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O FUNDACJI 

 
Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego zarejestrowana została 2 lutego 2000 roku 
pod numerem 33301 Krajowego Rejestru Sądowego. Fundacja jest niezależną, apolityczną, 
niedochodową, publiczną organizacją charytatywną, kierującą się interesem społeczności lokalnej 
Elbląga i Regionu Elbląskiego. Od lipca 2004 roku Fundacji posiada status organizacji pożytku 
publicznego. 
Misją Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju społeczeostwa obywatelskiego dumnego ze swojego 
miasta i regionu, wrażliwego na potrzeby innych, czerpiącego siły i aktywnośd z historii i tradycji.  
Celem działania Fundacji jest łagodzenie problemów lokalnych oraz rozwój społeczny miasta 
i regionu. 
Zasadą działania Fundacji jest gromadzenie nienaruszalnego kapitału żelaznego, jako trwałego 
źródła finansowania działao lokalnych organizacji obywatelskich oraz własnych programów. 
Fundacja jest skierowana na obsługę darczyoców-filantropów, którzy mogą poprzez nią 
finansowad wybrane przez siebie cele (np. fundowad stypendia). 
Istotą Fundacji jest również jej otwarty model zarządzania. Wokół Fundacji skupionych jest wielu 
liderów lokalnych Elbląga i to oni współdecydują o kierunkach jej działao.  
Fundacja jest współzałożycielem Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce (powołanej w 2007 roku 
na bazie Sieci Funduszy Lokalnych), w skład której wchodzi 20 funduszy lokalnych. Celem Federacji 
jest wspieranie swoich członków oraz rozwój filantropii w kraju.  
W 2009 roku nastąpiły zmiany w statucie Fundacji, a mianowicie została wprowadzona 
kadencyjnośd Zarządu na pięcioletni okres, co za tym idzie, w 2010 roku został wybrany skład 
Zarządu na kolejną kadencję 2010-2015.  

 
 
 

CELE PROGRAMOWE FUNDACJI 

 
Działalnośd Fundacji opiera się na realizacji poniższych celów: 
 

 łagodzenie problemów społecznych oraz aktywizowanie elblążan poprzez finansowanie 
działao organizacji pozarządowych: 
a) programy grantowe: m.in. „Myślisz – Robisz - Będziesz”, „Zawsze jest czas na          
pasje”; 
b) projekty: m.in. „Różne problemy – jedna metoda, fundusze lokalne na rzecz   
społeczności”, „Średniowieczny wieżowiec”, „Barwy III Wieku”, „To jest nasza mała 
ojczyzna ...” i inne; 

 aktywizowane rodziców do współpracy ze szkołami poprzez program „Aktywnośd 
rodzicielska”; 

 umożliwianie zdobycia wykształcenia niezamożnym, zdolnym uczniom i studentom 
z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego poprzez realizację programów stypendialnych: 
Program Stypendialny „Szansa”, Program Stypendialny „Agrafka Muzyczna”, Program 
Stypendialny „Agrafka”; 

 pomoc w usamodzielnieniu się społecznym i zawodowym dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego – Program Stypendialny „Słonik”; 

 propagowanie działalności dobroczynnej, filantropijnej wśród biznesu elbląskiego oraz 
społeczności lokalnej poprzez Konkurs o Tytuł Filantropa Roku oraz projekty m.in. „Oblicza 
elbląskiej filantropii”; 



 promocja i wspieranie twórczości literackiej elbląskich pisarzy, poetów i publicystów, w tym 
osób debiutujących poprzez Program Literacki: nagradzanie autorów książek wydawanych 
przez elbląskie środowisko literackie oraz wydawanie książek elbląskich autorów; 

 aktywizowanie społeczności we wsiach powiatu elbląskiego poprzez program grantowy 
„Działaj Lokalnie”; 

 kształtowanie przywiązania do małej ojczyzny poprzez wydawanie podręczników do historii 
Elbląga („Elbląg. Historia i dziedzictwo”, „Elbląg i okolice. Wyprawa w dawne czasy”) oraz 
książek o Elblągu (m.in. „Szesnaście miesięcy wolności – Solidarnośd w województwie 
elbląskim”, „Ojciec Andrzej Czesław Klimuszko – patriota lokalny wykraczający ponad 
przeciętnośd”); 

 umożliwienie młodzieży realizacji zainteresowao dziennikarskich poprzez studio telewizyjne 
Fundacji Elbląg (Eksperymentalna Młodzieżowa Inicjatywa Telewizyjna EMIT). 

