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ZALACZNIK 1
Opis zadania

1.Nazwazadania:IIIRajd Grudzien- ZbuntowaneMiasto 1970
2. Miejsce wykonywania zadania:

Baza: Szkoly Salezjanskie, ul. Ku Sloncu 124, 71-080 Szczecin
saleklasowe- nocleguczestnikówi zapleczebiurowe;
toalety, stolówka,
salagimnastyczna- kominki, zajecia sportowe,
boisko - apel rozpoczynajacy,
sprzet komputerowy i multimedialny
Trasa: Miasto Szczecin

3. Cel zadania:
Celem III Rajdu Grudzien jest edukacja dzieci i mlodziezy oraz promocja miasta Szczecin.
Szczególowe cele to:
EDUKACYJNE:
- zainteresowanie uczestników historia Szczecina poprzez aktywne dzialanie,
- rozszerzenie wiedzy o historii miasta wsród mieszkanców Szczecina,
-przedstawianie znaczenia aktywnosci spolecznej oraz wdrozenie w nia uczestników,
-wyrabianie umiejetnosci pracy w grupie rówiesniczej u uczestników,
PROMOCYJNE:
-rozbudzenie i wzmacnianie poczucia lokalnej wspólnoty mieszkanców Szczecina,
-promocjamiastai regionu,wsróduczestnikówspozaSzczecina.

4. Szczególowy opis zadania:
Charakter zadania: III Rajd Grudzien jest impreza cykliczna realizowana w oparciu o róznego
rodzaju metody aktywizujace - gry, rekonstrukcje wydarzen i happeningi. Aktywnosc
uczestników wspieranajest poprzez element rywalizacji i atrakcyjnosc nagród.
Odbiorca dzialan: Rajd skierowany jest do dzieci i mlodziezy ze szkól podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze Szczecina i regionu oraz innych czesci Polski -
lacznie dla 200 osób.

5. Harmonogram planowanych dzialan:

Czas Nazwa Opis Materialy Osoba odpowiedzialna
Czwartek 16.12.2010
16.00 Meldowanie w Jednostki beda meldowac SIe w Materialy Pwd. Anna Wardynska

bazie oraz bazie, zdajac listy uczestników, biurowe
kolacja druga czesc wplat oraz swiadectwa

ubezpieczenia. Jednostki
zameldowane we wlasnym zakresie
beda zasiadac do kolacii.

18.00 Kominek Zintegrowanie uczestników oraz Phm Jarek Zamorski

rozpoczynajacy wprowadzenie w tematyke Rajdu.
Gaweda komendanta

20.00 Gra nocna Nocne zwiedzanie cmentarza, Materialy Phm Jarek Zamorski
poprzez zadania dotyczace biurowe
znajdujacych sie na nim ciekawych
mIeJsc oraz pomników, przede
wszystkim kwatery ofiar Grudnia
'70

22.00 Przygotowanie Powrót z gry, toaleta wieczorna.
do snu

22.30 Cisza nocna Spokojny sen uczestników Pwd Jakub Borkowski
pilnowany przez oboznych. Phm Monika Blaszyk
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Piatek 17.12.2010
7.30 Pobudka Pobudka, poranna toaleta oraz Pwd Jakub Borkowski

sniadanie w ramach jednostek, Phm Monika Blaszyk
zarzadzane przez oboznych

9.00 Gry miejskie Rozdane zostana koperty z Bilety Pwd Anna Wardynska
zadaniami oraz wytlumaczone komunikacji Phm Jarek Zamorski
zasady gry. Uczestnicy beda miejskiej,
musieli dotrzec w rejon starego materialy
miasta i centrum i wykonac tam biurowe,
szereg zadan dotyczacych plany miasta
ciekawych, a czesto nieznanych
nawet przez mieszkanców
Szczecina, obiektów. Dodatkowo,
dostana zdjecia szczególów
architektonicznych, które powinni
spróbowac odnalezc na trasie.

Czescia gry bedzie równiez konkurs
na najciekawsza interpretacje rzezb
stojacych w alei Jana Pawla II.
Obowiazkowym punktem bedzie
obecnosc na otwarciu wystawy IPN
nt. Grudnia 70 w tzw. "Alei
Kwiatowej" .

