Dofinansowane zadanie b~dzie obejmowac 3 koncerty Festiwalu: 

1. Inauguracyjny koncert kameralny w dniu 8.10.2017 r. Wyst'lPi spiewaczka Elibleta Grodzka-topuszynska 
- sopron (Katowice) z towarzyszenlem Juliana Gembalsklego - orgony (Katowice) 

2. Koncert ch6ralno-instrumantalny w dniu 15.10.2017. Wyst'lpi'l Darlusz Przybylski - organ} 
(Warszawa) oraz "Trio, Solo, Duo" z todzi w sk/ad, kt6rego wchodz'l: Tomasz Kr61 - skrzypce, Pawe 
Stflpnlk - gitaro i Zbignlew Ignaczewski - akordeon 

3. Koncert kameralny w dniu 22.10.2017r. Wyst'lpi Hubert Niewladomskl - tenor (Krak6w), a towarzyszyc 
mu bfldll na fiecie Ewellna Zawislak, na klawesynie i organach Ewa Rzetecka-Nlewladomska (Krak6w). 

Poniiej przedstawiamy dorobek artystyczny gosci festiwalowych: 
~LiBIETA GRODZKA-tOPUSZYNSKA w 2000 roku ukOl\czy/a z wyr6inieniem Akademi~ Muzycznll im. Karola 
~zymanowskiego w Katowicach, w klasie spiewu solowego prof. Stanislawy Marciniak-Gowarzewskiej. Ukorlczy/a 
akie filologi~ polskij na Uniwersytecie Slqskim. 
est laureatkq I nagrody Konkursu Polskiej Muzyki Wokalnej w Katowicach w 1997 roku oraz finalistk'l 

!og61nopolskiego Konkursu Wykonawstwa Polskiej Piesni Artystycznej w Warszawie w 1999 roku. Na deskach 
ppery Siliskiej debiutowa/a w "Don Giovannim" W. A. Mozarta, w partii Zerliny. 
r,vsp6/pracuje jako solistka z licznymi zespo/ami wokalno-instrumentalnymi, symfonicznymi i kameralnymi (m.in. , 
Filharmoniij SllISkij w Katowicach, Slijskq Orkiestrq Kameralnq, Filharmonill Rybnickll, Barokowq Orkiestr'l 
m.G.Ph.Telemanna w Bielsku - Bla/ej, Ch6rem Politechniki Slqskiej w Gliwicach, Bielskim Ch6rem Kameralnym 

Ioraz Ch6rem Kameralnym Akademii Muzycznej w Katowicach) . Uczestniczy/a takie w polsko - niemieckim 
~rojekcie promocji m/odych muzyk6w, wykonujijc wraz z m/odzieiowq orkiestrq Nadreni 

Westwalii oraz Ch6rem Kameralnym Akademii Muzycznej w Katowicach parti~ Berthy w operze M.Brucha 
I-Lorelay" . 
r,vykonuje muzykf/ dawnll i wsp6lczesnll, cZf/sto podejmuje sl~ prawykonarl. Specjallzuje sif/ w wykonawstwle 
~uzykl sakralnej r6inych epok koncertujijc w swilltyniach i salach koncertowych w kraju i za granlc'!. Od 1999 
roku koncertuje takie z Julianem Gembalsklm, wykonujqc, obok muzyki dawnej i wsp6/czesnej, r6wnlei jego 
~twory I Improwlzacje. W swoim dorobku posiada nagrania radiowe, telewlzyjne i plytowe. Jest pracownikiem 
naukowym Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie pracuJe na stanowlsku adiunkta. W roku 2004 otrzymala 
~toplerl doktora sztuk muzycznych. W dzia/alnosci pedagoglcznej specjallzuje si~ w nauce splewu solowego oraz 
~misjl g/osu indywidualnej i zblorowej. 