 

DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA FUNDACJI 

 
W ciągu 10 lat działalności (2000-2010) Fundacja m. in.: 

 zgromadziła na kapitale żelaznym 890.771,20 zł w ramach 11 funduszy wewnętrznych 

 pozyskała 3.000.000,00 zł darowizn oraz poprzez konkursy grantowe 

 przekazała 772 stypendiów na kwotę ponad 693 000 zł (Programy Stypendialne „Szansa”, 
„Słonik”, „Agrafka Muzyczna”, „Agrafka”); 

 przekazała 169 grantów dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, szkół, domów 
kultury, organizacji seniorskich itp. na kwotę 351 000 zł; 

 w ramach Programu Literackiego nagrodziła siedem publikacji (kategoria Elbląski Rękopis 
Roku) oraz wyłoniła i nagrodziła nagrodą finansową (2000 zł)  sześciu elbląskich literatów 
(kategoria Elbląska Książka Roku); 

 zorganizowała dziesięd edycji Konkursu o Tytuł Filantropa Roku, w których złożono łącznie 
666 nominacji na 309 firm i osób, a po 2009 r. zmieniając formułę konkursu przyjęła 119 
zgłoszenia na 68 firm i osób; tytuł Filantropa Roku oraz statuetkę Ferdynanda otrzymało 
dziesięciu darczyoców, a trzydziestu dwóch zostało wyróżnionych; 

 utworzyła Klub Stypendysty skupiających kilkunastu stypendystów; 

 wydała podręcznik do historii lokalnej dla gimnazjów: „Elbląg. Historia i dziedzictwo” oraz 
podręcznik dla dziecka „Elbląg i okolice. Wyprawa w dawne czasy” wraz z przewodnikiem 
dla nauczyciela; 

 przekazała dla Rad Rodziców oraz Komitetów Rodzicielskich elbląskich szkół i przedszkoli 
ponad 55 000 zł na wspieranie działao związanych m.in. z rozwojem współpracy rodziców 
ze szkołami; 

 w ramach projektu „Elbląskie oblicza patriotyzmu” wydała 5 książek o szeroko rozumianym 
patriotyzmie lokalnym; 

 promuje młodych artystów poprzez występy na Gali oraz pomoc w wydawaniu płyt 
(2 płyty); 

 sfinansowała główne nagrody finansowe (2000 zł) dla laureatów corocznego Konkursu na 
Najlepszą Inicjatywę Elbląskich Organizacji Pozarządowych im. dr Aleksandry Gabrysiak; 

 przeprowadziła szereg akcji fundraisingowych (w szkołach – zbiórki w hipermarketach, 
aukcje podczas Gali), w ramach których współpracuje z ok. 300 wolontariuszami; 

 utworzyła Studio Telewizyjne, w ramach którego działa Eksperymentalna Młodzieżowa 
Inicjatywa Telewizyjna EMIT, emitująca swoje materiały filmowe w Telewizji Elbląskiej, 
stronie www.telewzijaobywatelska.og.pl  oraz telewizjach kablowych w Polsce. 

http://www.telewzijaobywatelska.og.pl/


 utworzyła Galerię Charytatywną, w ramach której można nabyd różnego rodzaju 
przedmioty (m. in. rękodzieła artystów, unikalne, pamiątkowe przedmioty), z których 
dochód jest przeznaczany na jeden z funduszy składowych Fundacji Elbląg. 

 
 

STRUKTURA FUNDACJI 

 
FUNDATORZY 

1. Rada Miejska w Elblągu 
2. Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 
3. Elbląska Izba Przemysłowo-Handlowa 

 
RADA FUNDACJI 

Mirosława Marjaoska – Przewodnicząca (do 29.03.2010 r.) 
Krystyna Miezio – Przewodnicząca (od 29.03.2010 r.) 
Jan Jacek Pączkowski – Sekretarz 

Członkowie: 
Rozalia Grynis 
Piotr Macutkiewicz 
Zygmunt Stojek 
Arkadiusz Jachimowicz (od 29.03.2010 r.) 
Bartłomiej Głuszak (od 19.04.2010 r.) 
 

