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POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: podp"' .. 

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczeg · nych 
polach oraz w przypisach. Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,,pobieranie* /niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić ~ \ 
niewłaściwą odpowiedi, pozostawiając prawidłową. Przykład: ,,pobieranie* /AiepobieraAie*". "" J ~ 

I. Podstawowe infonnacje o zło!onej ofercie '\ ~ \.0"'~" 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

,, 
., 'L'_. 

. ~ 
1. Organ administracji publicznej; Zarząd Powiatu Puławskiego \ 

do któruo jest.adre~na oferta 
. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DOBR KULTURY I DZIEDZICTWA 2, Romizadanią publitznego1} .·. ·· •. NARODOWEGO 

li. Dane oferenta{4ewł- 

1. Nazwa oferenta(~, forma -prawna, numer w Kr;ijowym Rejestrze Sądowyrn·lub innej ewidencji, adres siedziby) 
' c.: . . • • . ~ .• ·._ . . 

· strona, www, adres doi<oresponde~ji, .adres e-rnail, numer telefonu . -·"-<, 

Fundacja im. Wincentego i Franciszka Less.łów 
ul. Środkowa 4 24-100 Puławy 
KRS 0000586775 fundacja.lessel@wp.pl tel. 604 48 57 61 
2. Dane osoby upowainiónej do'.sld:adapią Osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty - TOMASZ 

wyjaśnieó dotyaącychoterty:(np. imię i MAZUR TEL 604 48 57 61 
nazwisko, numer telefonu, adres poczty e-mail: fundacja.lessel@wp.pl 

.elektronicznej) . www.lessel.pl 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego V Festiwal im. Wincentego i Franciszka Less.łów w Puławach 

2. Termin realizacji zadania publicznego2l Data Ol.04.2o2o r. 
rozpoczęcia 

Data 20.06.2020 r. 
zakończenia 

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

FESTIWAL IM. WINCENTEGO I FRANCISZKA LESSLÓW W PUŁAWACH 

to impreza nawiązująca do kulturalnej spuścizny pozostawionej przez rodzinę Czartoryskich i jej otoczenie. Główn 
ele przedsięwzięcia, które przeplatają się i dopełniają to pielęgnowanie wartości kulturalnych i materialnyc 
wiązanych z puławską rezydencją rodu; popularyzacja dorobku kompozytorów muzyki klasycznej w tym 
ompozytorów polskich, a w szczególności twórczości artystów związanych z Puławami tj. Wincentego i Franciszk 

Lesslów oraz Antoniego Stolpe; tworzenie więzi między lokalnymi środowiskami przy współpracy w organizacji 
imprez kulturalnych w regionie. Festiwal, poprzez edukację, ma także na celu powiększenie wartościowej ofe 
ulturalnej i historycznej skierowanej do mieszkańców regionu i gości Festiwalu. Zadaniem Festiwalu jest również 
udowanie tożsamości regionalnej oraz postaw patriotycznych w społeczeństwie poprzez uświadomienie znaczeni 
ielowiekowych osiągnięć i spuścizny, przez lata znajdujących się w sferze teorii. 

Idea organizacji Festiwalu powstała pod wpływem obserwacji zagadnień związanych z życiem kulturalnym Puław, z 
zczególnym naciskiem na tematykę muzyczną i historyczną. W naszym odczuciu a także w opinii wielu osób, ~ 
fercie kulturalnej regionu brak jest obecnie pełnego odniesienia do tradycji i sukcesów jakimi na kartach historii 
ogą poszczycić się Puławy. O ile pewne, niewielkie, lokalne grono oraz środowiska naukowe w kraju, zdają sobi 

oskonale sprawę z tych osiągnięć, o tyle ogół mieszkańców miasta a także społeczność ogólnopolska, posiada tylk 

1 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 1 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 
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nikłą wiedzę na temat spuścizny kulturalnej Puław. Brak dostatecznych działań w tym zakresie powoduje pozostani 
wiązku Puław i rodu Czartoryskich w pewnej "teoretyczności" i mówiąc wprost, objawia się brakiem wiedzy n 

oruszany temat wykraczającej poza znajomość faktu usytuowania kompleksu pałacowego i jego związku 
artoryskimi. 

Projekt skierowany jest do mieszkańców Polski i regionu a w szczególności do grup odbiorców kultury wysokiej 
m muzyki klasycznej, opery i teatru oraz pokrewnych kulturze dziedzin historycznych. Adresatami projektu s 
szystkie grupy wiekowe w tym także dzieci i młodzież, której edukacja w zakresie kultury wysokiej wydaje się w 
zisiejszych czasach szczególnie istotna. 

bok koncertów o formie należnej muzyce klasycznej, realizujemy także imprezy plenerowych i inne wydarzeni 
rzybierające kształt mniej zobowiązujący pod względem formalnym. Staramy się w ten sposób niwelować barie 
entalne uczestnictwa w koncertach muzyki poważnej i zachęcać do udziału w imprezach kultury wysokiej takż 

rupy odbiorców na co dzień niezainteresowane podobną ofertą. Poszerzeniu grona zainteresowanych i odbiorcó 
przyja synergia podmiotów tworzących część imprez festiwalowych. Angażowanie innych podmiotów nie tylko 
mniejsza koszty przygotowania projektu ale poprzez kontakt ze środowiskami partnerów wpływa n 
ainteresowanie tematyką festiwalową nowych grup społecznych. Co prawda, dzięki utworzeniu w 2017 roku 
amodzielnej placówki Muzeum Czartoryskich w Puławach, poszerzono działania dotyczące popularyzacji histori 
iasta, jednak wydaje się, że potrzeby wynikające z wieloletnich zaniedbań są jeszcze ogromne, tym bardziej, że 

ziałania Muzeum dotyczą tylko w minimalnym stopniu płaszczyzn muzycznej i teatralnej, które w historii ośrodka 
degrały ogromną rolę wpływając jednocześnie na kulturę całego kraju. Na puławskim dworze inicjowano bowie 
ydarzenia budzące podziw i szacunek innych ośrodków, o prymat zaś w dziedzinie kultury i sztuki miejscowość 

onkurowała z samą Warszawą. W muzycznej historii Puław, na szczególną uwagę zasługują trzy postacie. Wincen 
Ferdynand Lessel, jego syn Franciszek Lessel oraz żyjący w połowie XIX w. Antoni Stolpe. W tworzeniu kultur 

rzypadły im całkiem odmienne role jednak wszyscy zasłużyli na pamięć poprzez dzieło, które po sobie zostawili. 
incenty Lessel - animator muzycznej i teatralnej świetności dworu Czartoryskich drugiej połowy XVIII i początk 

IX wieku, twórca m. in. pierwszej polskiej opery z udziałem chóru (Matka Spartanka) oraz autor utworó 
ortepianowych na cztery ręce (w tamtym okresie była to nowość na skalę światową). Autorzy librett do jego 
tworów prezentowanych w puławskim teatrze, to goszczący na dworze Czartoryskich najwięksi poeci i literaci 
amtych czasów, Julian Ursyn Niemcewicz, Franciszek Dionizy Kniaźnin, Franciszek Karpiński i inni. 
yn Wincentego - Franciszek Lessel - to jedyny Polak będący uczniem Józefa Haydna. To także, w opinii wiei 

muzyków, największy polski pianista tamtego okresu. Dorota Cybulska, znakomita polska pianistka mieszkająca 
zwajcarii, wykładowca Konserwatorium w Genewie, autorka płyty z utworami fortepianowymi lessla stwierdza, że: 