ULiAN GEMBALSKI (ur. 1950 w Siemianowicach Slijskich) - absolwent Parlstwowej Wyiszej Szkoly Muzycznej w 
Katowlcach, w klasie organ6w Henryka Klaji oraz na Wydziale Kompozycji i Teorii (dyplomy obu specjalnosci 
~ wyr6inieniem w 1975 roku). Kurs mistrzowski u prof. Flora Peetersa w Mechelen (Belgia) oraz dalsze studia 
fN Paryiu, pod kierunkiem Andre Iso ira i Michela Chapuis (organy) oraz Jean'a Saint-Arromana (muzykologia). 
Prowadzi oiywionll dzia/alnosc artystycznll, naukowq i pedagogicznq. Wystf/powa/ z koncertami w ca/ej Europie 
braz w USA, nagrywa/ dla Polsklego Radia (m.in . seria "Antologia Organ6w na G6rnym Slqsku", gdzie 
arejestrowa/90 organ6w regionu) i telewizji. Nagra/ ok. 40 p/yt CD, w tym siedem 'wraz z sopranistkll Elibietq 

Grodzkq-topuszyrlskll. Jest laureatem pierwszych nagr6d w konkursach improwizacji fortepianowej 
fN Gdarlsku i Nowej Rudzie oraz improwizacji organowej w Weimarze, a takie wielu innych nagr6d (m. In. nagrody 
,Orfeusza" XXXVIII Festlwalu "Warszawska Jesierl", nagrody im. Wojciecha Korfantego, nagrody Arcyblskupa 
Katowlcklego "Lux ex Sliesla", nagrody "SI,!skl Szmaragd" Biskupa Ewangellcko-Augsbursklego; odznaczony przez 
Papleia Jana Pawia II medalem "Pro Ecclesla et Pontlfice"). Honorowy Silizak Roku, Honorowy Obywatel Mlasta 
~ejny I Powlatu Bierurlsko-Lf/dzillsklego. Autor wlelu prac z zakresu historil organ6w na SlliSku, problematyki. 
pchrony I konserwacji organ6w zabytkowych, a takie projektant wielu instrument6w. Profesor Akademli 
Muzycznej w Katowicach, gdzie prowadzi klas~ organ6w 
kleruje Katedrll Organ6w i Muzykl Koscielnej. W latach 1996-2002 by/ Rektorem swej macierzystej uczelnl. Od 

fNlelu lat Jest tei Archidiecezjalnym Wlzytatorem Organ6w i Organist6w. W 2004 roku za/oiy! pierwsze 
fN Europie Srodkowo-Wschodniej Muzeum Organ6w. 
Przybylski Darlusz, organista i kompozytor; ur. 28 lipca 1984, Konin. Jest absolwentem Szko/y Muzycznej II st. w 
~oninle w klasie organ6w Hanny Buczkowsklej (dyplom w 2003). W roku 2008 ukorlczy/ z wyr6inleniem oraz 
~edalem Magna cum Laude Unlwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie w 
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klasach kompozycji Marclna Blaiewlcza i organ6w Andrze]a Chorosinsklego. 2006-07 studiowal w Hochschule fUr 
Musik w Kolonii, kompozycjt: u Yorka Hiillera, kompozycjt: elektroniczn'l u Hansa Ulricha Humperta, 
mstrumentacjt: u Krzysztofa Meyera i organy u Johannesa Gefferta, jako stypendysta programu 
~ocrates/Erasmus . W roku 2010 uzyskal stopien doktora sztuki muzyczne] w Uniwersytecie Muzycznym 
Fryderyka Chopina oraz ukonczyl z wyr6inieniem studia podyplomowe (Konzertexam) w klasie 
~ompozycji Wolfganga Rihma w Hochschule fOr Musik Karlsruhe. Od 2008 wyklada w macierzystej uczelni 
kompozycjt:, instrumentacjt: oraz wsp6lczesne techniki kompozytorskie. Wykladal goscinnie w Nowym Jorku, 
Hamburgu, Stambule, Rzymie i Moskwie, a w roku akademickim 2010/11 prowadzil klast: kompozycji w Keimyung 
University w Daegu, Korea Poludniowa. Dariusz Przybylski byl objt:ty 4-letnim programem promocyjnym "Mlodzi 
kompozytorzy w holdzie Fryderykowi Chopinowi" Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa 
Penderecklego (2007-10) 

