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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 Grupa Rekonstrukcji Historycznej GRYF , Forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestrowe, Numer Krs: 0000678501, Kod pocztowy: 75-452, Poczta: Koszalin, Miejscowość:
Koszalin, Ulica: Jana Pawła II , Numer posesji: 1c, Numer lokalu: 16, Województwo:
zachodniopomorskie, Powiat: Koszalin, Gmina:m. Koszalin, Strona www: facebook.pl/sgrhgryf,
Adres e-mail: stg44@interia.pl, Numer telefonu: 500090571,
 
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)

Marcin Maślanka
 
Adres e-mail: stg44@interia.pl Telefon: 500090571

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Dziewczyny z Powstania Warszawskiego w Koszalinie - film
historyczno-edukacyjny

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

27.09.2020 Data
zakończenia

24.12.2020

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

Projekt zakłada zrealizowanie ok 40 minutowego fabularyzowanego filmu historycznego
opowiadającą historię obecności w naszym mieście i regionie w 1944 i 1945 w Koszalinie grupy
sanitariuszek, łączniczek z Powstania Warszawskiego wziętych do niewoli przez Niemców i tu
więzionych, zmuszanych do pracy przymusowej. W niewoli w Koszalinie dotrwali do zajęcia miasta
przez Sowietów w marcu 1945. Byli pierwszą grupą Polaków w niemieckim mieście Koslin , które
dwa miesiące później stało się polskim Koszalinem. Bardzo możliwe, że jako pierwsze w naszym
mieście zawiesiły polską flagę. Jest to historia mało znana, odkryta przez nasze Stowarzyszenie
przypadkowo, dzięki tablicy pamiątkowej z lat 80tych XX w. zawieszonej w jednym z kościołów. Film
ma pokazać poświęcenie kobiet w czasie powstania warszawskiego, ich trudną heroiczną służbę i
walkę. Chcemy pokazać, że Powstanie Warszawskie to nie tylko najbardziej znane bataliony
powstańcze, czy heroizm
żołnierzy na barykadach ale również wielka praca i walka kobiet pełniących służbę łączniczek,
sanitariuszek, kucharek, amunicyjnych, zajmujących się transportem rannych itp. Chcemy pokazać,
że zakończenie powstania to nie był koniec ich gehenny i trudów. Wątek ten jest bardzo mało znany
w naszym mieście, odkrywaliśmy go dzięki relacjom pierwszych koszalinian. Chcemy by powstał o
tym film edukacyjny. Uważamy, że powinien być on przedstawiony koszalińskiej młodzieży, by
swoim przykładem być dawać wzorzec wartości i działania. . Plan zakłada realizację filmu przez
ok.20 dni zdjęciowych, ok. 100 godzin na planie filmowym w okresie od października do listopada
2020r. a następnie prace montażowe i postprodukcja w okresie w listopadzie 2020 i premiera w
grudniu 2020 . W filmie udział wezmą członkowie Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej
GRYF oraz innych Stowarzyszeń rekonstrukcyjnych z tereny Koszalina. Planuje się udział ok 40
rekonstruktorów, wykorzystanie militarnego sprzętu historycznego, pirotechniki wojskowej.
Miejscem realizacji zdjęć będzie Koszalin, oraz Powiat Koszaliński, Premiera pokazy na terenie
Koszalina powiatu koszalińskiego, białogardzkiego, kołobrzeskiego Promocja filmu w mediach
lokalnych ( radio, prasa, telewizja, media społecznościowe ), współpraca z organizacji
kombatanckimi przy zapraszaniu gości i organizacji premiery. Przewidujemy ścisłą współpracę z
zaprzyjaźnionymi dziennikarzami z Telewizji Polskiej Szczecin, Telewizji MAX, Polskiego Radia
Koszalin, Głosu Koszalińskiego, Gościa Niedzielnego, Radia Eska, Radia Plus, lokalnych portali
internetowych. Promocja będzie polegała na wywiadach, prezentacji zwiastunów filmów. W czasie
licznych lekcji historii ożywionej jakie realizują w szkołach miasta i regionu członkowie naszego
Stowarzyszenia nauczyciele wielokrotnie słyszą od uczniów i nauczycieli o potrzebie i chęci
stworzenia serii filmów dokumentalnych o historii Koszalina i regionu. Uczniowie i nauczyciele z
chęcią oglądają takie produkcje jako dodatkowe materiały historyczne na lekcjach. Stworzone przez
nas do tej pory produkcje cieszą się bardzo dużą
popularnością wśród mieszkańców miasta i regionu. Były również pokazywane winnych regionach
Polski, a także zagranicą np. w Wilnie, Berlinie, Londynie czy nawet Sydney. Osoby, stykające się z
naszym Stowarzyszeniem są zainteresowane tym by obejrzeć kolejne produkcje związane z historią
naszego miasta i jego bohaterów. z badań sondażowych które wykonaliśmy sami, wynika że w
każdej miejscowości regionu zainteresowanych historią w formie filmowej jest ok. 30 %
mieszkańców dorosłych i ok 70% młodzieży w szkołach. Żyjący jeszcze w naszym regionie
kombatanci Armii Krajowej, bardzozo często w czasie spotkań z nami,opowiadają nam oni swoje
historie, nie chcą by te ich wspomnienia odeszły wraz z nimi. Chcą przekazać swój testament