, ( ... ) Nasz Franciszek natomiast, zwłaszcza w muzyce fortepianowej reprezentuje bardzo wysoki poziom, i to on jes 
ierwszym polskim pianistą z prawdziwego zdarzenia. Porównując dokonania Ogińskiego - śliczne polonez 
kądinąd - z pianistyką lessla, to jest to różnica kilku poziomów ( ... ). [korespondencja prywatna] 

akie muzykolodzy żyjący wcześniej doceniali talent kompozytora. W 1935 r. Stanisław Golachowski w kwartalniku 
,Muzyka Polska" napisał: ( ... ) Tymczasem już ostatnie lata podkreśliły w liście kompozytorów polskich XIX wieku 

ażkie nazwisko Franciszka lessla. Wiedzieliśmy o nim dotychczas tyle, że( ... ) wyszedł ze szkoły Józefa Haydna. ( ... ) 
Dopiero wydobycie z zapomnienia Warjacyj i Koncertu fortepianowego (prof. Z. Drzewiecki}, fragmentu symfonii (d 
lidzki-Śledziński) oraz utworów kameralnych (Kwartet Polski) ukazało go w nowem, nieoczekiwanym świetle. ( ... 

rósł Lessel w naszych oczach, na jednego z czołowych reprezentantów odrodzenia muzyki polskiej w pierwsze 
ołowie XIX wieku . 

... ) [Stanisław Golachowski, Muzyka Polska, Zeszyt Vll,1935r., str.169] 
bok kompozytorów klasycyzmu, Puławy poszczycić się mogą jeszcze jednym talentem. Antoni Stolpe, urodzony 

Puławach, uczeń St. Moniuszki, w czasach w których żyt, uznawany był za jednego z największych pianistów swojeg 



kresu. Był także kompozytorem. Jego utwory, powoli odkrywane wchodzą na stałe do repertuaru polskich 
rtystów. Cytowany już wcześniej muzykolog Stanisław Golachowski napisał o nim: ( ... ) Antoni Stolpe by 

niewątpliwie jednym z największych talentów muzycznych w okresie sięgającym od śmierci Chopina do pojawieni 
ię 11Młodej Polski" 
... ). [Stanisław Golachowski, Muzyka Polska, Zeszyt Vll,1935r., str.170.] 

Przedstawione nazwiska i opinie nakreślają jedynie bogactwo dokonań artystów związanych z Puławami. Daj 
iednak obraz pewnych potrzeb jakie wynikają w naszej opinii, z braku dostatecznej informacji i upowszechniania ich 
orobku nie tylko wśród mieszkańców Puław ale także w gronie odbiorców kultury i sztuki na arenie ogólnopolskiej 
dpowiednia promocja ich osiągnięć może stać się także nieocenionym elementem promocji miasta jako ośrodka 
yjątkowych walorach kulturalnych, artystycznych i historycznych. 

Mimo iż talenty kompozytorów związanych z Puławami zauważyli już wybitni muzykolodzy i artyści w Europi 
ydając przed laty część ich dzieła drukiem oraz obecnie rejestrując kompozycje na płytach, sądzimy, że konieczn 

iest dużo większy wysiłek w kierunku należytego podkreślenia doniosłości dorobku tych artystów, zarówn 
ompozytorskiego jak i w pnypadku Wincentego Lessla - pedagogicznego i organizacyjnego. Puławy, z racji 
pisania powyżej wymienionych kompozytorów w swoją historię, mają szczególny obowiązek dbać o spuściznę p 
ich a także promować ich twórczość. 
wórczość muzyczna i teatralno-muzyczna Puław pneplata się ściśle z historią samego rodu Czartoryskich 
ykształcenie artystyczne pnedstawicieli familii a także zainteresowania innymi formami sztuki miały bezpośredn 
pływ na pozostawioną spuściznę, także poprzez artystyczne wykształcenie kolejnych pokoleń. Nie sposób wię 
ominąć przy organizacji zadania bezpośrednich związków familii ze sztuką - stąd też w tegorocznej odsłoni 

Festiwalu przypomnieć chcemy postać jednej z najbardziej utalentowanych artystycznie przedstawicielek rodu 
Marceliny Czartoryskiej. 

taramy się aby obecna, jak i każda przyszła odsłona Festiwalu, zawierała odniesienia zarówno do dziedzictw 
rtystycznego Puław jak i istotnych dla miasta wydarzeń i osób bliższych naszym czasom. Szczególną uwagę w 
arstwie muzycznej zwrócić pragniemy na kompozycje i kompozytorów okresu klasycystycznego. Jest to o tył 

istotne, że czasy te w muzyce polskiej sprawiają wrażenie niedocenianych a zdają się skrywać jeszcze wiele istotnyc 
kwestii i utworów zasługujących na zaprezentowanie szerszej publiczności. Promocję dzieła kompozytoró 
wiązanych z Puławami jak i innych artystów będących częścią naszego narodowego dziedzictwa i zasługujących na 
opularyzację, osiągnąć chcemy prezentując ich dorobek obok twórczości innych wielkich muzyków, których dzieł 

iest obecnie uznane. Dlatego w programie festiwalu staramy się umieszczać ofertę trafiającą do szerokiego gron 
dbiorców - do społeczności rzadziej korzystającej z tzw. kultury wysokiej jak i do melomanów. 

egoroczny Festiwal to już V odsłona cyklu rozpoczętego w 2016 r. Ten mały jubileusz istnienia Festiwalu zbiega się 
rzypadającą w tym roku 240 rocznicą urodzin Franciszka Lessla, jednego z patronów Fundacji. 

Motorem organizacji i rozwoju projektu były także niewykorzystane zasoby artystyczne regionu. W realizacjach 
oncertów i spektakli festiwalowych współpracowaliśmy z wieloma instytucjami i środowiskami mikro 

makroregionu: POK „Dom Chemika", Zespołem Pieśni i Tańca „Powiśle", Muzeum Czartoryskich w Puławach, 
Filharmonią i Teatrem Muzycznym w Lublinie, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce a także Akademią Muzyczną w 
Poznaniu i innymi. 



Program Festiwalu: 

1. Jan Orda - Igraszki z diabłem 22 maja 2020 r. Spektakl teatralno-muzyczny; 

pektakl przywołujący tradycję teatralną Puław, które po złotym okresie teatru na dworze Czartoryskich może 
oszczycić się także działalnością założonego w 1949 roku przez Zbigniewa Kędzierskiego i Mańana Wolskieg 

Puławskiego Teatru Amatorów - jednego z najdłużej funkcjonujących teatrów amatorskich w powojennej Polsce 
Przez lata scena ta, na stałe wpisała się w rytm życia Puław, prezentując szereg inscenizacji klasycznych a także 

spółczesną dramaturgię polską (S. Mrożek, A. Fredro, S. Grochowiak, I. Iredyński) i światowej (F. Durenmatt, J 
Drda, R. Nash, A. Strindberg), jak również teatru poezji i kabaretu literackiego. Swoje zawodowe szlify zdobywali tu 

iędzy innymi Marian Opania i Michał Grudziński. Kolejnym elementem puławskiej tradycji teatralnej był 
ałożenie w 1970 roku przez jedynego na świecie realizatora wszystkich dzieł scenicznych W. A. Mozarta, reżysera 

Ryszarda Peryta a także Małgorzatę Dziewulską, Ewę Benesz i Piotra Cieślaka Puławskiego Studia Teatralnego prz 
akładach Azotowych w Puławach - legendarnego ośrodka poszukiwań teatralnych, do którego dołączyła późnie 
adwiga Jankowska-Cieślak. 

graszki z diabłem to komediowe dzieło, o zabarwieniu moralizatorskim, które największy rozgłos zyskało dzięk 
przedstawieniu zrealizowanemu na scenie Teatru Telewizji dokładnie 40 lat temu. Mistrzowska reżyseria i znakomi 

bsada z udziałem m.in. Mariana Kociniaka, Magdaleny Zawadzkiej, Barbary Wrzesińskiej, Marka Kondrata cz 
anusza Gajosa sprawiły, że przedstawienie zyskało miano jednego z najlepszych przedstawień w historii Teatru 
elewizji. 