RADA SPONSORÓW 
Ryszard Rynkowski 
Krystyna Prokop-Kinicka 
 

ZARZĄD 
Arkadiusz Jachimowicz – Prezes (do 29.03.2010 r.) 
Mirosław Borzęcki – Wiceprezes (do 29.03.2010 r.) 
Stanisław Puchalski – Członek (do 29.03.2010 r.) 
 
Obecny skład Zarządu Fundacji Elbląg  
Mirosława Marjaoska – Prezes (od 29.03.2010 r.) 
Stanisław Puchalski – Wiceprezes (od 29.03.2010 r.) 
Barbara Dyrla – Członek (od 9.04.2010 r.) 

 
PRACOWNICY FUNDACJI 

Stanisław Puchalski – urzędujący Wiceprezes Zarządu, fundraiser 
Teresa Zwierzyoska – księgowa 
Karolina Trojan – pracownik biurowy (od 1.09.2010 r.) 
 

WSPÓŁPRACOWNICY 
Karolina Trojan – pracownik biurowy Fundacji (do 31.08.2010 r.) 
 

PRACOWNICY SPOŁECZNI 
Jakub Strumioski – szef studia telewizyjnego Fundacji Elbląg, operator , montażysta, grafik 
Bartosz Rybaczewski - operator i montażysta studia telewizyjnego 
Jolanta Prokopowicz – redaktor prowadzący strony internetowej, redaktor studia telewizyjnego 



 
STALI WOLONTARIUSZE 

Kamila Witkowska, Magdalena Rynkowska, Agata Bukowska, Dominika Łuczak, Karolina 
Mikołajczyk, Lucyna Witkowska – stypendyści Fundacji 

 

KOMISJE 
 

KOMISJA FINANSOWA 
Urszula Kocięcka – przewodnicząca, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (do 
24.09.2010 r.) 
Zdzisław Gładki – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (do 24.09.2010 r.) 
Rafał Ołownia - doradca finansowy Xelion (do 24.09.2010 r.) 
Zygmunt Stojek – przedsiębiorca, darczyoca 
Jadwiga Wawer – była radna Rady Miejskiej w Elblągu (od 24.09.2010 r.) 
Katarzyna Król - Referat Kontroli i Egzekucji Administracyjnej Wydziału Finansowo-Budżetowego 
Urzędu Miejskiego w Elblągu (od 24.09.2010 r.) 
 

KOMISJA GRANTOWA 
Władysława Prusiecka – przewodnicząca, Liga Kobiet Polskich 
Maciej Pietrzak – Pełnomocnik Prezydenta Elbląga ds. organizacji pozarządowych 
Zygmunt Stojek – przedsiębiorca, darczyoca 
Stanisław Puchalski - członek Zarządu Fundacji Elbląg 
Rozalia Grynis - Urząd Miejski 
 

KOMISJA PROMOCJI 
Arkadiusz Jachimowicz – przewodniczący 
Jarosław Grabarczyk – Dziennik Elbląski 
Juliusz Marek – Telewizja Elbląska 
Joanna Ułanowska – Radio Olsztyn 
Paweł Kasperczyk – Radio Elbląg 

 
 
 
 

KOMISJA STYPENDIALNA PROGRAMU STYPENDIALNEGO „SZANSA” 
Mirosław Borzęcki – przewodniczący, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Elblągu 
Katarzyna Ciszewska-Wojtas – Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych  
Stanisława Bujnowicz – Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej w Elblągu 
Zygmunt Stojek - przedsiębiorca, darczyoca 
Teresa Mikuła – IV LO w Elblągu 
Włodzimierz Mielnicki – były dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25, obecnie na emeryturze 
 

 
KOMISJA STYPENDIALNA FUNDUSZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „SŁONIK” 

Gabriela Zimirowska – przewodnicząca 
Barbara Dyrla – naczelnik Wydziału Społecznego Urzędu Miejskiego w Elblągu  
Andrzej Tomczyoski – radny Rady Miejskiej Elbląga 
Marek Szatanik – doktor medycyny 
Stanisław Puchalski – Fundacja Elbląg 



Anna Garbarska-Werner – Polski Związek Głuchych w Elblągu 
Teresa Bocheoska – Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych 
Katarzyna Wiśniewska – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
 

