
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

…………………………………
Data i miejsce złożenia oferty

(wypełnia organ administracji publicznej)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1) 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 
USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1), 
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Wspieranie działań z zakresu upowszechniania kultury 

(rodzaj zadania publicznego2))

Młodzieżowa Akademia Teatralna MAT 
(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 01 lipca 2012 do 30 listopada 2012 

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/
WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ
MIASTO  GLIWICE       

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta/oferentów1)3) 

1) nazwa: Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży

2) forma prawna:4) 

( X )   stowarzyszenie                                (  ) fundacja

(  )   kościelna osoba prawna                  (  ) kościelna jednostka organizacyjna           
 
(  )   spółdzielnia socjalna                        (  )  inna…………………………………
             
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5) 
0000004952
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 24.10.1997 

5) nr NIP: 631-21-71-022     nr REGON: 273818217 

6) adres: 
    miejscowość: Gliwice  ul.: Barlickiego  3 



    dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) --
    gmina:  Gliwice  powiat:8)  Gliwice 
    województwo: śląskie 
    kod pocztowy: 44 – 100  poczta: Gliwice 

7) tel.: 32 775 18 37 faks: 32 775 18 37 
      e-mail: sekretariat@halogen.org.pl     http:// www.halogen.org.pl 

8) numer rachunku bankowego: 63 1050 1298 1000 0002 0444 1539
      nazwa banku: ING BSK SA III O/Gliwice 

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):
a) Grażyna Grzesik – prezes zarządu 
b) Irena Wikierska – wice prezes zarządu 
c) Aneta Lipiec – członek zarządu 

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,  o którym mowa 
w ofercie:9)

nie dotyczy
11)  osoba  upoważniona  do  składania  wyjaśnień  dotyczących  oferty  (imię  i  nazwisko  oraz  nr  telefonu 
kontaktowego)
Grażyna Grzesik       032 775 18 37 
12) przedmiot działalności pożytku publicznego:
a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego

- zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży,
- upowszechnianie pośród niej kultury fizycznej i sportu,
- pobudzanie zainteresowań,
- objęcie zajęciami pozalekcyjnymi uczniów z terenu województwa śląskiego,
- tworzenie  stałej bazy oraz centrum organizującego zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i 

młodzieży
b) działalność odpłatna pożytku publicznego
             nie prowadzimy   

13)  jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców 0000004952
b) przedmiot działalności gospodarczej

organizacja i prowadzenie szkół niepublicznych, galerii młodych twórców, kształcenia 
ustawicznego, tworzenie pracowni szkolnych

II.  Informacja  o  sposobie  reprezentacji  oferentów  wobec  organu  administracji  publicznej  wraz 
z przytoczeniem podstawy prawnej10) 

nie dotyczy

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji 

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Młodzieżowa Akademia Teatralna w Gliwicach (MAT w Gliwicach), to projekt, który zarówno w 
części programowej jak i praktycznej czerpie wiele z doświadczeń podobnych działań 
prowadzonych już dość długo w zakresie sztuki filmowej. Projekt będzie realizowany w formie 
rozłożonych na kilka tygodni (w drugiej połowie września i w pierwszej połowie października) 
spotkań, na które składać się będzie prezentacja spektaklu i teoretyczne lub  praktyczne 
rozwinięcie tematu w części mającej charakter prelekcji lub też działania o charakterze 
warsztatowym.  