Naszą wersję sztuki przedstawić chcemy jako plenerowe widowisko teatralno-muzyczne zaprezentowane na tereni 
sady Pałacowo-Parkowej Czartoryskich w Puławach. Do realizacji wykorzystamy skomponowaną specjalnie n 
otrzeby przedstawienia muzykę, która nada widowisku charakter śpiewogry, nawiązując przy tym do tradycj 
rezentowania tej formy na dworze Czartoryskich. Kanwą do jej powstania będą wybrane utwory Franciszka Lessla, 
wiązanego z Puławami jednego z wybitnych polskich kompozytorów. 

Ponadczasowy charakter utworu pozwoli nam na nieco współcześniejszą oprawę reżyserską i scenograficzną dzieł 
o jak sądzimy wpłynie znacząco na zwiększenie rozpiętości grup odbiorców spektaklu. Igraszki z diabłem to pozycj 
kierowana naprawdę do szerokiego grona widzów, począwszy od młodzieży szkolnej po najbardziej doświadczon 
okolenie. Pełna humoru opowieść, to jednak także dająca do myślenia historia walki dobra ze złem i naszych 
odziennych wyborów. 

Naszą wizję przedstawienia zrealizować chcemy jako dużą inscenizację plenerową zbliżoną do realizowanych 
biegłych latach spektakli operowych. Widowisko zyska więc pełną oprawę oświetleniową a także wsparci 
agłośnieniowe. 
hcemy aby aparat wykonawczy przedstawienia składał się, tak jak w przypadku poprzednich lat, zarówno 
rtystów miejscowych jak również zaproszonych gości scen i estrad krajowych. 

Plenerowe wykonanie spektaklu pozwoli na zmniejszenie kosztów wykonania scenografii a tym samym zmniejsz 
oszty przedsięwzięcia. W przygotowaniu kostiumów weźmie udział między innymi grupa puławskie 
ękodzielników. Wykonanie spektaklu połączy więc siły wielu lokalnych podmiotów działających na różnych 
łaszczyznach artystycznych. 

Dołożymy także wszelkich starań aby przedstawienie zostało zaprezentowane wzorem roku ubiegłego w Kozłówce 
o stanowi dodatkowy element promocji. Ustaliliśmy to wstępnie z dyrekcją Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. 
en sposób chcemy kontynuować rozpoczętą w ubiegłym roku współpracę, w ramach której przygotowaliśm 
spólnie spektakl Straszny dwór - Stanisława Moniuszki. Przedstawienie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem 
władze Muzeum zgodnie określiły ilość przybyłych widzów jako największą w historii istnienia Muzeum. 
bsada: 



Disperanda - królewna 
Kasia - jej służąca 
Marcin Kabat - weteran 
arka - Farka - rozbójnik 
cholastyk - pustelnik 
eofil - anioł 

Agnieszka Cichocka 
Anna Filipiak-Matras 
Tomasz Mazur 
Piotr Rozdoba 
Jan Tuźnik 
Zbigniew Śliwiński 

Janusz Zadura 
Jadwiga Grzegorczyk 
Edward Szymanek 
Mikołaj Krawczyk 
Wiesław Suszek 

. Msza za środowiska artystyczne Puław i regionu; 24 maja 2020 r. 
Msza święta za środowiska kulturalne Puław i regionu (Kościół św. Brata Alberta w Puławach}. Oprawą muzyczn 

szy, z udziałem puławskich artystów (Puławskiej Orkiestry Dętej, chórów, instrumentalistów, aktorów 
innvchlpokieruje Mariusz Gumiela. 
o drugie takie wydarzenie w ramach Festiwalu. Chcemy aby stało się ono częścią każdej następnej odsłon 
estiwalowej i było elementem posiadającym nie tylko wymiar duchowy ale również jednoczący środowiska 
rtystyczne regionu oraz popularyzującym idee Festiwalu 
trakcie mszy wykonane zostaną m.in. fragmenty "Messa di Gloria" Giacomo Pucciniego, opracowane na potrzeb 

. W muzycznym saloniku IV 27 maja 2020 r. 
Koncert uczniów i nauczycieli (soliści chór i orkiestra) Państwowej Szkoły Muzycznej im. Romualda Twardowskieg 

programie: 
utwory kompozytorów polskich. 
Koncert będący kontynuacją imprezy zainicjowanej trzy lata temu. Ideą koncertu jest popularyzowanie polskie 

uzyki klasycznej wśród uczniów i nauczycieli szkół muzycznych, których program nauczania często nie uwzględnia 
iestety wielu znakomitych polskich twórców i oparty jest na prowadzonej przez dziesięciolecia popularyzacji 

iedvnie kilku wybitnych polskich kompozytorów. To od wrażliwości pedagogów w dużym stopniu zależy dobó 
epertuaru uczniów - co za tym idzie zainteresowanie ich polską literaturą muzyczną. Na uwagę zasługuje udział 
ydarzeniu nauczycieli, którzy występują obok swoich podopiecznych . 

. Koncert kameralny - Trio Śląskie. 28 maja 2020 r. 
rio założone w 2001 roku tworzą muzycy związani z Akademią Muzyczną w Katowicach (Joanna Domańska 
ortepian, Roman Widaszek - klarnet) oraz Akademią Muzyczną w Krakowie i NOSPR (Tadeusz Tomaszewski 
altornia). Wśród wielu sukcesów zespołu, w tym licznych prawykonań i nagrań. Podkreślić należy, że grupa o tym 

zadko spotykanym składzie powstał dzięki zamówieniu PWM Edition na wykonanie Grand Trio Es-dur na klarnet, 
óg i fortepian op. 4 Franciszka Lessla, przy okazji jego współczesnego wydania. Zespół ma więc ogromny wkład 
opularyzację twórczości F. Lessla a w szczególności jego Trio, uwzględnionego w programie naszego koncertu. 

F. Lessel Grand Trio Es-dur op.4 na klarnet, róg i fortepian 
rz ztof Penderecki - Sen m śliwego (2014 na ró solo, 



ojciech Kilar - Sonata na róg i fortepian (1956) 
ózef Świder - Improwizacja na klarnet i fortepian (1996) 

rio Titanic (2013) Mikołaja Góreckiego (utwór napisany na nasze zamówienie) 

. Marcelina Czartoryska - już nie wykład, jeszcze nie spektakl. 29 maja 2020 r. 
Inscenizowana historia polskiej pianistki, mecenasa muzyki, opiekunki młodzieży, wielkiej patriotki i działaczk 

połecznej, przedstawiająca jej koleje losu poprzez miejsca, w których mieszkała i przebywała a także wybitnyc 

udzi towarzyszących jej w trakcie niezwykłego życia. Na drodze Marceliny Czartoryskiej staną osoby związan 

arówno z jej działalnością artystyczną jak i innymi ważnymi płaszczyznami jej aktywności. Chopin, Norwid, Żeleński 

o niektóre z postaci z którymi księżna spotka się w trakcie wieczoru. Opowieść o Marcelinie Czartoryskiej dopełni 

komponowany w wydarzenie koncert duetu fortepianowego dr Macieja Pabicha i Renaty Witczak. Usłyszym 

iędzy innymi utwory Józefa Damse, Fryderyka Chopina, Władysława Żeleńskiego, Franciszka lessla i innych. 