KOMISJA FUNDUSZU AKTYWNOŚCI SENIORÓW 
Stanisław Puchalski – Fundacja Elbląg 
Wioletta Grzelak – Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie 
Bożena Karnecka – Liga Kobiet Polskich 
Rafał Florek – Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych 
Stanisława Poździech – Związek Nauczycielstwa Polskiego (sekcja Emerytów i Rencistów) 
Paweł Jan Kulasiewicz – Stowarzyszenie Miłośników Elbląga „Ocalid od zapomnienia"  
Julia Siuda – Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 
Kazimierz Kotowski – Związek Sybiraków 
Małgorzata Wieczorek – Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych 
Lech Baranowski – Stowarzyszenie „Koło Pionierów Elbląga" 
Krystyna Czarnota – Klub Seniora „Zakrzewo" 
Irena Mularczyk – Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów 
Józef Nowicki – Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 
Elżbieta Ziętkowska – Klub Seniora „Nad Jarem" 
Marian Dmowski – Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 
Małgorzata Michalska – Klub Seniora „Sielanka" 
Witold Cichoo – Związek Inwalidów RP 
Stanisław Brandt – Polski Związek Niewidomych 
Władysława Prusiecka – Emeryci i Renciści przy 110 Szpitalu Wojskowym  
 

 
 

 
DZIAŁANIA  

FUNDACJI ELBLĄG W 2010 ROKU 
 
 

PROGRAMY STYPENDIALNE 

 
PROGRAM STYPENDIALNY „SZANSA”  

 
O programie  
Program Stypendialny „Szansa” realizowany jest od 2001 roku. Przeznaczony jest dla uczniów szkół 
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów pochodzących z Elbląga i okolic. Komisja 
Stypendialna rozpatrując ogrom wniosków jakie zawsze wpływają, kieruje się kryterium średniej 
ocen za ubiegły rok szkolny lub akademicki, osiągnięciami kandydata, zaangażowaniem w pracę 
wolontarystyczną, a także dochodami osiąganymi przez rodzinę. Komisja Stypendialna złożona 
z przedstawicieli szkół, organizacji pozarządowych, darczyoców, przedstawicieli firm, dzięki 
wsparciu finansowemu Fundacji im. Stefana Batorego, darczyoców indywidualnych, wpłat 1% oraz 
dochodów z kapitału żelaznego Funduszu Stypendialnego mogła przyznad stypendia na okres roku 
szkolnego, tj. 10 miesięcy.  
 



 
ROK SZKOLNY 2009/2010 
W II semestrze roku szkolnego 2009/2010 stypendia wypłacano 27 osobom na łączną kwotę 
38.000 zł. 
 
Szkoły wyższe (stypendia w wysokości 200 zł/m-c) 
Paula Trojakowska, Kamil Spodarek, Olga Strembska, Karolina Białousz, Michał Łuoski 
 
Szkoły ponadgimnazjane (stypendia w wysokości 130 zł/m-c) 
Paulina Ogłodzioska, Magdalena Rynkowska, Aurelia Iwanow, Karolina Lewandowska, Karolina 
Mikołajczyk, Paulina Kowalska, Anna Nowak, Kamila Witkowska, Justyna Jeremicz, Lucyna 
Witkowska, Karolina Kowalczyk, Nikolina Rutyna, Monika Sokołowska, Agata Bukowska, Dominika 
Łuczak, Karolina Gaweł, Katarzyna Srebrnik, Aleksandra Zabiełło,  
 
Szkoły policealne (stypendia w wysokości 150 zł/m-c)  
Agnieszka Urban, Agnieszka Zatorska,  
 
Szkoły gimnazjalne (stypendia w wysokości 80 zł/m-c) 
Dominika Czerwieniak, Elwira Bębenek,  

ROK SZKOLNY 2010/2011 
Komisja Stypendialna na rok szkolny 2010/2011 przyznała 15 stypendiów na łączną kwotę 18.000 
zł. Wyjątkowo w tym roku stypendia zostały przyznane tylko uczniom szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. 
 