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz 
skutków 



Rola edukacji teatralnej podkreślana jest przez bardzo wielu pedagogów. O jej potrzebie 
świadczy z jednej strony chętne korzystanie przez szkoły różnego szczebla z nielicznych, 
najczęściej przyjezdnych propozycji, z drugiej udział zarówno nauczycieli jak i uczniów w 
organizowanych okazjonalnie warsztatach i innych formach praktycznej edukacji teatralnej. 
Wszystkie one miały dotąd charakter bardzo okazjonalny i nie układały się w spójny i 
funkcjonalny program. Nie przynosiły zatem założonych skutków, w postaci wykreowania 
bardziej świadomego uczestnictwa młodych odbiorców w życiu teatralnym. Takie uczestnictwo 
wymaga dziś przede wszystkim pewnego „teatralnego wyrobienia”, znajomości obowiązujących 
we współczesnym teatrze trendów i konwencji. Tylko planowe, rozpoczynające się już na 
wczesnych etapach edukacji i konsekwentnie prowadzone działania pozwolą na zainteresowanie 
młodego odbiorcy teatrem jako środkiem wyrazu, zajmującym właściwe miejsce w obiegu 
kultury.
Podkreślić należy, że dotychczas gliwickie środowisko teatralne związane z GTM nie 
wypracowało odpowiednich form edukacji teatralnej. Ze względu na to proponowany program 
zakłada oparcie edukacji teatralnej o aktorów i reżyserów Teatru Nowej Sztuki, który 
konsekwentnie, przez ponad dekadę, na podobnych działaniach w całym kraju opierał swoją 
pracę.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Grupy docelowe projektu odpowiadają kategoriom wiekowym uczniów na kolejnych etapach 
nauczania. W pierwszej edycji projektu MAT w Gliwicach będą dwie takie grupy: uczniowie klas 
I-III oraz uczniowie ostatnich klas gimnazjum oraz licealiści. W kolejnych edycjach projektu 
planowane jest zwiększenie  ilości grup wiekowych. Należy podkreślić, że we wszystkich fazach 
projektu stałą grupą docelową są również nauczyciele zainteresowani edukacją teatralną w 
różnych jej postaciach, dla których  cenne będą doświadczenia praktyczne w zakresie metodyki 
takiej pracy
4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, 

w szczególności  ze  wskazaniem w jaki  sposób przyczyni  się to do podwyższenia  standardu realizacji 

zadania.11)

nie dotyczy 

5.  Informacja,  czy  w  ciągu  ostatnich  5  lat  oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację  na 
dofinansowanie  inwestycji  związanych  z  realizacją  zadania  publicznego  z  podaniem  inwestycji,  które 

zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

nie dotyczy 

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji 

• Czynne zainteresowanie teatrem uczniów z różnych grup wiekowych
• Uświadomienie im bogactwa form, jakie proponuje współczesny teatr.
• Zwrócenie uwagi na jego związki z innymi dziedzinami sztuki.
• Przygotowanie do świadomej percepcji sztuki teatralnej.
• Estetyczne wyrobienie młodych widzów i kształtowanie krytycznego podejścia do oglądanych 

spektaklów.
• Praktyczne wykorzystanie elementów techniki aktorskiej do pracy z uczniem.
• W dalszej perspektywie – przygotowanie przyszłego świadomego i wyrobionego odbiorcy 

sztuki w wyniku konsekwentnie prowadzonej na przestrzeni kolejnych lat pracy.
7. Miejsce realizacji zadania publicznego 

Stara Fabryka Drutu ul.Dubois 22 Gliwice 
8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12) 



 OKRES REALIZACJI PROGRAMU  LIPIEC  2012 – LISTOPAD  2012
Projekt będzie miał charakter kilku spotkań, na które składać się będzie prezentacja odpowiednio 
dobranego spektaklu połączona z zajęciami dotyczącymi konkretnego tematu związanego ze 
współczesnym teatrem. Założona ilość prezentacji będzie w przyszłości bardziej rozbudowana i 
rozciągnięta w czasie. I edycja projektu ma za zadanie wypracowanie właściwych procedur 
współpracy ze szkołami i pedagogami i precyzyjne określenie szczegółowych i już bardzo 
konkretnych potrzeb w zakresie edukacji teatralnej.
Proponujemy następujące realizacje:

• „Kasza po gliwicku”, czyli co się gotuje w teatralnym kotle - Projekt dla klas I - III
Premierowa realizacja spektaklu teatralnego w konwencji teatru lalek. Oparty będzie na 
legendzie o kobietach, które obroniły miasto, lejąc na wrogów wrzącą kaszę. Tytuł spektaklu: 
„Kasza po gliwicku”. Krótki opis: Żadna z gliwickich legend nie doczekała się wcześniej 
realizacji scenicznej. Wydaje się, że taka forma zainteresowania najmłodszego odbiorcy z 
jednej strony teatrem, a z drugiej historią miasta jest najbardziej pożądana. Teatr lalkowy 
stanowi szczególnie atrakcyjną formę teatralną dla tej grupy wiekowej. W części praktycznej 
projektu – warsztaty wykonywania lalek z warzyw i owoców. Ta forma była już kilka razy 
stosowana przez Teatr Nowej Sztuki także w realizacjach plenerowych.