14.00 Obiad Obiad w Gimnazjum nr 8 Wyzywienie Pwd Anna Wardynska
15.00 Rekonstrukcja Uczestnicy wezma czynny udzial w Stroje i sprzet Phm Zbigniew Studnic

historyczna rekonstrukcj i historycznej oraz Pwd Szymon Zamorski
uroczystosci obchodów rOCZnIcy
Grudnia 70, organizowanej przez
Urzad Marszalkowski.

17.00 Powrót na baze Jednostki we wlasnym zakresie Pwd Jakub Borkowski
oraz kolacja wracaja na baze i jedza tam kolacje. Phm Monika Blaszyk

19.00 Kominek "Od kontestacji i buntu w systemie Prezentacja Phm Jarek Zamorski

totalitarnym do aktywnosci multimedialna

spoleczenstwie demokratycznym"
20.00 Gra nocna Patrole otrzymaja za zadanie Materialy Phm Jarek Zamorski

namalowanie na chodnikach, w biurowe,
okreslonych punktach miasta szablony,
napisów dotyczacych pamIeCI o farba, plany
Grudniu '70. Wygrywa patrol, który miasta,
namaluje ich najwiecej w danym
czaSIe.

22.30 Przygotowanie Powrót z gry, toaleta wieczorna.
do snu

23.00 Cisza nocna Spokojny sen uczestników Pwd Jakub Borkowski

pilnowany przez oboznych. Phm Monika Blaszyk
Sobota 18.12.2010
7.30 Pobudka Pobudka, poranna toaleta oraz Pwd Jakub Borkowski

sniadanie w ramach jednostek, PhmMonikaBlaszyk
zarzadzane przez oboznych

9.00 Gra historyczna Gra "Opór. Spoleczenstwo polskie Materialy Pwd Jakub Borkowski
wobec rezimu komunistycznego"- gra biurowe Zofia Fenrych (IPN)
symulacyjna na podstawie tekstów
zródlowych i materialów
pomocniczych uczestnicy wcielaja sie
w kilka grup polskiego spoleczenstwa
próbujacych przeciwstawic sie
rezimowi komunistycznemu, w czym
przeszkadza im Sluzba Bezpieczenstwa

14.00 Obiad Obiad w Szkolach Salezjanskich Wyzywienie Phm Jarek Zamorski



6. Zakladane rezultaty realizacji zadania:
- W III Rajdzie Grudzien wezmie udzial 200 mlodych osób, które w sposób aktywny zapoznaja
sie z historia Szczecina. Zastosowana forma w znaczacy sposób wplywa na osiagniecie celów
edukacyjnych i promocyjnych przedstawionych wyzej oraz ich trwalosc.
- Czlonkowie Zwiazku Harcerstwa Rzeczypospolitej otrzymaja pamiatkowa plakietke z logo
Miasta Szczecin, która nosic beda na mundurach organizacyjnych.
- Wsród mieszkanców Szczecina rozdanych zostanie 1000szt. ulotek informujacych o
wydarzeniach Grudnia 1970r.

15.00 Gra historyczna Gra" Republika Szczecinska" - gra Materialy Pwd Jakub Borkowski
symulacyjna. Uczestnicy gry sa biurowe Zofia Fenrych (IPN)
szczecinskimi robotnikami.. .

strajk swoichorganIZUjacymI w
zakladach pracy. Ich celem jest. .

Ogólnomiejskiegozorgamzowame
Komitetu Strajkowego (OKS)
poprzez ustalenie wspólnej Listy
Postulatów.