W roku 2012 wzi'll udzial w kursach kompczytorskich matrix12zorganizowanych przez Studio Muzyki 
Eksperymantalnej z Freiburga, gdzie wykladowcami byli Mark Andre, Chaya Czernowin I Uros Rojko. W roku 2013 
wzi'll udzial w kursach interpretacji muzyki Stockhausena w Kuerten. Ponadto uczestniczyl w kursach kompozycji 
prowadzonych przez Olgt: Neuwirth, Paula Edllna, Dominica Muldowney'a, Kurta Schwertslka, Roderlcka 
Watklnsa I Phlllpa Wilby'ego, kursach interpretacji muzyki organowej prowadzonych przez Karola 
Gott:blowsklelo, Edlara Krappa, Thlerrego Mechlera, Gerharda Welnbergera, Gary'elo Verkade, Wolflanga 
Zerera, kursach improwlzacji organowej prowadzonych przez Tomasza Adama Nowaka, Daniela Rotha. 
Dariusz Przybylski jako organista koncertuje w wielu miastach Polski oraz za granic'l. W lege repertuarze szcze
~6lne miejsce zajmuje muzyka nowa, na swoim koncle posiada kilkadzlesi'lt prawykonan utwor6w pol skich, bialo
ruskich, niemiecklch, angielskich, ukrainskich, argentyrlskich, chirlskich i koreanskich kompozytor6w. 

Ootychczas ukazaly sit: dwa monograficzne albumy Dariusza Przybylski ego zawieraj'lce utwory orkiestrowe ikon
certy Works for Orchestro oraz utwory wokalne Possio for 12 voices w wydawnictwie DUX, ponadto utwory 
Przybylskiego dost~pne S'l na kilkudziesi~ciu wydanych ply tach CD (wyd. DUX, Fortune, Polmic, Sarton). Plyta z 
nagraniem utworu Bogurodzica na organy solo (2003) w wykonaniu Andrzeja Chorosirlskiego na organach Bazyliki 
w Licheniu otrzymala status Podw6jnej Platynowej PIyty, zas plyty 20 lat Conversatorium Organowego w 
Legnicy (DUX) oral Mlodzi Kompozytorzy w Holdzie Chopinowi(DUX) zostaly nominowane do nagrody Fryderyk. 
Album saksofonisty Pawla Gusnara Saxophone Variee zawierajqcy kompozycjt: Przybylskiego (wyd. DUX) otrzymal 
nagrodt: fryderyk 2013. .' 
W roku 2012 dr Dariusz Przybylski zostal wybrany na stanowisko prodziekana Wydzialu Kompozycji, Dyrygentury 
Teorli Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (kadencja 2012-2016). 

Zbllnlew Ilnaczewskl, urodzony 14 lutego 1966 roku w todzi, artysta muzyk, pedagog, dzialacz spoleczny. 
:.TUDIA absolwent: Parlstwowej Szkoly Muzycznej (PSM) I stopnia w todzl w klasie akordeonu mgr Wlodzlmlerza 
aklela (1975 - 1976) oraz mgr Marka Zborlkowskiego (1976 - 1981); Panstwowego L1ceum Muzycznego (PLM) 1m 

Henryka Wlenlawsklego w todzi w klasie akordeonu mgr Mieczyslawa Sztajkowsklego (1981 - 1984), dyplom 
wyr6i:nieniem; Akademii Muzycznej(AM) im. Gr. I K. Bacewicz6w w todzl (1984 - 1988) mgr sztuk muzycznyd 

w zakresle Instrumentallstyki w specjalnosci gra na akordeonie, dyplom z wyr6i:nieniem, w klasle prof. Bogdana 
Dowlasza. Ukorlczyl w 2001 roku podyplomowe studla w zakresle zarzqdzanla oswlat'l. Uzyskal: kwalifikacjE 

stopnia sztuk muzycznych w dyscypllnie artystycznej instrumentalistyka nadane Mu 1998 roku uchwalll Rad\ 
Wydzlalu Wykonawstwa Instrumentalnego i Wokalno Aktorskiego oraz kwalifikacje " stopnia nadane Mu 2002 
oku uchwalll Rady Wydzlalu Instrumentalnego AM im. Gr. I K. Bacewicz6w w todz!. Z. Ignaczewski otrzyma 
tanowisko profesora nadzwyczajnego tej uczelni w 2006 roku. 