• „W historię w rytmie polki”, czyli teatralne wspomnienia - Projekt dla gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych.
Naturalne rozwinięcie realizowanego przez TNS już dwukrotnie „najbardziej gliwickiego 
spektaklu „Pierwsza polka” na podstawie powieści Horsta Bienka. Tytuł spektaklu „Pierwsza 
polka”. Krótki opis: Charakter spektaklu stanowi o jego szczególnej wartości dla zrozumienia 
skomplikowanych relacji panujących w Gliwicach tuż przed wybuchem II wojny światowej. 
Ścisłe powiązanie treści z wydarzeniami noszącymi miano prowokacji gliwickiej stanowi 
również wartość dydaktyczną. Rozpoznawalne miejsca akcji, znane odbiorcom i pojawiające 
się na scenie stanowić będą okazję do praktycznego omówienia relacji sztuki z 

rzeczywistością. Na ile teatr powinien uczestniczyć w zbiorowej pamięci? Co można z 
historią zrobić na scenie? Te kwestie rozwiążemy wspólnie z uczniami podczas dyskusji po 
spektaklu. Warto podkreślić, że wcześniej spektakl prezentowany był dwa razy (w Ruinach 
Teatru i na Scenie Bajka) i wzbudził ogromne zainteresowanie. Jednak nie mogła go obejrzeć 
zdecydowana większość chętnych. 

• „Świat, w którym jestem”, czyli teatr obecności - Projekt dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Tytuł spektaklu „Pod podeszwą buta” wg Adama Sroki. Krótki opis. 
Ten spektakl nie był jeszcze prezentowany w Polsce, a już zdobył nagrodę dla najlepszego 
aktora Międzynarodowego Festiwalu Teatralny Kufer. 10 czerwca będzie prezentowany na 
festiwalu w Belgradzie, a w listopadzie będzie pokazany podczas festiwalu w Jordanii. 
Podczas dyskusji i warsztatów będziemy się zajmować problemami funkcjonowania znaku 
teatralnego jako nośnika emocji oraz metodami teatralnego przedstawienia uczuć i emocji.

• „Życie to nie teatr?”, czyli wiele odpowiedzi na jedno pytanie - Projekt dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Tytuł spektaklu: „Wściekły pies”, wg reportażu Wojciecha Tochmana. 
Premiera spektaklu odbyła się w Teatrze Korez i uzyskała znakomite recenzje. Spektakl 
prezentowany był na kilku festiwalach i znalazł się w najlepszej ósemce polskich 
monodramów. TNS został zaproszony w związku z nim do programu realizowanego przez 
TVN. Podczas zajęć warsztatowych i dyskusji widzowie poznają zagadnienia związane z 
monodramem i zastanowią się na ile spektakl teatralny może być wypowiedzią jednostki 
adresowaną do widza.

• „Na co skarży się Skarga?”, czyli teatr aktualny - Projekt dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Tytuł spektaklu: „Kazania Piotra Skargi”. Spektakl jest specjalnie 
przygotowywany dla uczczenia Roku Piotra Skargi dla potrzeb tego projektu. Koncentruje 
się na próbie znalezienia nowych środków wyrazu dla trudnego w odbiorze tekstu. W ramach 
części warsztatowej uczniowie poznają zastosowania techniki kolażu  na scenie. 



9. Harmonogram13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od  01 lipca 2012  do 30 listopada 2012
Poszczególne działania w zakresie 

realizowanego zadania publicznego14) 

Terminy realizacji 

poszczególnych

działań

Oferent  lub inny podmiot odpowiedzialny 

za działanie w zakresie realizowanego 

zadania publicznego

Próby spektakli oraz promocja Lipiec – Sierpień 

2012 
Stowarzyszenie Animatorów 

Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży

Organizacja spektakli teatralnych Wrzesień – 

Październik  2012 
Stowarzyszenie Animatorów 

Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży

Stowarzyszenie Animatorów 

Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15) 