18.30 Powrót na baze Jednostki we wlasnym zakresie Pwd Jakub Borkowski
oraz kolacja wracaja na baze i jedza tam kolacje. Phm Monika Blaszyk

19.30 Kominek "Historie tworza ludzie" - Phm Jarek Zamorski
konczacy podsumowanie rajdu

21.00 Zajecia Zajecia w grupach na Sali Sprzet Pwd Szymon Zamorski
sportowe sportowej Szkoly Salezjanskie sportowy

22.30 Przygotowanie Powrót, toaleta wieczorna. Pwd Jakub Borkowski
do snu Phm Monika Blaszyk

23.00 Cisza nocna Spokojny sen uczestników Pwd Jakub Borkowski
pilnowany przez oboznych. Phm Monika Blaszyk

Niedziela 19.12.2010
7.00 Pobudka Pobudka, poranna toaleta oraz Pwd Jakub Borkowski

sniadanie w ramach jednostek, Phm Monika Blaszyk
zarzadzane przez oboznych

8.00 Msza Swieta Uczestnictwo we Mszy Swietej w Phm Jarek Zamorski
kaplicyprzy SzkolachSalezjanskich

9.00 Apel PodsumowanieRajdu oraz przyznanie Nagrody, Phm Jarek Zamorski
sztandaru Szczecinskiemu Szczepowi dyplomy,
ZHR"Watra"- organizatorowiRajdu materialy

biurowe
10.00 Zakonczenie Jednostki, które maja pOCiag w Pwd Jakub Borkowski

rajdu okolicach11.00jada na dworzec,reszta Phm Monika Blaszyk
sprzataszkole.
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ZALACZNIK 2
Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji oraz przewidywane zródla finansowania
zadania

1. Calkowity koszt zadania: 13 200zl (slownie: Trzynascie tysiecy dwiescie zlotych 00/100)
2. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów

3. Uwagi mogace miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:
- W realizacji III Rajdu Grudzien wspieraja organizatorów Szkoly Salezjanskie, które
nieodplatnie przekazaly pomieszczenia na nocleg uczestników oraz pomieszczenia biurowe,
sale sportowe oraz sprzet komputerowy i multimedialny (wartosc ok. 4000zl).
- Uczestnicy przyjezdzaja na wlasny koszt, we wlasnym zakresie przygotowuja sniadania i
kolacje, dokonuja wplaty pokrywajacej 60% nagród (pozycja 2 kosztorysu) oraz materialy
biurowe i transport samochodowy (pozycja 4 i 5 kosztorysu).
- Glówny organizator- Szczecinski Szczep Zwiazku Harcerstwa Rzeczypospolitej "Watra"
zapewnia kadre rajdu i opiekunów grup.
- Oddzialowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Szczecinie zapewnilo pomoc merytoryczna w
opracowaniu rajdu oraz skierowalo jedna osobe do pomocy w jego przeprowadzeniu oraz 1000
ulotek informujacych o wydarzeniach Grudnia 1970r.

Rodzaj kosztów Koszt Z tego z Z tego z finansowych
Lp. (koszty calkowity wnioskowanej srodków wlasnych,

merytoryczne i (w zl) dotacji (w zl) srodków z innych
administracyjne o zródel oraz wplat i
ZWIazanez 0 .;s

oplat adresatów...... C/)
C/) o

realizacja zadania) o .§ .- (w zl)*S""O 0
0 .......,

.@"'......., N-C,) N
-C/) C/) ""O

o-
Wyzywienie 200 12 Szt. 4800 zl 4800 zl Ozl
(obiad) x2

Nagrody 1 5000 KpI 5000 zl 2000 zl 3000 zl

Materialy 200 12 szt 2400 zl 2400 zl Ozl
promocyjne
(plakietki)
Materialy biurowe 1 500 kpI 500 zl Ozl 500 zl

Transport 1 500 usl 500 zl Ozl 500 zl
samochodem uga
osobowym i
ciezarowym do 3,5
t.

13200 zl 9200 zl 4000 zl
S
0......

-o
OJ)
O



4. Przewidywane zródla finansowania zadania:

r--
3. Rzeczowy !np. lokal, sprzet, materialy! oraz osobowy !np. wolontariusze! wklad wlasny w

realizacje zadania z orientacyjna wycena.

