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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 lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) 16) kultura, sztuka, ochrona 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

Nazwa: Stowarzyszenie Teatr Propozycji "Dialog" im Henryki Rodkiewicz, Forma prawna:
Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000128346, Kod pocztowy: 75-002, Poczta: Koszalin,
Miejscowość: Koszalin, Ulica: Grodzka 1, Numer posesji: 3, Numer lokalu: 1, Województwo:
zachodniopomorskie, Powiat: Koszalin, Gmina:m. Koszalin, Strona www: , Adres e-mail:
koszalindialog@gmail.com, Numer telefonu: 943425296,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Walentyna Trybocka
 
Adres e-mail: trybocka@ava-tour.pl Telefon: 602570015

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego SPEKTAKL TEATRALNY "JUBILEUSZ NA GRODZKIEJ"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

10.08.2021 Data
zakończenia

12.10.2021

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

Rok 2021 to czas wielu jubileuszy. 200 lat temu urodził się Cyprian Kamil Norwid, 100 lat temu -
Krzysztof Baczyński, Tadeusz Różewicz i Stanisław Lem. "Jubileusz na Grodzkiej" to spektakl
teatralny pokazujący spotkanie wszystkich panów. Każdy z nich stworzył dzieła o ogromnym
znaczeniu w poezji i literaturze polskiej. Celem wystawienia tego spektaklu dla młodzieży szkolnej,
jest pomoc skierowana do pedagogów, którzy po lekcjach przeprowadzanych internetowo, muszą
nadrobić ogromne zaległości; zapewne ukażą się w momencie powrotu do szkoły. Spektakl
teatralny to bardzo dobra forma przyswajania wiedzy. Aktorzy grający Norwida, Różewicza, Lema i
Baczyńskiego dotrą do młodzieży lepiej niż omawianie tych samych tekstów w szkole. Poezja i
literatura zawsze była ważnym czynnikiem kształtującym zbiorową pamięć narodu. Zawsze obecna
w świadomości polskich czytelników. Wiedza o historii i nasza wspólnotową wrażliwość,
kształtowała się, w dużej mierze przez obcowanie z dziełami o ponadczasowej wartości Bez
obecności w dziejach historii Polski wybitnych twórców i ich dzieł nie byłoby to możliwe. Czy
literatura polska może na powrót odbudować w umysłach młodych Polaków wiedzę o Polsce?
Rozbudzić w sercach dumę z jej osiągnięć i imperatyw duchowej odnowy? Czy uda się uformować
młodych Polaków na obywateli, którzy Polskę suwerenną, świadomą swych wartości i stojących
przed nią wyzwań, zdolni będą pomieścić ją w swoich sercach i umysłach. Na teatralnej scenie -
będącą w tym momencie klubem dla pisarzy i poetów, zasiądą Norwid, Różewicz, Baczyński i Lem i
tekstami swoich wierszy, wypowiedzi, cytatów z literatury, prasy, pisanych felietonów - będą ze
sobą dyskutować, spierać się i bronić swoich poglądów. Patriotyzm i miłość do ojczyzny, następną
jest wolność, najczęściej doceniona dopiero w momencie jej utraty, były dla nich ważnymi
wartościami. Na wysokim szczeblu znajdują się wartości duchowe, tzn. prawda,dobro, miłość,
piękno. Z prawdą łączy się: prawdomówność, przenikliwość, rada, mądrość. Dobro zawiera w sobie:
sprawiedliwość, szlachetność, męstwo, życzliwość, heroizm. Piękno to wdzięk, wzniosłość,
wspaniałość, majestatyczność. Przekazanie przez aktorów słów mówiących o tych wartościach to
będzie lekcja pięknej poezji, literatury, patriotyzmu i dążeń do wartości uniwersalnych.

Miejsce realizacji

Teatr Propozycji Dialog 75-002 Koszalin ul.Grodzka 3

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika
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Spektakle wystawione dla dzieci i
młodzieży szkolnej, przypominające
ważne postaci poezji i literatury
polskiej. Po roku szkolnym spędzonym
przed ekranem komputera, należy
korzystać z różnych form uzupełnienia
wiedzy. Rezultatem będzie zapoznanie
się młodzieży z ważnymi działami
naszej literatury.

Wystawienie 10 spektakli dla
młodzieży szkolnej ,
szczególnie o profilu
humanistycznym, a także
klasom maturalnym.

1. Zdjęcia z powstawania
spektaklu oraz z
przedstawień. 2. Stworzenie
listy szkół, które przyjmą
zaproszenie na spektakle. 3.
Film ze spektaklem, który
będzie umieszczony na
Youtube.

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

Charakterystyka oferenta

STP Dialog im Henryki Rodkiewicz istnieje od 1959 roku. Od 62 lat jest jest unikalnym, kultowym
miejscem, gdzie króluje teatr, poezja, pięknie interpretowane słowo i ambitna piosenka literacka i
piękna muzyka. To centrum bardzo szeroko rozumianej promocji kultury. "Dialog” jest również
ewenementem na teatralnej mapie Polski. Rzadko się bowiem zdarza, by scena amatorska
powołana dzięki pasjom i artystycznym fascynacjom kochających sztukę teatralną ludzi istniała 62
lat! Ale nie tylko długa i bogata w artystyczne wydarzenia historia świadczy o wyjątkowości
koszalińskiej sceny rapsodycznej. Istotna jest także wierność tradycji rozpoczętej w 1959 roku przez
Henrykę Rodkiewicz – założycielkę „Dialogu. Mijają lata, a te rozmowy wciąż są kontynuowane. W
koszalińskim „Dialogu” króluje poezja, a poetyckie słowo niosące refleksję nad sensem życia wciąż
potwierdza swą moc. Na większość organizowanych przez Teatr „Dialog” wydarzeń artystycznych
wstęp jest wolny, co umożliwia ludziom kochającym kulturę kontakt z propozycjami z najwyższej
artystycznej półki. Pragniemy również dodać, że wszyscy członkowie Zarządu STP „Dialog” pracują
społecznie, nie pobierając wynagrodzeń za swoją artystyczną i organizacyjną działalność.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Stowarzyszenie Teatr Propozycji DIALOG w Koszalinie przez 62 lat działalności zrealizował setki tego
typu spektakli . Były to wydarzenia w Teatrze a także bardzo trudne w realizacji w plenerze. Wśród
naszych członków są poeci, muzycy, aktorzy, plastycy. Realizacja spektaklu w oprarciu o piekną
poezję i literaturę są dla naszych członków formą, którą teatr rapsodyczny bardzo często stosuje.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Stowarzyszenie Teatr Propozycji "DIalog" posiada własną scenę teatralną z widownią na 120 osób,
sprzętem do realizacji spektakli teatralnych i filmowych. Garderoba dla artystów. W spektaklu
wezmą udział aktorzy naszego teatru.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. honorarium za scenariusz 1000,0    
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2. honorarium za reżyserię 800,0    

3. reklama i marketing 1200,0    

4. scenografia i kostiumy 1000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 4000,0 4000,0 0,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej
odpłatnej działalności pożytku publicznego;

3) oferent* / oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)*  z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;

4) oferent* / oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)*  z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną
właściwą ewidencją* ;

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;

7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................
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Załączniki:

1. Potwierdzenie złożenia oferty. (obligatoryjny - złożony elektronicznie)
2. Dokument potwierdzający status prawny oferenta. (fakultatywny)

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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