W wyniku konsekwentnie realizowanego pilotażowego programu zostanie opracowany wieloletni 
program edukacji teatralnej dla uczniów w różnym wieku, uwzględniający wszystkie trudności, jakie 
młody odbiorca może napotkać w percepcji współczesnego teatru. Umożliwi to stworzenie środowiska 
związanego z teatrem i na teatr otwartego, co w mieście, w którym znajduje się teatr i planowany jest 
jego dalszy rozwój, powinno mieć znaczenie szczególne. Należy również podkreślić, że teatr jak żadna 
inna dziedzina sztuki przygotowuje do odbioru kultury w bardzo szerokim zakresie i ułatwia percepcję 
innych dyscyplin sztuki. Nie bez znaczenia jest również aspekt przeżywania i doświadczania teatru w 
zbiorowości – odpowiednio przygotowany i prowadzony program z całą pewnością przyczyni się do 
budowania właściwych relacji w grupie i pozytywnych wzorców zachowań społecznych.

•  „Kasza po gliwicku”, czyli co się gotuje w teatralnym kotle - Projekt dla klas I – III jeden 
spektakl na 150 osób 

• „W historię w rytmie polki”, czyli teatralne wspomnienia - Projekt dla gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. 5 spektakli na 150 osób = 750 osób 

• „Świat, w którym jestem”, czyli teatr obecności - Projekt dla gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych 5 spektakli na 150 osób = 750 osób

• „Życie to nie teatr?”, czyli wiele odpowiedzi na jedno pytanie - Projekt dla gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. 5 spektakli na 150 osób = 750 osób

• „Na co skarży się Skarga?”, czyli teatr aktualny - Projekt dla gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych 5 spektakli na 150 osób = 750 osób

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego



1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:
Lp. Rodzaj kosztów16)
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z tego z  finansowych 
środków własnych, śr.
z innych źródeł , w tym 
wpłat i opłat adresatów 
zadania publicznego17) (w 
zł)

Koszt  do pokrycia
z wkładu osobowego, 
w tym pracy społ. 
członków i świadczeń 
wolontariuszy
 (w zł)

I Koszty merytoryczne18) po 
stronie SARWM 19): 
1. Honoraria 1 20000,00 komplet 20.000,00 20.000,00 0 0

2. Wykonanie lalek 1 2.300,00 komplet 2.300,00 0 2.300,00

2. Materiały do scenografii 
( farby, papier, bristol i inne 
materiały deklaracyjne) 

1 2.000,00 komplet 2.000,00 2.000,00 0 0

3. Aranżacja i wykonanie 
scenografii 

10 200,00 osób 2.000,00 0 0 2.000,00

4. Statyści 10 50,00 osoby 500,00 0 0 500,00
5. Prowadzenie 
warsztatów teatralnych 

20 300,00 usługa 6.000,00 0 6.000,00 0

6. Oświetlenie sceny 1 2.000,00 usługa 2.000,00 0 2.000,00 0

II Koszty obsługi20) zadania 
publicznego, w tym koszty 
administracyjne po stronie 
SARWM 19):
1. Materiały biurowe  1 300,00 komplet 300,00 0 300,00 0
2. Udostępnienie Starej 
Fabryki Drutu

1 5.000,00 miesiąc 5.000,00 0 0 5.000,00

3 telefony  1 200,00 komplet 200,00 0 200,00 0
III Inne koszty, w tym koszty 

wyposażenia i promocji po 
stronie SARWM 19):
1. Projekt graficzny ulotek 
i plakatów

1 750,00 usługa 750,00 750,00 0 0

2. Wydruk plakatów 1 1000,00 usługa 1000,00 1000,00 0 0

IV Ogółem: 42.050,00 23.750,00 10.800,00 7.500,00

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego
1 Wnioskowana kwota dotacji 23.750,00 56,48%
2 Środki finansowe własne17) 0,00 0%
3 Środki finansowe z innych źródeł  ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-

3.3) 10.800 zł 25,68%
3.1 wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17) 10.800 zł 25,68 %
3.2 środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje

z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy 
celowych, środki z funduszy strukturalnych)17) 0 zł 0 %



3.3 pozostałe17) 0 zł 0 %
4 Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) 7.500,00  17,84 %
5 Ogółem (środki  wymienione w pkt 1- 4) 42.050,00 100 %

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)

Nazwa organu administracji 
publicznej lub innej jednostki 
sektora finansów publicznych