młodemu pokoleniu. Zdają sobie jednak sprawy z bariery pokoleniowej i potrzeby przekazania ich
historii w nowoczesny sposób. Stąd są bardzo otwarci na proponowaną przez nas formę filmową.
Czują potrzebę przed końcem życia pokazania swoich dokonań i wskazania wzorców dla młodego
pokolenia na następne lata. Chcą opowiedzieć o swoich wyborach, przyjaźniach, miłości i
wartościach wyższych; patriotyźmie, który powodował że podejmowali się walki i działania dla
Ojczyzny. Pokazanie lokalnych bohaterów ma znaczenie gdy jest silna potrzeba budowania więzi
społecznych, wyboru autorytetów, drogi
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życiowej i powołania. Przykład weteranów II wojny światowej jest tutaj niezwykle cenny do
budowania wyżej wymienionych postaw. Jednocześnie z punktu widzenia Koszalina i Pomorza
Środkowego jako "ziemodzyskanych" gdzie od czasu wojny do chwili obecnej nie udało się jeszcze
zbudować trwałych zintegrowanych więzi społecznych, potrzebne bardzo jest spoiwo, fundament,
lokalni bohaterowie, pokazanie lokalnych historii, które spowodują, że obecne i przyszłe pokolenia
poczują się wreszcie "u siebie", odpowiedzialni za swoje Małe Ojczyzny. Film w pierwszej kolejności
trafi do lokalnych szkół w Koszalinie i na Pomorzu Środkowym, będzie pokazywany harcerzom tak
by zbudować więzi międzypokoleniowe z kombatantami i zachęcić ich do służby na ich rzecz.
Projekt ma również znaczenie w kontekście obchodów 75 lecia Akcji Burza i Powstania
Warszawskiego. Realizacja projektu pozwoli poznać świadków walk o Warszawę w 1944r i ich
skomplikowane
trudne losy powojenne, represje jakie ich spotkały. Warto podkreślić że nasze dzieci i młodzież z
Koszalina i Pomorza Środkowego uczą się i "dostają" bohaterów z wymiaru krajowego, walczącego o
wielkie sprawy zazwyczaj w skali krajowej, a chodzi o to by pokazać lokalnych bohaterów, którzy być
może przechodzą ulicami ich miast, często schorowani i już bardzo sędziwi, ale którzy kiedyś,w
młodości robili rzeczy wielkie, byli świadkami i uczestnikami wielkich wydarzeń. Szacujemy że film
który powstanie z dotacji dotrze do ok. 2000 osób za pomocą internetową z całej Polski w 2020, w
kolejnych latach ta liczba się znacznie zwiększy. Liczby te szacujemy na podstawie oglądalności
wcześniejszych naszych produkcji od 2020r. – będzie on dostępny publicznie w internecie na
serwisie youtube. Filmy będą rozsyłane do wszystkich szkół w mieście Koszalin - 25, do nauczycieli
historii, z którymi mamy już nawiązany kontakt z poprzednich projektów i do szkół w regionie
koszalińskim oraz do tych którzy do nas się zgłoszą i wyrażą chęć otrzymania filmu lub
zorganizowania projekcji. Z poprzednich projektów szacujemy że będzie to łącznie ok 4000 dzieci i
młodzieży. Dodatkowo będzie
rozesłany na uczelnie wyższe do szkół w regionie, instytucji publicznych, Muzeum Armii Krajowej w
Krakowie, Muzeum II Wojny Światowej - ilość instytucji 20. Dodatkowym beneficjentem pośrednim,
który zapozna się z rezultatem finalnym będą mieszkańcy Koszalina i Pomorza którzy obejrzą film na
pokazach specjalnych, liczbę na podstawie wcześniejszych doświadczeń oceniamy na ok. 1000 osób
Uczestnikami- realizatorami projektu w sensie wykonawczym będą rekonstruktorzy – wolontariusze
naszego Stowarzyszenia i zaprzyjaźnionych organizacji - łącznie ok 50 osób, posiadających
odpowiednie doświadczenie rekonstruktorskie, mundurowe, ale również teatralne - doświadczenie
we wcześniejszych projektach filmowo-teatralnych Uczestnikami w sensie wykonawczym będzie
również ekipa filmowa ze Studia Filmowego JART z Koszalina - 5 osoby. Szefem ekipy jest również
historyk Arkadiusz Pater. Posiada w swoich zasobach sprzęt filmowy pozwalający na profesjonalne
zrealizowanie projektu. Studio JART realizowało z nami wcześniejsze projekty filmowe, stąd
uważamy że jest to najlepsza ekipa do realizacji zadania tak by było ono zgodne historycznie,
profesjonalnie opracowane pod względem filmowym, a sceny militarne były dobrze odwzorowane.
Uczestnikami beneficjentami będą również kombatanci - bohaterowie filmów - członkowie
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Związku Inwalidów Wojennych - 15 osób, których
zaprosimy na premierę pokazy specjalne, oraz rekomendację filmu dla swojego środowiska.
Planujemy też dotrzeć z filmem do żołnierzy Wojska Polskiego . Ryzyko przy realizacji zadania
oceniamy jako minimalne. Mogą wystąpić jednak zdarzenia, które utrudnią realizację projektu;
może to być nawrót jesienno-zimowy epidemii SARS CoV2, co za tym idzie zaostrzenie reżimów
sanitarnych i zamknięcie szkół oraz organizacji pokazów. Planujemy wtedy przeniesienie premiery
do internetu, rozsyłanie filmu do szkół i uczniów za pomocą mail, internetu, platform edukacyjnych.
Natomiast nie zagrozi to realizacji rezultatów projektu