Wklad rzeczowY:
Pomieszczenia na nocleg - 3000 zl
Pomieszczenia biurowe i sportowe oraz sprzet komputerowy i multimedialny - 1000 zl
Wyzywienie (udzial uczestników) - 3600 zl
Ulotki o Grudniu'70 - 100 zl
Wklad osobowv:
Wolontariat - 3000 zl
RAZEM: 10 700 ZL

0"--'"

Zródlo finansowania zl %

Wnioskowana kwota dotacji
9 200 zl 70%

Finansowe srodki wlasne, srodki z innych zródel oraz wplaty i
oplaty adresatów* 4 000 zl 30%

/z tego wplaty i oplaty adresatów zadania 4000 zl!

Ogólem 13 200 zl 100%
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ZALACZNIK 3
Partnerzy oraz zasoby kadrowe przewidziane do wykonania zadania

1. Partnerzy bioracy udzial w realizacji zadania /ze szczególnym uwzglednieniem administracji
publicznej/.
PrezydentMiastaSzczecin- patronat
Oddzialowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamieci Narodowej Oddzial Szczecin-
wspólorganizator
StowarzyszenieForumGryf- patronat,wspólpraca
SzkolySalezjanskieSzczecin- uzyczenie pomieszczen

2. Zasoby kadrowe - przewidywanedo wykorzystaniaprzy realizacji zadania /informacje o
kwalifikacjach osób, które beda zatrudnione przy realizacji zadan oraz o kwalifikacjach
wolontariuszy/.

Wolontariat:
Kadra rajdu - 7 osób (instruktorzy ZHR):
phm. Jaroslaw Zamorski - komendant rajdu, pomyslodawca projektu i komendant dwóch
poprzednich edycji, posiada wieloletnie doswiadczenie w pracy z dziecmi i mlodzieza, posiada
uprawnienie kierownika placówek wypoczynku,
phm. Pawel Szulerecki - kwatermistrz rajdu, zawodowy ksiegowy
phm. Zbigniew Studnic - instruktor harcerski, czlonek grup rekonstrukcyjnych
phm. Monika Blaszyk - instruktor harcerski, zawodowo zajmuje sie projektami unijnymi
pwd. Anna Wardynska - instruktor harcerski
pwd. Szymon Zamorski - instruktor harcerski
pwd. Jakub Borkowski - instruktor harcerski
Opiekunowie grup - 13 osób (instruktorzy ZHR, osoby pelnoletnie)
W ramach obowiazków sluzbowych:
Kadra rajdu - 1 osoba ( OBEP IPN)
Rzecznik prasowy -1 osoba (Forum Gryf)

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które z
tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna/.

We wspólpracy z partnerami okreslonymi w punkcie 1 organizowano w roku 2008 i 2009 dwie
wczesniejsze edycje Rajdu Grudzien. Od wielu lat organizujemy wypoczynek letni dzieci i
mlodziezy, w 2010r. we wspólpracy z Urzedem Miasta Szczecin.



ZALACZNIK 4
Dane na temat organizacji pozarzadowej

1. Pelna nazwa: ZWIAZEKHARCERSTWARZECZYPOSPOLITEJ-
OKREG PÓLNOCNO-ZACHODNI

2. Formaprawna STOWARZYSZENIE- ORGANIZACJA POZYTKU PUBLICZNEGO
3. Numer w Krajowym Rejestrze Sadowym 0000057720
4. Data wpisu, rejestracji lub utworzenia

06.11.2001 (data rejestracji w KRS)
20.09.2004 r. (data rejestracji jako organizacja pozytku publicznego)
NIP 525-15-72-446 (NIP Okregu 852-245-55-19) REGON 006218591

5. Dokladny adres:
Naczelnictwo ZHR, ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
Okreg Pólnocno-Zachodni ZHR, ul. Jagielly 15, Szczecin