Zbigniew Ignaczewski jest koncertujqcym artystll. Wsp61pracuje z instytucjami kulturalnymi w kraju i za granicll 
W todzi w latach: 1984 - 1988 i 1994 z Teatrem Powszechnym; 1987 - 1991 z Teatrem im. Stefana Jaracza; 198' 

1989 z Teatrem Studyjnym; 1994 - 1995 z Teatrem Nowym; w roku 1996 z Teatrem Muzycznym i Teatrem 
Ariekin; a od roku 1984 do dnla dzisiejszego z Filharmoni'l t6dzk'l im. Artura Rubinsteina I t6dzkim 
Towarzystwem Muzycznym im. Karola Szymanowskiego. W swaim dorobku posiada takie prawykonania 
nagrania radiowe, telewizyjne oraz dla potrzeb filmu . 
Za sWll dzialalnost otrzymal: Srebrny Krzyi Zaslugi (2001); nagrodt: Jury "European Short Film Promotion Prize a 
he WUstenrot Stiftung" za muzykt: (Promotion Prize for best music) do filmu Jakub, rei. Adam Guzirlskl podcza 
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filmowego festiwalu w Ludwigsburgu w Stuttgarcie, Niemcy (1999); List Gratulacyjny Ministra Kultury i Sztuk 
1996); nagrody Dyrektora ZSM im. Stanislawa Moniuszki w todzi (1995, 1996, I stopnia - 1998, 1999, 2000, 2001 
~OO2, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008); nagrody II i I stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej (1997 
~002, 2(07); nagrod~ Jury III Mi~dzynarodowych Spotkarl Akordeonowych w Sanoku za szczeg61ne osl'lgni~cia 
pedagoglczne (1998); nagrod~ II stopnla Rektora AM im. Gr. i K. Bacewicz6w w todzi (2001, 2004, 2007); nagrod~ 
ury II Mi~dzynarodowego Konkursu Akordeonowego w Popradzie (Slowacja) dla najlepszego pedagoga (2001) ' 

ragroda Jury dla najlepszego nauczyciela VIII Siupeckich Spotkarl Muzycznych (2002); nagrod~ II stopnia Ministr. 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osi'lgni~cia w pracy dydaktyczno wychowawczej i artystyczne 
2(06); dyplom organizator6w XVI Mi~dzynarodowego Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Przemy!lu za wybltne 
osi'lgni~cla w pracy dydaktycznej (2007); podzl~kowania za prac~ od Wojewody t6dzkiego (2003). 

Tomasz Kr61 ukorlczyl z wyr6znieniem Akademi~ Muzyczn'l im. Grazyny i Kiejstuta Bacewicz6w w todzl w klasie 
krzypiec prof. Zenona Ploszaja i Hogeschool w Enschede (Holandia) .Swoje umiej~tno!ci doskonalil m.in. pod 
ierunkiem: Manfreda Scherzera, Aleksandra Kramarowa, Mariny Jaszwili, Eberharda Feltza. 
est laureatem takich konkurs6w jak: Og61nopolski Konkurs Uczni6w Klas Skrzypiec w Elbl'lgu, Og61nopolsk 

Konkurs Skrzypcowy im. Zdzislawa Jahnkego, Mi~dzynarodowy Konkurs im. Karola Szymanowskiego. W 1991 rokL 
otrzymal stypendium Minlstra Kultury i Sztuki. 
Podczas studi6w gral jako koncertmistrz w orkiestrze kameralnej Polish Camerata. Jako solista wyst~powal 
Filharmoni'l Zielonog6rsk'l, Filharmoni'l Opolsk'l, Filharmoni'l t6dzk'l, Filharmoni'l tomiyrlsk'l. 
Byl czlonkiem sekstetu Studio, z kt6rym wyst~powal w kraju i za granic'l.w 1994 roku razem ze Zbigniewerr 
Ignaczewskim (akordeon) i Pawlem St~pnikiem (gitara) zaloiyl trio akordeonowe, z kt6rym do dnia dzisiejszegc 
ontynuuje wsp6Iprac~ . Z triem tym koncertowal w Polsce, Niemczech i Maroku. 