Miejsce realizacji

Koszalin i inne miejscowości Pomorza Zachodniego
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Trwałym rezultatem będzie stworzenie
filmu historycznego, upamiętniającego
obecność w naszym
mieście łączniczek i sanitariuszek z
Powstania Warszawskiego w okresie
wojennym i tuż powojennym Film o
długości ok 40 minut będzie wydany
na ok. 1000 płytach DVD co jest
również trwałym efektem

Film o długości ok 40 minut
będzie wydany na ok. 1000
płytach DVD co jest również
trwałym efektem

Faktura za nagranie filmu,
faktura za tłoczenie filmu na
płytach dvd, lista organizacji,
szkół, osób i organizacji
obdarowanych za darmo
płytami

Przekażemy mieszkańcom Koszalina,
dzieciom i młodzieży
mało znane wątki historyczne -
poprzez organizację pokazów
specjalnych, premiery dla
zaproszonych gości, rozesłanie filmu
do 25 szkół i spotkania w szkołach
pokazujące film mówiące o kulisach
jego powstawania

Rozesłanie filmu do szkoł –
25 szkół, 3 pokazy specjalne
dla
mieszkańców Koszalina i 1
dla powiatu koszalińskiego

Lista szkół do których trafią
płyty.
rozmowy po projekcji, listy
obecności artykuły prasowe

Zintegrowanie społeczności Koszalina
wokół postaci
kombatantów Armii Krajowej z
Koszalin i postaci historycznych
przedstawionych w filmie

100 osób na pokazach w
szkołach i
projekcjach specjalnych

mierzalny poprzez
zorganizowane 2 spotkania z
kombatantami Armii
Krajowej i projekcje filmowe

Rozesłanie filmu do instytucji
historycznych i wojskowych
filmów dokumentalnych przysłuży się
promocji bohaterek
filmu w środowisku zewnętrznym

5 muzeów tematycznych 5
jednostek wojskowych WP z
regionu

Lista jednostek i muzeów do
których będą wysłane film

W grudniu 2020 film będzie
udostępniony otwarcie w
internecie, tak by każdy mógł go
zobaczyć. Będzie rozsyłany do
środowisk polonijnych za granicą
oraz do szkół w całej Polsce, do
jednostek wojskowych i szkół średnich
o profilu wojskowym

2000 widzów na serwisie
YouTube do końca roku
2020.

Udostępnienie filmu w
serwisie Youtube, na forum
publicznym dostępne dla
wszystkich, reklama
w internecie i na facebooku,
reklama w mediach, licznik
odwiedzin filmu