Postacie: 

ianiści: Marcelin Czartoryska - Renata Witczak; Maciej Pabich - Fryderyk Chopin; Władysław Żeleński, Narrator, 

leksander Romuald Czartoryski, K. K. Norwid, Julian Klaczko, Władysław Żeleński 

. Koncert symfoniczny z udziałem orkiestry, chóru i solistów. 31 maja 2020 r. 

1. Franciszek Lessel - "Uwertura C-<iur" na orkiestrę 

. Franciszek Mirecki - "Msza na cztery głosy i organ" 

. Franciszek Lessek - "Kantata do świętej Cecylii" na orkiestrę, chór i solistów 

. Antoni Stolpe- "O Salutaris Hostia" na chór mieszany, kwintet smyczkowy i organy 

. Franciszek Lessel - "Uwertura g-rnoll'' Finale molto presto na orkiestrę 

. Mieczysław Surzyński - Koncert g-moll na organy i orkiestrę Op. 35 I. Allegro moderato 

zczególnym wydarzeniem wieczoru będzie prawdopodobnie pierwsze współczesne wykonanie* opracowane 
pecjalnie na potrzeby koncertu "Mszy na cztery głosy i organ" Franciszka Mireckiego, znakomitego polskieg 

ompozytora przełomu klasycyzmu i romantyzmu. Mirecki, uczeń między innymi Johanna Nepomuka Hummla 

ntonia Salierego, jako jeden z nielicznych Polaków zyskał w tamtym okresie uznanie poza granicami kraju a jego 

wórczość cieszyła się tam dużym uznaniem. 

*Wiedza oparta na źródłach internetowych, w których nie natrafiono na żadne udokumentowane wykonanie. 

konawcy: 

rkiestra i Chór Camerata Lubelska 

Dyrygent - Tomasz Orkiszewski, 

Mariusz Gumiela - organy 

iejsce realizacji zadania 
1. Spektakl Igraszki z Diabłem - Osada pałacowo-parkowa w Puławach 

2. Msza za środowiska artystyczne Puław i regionu; Kościół pw. św. Brata Alberta w Puławach 

. "W muzycznym saloniku IV" - Szkoła Muzyczna w Puławach/Osada pałacowo-parkowa w Puławach 

. Koncert kameralny - Sala Balowa Pałacu Czartoryskich w Puławach 

. "Marcelina Czartoryska - już nie wykład, jeszcze nie spektakl". - Osada pałacowo-parkowa w Puławach 

. Koncert symfoniczny - Kościół Brata Alberta w Puławach 

rojekt zyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
atronat Honoro kich Herbu Po oń Litewska. 



rupa docelowa 
harakteryzujemy nasz projekt jako adresowany do wszystkich grup wiekowych*, ponieważ zarówno stron 
uzyczna przeważającej części prezentowanych w trakcie Festiwalu utworów tj. ich przystępność, melodyjność 1 

armonia a także komediowa forma sztuki „Igraszki z diabłem", oparta na zrozumiałym tekście i przystępnej muzyce 
ozwalają skierować Festiwal do każdego widza. 
akże Koncert kameralny - mimo że oparty w sporej części na muzyce współczesnej - nie należy do trudnych, ta 
ięc może być prezentowana szerokiemu gronu odbiorców. 

ednym z założeń realizacji niniejszego projektu jest dotarcie z ofertą do nowych grup odbiorców a nie bazowani 
lko na stałych bywalcach filharmonii i sal koncertowych - stąd przyjęta forma widowiska plenerowego, a takż 

rganizacja wydarzeń zachęcających do uczestnictwa odbiorcę o szerszym zakresie wiekowym, takich jak Msza z 
środowiska kulturalne czy koncert nauczycieli i uczniów Szkoły Muzycznej. Poprzez łączenie ambitnego repertuaru 

uzycznego z formą teatralną a także historią związaną z regionem, staramy się zachęcić do udziału w wydarzeniach 
ainteresowanych różnymi dziedzinami ("Marcelina Czartoryska - już nie wykład, jeszcze nie spektakl"). 
gromne znaczenie ma w naszym projekcie dotarcie do jak największej ilości odbiorców w wieku szkolnym. Bra 

'wiadomości zasobu naszego dorobku w dziedzinie muzycznej XVIII i XIX wieku, związany jest ewidentnie ze zb 
ałym naciskiem na informacje w tym zakresie w trakcie kształcenia, również na poziomie szkół muzycznych. 

awężenie w trakcie nauki grona polskich kompozytorów do kilku wybitnych, uznanych nazwisk, powoduje ogromn 
ubożenie świadomości naszego dorobku narodowego. W związku z powyższym staramy się zaadresowa ' 
rzynajmniej część festiwalowych prezentacji do młodego pokolenia a także uaktywnić je, w zakresie istniejącyc 
ożliwości, w festiwalowych prezentacjach. 

różnicowanie oferty festiwalowej i dołączanie do niej, obok poważnego repertuaru muzycznego takż 
wobodniejszych wydarzeń takich jak "Igraszki z diabłem"ma na celu zwrócenie uwagi na Festiwal także tyc 
ieszkańców regionu dla których magnesem są jedynie duże przedsięwzięcia plenerowe ay luźnłeisze form 

* Ograniczenia w odbiorze wydarzeń festiwalowych są jedynie uzasadnione w stosunku do najmłodszej grup 
iekowej tj. dzieci od O do 6 lat, ze względu na możliwości percepcji. 

posób rozwiązywania problemów/zaspokajania potrzeb grupy docelowej 
Niniejsze zadanie realizujemy ze względu na konieczność rozszerzenia w mieście i regionie oferty dotyczącej kultu 

ysokiej. W ośrodku puławskim realizowanych jest kilka przedsięwzięć na tej płaszczyźnie, jednak są on 
ydarzeniami okazjonalnymi a w związku z tym każde działanie na płaszczyźnie kultury wysokiej jest istotne. Brak 

egionie instytucji zajmujących się na co dzień ofertą tego typu powoduje, że bardzo trudno jest utrzymać sta 
oziom zainteresowania i udziału w ofercie kultury wysokiej a w związku z tym każdy dodatkowy element jest tu 
enny i stanowi wkład w rozwój kulturalny miasta i regionu. Bogata i urozmaicona oferta kulturalna jest takż 
stotna ze względu na wizerunek miasta a także jego postrzeganie przez osoby szukające miejsca do zamieszkania. 

Istnienie pewnej wartości dodanej miasta w czasach w których już nie tylko dobra praca warunkuje miejsc 
siedlenia, wydaje się być niezwykle ważna z punktu widzenia interesu społecznego. Część założeń zadani 
otycząca uatrakcyjnienia wizerunku miasta i regionu to ważny element założeń organizacyjnych. Stoi on jedna 
akże obok funkcji jaką jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym do odbioru oferty kulturalnej. Nas 

Festiwal jest elementem odpowiedzi na takie zapotrzebowanie, sposobem rozwiązania problemu uatrakcyjnieni 
akietu kulturalnego miasta i wzbogacenia go w zakresie trudnym do realizacji dla lokalnych jednostek zajmującyc 
ię prezentacją oferty kulturalnej. 

