SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ELBLĄSKIEGO TOWARZYSTWA KULTURALNEGO
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z
dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr
50 poz. 529).
1. Nazwa (firma) i siedziba jednostki: Elbląskie Towarzystwo Kulturalne z siedzibą w Elblągu;
82-300 Elbląg, ul. Wodna 1A, zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego.
3. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 29.05.2001 rok (pierwsza rejestracja:
13.05.1966r.) ,
4. Numer KRS: 0000015075.
5. Numer statystyczny identyfikacyjny w systemie REGON: 000811425.
6. NIP: 578-10-74-408.
7. Dane dotyczące członków zarządu Stowarzyszenia:
Teresa Wojcinowicz – Prezes
Danuta Mańkut – Wiceprezes
Stanisław Pestka – Wiceprezes
Bożena Kamińska – Skarbnik
Krystyna Greczycho – Sekretarz
Halina Różewicz-Książkiewicz – Członek Rady
Zbyszek Opalewski – Członek Rady
8. Cele statutowe:
działalność kulturalna, edukacyjna i rekreacyjno – rozrywkowa na rzecz mieszkańców
miasta;
podejmowanie i realizowanie inicjatyw twórczych, organizacyjnych i wydawniczych;
wspieranie i promowanie lokalnych twórców, działaczy kultury, środowisk
kulturotwórczych, a w szczególności uzdolnionej młodzieży;
przybliżenie krajowego i światowego dorobku kultury ze szczególnym
uwzględnieniem dorobku krajów Unii Europejskiej;
prezentowanie dorobku kulturalnego mniejszości narodowych zamieszkałych
w Polsce;
tworzenie bazy materialnej umożliwiającej prowadzenie działalności gospodarczej
i kulturalnej służącej członkom ETK, społeczności miasta i rozwojowi kultury.

PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2016 ROKU

XIX LETNI SALON MUZYCZNY – BAŻANTARNIA 2016
Termin realizacji: niedziele: lipiec – sierpień 2016 r.
Patronat Honorowy – Prezydent Elbląga Witold Wróblewski
Zakładane cele:
Głównym celem zadania było wzbogacenie życia kulturalnego Elbląga i jego letniej oferty
kulturalnej poprzez m.in.:
stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta,
poprzez możliwość wysłuchania dzieł muzycznych w wykonaniu wysokiej klasy
artystów, z uwzględnieniem lokalnych wykonawców;
zwiększenie zainteresowania mieszkańców, turystów miejscem jakim jest Bażantarnia
i wykorzystania jej jako atrakcji turystycznej sprzyjającej rozwojowi aktywnego
wypoczynku dla całych rodzin poprzez uczestnictwo w kulturze; tworzenie warunków
do integracji (mieszkańców, turystów, wielopokoleniowej, osób niepełnosprawnych);
popularyzowanie muzyki klasycznej, a także zachęta do własnego poszukiwania
i odkrywania tego rodzaju muzyki. Poprzez różnorodność repertuarową, wspieranie
przedsięwzięć pielęgnujących wartości kultury narodowej, ludowej i folkloru, a także
kultury mniejszości narodowych zamieszkujących jak i przebywających turystycznie
w Elblągu.
Sposoby realizacji przedsięwzięcia:
1. Promocja i dokumentacja projektu (plakaty, ulotki, informacje w mediach, patronaty
medialne, itp.).
2. Organizacja konkursów muzycznych (podczas każdego koncertu, nagrodami były płyty
wykonawców, książki, albumy, gadżety reklamowe).
3. Realizacja 5 koncertów w muszli koncertowej w Bażantarni.
4. Konkurs „Sienkiewiczowskie inspiracje” wydano 700 kuponów, wróciło 231, w tym 95 z
poprawnymi odpowiedziami. Nagrodami były zestawy filmów, książek, płyty, albumy. Projekt
realizowany we współpracy z Warmińsko-Mazurską Biblioteka Pedagogiczną w Elblągu i
Stowarzyszeniem IWA
Dokonano również ewaluacji projektu: rozprowadzono 500 ankiet, zwrotnie otrzymaliśmy 169 sztuk a
opracowane przez nas wyniki pozwolą na lepszą organizacje kolejnych edycji Letniego Salonu
Muzycznego;
W tej edycji LSM zaproponowaliśmy koncerty:
10.07.16: „Tango d’amore”: wystąpił Artur Gotz z zespołem muzycznym w składzie:
Dariusz Igielski, Łukasz Jerzykowski, Kacper Kaźmierski;
17.07.16: „Ptaki mają frazę”: Danyah Ujazdowska, Michał Ciesielski, Adrian Wysocki,
Szymon Zalewski, Krzysztof Narodowski
24.07.16: „Klarnet Ty wariacie”: wystąpił zespół w składzie: Andrzej Wojciechowski,
Piotr Kwaśny, Mateusz Mroczek, Agnieszka Urbanek, Błażej Goliński, Sebastian
Wyszyński
31.07.16: „Trio Ambassador”: w wykonaniu muzyków: Momir Novaković (Serbia),
Maristella Patuzzi (Włochy), Barbara Misiewicz (Polska)
07.08.16: „C’est la Vie” w wykonaniu muzyków: Robert Furs, Leszek Mazur
Koncerty prowadziła: kierownik artystyczny LSM Marta Lasek.
W koncertach wzięło udział około 3500 odbiorców bezpośrednich.