Szkoły ponadgimnazjalne (stypendia w wysokości 130 zł/m-c) 
Ewelina Bębenek, Elwira Bębenek, Lucyna Witkowska, Anna Rzeszot, Karolina Mikołajczyk, Aurelia 
Iwanow, Agata Bukowska, Anna Nowak, Katarzyna Srebrnik, Dominika Łuczak, Magdalena 
Rynkowska 
 
Gimnazja (stypendia w wysokości 925 zł) 
Wioletta Witkowska, Aleksandra Korzeniowska, Iga Korbuszewska, Aleksandra Kasin 
 

PROGRAM STYPENDIALNY „SŁONIK” 
 
O programie 
Program Stypendialny „Słonik” realizowany jest od 2003 roku. Jego celem jest wspomaganie 
niepełnosprawnych dzieci, uczniów i studentów z Elbląga oraz powiatu elbląskiego, w zdobywaniu 
wykształcenia pozwalającego im na aktywne życie zawodowe i społeczne. Stypendia „Słonika” 
mogą byd przyznawane dzięki środkom pozyskanym podczas zbiórki publicznej przeprowadzonej 
w Centrum Handlowym OGRODY, Fundacji im. Stefana Batorego, wpływom z 1%, oraz dochodów 
z kapitału żelaznego Funduszu Dzieci Niepełnosprawnych Słonik, a także darowiznom 



indywidualnym. Dzięki pozyskanym darowiznom Komisja Stypendialna, w skład której wchodzą 
osoby zajmujące się problematyką osób niepełnosprawnych, lekarz, przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, itp., może przyznad stypendia wspierające młodych i niepełnosprawnych 
mieszkaoców naszego miasta i okolic. 
 

 
 

ROK SZKOLNY 2009/2010 
W II semestrze roku szkolnego 2009/2010 wypłacono stypendia stałe dla 23 osób na łączną kwotę 
19.800 zł. 
 
Stypendia w wysokości 50 zł/m-c: Patryk Bałdyga, Aleksandra Lasota, Barbara Sobierajska, Karol 
Karolkiewicz, Julia Grochowska, Michał Kowalski, Martyna Ostręga, Monika Chojnowska, Adrian 
Spoczyoski, Paweł Zabiełło, Klaudia Dietrych, Marta Piejdak 
 
Stypendia w wysokości 80 zł/m-c: Piotr Boguszewski, Patryk Krawiec, Kamil Krawczenko, Sebastian 
Kamioski  
 
Stypendia w wysokości 130 zł/m-c: Monika Boguszewska, Anna Siemieniewska, Adrian Krawiec, 
Piotr Pilimon  
 
Stypendia w wysokości 180 zł/m-c: Patrycja Lamparska, Monika Derewooko, Bartosz Nieszporek 
 
ROK SZKOLNY 2010/2011 
Komisja Stypendialna na posiedzeniu w 2010 roku postanowiła przyznad 12 stypendiów na łączną 
kwotę 16.000 zł. W bieżącym roku szkolnym wyjątkowo przyznano stypendia dla uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
 
Stypendia w wysokości 110 zł/m-c: Rafał Sawka, Katarzyna Janicka, Piotr Boguszewski, Kamil 
Krawczenko, Krystian Talerczyk 
 
Stypendia w wysokości 150 zł/m-c: Kazimierz Kościoski, Karol Musik, Grzegorz Włodarczyk, Anna 
Siemieniewska, Monika Boguszewska, Mateusz Jurgielewicz, Michał Kowalski 
 

W imieniu Fundacji Elbląg oraz stypendystów 
bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim darczyocom! 

 
 

PODPISANIE UMÓW STYPENDIALNYCH 

 



Uroczystośd miała miejsce 18 października w okazałym i ekskluzywnym Centrum Ekspozycyjno-
Handlowym PUJAN w Elblągu – dzięki uprzejmości i życzliwości pana Jana Puchalskiego, na którego 
wsparcie Fundacja Elbląg zawsze może liczyd.  
W tym wyjątkowym dniu stypendystom towarzyszyli rodzice, opiekunowie, członkowie Komisji 
Stypendialnych, darczyocy, przyjaciele Fundacji, lokalne media, a nawet sami dyrektorzy szkół. 
Umowy i listy wręczali: Mirosława Marjaoska – prezes FE, Gabriela Zimirowska – przewodnicząca 
Komisji „Słonika" oraz Mirosław Borzęcki – przewodniczący Komisji „Szansy".  
 