* W przypadku podjęcia przez któregoś z wykonawców wymienionych w niniejszym wniosku w trakcie oczekiwani 
a jego rozpatrzenie innych zobowiązań artystycznych, kolidujących z realizacją imprez festiwalowych 
obowiązujemy się do zapewnienia na [ego miejsce innego wykonawcy. 
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Realizacja imprez w ramach Festiwalu 6imprez Dok. fotograficzna 

Wydarzenie przyczyni się w znaczący sposób do przybliżenia Prezentacja dorobku minimum Program Festiwalu 
oraz popularyzacji sylwetek i twórczości kompozytorów dwóch kompozytorów związanych 

związanych z Puławami tj. Wincentego i Franciszka Lesslów z Puławami a także, w sumie 
minimum ośmiu kompozytorów 

oraz Antoniego Stolpe a także innych polskich twórców m.in. polskich. 
Fr. Mireckiego i R. Twardowskiego, K. Namysłowskiego. 
Festiwal przyczyni się tym samym do popularyzacji polskiego 
dziedzictwa, polskich wartości artystycznych i kulturalnych. 

2. Zadanie będzie wydarzeniem wskazującym na powiązanie Anonse, reklama i artykuły na Screeny stron 
w kreowaniu wizji kulturalnej i artystycznej miasta z czasami portalach kulturalnych, stronach internetowych 

świetności Czartoryskich i tym samym przyczyni się do internetowych, portalach 

podniesienia jego prestiżu skali kraju. Będzie także 
społecznościowych, radio, 

w telewizja. 
elementem budowy wizerunku Puław jako ośrodka kultury 
oraz pielęgnowania tradycji. Dla mieszkańców miasta i 
regionu a także przyjezdnych, stanowić będzie cenny 
element edukacji muzycznej i historycznej przekazany w 
przystępnej formie. 

Jednym z działań dotyczących realizacji zadania będzie Wykonamy i rozprowadzimy min. Program, plakat 
wykonanie programu zawierającego informacje dotyaące 1000 programów informujących o 
wykonawców i wybranych zagadnień dotyaących Festiwalu wydarzeniach festiwalowych. 
a także zaprojektowanie i wykonanie plakatu. Wykonamy i rozprowadzimy min. 

150 plakatów w formacie 82 

Festiwal spełni też potrzebę rozrywki społecznej dając 6 imprez Dokumentacja 
możliwość wyboru imprez o wysokich walorach fotograficzna 

artystycznych i edukacyjnych. Wielu osobom stworzy 
możliwość uczestniczenia w formie artystycznej rzadko 
wykonywanej w regionie. Proponowana przez nas oferta 
spowoduje także zniwelowanie barier mentalnych 
uczestnictwa w koncertach muzyki poważnej. 

W związku z zaangażowaniem do realizacji zadania osób oraz W przygotowaniu Festiwalu udział Policzenie 
środowisk i instytucji puławskich, festiwal stanowić będzie weźmie co najmniej 5 lokalnych 
formę integrującą społeczność regionalną wokół organizacji podmiotów. 
imprez kulturalnych. 

Festiwal stanowić będzie także element motywujący Udział minimum 35 dzieci w Dokumentacja 
młodzież do podejmowania kształcenia w kierunku koncercie szkoły muzycznej fotograficzna 
muzycznym a dla obecnych uczniów tej dziedziny stanowić 
będzie przykład potencjalnego, przyszłego wykorzystania ich 
obecnej nauki. 
W ramach Festiwalu zrealizujemy widowiska premierowe. Liczba widowisk premierowych - 2 Program Festiwalu 

Zaprezentujemy także utwory wykonywane współcześnie po Ikzba pierwszych wykonań Program Festiwalu 
raz pierwszv. współczesnych - min. 2 
Festiwal stanie się miejscem prezentacji swojego kunsztu dla We wszystkich imprezach Dokumentacja 
wielu artystów, w tym przedstawicieli różnych kierunków festiwalowych udział wezmie fotograficzna 
sztuki związanych z regionem. przeszło 100 wykonawców z 

różnvch dziedzin artvstycznvch. 
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undacja im. Wincentego i Franciszka Lesslów to organizacja zajmująca się szeroko rozumianą działalnością na płaszczyznac 

tury i sztuki . Zakres naszych prac dotyczy między innymi popularyzacji muzyki polskiej, utrwalania jej znaczenia na areni 

uropejskiej oraz promowania autorów i dzieł mniej znanych lub do tej pory nieodkryty ch. 

lem Fundacji jest także popularyzowanie kompozytorów związanych z Puławami tj. Wincentego i Franciszka Lesslów o 

ntoniego Stolpe. W zakresie naszych działań znajduje się również pielęgnowanie spuścizny kulturalnej Puław w tym dorobk 

'iązanego z okresem świetności Czartoryskich. Dzięki najwybitniejszym postaciom literatury, muzyki czy architektury 

jącym w otoczeniu rodziny, powstały dzieła kultury będące wyznacznikiem polskiej myśli oświeceniowej o 

asycznego nurtu w rodzim ej sztuce. 

ajważniejszym elementem naszej działalności są projekty Festiwal im. Wincentego i Franciszka Less/ów w Puławach 

órego cztery pierwsze odsłony odbyły się w latach 2016-2019 i tanowią obecnie jedno z najbardziej złożonych wydarzeń 

'stycznych regionu a także zainaugurowany w ubiegłym roku projekt OPERA NA PROWINCTI. 

ainaugurowane latem 2019 r przedsi ęwzięcie to projekt, którego nadrzędnym celem jest popularyzacja opery a takż 

ezienie nowej grupy odbiorców tego gatunku - wrażliwej na sztukę, jednak nie zawsze korzystającej z tego typu oferty. \ 

eh pierwszej odsłony projektu, ze względu na obchody Roku Moniuszkowskiego zaprezentowaliśmy publiczność 

ubelszczyzny dwa plenerowe spektakle opery "Straszny dwór", arcydzieła polskiej muzyki tego gatunku zrealiz owane 

iedzińcu Pałacu Marynki w Puławach i muzeum Zamoyskich w Kozłówce. 

spektakl ach udział wzięli soliści Teatru Wielkiego w Poznaniu, chóru i orkiestra Teatru Muzycznego w Lublinie, Zespó 

oraz Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 22 Pułku Ulanów Podkarpackich. Całość poprowa · 

rzedstawienia obejrzało w sumie 5 500 widzów a projekt zyskał miano nąjwiększego wydarzenia dotyczącego Ro 

oniuszkowskiego na Lubelszczyźnie. Gościem specjalnym wydarzenia była prawnuczka Stanisława Moniuszki Pani Elżbie 

Spektakl został następnie zaadoptowany na potrzeby sceny CSK w Lublinie i tam kolejny 

a przełomie maja i czerwca 2018 i 2019 r. zorganizowaliśmy w Puławach ITI i N Festiwal im. Wincentego i Franciszk 

sslów w Puławach 

iniejsze zadanie jest kontynuacją projektu z lat ubiegłych, dlatego w opisie przedstawiamy jedynie program tych zadań, be 

[ego opisu, którego dokonaliśmy powyżej we wniosku. 

Festiwal im. Wincentego i Franciszka Lesslów w Puławach 

rogram: 
L Puławy czasu odzyskania niepodległości 

idowisko multimedialne przedstawiające dzieje Puław i ziemi puławskiej w okresie odzyskania niepodległości. Stro 
erytoryczna została połączona z częścią muzyczną opartą o utwory fortepianowe i pieśni I. J. Paderewskiego. Scenarius 
enryk Czech, 
• 1konawcy: Henryk Czech i Ryszard Stępień - prowadzenie 
agdalena Stefaniak - sopran 

aweł Mazur - fortepian 
omasz Mazur - baryton 

awskim niebem 



oncert kameralny 
onstanty Andrzej Kulka - skrzypce 

a Wróbel =wiolonczela, Aleksandra Lipińska-fortepian, Camerata Vistula pod kierownictwem prof. Andrzeja Wróbla. 
programie: utwory Karola Lipińskiego i Antoniego Stolpe . 