Wsp61pracuje takie z pianist'l Cezarym Sanecklm, z kt6rym gral na wielu koncertach, m.in . na prestiiowych 
koncertach w Danil w ramach tygodnl propaguj'lcych polsk'l kultur~. Z Cezarym Saneckim dokonal szeregu nagrarl 
dla Polskiego Radla I Telewizji Holenderskiej. 
W roku 1996 otrzymal stypendlum Fundacjl Toepfera (Hamburg) . Studiowal na studiach podyplomowych 
w Hochschule fUr Musik Hanns Eisler w Berlinie. 
Od 1993 roku jest zatrudnlony w Akademli Muzycznej 1m. Graiyny I Kiejstuta Bacewicz6w w todzl, gdzle prowadzi 
~Ias~ skrzyplec I pracuje na stanowlsku profesora. Pracuje takie jako nauczyclel skrzyplec w Og6lnoksztalc'lcej 
~zkole Muzyanej 1m. Henryka Wlenlawskiego w todzi. 
Ukorlczyl filologl~ germarlsk'l na Unlwersytecie t6dzkim i Wydzial Zarz'ldzania Uniwersytetu Warszawskiego. 
est doktorem nauk ekonomlcznych (Uniwersytet t6dzki). 

pawe! Stllpnlk W 1985 roku ukorlczyl Akademi~ Muzyczn'l w todzi w klasle gitaryprof.Jerzego Nalepkl. Od czasu 
~tudi6w wielokrotnie wsp61pracowal z 16dzkimi teatrami i na stale zwi'lzany jest z 16dzk'l Ope"l. W latach 1988-89 
~yl czlonkiem jazzowego big-bandu Akademii Muzycznej w todzi.W roku 1990 byl stypendyst'l kursu 
mistrzowskiego znakomitego niemieckiego gitarzysty prof. S. Behrenda. Wsp61pracuje z Polskim Radiem I 

Irelewizjil oraz koncertuje w Polsce i za granic'l . Od kilkunastu wsp6ltworzy 16dzki zesp61 kame rainy TRIO SOLO 
DUO. Komponuje, gra solo, akompaniuje, nagral kilka plyt, bywa muzykiem sesyjnym. Na co dzierl jes 
rauczycielem Og61noksztalqcej Szkoty Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w todzi. 

Iowa Rzetecka-Nlewladomska w roku 2003 ukorlczyla z wyr6inieniem Akademi~ Muzyczn'l w todzi w klasie 
Idawesynu prof. Leszka K~drackiego, a w 2008 roku studia podyplomowe w Konserwatorium Muzycznym 
'IN Genewie w klasle klawesynu solowego prof. Alfonso Fedi i w klasie kameralnej prof. Leonardo Garcia-Alarcon 
W 2010 roku jako sollstka wyst'lplla z orklestril Konserwatorlum Genewskiego. Odbyla kursy mlstrzowskle 
u wybltnych klawesynlst6w, taklch jak: Wladyslaw Kloslewicz (Polska), Ketll Haugsand (Norwegla, portugalla), 
Pierre Hantal (Francja), George Kiss (Szwajcaria, Wlochy), Luca Skandali (Wlochy), Lluwe Tamminga (Wlochy), Ton 
Koopman (Holandla) . Studiowala grt: na organach w Akademii Muzycznej w todzl w klasle prof. Ireny Wiselkl 
Cle!lar, nastt:pnle u prof. Marcelo Giannini w Genewle i Lluwe Tamminga w Bolonli. Jest p6lf1nallstk'l 
Mlt:dzynarodowego Konkursu Organowego w Muzzana we Wloszech. 

Koncertuje solowo, kameralnle I w orklestrach, w Polsce I za granlq: Szwajcarla - z zespolem Diletto Musicale 
rancja, Portugalla, Norwegia, Wlochy - w duecie organowym z Liuwe Tamminga, a takie w duecie z fleciS\'l Carle 
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ansem, tworz<lc zesp61 "Duo impetuoso". 

ej pasj<l S<I opery barokowe. Wsp61pracowala z Teatrem Wielkim w todzi przy wszystkich produkcjaeh 
arokowych oper ostatnieh lat: La serva padrona - G. Pergolesiego i L'impresario in angustie - D. 
imarosy, Dydona i Enasl- H. Purcella, takie przy studenekieh produkcjaeh teatralnych -Xerxes - G. F. Haendla 
JU/iUSl Celar- G. F. Haendla czy Kantacie 0 Kawie- J. S. Bacha, jako kierownik muzyezny. Wsp61pracowala 
zespolem Cappella - Genevensis (m. in. Bastien et Bastienne - W. A. Mozart, La descente d'Orphee aux Enters 

M-A. Charpentier) i ze Studiem Opery Ascetycznej Andrzeja iarneckiego. 
2009 i w 2011 roku wzi~la udzial, jako pedagog i akompaniator, w Warsztataeh Muzyeznych przy Operze 

scetycznej w Nal~elowie, natomiast od 2010 regularnie, rowniei jako pedagog, w Mi~dzynarodowym Foru 
Fletowym w Luksemburgu. 