 

 
fot. Kamila Jabłonowska 

 
 

Doroczna uroczystośd obfitowała również w szczególne stypendia. Piotr Macutkiewicz – darczyoca 
Fundacji Elbląg, radny Rady Miejskiej – osobiście przekazał stypendium na ręce mamy Ani 
Siemieniewskiej, jednej ze stypendystek „Słonika". Finansowa pomoc powędrowała również do 
Kamila Krawczenko (FDN „Słonik") – darczyocą jest Zdzisław Olszewski, radny Rady Miejskiej. 
 

 
fot. Kamila Jabłonowska 

 
Środki w wysokości 34.000 zł przeznaczone na stypendia zostały pozyskane  



od Fundacji im. S. Batorego, zbiórek publicznych, 1% podatku, wpłat od darczyoców indywidualnych, firm, 
odsetek od lokat Fundacji  

oraz dochodów z kapitału żelaznego Funduszy Stypendialnych. 

 
 
 
 
 

PROGRAM STYPENDIALNY „OTWARTA FILHARMONIA AGRAFKI MUZYCZNEJ”  
 

O programie  
Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej to 

prestiżowy program stypendialny Fundacji 

Pro Bono PL. Fundacja Elbląg uczestniczy od 

początku jego realizacji, czyli od 2001 roku. 

Program ma na celu pomoc 

w kształceniu młodych i zdolnych muzyków, 

poprzez wsparcie materialne 

i nowatorskie formy edukacyjne dotychczas 

im nieznane, a które pozwalają poszerzyd 

wiedzę i zdobyd nowe doświadczenia. 

 
Dla kogo? 
Udział w programie jest szansą na poszerzenie  horyzontów nie tylko muzycznych, ale również 
szeroko rozumianej wrażliwości twórczej. Stypendyści programu  to:  

 wybitnie uzdolnieni uczniowie polskich szkół muzycznych w wieku 14 – 19 lat 

 młodzież grająca na dowolnym instrumencie objętym programem edukacji w Polsce ze 
śpiewem włącznie 

 w zdecydowanej większości uczniowie z małych miejscowości, którym pomoc na trudnej 
drodze do sukcesu jest bardzo potrzebna 
 

 
 

Co oferuje? 

 wsparcie edukacyjne - 12-dniowe, autorskie, bezpłatne warsztaty muzyczne rozwijające 
talent artystyczny 

 wsparcie finansowe – 10-miesięczne stypendium, które pozwala na zakup nut, drobnych 
akcesoriów muzycznych, opłacenie kursów mistrzowskich i warsztatów czy pokrycie 
kosztów  związanych z dojazdami do szkół muzycznych, często oddalonych od domu 
o kilkadziesiąt kilometrów  

 promocję – występy w renomowanych salach koncertowych, publikacje płyt CD, 
uczestnictwo w trasach koncertowych i innych wydarzeniach medialnych 

 prestiż  
 

Etapy realizacji programu: 

 Nominacje – W wyłanianiu stypendystów Otwartej Filharmonii Agrafki Muzycznej 
uczestniczy m. in. Fundacja Elbląg, która we współpracy z:   



1. Zespołem Szkół Muzycznych I i II st. w Elblągu; 
2. Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdaosku; 
3. Paostwową Szkołą Muzyczną II st. im. Fryderyka Chopina w Gdaosku-Wrzeszczu 
nominuje kandydatów. Po wypełnieniu wniosku przez kandydatów i przekazaniu go Fundacji 
Elbląg a przez nią zgłoszeniu do Fundacji Pro Bono PL (sponsor Programu) kandydaci zapraszani 
są do udziału w przesłuchaniach kwalifikacyjnych. 

 Przesłuchania –  komisje, złożone z wybitnych przedstawicieli polskiej muzyki, wysłuchują 
nominowanych kandydatów, reprezentujących wszystkie klasy instrumentów oraz śpiewu 
oceniają kandydatów.  

 Sposób przyznania stypendium – podstawą wyboru stypendystów, którego dokonuje 
Komisja Stypendialna, są wyniki z przesłuchao oraz jakośd wniosków (min. udokumentowane 
osiągnięcia, brana jest pod uwagę również sytuacja socjalna).  

 Cykl stypendialny – rok szkolny – w ramach programu organizowane są nieodpłatne 
autorskie warsztaty muzyczne. W ciągu 12-dniowych warsztatów pod okiem wybitnych 
muzyków i pedagogów stypendyści mają możliwośd doskonalid jak i zdobywad nowe 
umiejętności. Uczestniczą w indywidualnych zajęciach z wybitnymi instrumentalistami a także 
uczą się kompozycji, rytmiki, taoca i improwizacji. Program warsztatów jest tak skonstruowany, 
aby wzbogacid wyobraźnię i wrażliwośd młodych muzyków a także zainteresowad ich innymi 
„okołomuzycznymi” dziedzinami. 