Kwota środków
(w zł)

Informacja o tym, czy wniosek 
(oferta) o przyznanie środków 
został (-a) rozpatrzony(-a) 
pozytywnie, czy też nie został 
(-a) jeszcze rozpatrzony(-a)

Termin rozpatrzenia  – 
w przypadku wniosków 
(ofert) nierozpatrzonych 
do czasu złożenia 
niniejszej oferty 

----- ------------- TAK/NIE1) -----------

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

-----------------

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego
1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22) 

• Dariusz Jezierski – Pomysłodawca i koordynator projektu Młodzieżowej Akademii Teatralnej. Założyciel 
Teatru Nowej Sztuki i Studia Teatralnego PRO FORMA. Reżyser i scenarzysta, krytyk. Reżyserował 
kilkadziesiąt sztuk teatralnych, z których wiele nagradzanych było na festiwalach w kraju i za granicą. Jest 
autorem projektu Inicjatywy Kulturalnej Art for Art. Prowadził warsztaty teatralne w kraju i za granicą. Jest 
autorem nagrodzonego grantem Akademii Orange projektu integracyjnych działań teatralnych z udziałem 
osób niepełnosprawnych i ich rodziców pod nazwą „Teatr Wspólny”, zrealizowanego w 2010 roku w 
Zamościu. Od kilku lat związany z Gazetą Gliwicką, w której jest redaktorem Działu Kulturalnego.

• Mateusz Mikołajczyk - Aktor po wrocławskiej PWST. Z Teatrem Nowej Sztuki związany od samego 
początku, czyli prawie 10 lat. Laureat głównej nagrody aktorskiej na Międzynarodowym Festiwalu Teatralny 
Koufer w Mińsku Białoruskim za pierwszoplanową rolę męską w spektaklu „Pod podeszwą buta”, wg 
dramatu Adama Sroki, w reż. Dariusza Jezierskiego. Na co dzień związany z Teatrem Staromiejskim w 
Warszawie. Wystąpił w filmach Jana Jakuba Kolskiego, Krzysztofa Langa, czy Xawerego Żuławskiego.  Od 
niedawna wykładowca teatru w warszawskiej szkole francuskiej.

• Agnieszka Batóg - debiutująca na deskach teatru w spektaklu „Biały anioł z czarnymi skrzydłami”. W latach 
licealnych laureatka wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów recytatorskich, chętnie obsadzana w 
spektaklach szkolnych. Uczestniczyła na zajęcia teatralne prowadzone przez Zbigniewa Stryja w Teatrze 
Nowym w Zabrzu. Wraz ze studiami (Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jagielloński, IESG Lille) rozpoczęła 
dziesięcioletnią przygodę z „teatrem zwanym życie”, a tym samym zawiesiła działania aktorskie. Wstąpiła w 
niezależnym długometrażowym filmie „Portrety Nieba” (aktualnie w postprodukcji). W roku 2011 stworzyła 
scenariusze i prowadziła relacje z Gliwickich Spotkań Teatralnych, Święta Szlaku Zabytków Techniki 
INDUSTRIADA oraz Festiwalu Artystów Ulicznych ULICZNICY dla Telewizji iTV. Zagrała także w 
etiudzie „Migawka”, wykorzystanej w spocie promującym Festiwal OFF PLUS CAMERA oraz 
wyróżnionym spocie reklamowym dla marki Reserved i filmu „Jedz, módl się, kochaj”. Została także 
aktorką i animatorką podczas imprez realizowanych przez Silesia Events w przestrzeniach miejskich.