Projekt uzyskał wsparcie finansowe Urzędu Miejskiego w Elblągu w kwocie 19.000,00 zł.
Patronat medialny sprawowali: Dziennik Elbląski, Elbląska Gazeta Internetowa PortEl.pl Elbląski
Dziennik Internetowy Info.elblag.pl, Telewizja Elbląska, RMF Classic.

„JAZZOWE LATO NA STARYM MIEŚCIE”
Termin realizacji zadania: kwiecień – maj 2015 rok
Patronat Honorowy – Prezydent Elbląga Witold Wróblewski
Koncerty odbywały się w terminach: 07.06, 14.06, 21.06, 28.06, 05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 02.08,
09.08, 16.08, 23.08, 30.08, 06.09, 13.09. 2016 rok
Głównymi celami zadania było: rozwój świadomości kulturowej mieszkańców Elbląga, pielęgnowanie
świadomości historycznej elblążan, promocja osiągnięć kulturalnych miasta, łamanie barier między
pokoleniami mieszkańców naszego miasta, edukacja kulturalna młodzieży.
Realizacja zadania odbywała się poprzez formy, które były łatwo dostępne dla każdego, bez względu
na wiek czy status. Zastosowane formy: spotkania jam session i rozmowy z artystami. Wszystkim
wydarzeniom towarzyszyła informacja dotycząca jazzu w Elblągu.
Odbyło się 15 koncertów jam session w Klubie Środowisk Twórczych KRYPTA w Galerii El.
Wystąpiło 26 muzyków, w koncertach uczestniczyło około 1000 osób, ukazało się około 120
informacji prasowych, Wydrukowano 5000 ulotek, 300 plakatów; wykonano bogatą dokumentację
fotograficzną - około 100 zdjęć, z tego 50 zostało zaprezentowanych na wystawie zorganizowanej
w ramach obchodów 20-lecia klubu „Krypta”
Projekt uzyskał wsparcie finansowe Urzędu Miejskiego w Elblągu w kwocie 15.000,00 zł.
Koszt wydruku zdjęć w kwocie zł 393,60 została pokryta z wpływów z 1 % - zgodnie z dyspozycją
darczyńców.
Patronat medialny sprawowali: Dziennik Elbląski, Elbląska Gazeta Internetowa PortEl.pl Elbląski
Dziennik Internetowy Info.elblag.pl, Telewizja Elbląska, RMF Classic

„50 LAT ELBLĄSKIEGO TOWARZYSTWA KULTURALNEGO”
Obchody 50-lecia ETK oficjalne zostały zainaugurowane „Wieczorem wspomnień” 17 lutego
2016 r. w Atrium Hotelu Arbiter w Elblągu i były połączone ze spotkaniem obecnych i byłych
członków ETK, sympatyków, zaproszonych gości. Wieczór ten poprowadzili Mirosław Siedler dyrektor
Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu i Juliusz Marek dziennikarz, właściciel telewizji Elbląskiej.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa druków, zdjęć związanych z historią Towarzystwa. Wystawa została
przygotowana przez Halinę Różewicz-Książkiewicz we współpracy ze Zbyszkiem Opalewskim i
Ryszardem Siwcem – właścicielem Elbląskiej Galerii Fotografii nad którą patronat sprawuje ETK. W
trakcie spotkanie były też prezentowane filmy związane z historią ETK, życiem kulturalnym miasta w
opracowaniu J. Marka oraz rozmowy z zaproszonymi gośćmi: Bożenna Janikowska, Nina DziwnielStępka, Janusz Hankowski, Jerzy Wojewski. Oprawę muzyczną stanowił koncert uczniów Zespołu
Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu – Aleksandry Cieślak i Damiana
Bojanowskiego (gitara).
Kolejnym etapem obchodów był recital wiolonczelowy „On The Tour” z udziałem Aleksandra
Tomaszkiewicza (wiolonczela) i Oliwii Grabowskiej (fortepian). Koncert ten odbył się 02 marca 2016 r.
w Bibliotece Elbląskiej.