. W muzycznym saloniku II 
oncert uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I st im. Romualda Twardowskiego w Puławach 
programie: utwory kompozytorów polskich 

' . J. Stefani W. Bogusławski - Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale 

lenerowa realizacja operowa z udziałem solistów, chóru, orkiestry, zespołów tanecznych i kapel ludowych, zaprezentowana ns 
iedzińcu Pałacu Marynki w Puławach. 
rkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej im T. Szeligowskiego w Lublinie pod dyrekcją Iwony Borcnch 
hór Camerata Lubelska - przygotowanie Tomasz Orkiszewski 
spół Pieśni i Tańca .Powiśłe' 

eżyseria - Tomasz Mazur 
pela góralska - kier. Piotr Majerczyk 

apela krakowska - kier. Andrzej Rotmański 

Festiwal im. Wincentego i Franciszka Lesslów w Puławach 

. Monteverdi - "Walka Tankreda z Kloryndą" spektakl oparty na poemacie Torquato Tasso "Jerozolima wyzwolona" z 1581 
ku.W 

rydarzenm udział wzięli soliści Teatru Wielkiego w Poznaniu oraz studenci Zakładu Instrumentów Historycznych Akademi · 
uzycznej 

. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. 

za święta w intencji środowisk artystycznych Puław i regionu. Kościół pw. św. Brata Alberta Oprawa muzyczna: Puław 
rkiestra Dęta, chór Albertinum, uczniowie PSM w Puławach i inni). Kierownictwo muzyczne oraz wykonanie recitalu - Jerzy 
ukla - Dyrektor Artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Puławach. 

ecital Ionepianowy - Jacek Kortus, laureat XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warsz.a wie. 
rogramie: kompozycje Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Paderewskiego i Franciszka Lessla, 

"W muzycznym saloniku" - koncert nauczycieli i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st im. Romualda Twardowskieg 
'Puławach. 
deą koncertu jest popularyzowanie polskiej muzyki klasycznej wśród odbiorców ale także uczniów i nauczycieli szkó 
uzycznych, których program nauczania często nie uwzględnia niestety wielu znakomitych polskich twórców i oparty jest 

orobku jedynie kilku wybitnych polskich kompozytorów - zachęcają organizatorzy. 

oncert Kameralny, którego program w całości poświęcony jest Franciszkowi Lesslowi. 
~'ykonawcy: Poznański Zespół Kameralny. 

prezą towarzyszącą Festiwalowi była plenerowa prezentacja opery "Straszny dwór" Stanisława Moniuszki realizowana " 
eh obchodów Roku Moniuszkowskiego 

',piewamy z gwiazdami C1J'li potyczki z piosenkq 
reza plenerowa w postaci koncertu oraz wspólnego śpiewania pieśni, odbywająca się od S lat w Puławach z okazji 

bchodów 15 sierpnia. Od 2016 r. do organizacji włączyła się także nasza fundacja. W imprezie corocznie bierze udzie 
rzeszło 400 osób. 

ZJ'.inzd Marszałka Józefa Piłsudskiego do Puław - plenerowa inscenizacja upamiętniająca pobyt Marszałka Piłsudskiego \\ 
lawach w trakcie kontrofensywy w sierpniu 1920 r. Impreza dofinansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. 

ntoni Stołpe - portret geniusza 
rojekt realizowany w ciągu roku 2017, polegający na opracowaniu. wydaniu i przekazaniu szkołom utworów Antonieg 
tol a także na wvkonaniu cvklu aud ·c'i rezentu· c 'Ch twórczość i sylwetki artv '. Pro ·ekt dofinansowanv ze środków 



du Województwa Lubelskiego. 

nowq włosnq - cykl koncertów promocyjnych realizowany od 2017 r. na potrzeby Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu . 
oncerty organizowane w ramach cyklu znajdują odbiorców w liczbie kilku tysięcy odbiorców każdego roku. 

Tomasi Mazur - z wykształcenia śpiewak operowy (baryton) i menedżer kultury. Reżyser, inicjator i organizator spektakli 
ncertów oraz innych przedsięwzięć artystycznych. Edukację muzyczną rozpoczął w Lublinie w Szkole Muzycznej im. 

adeusza Szeligowskiego w klasie śpiewu solowego Heleny Szaciłowskiej. Naukę kontynuował na wydziale wokalno 
orskim Akademii Muzycznej im Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu pod kierunkiem prof. Leonarda Mroza Studi 
ończył w 1998 roku z wynikiem bardzo dobrym Od 1997 roku jest solistą Teatru Wielkiego w Poznaniu. Wystąpił w pona 
śćdziesięciu rolach operowych w Polsce a także w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Belgi, Holandii, we Włoszech i w 

uxemburgu. 
Zadebiutował partią Jakuba w operze Flis - St. Moniuszki. Wystąpił w ponad sześćdziesięciu rolach operowych. W jeg 

pertuarze znalazły się między innymi: St Moniuszko - Halka (Janusz), Straszny Dwór (Miecznik); W. A Mozart - Wesele 
igara (Hrabia) i (Figaro), Czarodziejski Flet (Papageno), Cosi fan tutte (Guglielmo); G. Rossini - Cyrulik Sewilski (Figaro) 
. Donizetti Don Pasquale (Malatesta); G. Bizet - Poławiacze Pereł (Zurga); Ch, Gounod - Romeo i Julia (Mercutio); P 
zajkowski - Eugeniusz Oniegin (Oniegin); G. Puccini - Madame Butterfly (Sharpless), Cyganeria (Marcello); M Yeston 
hantom (Phantom) polska prapremiera; M. Musorgski - Borys Godunow (Rangoni); G. Verdi - Don Carlos (Posa), Trubadur 
una), Traviata (Germont); U. Giordano =Andrea Chenier (Gerard) i wiele innych. 

Na estradach filharmo nicznych artysta występuje od 1995 roku, kiedy razem z poznańskimi filharmonikami i chóre 
demii Muzycznej wykonał psalm Beatus Vir Henryka Mikołaja Góreckiego. Obok muzyki operowej i oratoryjnej \\ 

rogramach recitali artysty pojawia się bogaty wybór pieśni, między innymi cykle R Schumanna, M Ravela, G. Mahlera, F. G 
rki a także liryka polska i rosyjska. 

sobną ścieżką artysty jest reżyseria i organizacja spektakli oraz koncertów muzyki klasycznej. 
omasz Mazur jest laureatem II nagrody na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w Budapeszcie oraz III nagrody 
agrody Publiczności na Konkursi e Wokalistyki Operowej im. Adama Didura w Bytomiu. Nominowany do Nagrod_ 

·stycznej Miasta. Poznania . Jest Prezesem Fundacji im Wmcentego i Franciszka Lesslów. Realizacją Requiem W. A 
ozarta w kwietniu 2015 roku rozpoczął aranżację i promocję Festiwalu im. Wincentego i Franciszka Lesslów w Puławac 
órego pierwsza odsłona miała miejsce na przełomie maja i czerwca 2016 r. Za swoją wieloletnią działalność otrzymał z , 
rezydenta Miasta Puławy Pana Janusza Grobla nagrodę za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej 

wszechniania i ochrony kultury. 
projekcie odpowiedzialny za stronę artystyczną, merytoryczną oraz koordynację projektu. 