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

Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej GRYF stanowi 20 osób z terenu Koszalina i
województwa zachodniopomorskiego.Główna działalność to historyczna, kolekcjonerska,
rekonstrukcja historyczna, pomoc kombatantom, edukacja historyczna dzieci i młodzieży. Pomoc
materialna dla żołnierzy i weteranów Armii Krajowej, Zajmujemy się promocją historii, w tym
szczególnie promocją historii regionu Pomorza Środkowego, Armii Krajowej, Podziemia
Niepodległościowego. Prowadzimy działania edukacyjne, pomoc dla kombatantów, organizujemy
imprezy historyczne. Kolekcjonujemy mundury i militaria, które następnie pokazujemy uczniom,
społeczności lokalnej. Swoją działalność kierujemy do mieszkańców Pomorza Środkowego.
Adresatem jest w dużej mierze młodzież szkolna, ale również starsi mieszkańcy regionu.
Realizujemy filmy historyczne, opowiadające historie mieszkających w naszym regionie żołnierzy AK.
W 2018 r. Stowarzyszenie dostało nagrodę Prezydenta Miasta Koszalina dla najlepszej debiutującej
organizacji NGO
w 2019r. Stowarzyszenie dostało nagrodę MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO dla NAJLEPSZEGO NGOWWOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM ZA
NAJLEPSZY PROJEKT SPOŁECZNY.
W 2020r. otrzymaliśmy również LAUR MADE IN KOSZALIN ZA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KULTURY.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej GRYF zrealizowało do tej pory 5 filmów
historycznych o bohaterach Armii Krajowej. Filmy są pokazywane na festiwalach ogólnopolskich i na
pokazach specjalnych w Polsce, Europie a nawet w Ameryce i Australii. Były wielokrotnie
emitowane przez TV Republika. SGRH GRYF posiada do realizacji zadania 15 członków posiadających
umundurowanie z okresu II wojny światowej, wyposażenie, oraz doświadczenie w rekonstrukcjach
historycznych i grze w filmach historycznych. Szczególnie dokładnie mamy skompletowane
umundurowanie i uzbrojeni powstańców warszawskich i partyzantów AK oraz żołnierzy US Army.
Dodatkowo posiadamy wsparcie 50 kolegów z innych grup rekonstrukcyjnych z terenu Pomorza
Członkowie stowarzyszeń wykonują swoją pracę nieodpłatnie, są wolontariuszami. Jesteśmy po
rozmowach z właścicielami pojazdów historycznych, które zostaną udostępnione do filmu. Tytuły
filmów „Rybka – Bohater Dwóch Powstań” , „Żbik – Powstaniec z Żoliborza”, „Koszalin 1946r”,
„Żołnierze z Westerplatte w Koszalinie” „Żelazny – Legenda Wileńskiej Partyzantki”. Wszystkie filmy
są dostępne w serwisie youtube.pl

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Marcin Maślanka - koordynator projektu, prezes Stowarzyszenia, twórca scenariuszy, będzie
odpowiedzialny za prowadzenie całego projektu, rozmowy ze wszystkimi partnerami, realizatorami,
nagrywanie wywiadów, koordynację i reżyserię scen na planie zdjęciowym, następnie wytyczne do
montażu, postprodukcji i konstrukcji filmów, organizowanie premier i pokazów. Posiada
wykształcenie yższe - politologia - zarządzanie i administracja oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.
Wcześniej w latach 2017-2020 zrealizował wraz ze Stowarzyszeniem już 7 filmów i 2 teledyski
muzyczne - pełniąc takie same obowiązki. Jest lokalnym badaczem historii i opiekunem środowiska
kombatanckiego.
15 - rekonstruktorów członków Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej GRYF - posiadają
pełne umundurowanie i uzbrojenie z okresu II wojny światowej z tematyki partyzantki Armii
Krajowej. Posiadają doświadczenie w rekonstrukcjach historycznych oraz w grze filmowej - 7 filmów
historycznych zrealizowanych w latach 2017-2020
25 - rekonstruktorów z zaprzyjaźnionych grup rekonstrukcyjnych posiadających wyposażenie i



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 3c5b-b7ed-9537

umundurowanie historyczne różnych armii z okresu II wojny światowej oraz wcześniejsze
doświadczenie w realizacjach filmowych we współpracy z naszym Stowarzyszeniem i innymi
podmiotami
Studio Filmowe JART - realizator zdjęć i montażu oraz postprodukcji filmowej. Szefem ekipy jest
Arkadiusz Pater - filmowiec ale jednocześnie i historyk co jest niezwykle ważne przy filmowaniu
scen militarnych zwracaniu uwagi na detale i elementy istotne z punktu widzenia historycznego. W
zasobach technicznych Studia JART są profesjonalne kamery filmowe do tego kamery gopro, drony i
nagłośnienie filmowe. W ekipie studia filmowego jest dźwiękowiec, nagłośnieniowiec, operator
drona, Nasze Stowarzyszenie dotychczas zrealizowało wspólnie ze Studiem JART cztery filmy
historyczne.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Produkcja filmu; nagłośnienie
oświetlenie, filmowanie kamerami
stacjonarnymi, filmowanie dronami

15000,0    

2. Montowanie i postprodukcja 7000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 22000,0 10000,0 12000,0

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

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

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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