6. Nazwa banku ALIOR BANK
Numer rachunku 7224900005000045307913 2841

7. Nazwiska i imiona osób upowaznionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania
publicznego:
Oswiadczenia woli za Zwiazek skladaja:
dwaj czlonkowie Naczelnictwa, w tym Przewodniczacy lub Skarbnik Zwiazku,
- pelnomocnicy- w zakresieokreslonymw pelnomocnictwieudzielonymw formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Osoby wchodzace w sklad Naczelnictwa ZHR (zgodnie z KRS z dnia 26.05.2010) w
momencie wystawienia pelnomocnictw to m.in.:
SkarbnikZHR- hm. Anna Zagrajek
NaczelniczkaHarcerekZHR- hm. Maria Brzeska-Deli,
którzy do skladania oswiadczen woli za Okreg Pólnocno-Zachodni wraz z udzielaniem
dalszych pelnomocnictw upowaznili:
PrzewodniczacegoZarzaduOkregu- phm. Jacka Kowalskiego
Skarbnika Zarzadu Okregu - phm. Pawla Szulereckiego,
którzy z kolei upowaznili m.in. phm. Rafala Raka do reprezentowania Okregu wspólnie z
Przewodniczacym lub Skarbnikiem Zarzadu

r---

8. Nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezposrednio wykonujacej zadanie, o którym
mowa w ofercie:
ZHR Okreg Pólnocno-Zachodni
ul. Jagielly 15
70-260 Szczecin

9. Osoba upowazniona do skladania wyjasnien i uzupelnien dotyczacych oferty (imie i nazwisko
oraz nr telefonu kontaktowego) Jaroslaw Zamorski 607-43-80-34.

10. Przedmiot dzialalnosci statutowej:
a) dzialalnosc statutowa nieodplatna
- prowadzenie indywidualnej i zbiorowej pracy wychowawczej wsród swoich czlonków
metoda harcerska,
- organizowanie dzialan spolecznych obejmujacych w szczególnosci podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielegnowanie polskosci oraz rozwój swiadomosci narodowej, obywatelskiej i
kulturowej,
- organizowanie czlonków Zwiazku w jednostkach organizacyjnych na zasadach okreslonych
w statucie,
- ksztalcenie czlonków Zwiazku,
- organizowanie dzialan spolecznych pozwalajacych na realizacje i popularyzacje zadan
Zwiazku,



- publiczne wyrazanie opinii o zywotnych sprawach spolecznych, szczególnie dotyczacych
wychowania,
- rozwijanie kontaktów z organizacjami, których cele nie sprzeciwiaja sie celom Zwiazku, w
szczególnosci z organizacjami skautowymi i harcerskimi w Polsce, z organizacjami
skautowymi na swiecie oraz polskim harcerstwem poza granicami kraju,
- pomoc harcerstwu polskiemu poza granicami kraju,
- podejmowanie innych, inspirowanych przez czlonków Zwiazku, zgodnych ze statutem,
dzialan o walorach wychowawczych
b) dzialalnosc statutowa odplatna
- prowadzenie dzialalnosci informacyjnej oraz wydawniczej
- tworzenie placówek wychowawczych i szkoleniowych.
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Prezydent Miasta SJczecin
Piotr Krzystek
pl. Armii Krajowej 1,70-456 Sz!:zedn
tel. +489142 4S 204, fax +48~!1 4245855

prezydent@um.sz,zecin,pl . Vlww,sz<zecin,eu

Szczecin, 10.09.2010 r.

Pan
phm. Jaroslaw Zamorski HR
komendant III Rajdu Grudzien

Z ogromna przyjemnosGia obejmuje honorowym Patronatem Prezydenta Miasta

Szczecin wydarzenie pn. "III Rajd Grudzien - Zb,untowaneMiasto 1970",któreodbedziesie

w dniach 16 -19 grudnia 2010 r. w Szczecinie.

Przedsiewziecie jest cenna spoleczno - edukacyjna inicjatywa, która w pelni

zasluguje na poparcie. Wazne jest, aby pokolenie mlodych Szczecinian wychowywalo sie

w poczuciu wiezi z miejscem urodzenia czy zamieszkania, z jego lokalna historia

i tradycjami. Organizowany "III Rajd Grudzien - Zbuntowane Miasto 1970", to wydarzenie,

dzieki któremu mówi sie o przoszlosci i terazniejszosci naszego miasta. Aktywizuje oraz

integruje mlodziez, ksztaltuje swiadomosc, umacnia poczucie jednosci i narodowego

patriotyzmu, a takze zacheca do zglebiania wiedzy i poznawania historii Szczecina.