Joanna Elżbieta Mazur - Fundatorka i Zastępca Prezesa Zarządu Fundacji Lessel. Waltornistka, muzyk orkiestrowy 
meralista. Urodzona w Poznaniu. W rodzinnym mieście ukończyła studia na Wydziale Instrumentalnym Akademii 
uzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego a także jeszcze jako studentka rozpoczęła pracę w Teatrze Wielkim im. 

tanisława Moniuszki. Artystyczny warsztat doskonaliła współpracując z różnymi zespołami, między innymi z orkie 
ilbarmonii Kaliskiej. Oprócz gry na instrum encie swoje doświadczenia i pasje przekazuje jako nauczyciel w Zespole Szkó 
uzycznych w Poznaniu. Obok działalności pedagogicznej zajmuje się również organiza cją koncertów z udziałem uczniów 
oły. Współpracuje z zespołem instrumentów dętych Poznań Brass. Jest inicjatorem i kreatorem wielu przedsięwzi ' 

uzycznych i teatralnych na terenie kraju. W projekcie odpowiedzialna za stronę medialną i obsługę stron internetowych ora 
rtali społecznościowych a także część prac reklamowych. 

Justyna Walecz-Majewska - Prezes Puławskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum", powołanego w 1998 r 
celu świadczenia opieki nad osobami ciężko chorymi. W projekcie pełni funkcję doradczą. 

Mariusz Gumiela - Ukończył studia w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie organów (dyplom pod kierunk:ie 
rof. Piotra Grajtera 1999 r.) a także teorii i kompozycji (pod .kierunkiem Zbigniewa Bargielskiego w 2010 r.). Ksztalcil się po 
kiem wybitnych pedagogów. organistów, kompozytorów i teoretyków m.in, prof. Cz. Freunda, W. Szymańskiego, J. Świdra 

. Paszowskiego, A Woźniaka, Z. Bargielskiego, P. Grajtera. Brał udział w wielu kursach organowych m.in. pod kierunkiem: 
. Boveta, G. Zerera, J. Gembalskiego. 
latach 2013-2015 był wykładowcą na Kierunku ,.Jazz i muzyka estradowa" na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. 
2018 roku jest asystentem w Katedrze Pedagogiki Instrumentalnej i Teorii Muzyki na Wydziale Artystycznym UMCS \\• 



ub linie. Od 201 O roku kształci także w zakresie przedmiotów teoretycznych 

czestniczyl w wielu festiwalach i koncertach na terenie kraju m.in. w Studenckim Festiwalu Pianistycznym .Forte Piano" w 
. M. Bydgoszczy, Festiwalu Organowym „Śladami Lubelskiego Fryderyka" w Filharmonii Lubelskiej, Międzynar odowy 
estiwalu Organowym Lublin - Czuby, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej w Puławach, w Festiwalu ,,Lat 
ilmów" w Kazimierzu Dolnym, prowadził koncerty muzyczne z cyklu ,,Radiowa Lekcja Muzyki" w Radiu Lublin w 201 
ku. 

est autorem muzyki do filmu dokumentalnego .Profesor Maciejewski" dla Telewizji Polskiej, którą nagrał w 2008 r. wraz 
społem Dolce Vita. W tym samym roku zaaranżował i wykonał na żywo z zespołem Summer Septet muzykę Sergius 

rokofiewa do filmu „Piotruś i Wilk". Był także wykonawcą muzyki w trakcie pokazu specjalnego związan ego 
restaurowaniem przez Filmotekę Narodową filmu „Bestia" Aleksandra Hertza z 1917 roku- (12 Festiwal Filmu i Sztuki Dwt 

rzegi, Kazimi erz Dolny 2018r.) 

est członkiem i leaderem zespołu Dolce Vita oraz założonej w 2018 r. orkiestry GumiBand Bierze udział w wielu projektac 
uzycznych uczestnicząc jako organista, pianista, aranżer, kompozytor i dyrygent w licznych koncertach m.in, w Filharmo 

H. Wieniawskiego w Lublinie, Centrum Spotkań Kultur w Lublinie, w Trybunale Koronnym, na Zamku Lubelskim, 
estiwalu Noc Kultury 2018 w Lublinie. 

projekcie funkcja doradcza. 

tanislawa Małgorzata Ziemnicka - dyrektor Państwowa Szkoła Muzyczna im. Romualda Twardowskiego w Pulawac 
solwentka klasy akordeonu Akademii Muzycznej w Poznaniu, wieloletni pedagog i animator życia koncertowego szkoły. 

rojekcie funkcja organizacyjna, 

enata Siedlaczek - polonistka i instrukt or teatralny; wieloletni dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika". 
i.eloletni konsultant Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy, reżyser wielu spektakli i widowisk, wycbowawc 

odzieży uzdolnionej artystycznie. Pracuje społecznie na rzecz seniorów prowadząc zajęcia artystyczne oraz własną gru 
eatralną. Ambasadorka w akcji ,,, UTW dla społeczności" prowadzonej przez Towarzystwo Inicjatyw Własnych „ę" 

1985 roku objęła etat instruktora teatralnego w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika". Tu również zajmowała si 
atrem poezji, recytatorami oraz kabaretem. Prowadzony przez nią kabaret „DzypS" wygrał w 1984 roku fi 
gólnopolskiego Festiwalu Teatrów Amato rskich, a w 1998 roku instruktorka wygrała ten festiwal w dwóch kategoriacl 

eatrów poezji oraz kabaretów. .Dzyps" dwukrotnie zdobywał drugie nagrody w przeglądzie kabaretów amatorskich Pa.KA w 
owie, raz zdobył wyróżnienie, występował na zaproszenie Piotra Skrzyne ckiego w Piwnicy pod Baranami. Teksty 

gment:y tekstów dmkowane były w „Scenie", .Jnspiraciach", .Brulionie", ,,Kulturze Niezależnej". Renata Siedlacze 
trzymał a nagrodę za tekst w Ogólnopolskim Konkurs ie Piosenki Kabaretowej OSPA w Ostrołęce. Przez dwa lat 
rganizowała w ośrodku kultury zajęcia Studia 
ecytatora. Spośród słuchaczy Studia 5 osób dostało się do szkoły teatralnej na wydział aktorski i reżyserię, jeden słuchacz by 
, źniej spikerem w I programie TVP. Recytatorzy byli wielokrotnie laureatami rozmaitych konkursó w o randze wojewódzkie 
raz ogólnopolskiej, między innymi Zaduszek Poetyckich w Poznaniu, Spotkań z Literaturą Świata w Lesku, Ogólnopolskieg 
onkursu Poezji Współczesnej w Rzeszowie, finału Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Ostrołęce. 
ealizowala około 30 spektakli teatralnych. Część z nich prezentowana na konkursach także wywalczyła nagrody: w Kielcac 

szowie, Toruniu, Lublinie. 
lipca 1990 roku do 31 sierpnia 2011 roku pełniła obowiązki Dyrektora POK „Dom Chemika". Realizowała dwie edycj 

potkań z Literaturą Świata (francuską i włoską), dwie edycje autorskiej imprezy literacko-artystycznej o nazwi 
,PORTRETY" (Stanisław Wyspiański, Miron Białoszewski), prowadziła zajęcia Sceny Poezji, realizowała od stron) 
rganizacyjnej Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe. Była ponad piętnaście lat konsultantem Ogólnopolskich Puławskie 
potkań Lalkarzy. W kierowanym przez siebie ośrodku kultury była inicjatorką utworzenia Galerii, która istnieje do dziś o 
ubu jazzowego „Smok". Realizowała od 2001 roku autorską imprezę o charakterze interdyscyplinarnym o nazwi 