• Mateusz Potaczek - aktor od 2006 roku związany czynnie z Teatrem Nowej Sztuki. Jego pierwszą rolą w 
TNS była postać grana w spektaklu plastyczno-ruchowym „Dusza na deskach” w reżyserii Dariusza 
Jezierskiego (2006). Rok później zagrał Zbyszka w „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, a w 
roku 2008, zainspirowany powieścią Sławomira Shuty pt. „Zwał” stworzył scenariusz do spektaklu i zagrał 
jedną z postaci dramatu. „Ro-zwał” w reżyserii Dariusza Jezierskiego przyniósł mu wtedy nagrodę za 
najlepszy duet aktorski na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Moskwie (Rosja 2008). Następnie 
można go było zobaczyć w studium dramaturgicznym „Koronacja” Marka Modzelewskiego w podwójnej 
kreacji Króla i Maćka. W tym samym roku miały miejsce jeszcze dwie premiery z jego udziałem: „Pierwsza 
polka” Horsta Bienka – projekt realizowany wspólnie z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w 
Gliwicach oraz „Najwięcej samobójstw zdarza się w niedzielę” Anny Burzyńskiej. W „Pierwszej polce” 
wcielił się w rolę nastoletniego chłopca Josela, któremu wojna odebrała szczęśliwy czas dzieciństwa 
wciskając broń do ręki. W „Najwięcej samobójstw…” była to rola Piotra –. karierowicza, który swój 
nieudany związek z Adamem próbował zbudować na kłamstwie i obłudzie, demaskując zgubną pogoń za 
pieniądzem i coraz wyższą pozycją społeczną. W roku 2009 Mateusz Potaczek zagrał w kolejnym spektaklu 
Teatru Nowej Sztuki – „Żożo, czyli koalicje” Wieńczysława Polaczka, którego tytułowa rola przyniosła mu 
nominację do nagrody za najlepszą rolę męską pierwszoplanową na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów 



Studenckich „Teatralny Kufer” w Mińsku (Białoruś 2009). Kolejny rok zaowocował rolą Iwana Iwanowicza 
w „Oświadczynach” Antoniego Czechowa w reż. Dariusza Jezierskiego oraz Cyryla w „Iwonie, księżniczce 
Burgunda Witolda Gombrowicza w reż. Małgorzaty Długowskiej – spektakl dyplomowy Długowskiej w 
PWST we Wrocławiu oceniony na bardzo dobry.

• Anna Maksym – aktorka Teatru Nowej Sztuki. Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych i Animacji 
Społeczno-Kulturalnej na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, od ośmiu lat terapeutka. W pracy z  osobami 
z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi jej narzędziami są teatr, malarstwo i 
taniec. Wystąpiła w spektaklu „Pierwsza polka”wg Horsta Bienka w reż. Dariusza Jezierskiego (rola 14-to 
letniej Ulli Osadnik). Zagrała w nagrodzonym na Międzynarodowym Festiwalu Teatralny Kufer w 
Białoruskim Mińsku spektaklu „Pod podeszwą buta” na podstawie dramatu Adama Sroki w reż. Dariusza 
Jezierskiego. „Polski spektakl Pod podeszwą buta, to zwarty, ekstremalny dialog przytłoczonych życiem 
młodych ludzi z poszarpanymi nerwami. Powiedziałabym nawet, że spektakl był grany już nie tylko na 
granicy nerwowego załamania, ale nawet poza nią” – stwierdziła przewodnicząca międzynarodowego jury, 
Tatiana Ratobylska. Rola wymagała dużej sprawności fizycznej, podczas prób nie obyło się nawet bez 
podbitego przez partnera scenicznego oka. Anna Maksym była autorką koncepcji scenografii do „Pierwszej 
polki” (reż. Dariusz Jezierski, premiera 2010 r.). Teatr to dla niej ogromna paleta niezliczonych barw.

• Natalia Miśkiewicz – Z Teatrem Nowej Sztuki Natalia związana jest od 2006 roku – na scenie dawnego 
KinoTeatru X zapadła gliwickiej publiczności w pamięć między innymi jako Aniela Dulska, Goła Baba i 
Valeska Piontek. Obsadzana w rolach mocnych i… wiekowych osobowości

• Grzegorz Grębosz – absolwent studium aktorskiego, angażowany do produkcji filmowych i teatralnych, 
uczestnik wielu projektów kulturalnych i o charakterze popularyzatorskim. Debiutuje z Teatrem Nowej 
Sztuki na festiwalu w Belgradzie.

• Kamil Frey – aktor zawodowy współpracujący z Teatrem Nowej Sztuki już wiele lat. Znakomita rola w 
monodramie „Wściekły pies”, udział w spektaklach teatralnych na różnych scenach w kraju a także w 
produkcjach filmowych.