Punktem kulminacyjnym był Koncert Jubileuszowy z udziałem Polskiej Filharmonii
Kameralnej pod batutą Wojciecha Rajskiego z gościnnym udziałem znakomitego skrzypka
Konstantego Andrzeja Kulki. Koncert został poprzedzony projekcją filmu „50 lat ETK” zrealizowanego
przez dziennikarzy Telewizji Elbląskiej, w reżyserii Juliusza Marka. W trakcie koncertu zostały
wręczone odznaczenia oraz „Laur ETK”.
Odznaczenia
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”
1.Bożenna Janikowska
2.Jerzy Wojewski
3. Jan Osterczuk
4. Nina Błeszyńska-Wojewska
„Zasłużony dla Elbląga”
1. Danuta Mańkut
„Laur ETK”
wg projektu Barbary Lis-Romańczuk, wykonany w pracowni Jozefa Fuksia w Gdańsku otrzymali:
1. Leon Geschelowitz
2. Alicja Bednarczuk
3.Krystyna Rabizo
4. Nina Błeszyńska-Wojewska
5. Bożenna Janikowska
6. Władysław Mańkut
7. Ryszard Skotnicki
8. Kazimierz Arbart
9.Wacław Krasowski
10.Dariusz Barton
11.Mirosław Dymczak
12. Ryszard Tomczyk
„Szuflada pełna propozycji… 50 lat Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego”, to monografia
przygotowana przez dr Izabelę Seredochę. Projekt okładki – Halina Różewicz-Książkiewicz, skład –
Robert Korsak, wydana w nakładzie 500 egzemplarzy przez wydawnictwo Bernardinum z Pelplina.
Wydanie monografii było połączone z wieczorem promocyjnym , który odbył się 28 września 2016
roku w Bibliotece Elbląskiej.
Monografię wraz z 2 filmami otrzymali wszyscy członkowie ETK, monografia z filmem „50 lat ETK”
została wysłana jako egzemplarz obowiązkowy do bibliotek ale też m.in. do bibliotek w naszym
mieście, regionie. Była też formą podziękowania wolontariuszom i darczyńcom.
Finał obchodów 50-lecia, to Koncert Donacyjny, który odbył się 28 listopada 2016 r.
w Bibliotece Elbląskiej.
Był połączony z wręczeniem stypendium Robertowi Fursowi w ramach projektu „Promocje”,
podziękowań darczyńcom i wolontariuszom. Gościem koncertu była olsztyńska grupa „Czerwony
Tulipan”.
We wszystkich naszych działaniach wzięło bezpośrednio udział około 700 osób. Film o historii
ETK był wielokrotnie pokazywany w Telewizji Elbląskiej, w tym również w paśmie ogólnopolskim.
Obchody zostały objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego.
Patronat medialny sprawowali: Dziennik Elbląski, Elbląski Dziennik Internetowy Info.elblag.pl,
Elbląska Gazeta Internetowa PortEl.pl, Telewizja Elbląska

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W 2015 ROKU
ELBLBLĄSKA GALERIA FOTOGRAFICZNA
Elbląskie Towarzystwo Kulturalne objęło patronatem Elbląską Galerię Fotografii
prowadzoną przez Pana Ryszarda Siwca a mającą swoją siedzibę w Hotelu Arbiter przy
Pl. Słowiańskim 1 w Elblągu.
Pierwszą wspólną wystawą był projekt zatytułowany „Wokół Kanału Elbląskiego”. Wystawa
została zorganizowana pod patronatem Starosty Elbląskiego i zyskała dofinansowanie w
kwocie zł 500,00, z przeznaczeniem na wydruki zdjęć.
Na wystawie zostało zaprezentowanych 68 fotogramów a zwiedziło ją około 1100 osób.
Wernisaż był połączony z koncertem i konkursami a prace były prezentowana w okresie
grudzień 2016 – styczeń 2017.