,IZABELIADA". Jej podopieczni zdobywali laury na konkursach recytatorskich, a w 2000 roku prowadzona przez ni 
iczennica zdobyła 2 miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora - finał OKR. Renata Siedlacze 
ryreżyserowala wiele programów muzycznych i spektakli teatralnych miedzy innymi: ,,Posłuchojcie prose .. ", recitale Ann) 

ilipiak,spek:takle „Usta czasu". ,,MIASTECZKO", .Pamiętnik pani Hanki" oraz autorski spektakl muzyczny .Hnśtawka dl 
wojga". Wspólreżyserowala także operę komiczną ,,Cyrulik sewilski". Autorka projektu .Bąjarki znad Wisły", który znała 
ię w grupie 10 projektów wybranych do realizacji w konkurs ie ,JJTW dla społeczności" organizowanym. przez Towarzystw 

· cjatyw Własnych .,ę". Projekt zakończył się sukcesem, a jego autorka: Renata Siedlaczek - stała się 



basadorem akcji. Odznaczona Srebrny Krzyżem Zasługi, honorową odznaką ,,Zasłużony dla kultury polskiej". Medale 
ko1icznościowym Zasłużona dla Województwa Lubelskiego. Uhonorowana statuetką "S't:'BILLI" Prezydenta Miasta Puławy · 
iagrodą Wojewody Lubelskiego. 
eżyseria spektaklu "Igraszki z diabłem, pomoc organiza cyjna i doradcza. 

omasz Orkis-iewski 
ydawca, organista. dyrygent chóralny, aranżer. Absolwent Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego " 

ublinie. Dyrygenturę chóralną ukończył w klasie prof. Kazimierza Górskiego. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskie 
uzyków Kościelnych, współzałożycielem i Prezesem Wydawnictwa Muzycznego Polihymnia w Lublinie. 

est założycielem {1999 r.) i dyrygentem Chóru i Orkiestry Kameralnej „Iubilaeum", z którym zrealizował wiele projektów 
·stycznych. Na potrzeby zespołu opracował kilkadziesiąt utworów muzyki polskiej, która stanowi główny nurt artystyczny 

hóru. Między innymi pieśni religijne i nabożeństwa wielkopostne, kolędy. utwory patriotyczne i ludowe. Z Camerat 
ubelską współpracuje od początku powstania zespołu jako wokalista, aranżer utworów i dyrygent. 
ako wydawca jest inicjatorem wielu publikacji ważnych dla polskiej i europejskiej kultury muzycznej. W dziedzini 

lności wydawniczej współpracuje z wieloma Uniwersytetami Muzycznymi w Polsce. W 2016 roku, za wybitny wkład" 
zwój kultury polskiej został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. 
projekcie odpowiedzialny za sprawy artystyczne. 

OK "Dom Chemika" 
morządowa instytucja kultury . To główny, a je-dnocześnie największy ośrodek kultury w Puławach i powiecie puławskim 

ego oferta skierowana jest do różnych grup społecznych i wiekowych, a wydarzenia kulturalne organizowane przez placówk 
zwijają i zaspokajają potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniają i promują lokalną aktywność artystyc 
środek jest organizatorem różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, koncertów, spektakli teatralnych i kabaretowych o 
rydarzeń plenerowych. Centnnn Informacji Turystycznej będące w strukturac h Ośrodka promuje Puławy turystycznie 

turalni e. POK "Dom Chemika" jest od lat organizatorem wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. 
ajważniejsze z nich to Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe, Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich "O Pierścień Księżne· 

beli", Ogólnopolski Festiwal Kolęd., Puławskie Lato Bluesowe czy Ogólnopolskie Puławskie Spotkania Lalkarzy . 
rganiza cja techniczna, pomoc organiza cyjna, pomoc w promocji wydarzenia. 



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. 

1. Zakup, wypożyczenie lub opracowanie nut. 

Wart~ .· Z1ot.cji 
PLN 

3 000,00 

2 Kompozycja i instrumentacja muzyki do spektaklu "Igraszki z diabłem" 3 000,00 

3 Rejestracja audio/video wydarzeń festiwalowych 1000,00 

4 Wypożyczenie, strojenie i transport fortepianu 3 500,00 

5 Hotele dla wykonawców 1000,00 

6 Wynajęcie terenu do realizacji zadania 3 000,00 
7 Honorarium konferansjera Festiwalu l 800,00 

8 Opracowanie graficzne plakatu festiwalowego 700,00 

9 Opracowanie graficzne programu Festiwalu 800,00 

10 Opracowanie merytoryczne programu Festiwalu 1 000,00 

11 Honorarium orkiestry Koncertu symfonicznego 19 000,00 

12 Honorarium chóru Koncertu symfonicznego 8 800,00 

13 Honorarium dyrygenta Koncertu symfonicznego 3 000,00 

14 Honorarium solistów Koncertu symfonicznego 4000,00 

15 Honorarium organisty Koncertu symfonicznego 2 500,00 

16 Transport zespołu artystycznego Lublin - Puławy - Lublin 1500,00 

17 Pianiści spektaklu "Marcelin Czartoryska" 5 000,00 

18 Narrator spektaklu "Marcelina Czartoryska" 1000,00 

19 Opracowanie scenariusza spektaklu "Marcelina Czartoryska" 1 000,00 

20 Honoraria pozostałych rół spektaklu "Marcelina Czartoryska" I 600,00 

21 Obsługa techniczna spektaklu "Marcelina Czartoryska" l 000,00 

22 Przygotowanie projekcji multimedialnych do spektaklu "Marcelina 500,00 
Czartoryska" 

23 Realizacja scenografii i kostiumów spektaklu "Igraszki z diabłem" 8 000,00 

24 Honorarium reżysera spektaklu "Igraszki z diabłem" 3 000,00 

25 Honorarium wykonawców muzyki spektaklu "Igraszki z diabłem" 7 000,00 

26 Obsługa techniczna spektaklu "Igraszki z diabłem l 000,00 

27 Honoraria aktorów spektaklu Igraszki z diabłem" 15 000,00 

28 Oświetlenie spektaklu Igraszki z diabłem 7000,00 

29 Nagłośnienie spektaklu Igraszki z diabłem 7000,00 

30 Ochrona spektaklu Igraszki z diabłem I 500,00 

31 Ubezpieczenie spektaklu Igraszki z diabłem 400,00 
32 Honoraria muzyków koncertu kameralnego 5 400,00 

33 Obsługa księgowa 1200,00 
34 Prawa autorskie 2 000,00 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 126 200 5000 121200 



V. Ośw iadczenia 
Oświadczam(-my), że: 

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

2) pebieranie śi.,.•iadeeA pienięiŻ:R'fER będi'!:ie się edeywaE W)'łąenie w r=amaEh prewadi'!:enej edpłatnej di'!:iałalneści 
peiŻ:•(tlH,1 pwelienega; 

3) oferent• / aferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(~ / Z:alega( ją)* z opłacaniem należności z tytułu 
zobowiązań podatkowych; 

4) oferent• / aferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(~ / i'!:alega( ją)* z opłacaniem należności z tytułu 
składek na ubezpieczenia społeczne; 

5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym•/ inną włafową 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. 

FUNDACJA 
im. Wincentego i Franciszka Lesslów 
~ESZARZĄD Y1 

Ci-> lLL-ć2 t'l ~- 
Tomasz Mazur 

. . FUNDACJA 
im. Wincentego i Franciszka Lesslów 

Z-CA PREZESA ZAUĄDU 
TC0/4ulA.-fha~ 
Joanna Elżbit!t« Mazur 

Data .P-J..:.9.~ J.:0.2.9..r.: . 

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

FUNDACJA 
im. Wincentego I Franciszka Less/ów 
24-100 Puławy, ul. Środkowa 4 
NIP 716-281-77-81, Regon 363008492 

Tel. 604 485 761 