• wolontariusze - uczniowie szkoły plastycznej do pomocy przy wykonaniu scenografii 
• wolontariusze - członkowie szkolnego Teatru  działającego przy Liceum Plastycznym w Gliwicach

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23) 

Stara Fabryka Drutu , sprzęt biurowy , 
3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych 

zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży : 
• organizowanie we współpracy z gminą Gliwice koncertów jazzowych ‘boom jazz” 
• organizowanie we współpracy z gminą Gliwice koncertów m.in. Ani Dąbrowskiej 
• organizowanie we współpracy z gminą Gliwice imprezy artystycznej „Halo!Gen „ 2007, 2008,2009 ,2010, 

2011,2012
• organizowanie we współpracy z Urzędem Miasta Gliwice festiwalu muzycznego  „ Fabryka Dźwięku „ 2008 
• Organizowanie we współpracy z Urzędem Miasta Gliwice festiwalu muzycznego  „ Manufaktura Dźwięku 

„ 2009 ,2010,2011
• Organizacja we współpracy z Urzędem Miasta Gliwice cyklu koncertów alternatywnych 2009,2011
• Organizacja we współpracy  z Urzędem Miasta Gliwice cyklu koncertów ENGliwice  2009,2010,2011
• Konkurs artystyczny „ Gliwice –oblicza miasta” we współpracy z Urzędem Miasta Gliwice 2009, 2010,2011
• Konkurs fotograficzny  „ Moje Pasje ” we współpracy z Urzędem Miasta Gliwice 2011
• Konkurs artystyczny „ Pejzaż śląski” we współpracy z Urzędem Miasta Gliwice 2009
• Realizacja projektu dofinansowanego z FIO – „Szepty gliwickich kamienic” 2011
• Produkcja Spektaklu teatralnego „Biały Anioł z Czarnymi Skrzydłami „ 2011 – 2012 

Wszystkie relacje z imprez dostępne na stronie www.halogen.org.pl 
4.  Informacja, czy oferent/oferenci1)  przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 
ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

nie przewidujemy
Oświadczam (-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/oferentów1);

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci1)  jest/są1)  związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia  31.12.2012 

http://www.halogen.org.pl/


4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym  z gromadzeniem, przetwarzaniem  i przekazywaniem danych osobowych, a także 

wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent/oferenci1)  składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na 

ubezpieczenia społeczne1);

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją1);

7)  wszystkie  podane  w  ofercie  oraz  załącznikach  informacje  są  zgodne  z  aktualnym  stanem prawnym  i 

faktycznym.

………………………………………….
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów1)

Data……………………………………………….

Załączniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24)

2.  W  przypadku  wyboru  innego  sposobu  reprezentacji  podmiotów  składających  ofertę  wspólną  niż  wynikający  z  Krajowego  Rejestru 
Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów). 

Poświadczenie złożenia oferty25)

Adnotacje urzędowe25) 

1) Niepotrzebne skreślić.
2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art.  4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.
3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.
4) Forma  prawna  oznacza  formę  działalności  organizacji  pozarządowej,  podmiotu,  jednostki  organizacyjnej  określoną  na  podstawie 
obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów 
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych 
oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie 
kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.
5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.
6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.
7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie publiczne proponowane do 
realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.
8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.
9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być realizowane w 
obrębie danej jednostki organizacyjnej.
10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.
11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.
12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach 
realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną. 
13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych 
przy realizacji  zadania  publicznego  (tzn.  miar  adekwatnych  dla  danego  zadania  publicznego,  np.  liczba świadczeń  udzielanych  tygodniowo,  
miesięcznie, liczba adresatów). 
14) Opis zgodny z kosztorysem.
15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania 
problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.
16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.
17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego. 

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem  realizowanego zadania publicznego.



19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.
20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są  z wykonywaniem działań o charakterze 
administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową     i prawną projektu.
21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego 
załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ……...........................… w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru 
umowy dotyczących  realizacji  zadania  publicznego  oraz wzoru  sprawozdania  z  wykonania  tego  zadania.  Dotyczy jedynie  oferty  wspierania 
realizacji zadania publicznego.
22) Informacje  o  kwalifikacjach  osób,  które  będą  zatrudnione  przy  realizacji  zadania  publicznego,  oraz  o kwalifikacjach  wolontariuszy.  W 
przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.
23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.
24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
25) Wypełnia organ administracji publicznej.


	1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