2009 roku nagrala plyt~ Barok w Europie wraz z flecistkq Joannq Woszczyk-Garbacz, natomiast w 2011 rok 
uzyk~ do sonet6w Andrzeja iarneckiego Wariacje Teatra/ne. 
2012 roku zostala doktorem sztuk, broniqc pracy dotyczqcej muzyki i malarstwa na dworze Ludwlka XIV. 

becnle pracuje w Akademil Muzycznej w todzi jako adiunkt w Katedrze Organ6w, Klawesynu i Muzykl Dawnej. 

wellna Zawlilak w 2004 roku ukorkzyla z wyr6inieniem Akademit: Muzyezn<l w todzl w klasie prof. Antonieg 
ierzbinsklego. W latach 2003-2004 odbyla naukt: w Franz Doppler Institute w Budapeszcie w klasle prof. Janosa 

Balinta. Od 2002 roku pracuje na stanowisku fleeisty w orkiestrze Filharmonii t6dzkiej, za~ od 2004 - w Akademl 
Muzyeznej w todzi (w 2013 roku uzyskala tytul doktora sztuki). W 1995 otrzymala tytul "Talentu Muzycznego 
podczas Tygodnia Talentow w Tarnowie. Jest finalistkq Mi~dzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej G. 
inetti w Sanguinetto we Wloszech, laureatk<l Mit:dzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej w Horn w Austrii 
raz laureatk<l nagrody Marszalka Wojew6dztwa t6dzkiego w dziedzinie kultury w 2011 roku . Rok wcze~nie 
trzymala nagrodt: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osi<lgnit:cia artystyczne i dydaktyczne. 

Koncertuje od 1990 roku, zar6wno w Polsce, jak i za granic<l (m.in. : Austria, Norwegia, Szwajcaria, Wlochy, W~gry 
Niemcy, Chiny). Uczestniczyla w licznych nagraniach dla radia i telewizji. Od 8 lat uczestniczy w praeach jury wlelu 
onkurs6w. Zapraszana jest tei do prowadzenia warsztat6w metodyeznych dia nauczycieli ucz<lcych gry na fleei 

szkolach muzycznych oraz prowadzenia mistrzowskieh kurs6w fletowych. Zainiejowala todzkie Warszta 
Fletowe "Musica Legata", kurs "Ventus Optimus" oraz Mi~dzynarodowy Konkurs ira Flet Solo "II Flauto Ricercato". 

ubert Nlewladomskl, baryton, urodzil sit: w 1979 roku w Siedlcach (Polska) . Jako student Informatyk 
Polltechniki Warszawskiej rozpocz<ll ksztalcenie studia wokalne u prof. R. Miazgi i prof. K. Zachwatowlcz 
asienskiej. Od 2005 studiowal u prof. G. Cachemaille w Ecole Superieure de La Musique de Geneve. Bral udzlal 
ielu koncertach solowych oraz oratoryjnych. 

ubert Niewiadomski uzyskal takie doktorat z fizyki cZqstek eksperymentalnych z Uniwersytetu w Manchesterz 
Wielka Brytania, 2008), a od 2004 r. Pracuje w eksperymencJe TOTEM (CERN, Genewa). 

Koneerty odbt:d<l sit: jesiennymi wieczorami w Kokiele 00. Jezuit6w w todzi. 