MUZYKA NIE ZNA GRANIC – PROMOCJE 2016
Projekt ten składał się z dwóch części. W pierwszej, wspólnie ze Stowarzyszeniem
Mieszkańców Wsi „Oleśno – wieś z pomysłem”, odbył się 31 lipca 2016 r. koncert z udziałem
„Trio Ambassador” i zgromadził około 100 osób.
Druga część projektu, to Koncert Donacyjny, który odbył się 28 listopada 2016 r. w Bibliotece
Elbląskiej a zgromadził około 150 osób.
W trakcie Koncertu zostały wręczone podziękowania wolontariuszom, darczyńcom,
sponsorom, przekazującym 1 % na rzecz ETK oraz zostało wręczone stypendium w ramach
programu „Promocje 2016”. Stypendystą został Pan Robert Furs, który otrzymał kwotę zł
3.000,00 na nagranie płyty. Stypendium w kwocie zł 1589,50 zostało sfinansowane z
wpływów z 1 %, pozostała kwota, to środki własne ETK.
Projekt zyskał wsparcie finansowe Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu
w kwocie zł. 4.000,00

KONCERT GITAROWY
W ramach IV Spotkań Ogólnopolskich Spotkań Gitarowych, organizowanych w dniach
12 – 15 maja 2016 r. byliśmy partnerami w organizacji koncertu gitarowego Andrzeja
Grygiera. Współpraca ta trwa od początku istnienie Spotkań Gitarowych, których
realizatorem jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu.

SIENKIEWICZOWSKIE INSPIRACJE
To projekt realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem IWA – Integracja –
Współpraca – Aktywność oraz grupę nieformalną istniejącą w Warmińsko-Mazurskiej
Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu „Aktywne Nauczycielki Bibliotekarki”. Do naszych zadań
należało zorganizowanie konkursu pod tym samym tytułem. Konkurs ten odbywał się w
trakcie koncertów w Bażantarni.
Główni organizatorzy proponowali m.in. wykłady, warsztaty teatralne, konkursy teatralne,
konkurs na komiks, spotkanie plenerowe.
Nasz wkład finansowy do projektu, to 100,00 zł.

Wśród fundatorów nagród byli: Szkoła Języków Obcych Regent w Elblągu, PH Cosinus z
Zabrza, Odział Ziemia Elbląska PTTK, FIO Warmia Mazury Lokalnie, ETK, Biblioteka Elbląska
oraz prywatni darczyńcy.
Zostało wydanych 700 kuponów, wróciło 321 w tym 95 poprawnych odpowiedzi.
W 2016 roku Elbląskiego Towarzystwo Kulturalne otrzymało specjalne wyróżnienie „Za
całokształt działalności” w wojewódzkim konkursie „Godni naśladowania”.
Na wniosek Elbląskiej Rady Organizacji Pozarządowych kapituła konkursu przyznała główną
nagrodę w konkursie na „Najciekawszą inicjatywę organizacji pozarządowych im. dr
Aleksandry Gabrysiak”. Była to statuetka ufundowana przez Prezydenta Elbląga oraz 2 tys. zł
z przeznaczeniem na działalność statutową.
Informacja dodatkowa:
Z dniem 30 czerwca 2016 Elbląska Fundacja Akademicka zrezygnowała z wynajmu
pomieszczeń w siedzibie ETK. Mimo ogłoszeń zarówno w telewizji jak i na portalach
internetowych nie znalazł się chętny do wynajęcia pomieszczenia.
Systematycznie prowadzona jest Kronika Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego
a zajmuje się tym Pani Grażyna Komorska.
PRZYCHODY:
w tym:








przychody z działalności statutowej – 44.664,80
darowizny – 800,00
1% OPP – 2.270,80
dotacja Urzędu Miejskiego w Elblągu – 34.000,00
składki członkowskie – 1.794,00
przychody finansowe - 9658,22
przychody ogółem – 54.323,02

KOSZTY OGÓŁEM:
w tym:






realizacji zadań statutowych – 52.068,30
administracyjne – 49.876,04
inne – 41.224,95
aktywa – 532.645,30
pasywa – 532.645,30

 strata -88.846,27