Organizatorom zycze sukcesu w realizacji zamierzonych dzialan oraz satysfakcji

i zadowolenia z pracy zawodowej, prowadzonej z takim pozytkiem dla lokalnej spolecznosci.

tK.,,,
~,~
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Instytut Pamieci Narodowej

- Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Oddzialowe Biuro Edukacji Publicznej w Szczecinie

ul. Piotra Skargi 14; 71-422 Szczecin

Pismo z dnia Znak
... ...............

Nasz znak
BESz- 621-4/1 O

Data
27.10.2010 r.

S~ ~ ~( " ~ .. :t;2 :.? -
Oddzialowe Biuro Edukacji Publicznej Instytut Pamieci Narodowej - KSZpNP

w Szczecinie informuje, ze od trzech lat wspólpracuje ze Szczecinskim Szczepem "Watra" Zwiazku

Harcerstwa Rzeczypospolitej. Juz trzeci raz wspólorganizujemy "Rajd Grudzien '70 - Zbuntowane

Miasto", poswiecony istotnym i ciekawym wydarzeniom historycznym, jakie mialy miejsce

w Szczecinie (poza Grudniem '70, harcerze mieli okazje poznac historie poczatków polskosci

w Szczeciniew 1945roku - Rajd 2009). W przedsiewzieciubraly udzial druzyny harcerskieze

Szczecina oraz Koszalina, Gorzowa Wlkp., Swinoujscia. W tym roku, w 40. rocznice Grudnia '70,

oferta Rajdu skierowana jest takze do uczniów szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze

Szczecina.

W kwietniu 20 lO roku razem z ZHR organizowalismy Turniej Historyczny

poswiecony historii Szarych Szeregów, w którym udzial wzieli uczniowie szkól podstawowych

i gimnazjalnych Szczecinie. Turniej ten bedzie mial swoja kontynuacje w kwietniu 2011 roku.r--

INSTYTUT P'AMIECI NARODOWEJ - KOMISJA SCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

Oddzialo\'oeBiuro Edukacji Publicznej w Szczecinie
71-270 Szczecin, ul. K. Janickiego 30, tel. (091) 484 98-30, fax (091) 484 98 31
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www.forurngryf.pl forumgryf@univ.szczecin.pl

Szczecin, 26 pazdziernika 2010r.

Szanowny Pan

phm. Jaroslaw Zamorski HR

Komendant III Rajdu Grudzien

Szanowny Druhu Komendancie!

W nawiazaniu do Pisma z dnia 11 pazdziernika 2010 roku w sprawie objecia
patronatem przez Forum Gryf III Rajdu Grudzien - Zbuntowane Miasto 1970,
zorganizowanego przez Okreg Pólnocno-Zachodni Zwiazku Harcerstwa Rzeczypospolitej
Szczecinski Szczep ZHR "Watra" oraz Oddzialowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu
Pamieci Narodowej Oddzial w Szczecinie, przychyla sie do panstwa prosby w sprawie
objecia patronatem III Rajdu Grudzien 70 przez Forum Gryf.

Organizowane przez Panstwa przedsiewziecie, które odbedzie sie juz po raz trzeci
w naszym miescie stanowi wazny czynnik w kierunku budowy bazy tozsamosci mieszkanców
Szczecina. Upamietnienie wydarzenia, które jednoczylo szczecinian przez lata z pewnoscia
pozwoli, aby pamiec o bohaterach tamtych dni przetrwala w naszej pamieci i byla przykladem
solidarnej walki o wolnosc.

Zyczac dalszych sukces.ów w podejmowanych wyzwaniach pracy z mlodzieza
na rzecz Szczecina i jego historii,.pozostaje z wyrazami szacunku.

Z powazaniem,

c~
Hubert Pachciarek
Prezes Forom Gryf

Biuro organizacyjne: Zespól Badawczy ,Integracja"
Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania Uniwersytet Szczecinski

Ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szcz,~n
tel. +4891444 2172, 444 1840, faks +48 91 4442165 ForumGryfjestlaureatem ~~

Konkursu p~!/ }iO