Haslem przewodnim Festiwalu jest upowszechnianie KULTURY pro publico bono czyli "dla dobra wsp6Inego". 

nlzatorzy chc<l, aby publiczno~c, gromadz'lca si~ od lat na koncertach w ~wi<ltyni jezuit6w w todzi kolejny raz 

yla w pelni usatysfakcjonowana udzialem w zaprezentowanych wydarzeniach, ale takie aby rozwijala swoje 

ainteresowania, ksztalcila gusty, poglt:biala pasje. 

slowie wi'li<lcym, ze wzglt:du na miejsce, w kt6rym ma sit: odbyc koncert, bt:d<l cytowane slowa Jana Pawla II 

kierowane do artystow oraz ludzi kultury i sztuki. Te koncerty to niezwykla okazja przeiyeia emocji, jakich mog 

ostarczyc publiczno~ci tylko nieliezni, obdarzeni prawdziwq eharyzmq artysci. 

oncerty, kt6re odbywaj<l sit: "u Jezuit6w" maj'l szezeg61ny charakter. Miejsee, Jakim jest ~wi'ltynia prz 

ienkiewicza 60 w todzl s/ynie z jednej z najlepszyeh wnt:trz w todzi pod wzglt:dem akustycznym. Jest to takt 
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!mlejsce nlezwykle przyjazne dla odblorc6w, kt6rzy bardzo licznie uczestniczi\ w proponowanych koncertach. 

~e wzgl~du na di\ienla Wydzlalu Kultury, aby ukazywac t6dz jako miejsce peine dynamicznych I wartoklowyd 

~darzen artystycznych, warto pochylic sill nad tym, aby publicznoU mogla uczestniczyc w koncertach 

rleodplatnie. Bior'lc pod uwagll, ii w todzi odbiorcy sztuki wysokiej cZllsto nie posiadaj'l srodk6w finansowych 

~by pozwolic soble na czynny udzial w kulturze, wydaje sill zasadnym, aby dofinansowanie UMt i tym razem 

r-vspomoglo w ten spos6b mieszkanc6w todzi. W przeciwnym razie istnieje zagroienie, ii pozbawimy ich przeiyc 

~rtystycznych tylko ze wzglildu na wskazniki ekonomiczne. A to, w por6wnaniu z miastami takimi jak Wroc!aw, 

Krakow, Warszawa, oslabi po raz kolejny tkankll kulturowi\ todzi. 

pdbiorcami realizowanego przez nas zadania S'l osoby dorosle, bez ograniczen wieku. Zaktadamy, ie w willkszosc 

blldq to osoby uczestnicz'lce w poprzednich organizowanych przez nasze Stowarzyszenie koncertach. Blldq to 

osoby z regionu 16dzkiego, kt6re odczuwaj'l potrzebll obcowania ze sztuki\, czyli wszyscy zainteresowan 

aktualnymi wydarzenlaml muzycznymi. 

Olatego wnioskujemy 0 wsparcie naszej inicjatywy. 

• .r 

zatoienla przektadaj'l sill na cele I rezultaty organlzacji proponowanego koncertu: 

ukazanie bogactwa tw6rczosci w sztuce, gdzie inspiracj'l byta r6inorodnosc kulturowa, 

.. 

dostarczenie przeiyc duchowych I artystycznych uczestnikom koncertu (zar6wno wykonawcom, jak i 

Ipuibliczncisci 16dzklej) "pro publico bono" 

promocja muzyki oraz zaprezentowanie utwor6w w r6inorodnej formle artystycznej I 

ukazanie tw6rczoscl i kunsztu artyst6w. 

IPlalnujenlY uzyskanie nast~pujilcych rezultat6w-wskaznik6w: 

zorganizowanie 3 koncertow (dokumentacja fotograficzna, audiowizualna), 

udzial9 artyst6w solowych (dokumentacja Festiwalu), 

udzial3 os6b bezposrednio zaangaiowanych w organizacjll i koordynacjll koncertu, 

udziat 2 os6b jako pomoc przy organizacji koncertu (w ramach wolontariatu), 

udziat 600 os6b blld'lcych sluchaczami i widzami festiwalowymi, 

udzlalllnstytucji w realizacjll nino przedsillwzillcia. 

!Orgarllzalcja koncert6w, zostala skalkulowana w oparclu 0 zasad~ racjonalnego gospodarowanla srodkaml 

!fJnansiowyml. Budiet zawlera koszty kwalifikowane zgodnle z katalogiem koszt6w wskazanym w Regulamlnle 

IPrl~yzrlal.\lania dofinansowanla. 

IIstotrlym elementem organizacji niniejszych koncert6w jest to, ie Parafia Najswi~tszego Imienla Jezus Ojc6w 

~"ZUluJw,jako wsp610rganizator udost~pni miejsce: sale niezblldne w celu organizowania koncertu oraz rozm6w 

1K0:kioll, w kt6rym odb~dzie si~ koncert, zapewnia swietnq akustyk~. Oogodna jest r6wniei lokalizacja swiqtyni 

6 



'ezuickiej, gdyz znajduje sill w centrum todzi. 

przewidujemy stworzenie dokumentacji koncertow w formie fotograficznej i audiowizualnej, a takie prezentacjll 

na stronie internetowej stowarzyszenia oraz zamieszczenie wybranych fragmentow, w plikach, na kanale 

~outube. 

Dzillki reallzacji projektu, zostanie wypracowana wartosc dodana w postaci: 

1.udoskonalenia metod pracy w zespole organizacyjnym, lepszej komunikacji i umiejlltnosci dzielenia sill zdobyt'l 

f'iiedz'l i doswiadczeniem, 

l2.poprawy umiejlltnoscl wykorzystania kanalow multimedialnych do propagowania kultury i sztuki, 

~ .promowania kultury wysokiej w srodowisku 16dzkim. 

Realizacja zadania, osi'lgnillcie zakladanych cel6w oraz zaplanowanych rezultat6w jest uzaleznione od 
ptrzymanego dofinansowania . Bez pomocy finansowej i wsparcia, Stowarzyszenie nie blldzie w stanie 
organizowac ww. koncert6w. 

IV, Szacunkowa kalkulacja koszt6w reallzacjl zadanla publlcznego (w pnypadku w l~kszeJ lie, by kaszt6w 
Istnlele mo!lIwa~t dadanla kalelnyeh wlers,v) 

z wnloskowanej 
dotllcji" 

(zll 

wktadu QIiO~ 
lub neczGWelO 

1 koncert / u mowy 0 3.000,00 3 .000,00 0,00 

koncert I umowy 0 4.000,00 4.000,00 0,00 

3 kaneert umawy a 3.000,00 

900,00 

600,00 

O~wlade,am('vl, ie: 
1) proponowane zadanle publiczoe ~dzie reallzowane wvtijcznle w zakresle dziatalno~c l potytku publlcznego oferenta; 
2) w ramaeh skiadanel aferty pnewldulemv p.ble .. Ale'/nlepableranle' ~wladeze~ plenl~!nveh ad adresat6w zadanla; 
3) wszystkle podane W ofercle oraz zatilcznlkach lnformacje sil zgodne z aktualnym stanem prawnym 

I faktyeznvm; 
4) aferent'/aferenel' skladal~CY nlnlelsz~ afert~ nle zalega H~)'/.alega (J~)' z aplaeanlem nalelnaSeI z tytulu zabowl~za~ 

podatkawych; 
S) aferent'/aferenel' skladaj~cy ninlelsz~ afert~ nle zalega H~)'I.alega (j~)' z aplaeanlem nale!na!d z tytulu skladek na 

ubezpleczenia spoteczne. 

1 ~ra SJ STOWARZYSZENIE 
o. lozef l~gwa SJ - Prezes Zarz~du tfZ; 01.... .sWIM:) J Mt'ZYKA U jElU!TOW' 

e Z /I S 90-056 t6dz, ul. SienKieWICZ. 60 
Monika Kawalska - Skarbnik M OSi l.KAtf?W AjJfl. () NIP 7252()7De99, REGON 101668607 

(podpl. osobV upowalnlonellub podplsv osOb upo.Jf!rfj,';i.'i<fkr>.£ o~~ Imlen!u oferental 
StowOI!yszenio .. 510·NO i Muz/ko U Jezuil6w' 

3) Warto~ koszt6w og6tem do ponleslenla z datacjl nle moie przekroczyt 10 000 zt . 

41 W pnvpadku wsparela realizaeJI zadanla publlezn.go. 
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Data 20.06.2017 

Zllagnlk: 
W przypadku gdy oferent nle Jest ,arejestrowany w KraJowym ReJestrze S~dowym - potwlerd,ona ,a 'godno!c 

Z oryglnatem kopla aktualnego wyci~gu z InneKo reJestru tub ewidencjl. 
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