 Warsztaty kooczą się uroczystym występem w renomowanej sali koncertowej z udziałem 
uznanych dyrygentów i kompozytorów. Dotychczas koncerty te - rejestrowane na płycie CD – 
odbywały się w najbardziej prestiżowych salach koncertowych Warszawy jak: Filharmonia 
Narodowa, Muzeum Narodowe, Studio Koncertowe Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego, 
Muzeum I. J. Paderewskiego w Łazienkach Królewskich – jednym z największych kompleksów 
pałacowo-ogrodowych Europy. 

 

ROK SZKOLNY 2009/2010 
Stypendyści II semestru roku szkolnego 2009/2010:  
 
Stypendium Na Dwie Nuty - Michał Burdzy, altówka, OSM. im. F. Nowowiejskiego w Gdaosku.  
Laureat wziął udział w bezpłatnych dwunastodniowych warsztatach muzycznych w Konstancinie-
Jeziornej k. Warszawy, które zakooczył uroczysty koncert w Filharmonii Narodowej w Warszawie. 
Nagrodą za godziny dwiczeo gry na altówce jest także 200 zł miesięcznie w roku szkolnym 
2009/2010. 
 
Stypendium na Pierwszą Nutę otrzymała Magdalena Langman, skrzypce (OSM im. F. 
Nowowiejskiego w Gdaosku),  
czyli bezpłatny udział w dziesięciodniowych warsztatach muzycznych zakooczonych uroczystym 
koncertem w Filharmonii Narodowej w Warszawie. 
 
Stypendium na Drugą Nutę – Hanna Maria Gieda, śpiew, OSM im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu, 
która otrzymała stypendium w postaci wsparcia finansowego w wysokości 200 zł miesięcznie. 
 
ROK SZKOLNY 2010/2011 
4 czerwca 2010 Komisja Stypendialna Programu Stypendialnego Otwartej Filharmonii Agrafki 
Muzycznej uhonorowała stypendiami 47 osób oraz przyznała wyróżnienia 34 osobom. Wśród 
uznanych młodych talentów z całego kraju, znaleźli się kandydaci nominowani przez Fundację 
Elbląg. 
 



Stypendia Na Pierwszą Nutę, czyli bezpłatny udział w dwunastodniowych warsztatach muzycznych 
w Konstancinie-Jeziornie k. Warszawy otrzymała Zofia Góral (fortepian) z Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Gdaosku.  
 
Stypendia Na Dwie Nuty – bezpłatny udział w dwunastodniowych warsztatach muzycznych oraz 
stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie w roku szkolnym 2010/2011 otrzymali:  
Paweł Dębski (skrzypce) oraz Jacek Sienica (wiolonczela) z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. 
F. Nowowiejskiego w Gdaosku.  
 
Stypendia Na Drugą Nutę, czyli stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie otrzymali: Iwona 
Sarwioska (flet) oraz Daniel Egielman (gitara) z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. F. 
Nowowiejskiego w Gdaosku. 
 
W tym roku poziom umiejętności muzycznych kandydatów Otwartej Filharmonii był bardzo 
wysoki, w związku z czym Komisja postanowiła przyznad wyróżnienia, w tym również dla elblążan: 
Michała Światkowskiego (skrzypce), Zuzanny Wężyk (gitara), Barbary Zięby (skrzypce) oraz Sary 
Zięby (skrzypce). 
 
 

Program stypendialny "Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej" finansowany jest  
ze środków Fundacji Pro Bono PL 

 
 
 

PROGRAM STYPENDIALNY „AGRAFKA”  
 

O programie  
Celem programu jest wyrównywanie szans 
edukacyjnych oraz motywowanie do dalszego 
rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej 
poprzez wsparcie utalentowanych 
i niezamożnych uczniów z małych 
społeczności dotkniętych problemem 
bezrobocia i marginalizacji. Program 
realizowany jest przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce przy współpracy 
z lokalnymi organizacjami partnerskimi, 
w tym z Fundacją Elbląg. 
 
 

 
 
 

 

 

Dla kogo? 
Program adresowany jest do wybitnie utalentowanej młodzieży (szczególnie w dziedzinach 
humanistycznych, ścisłych i artystycznych), przede wszystkim gimnazjalnej, licealnej oraz 
studentów (w wyjątkowych przypadkach również uczniowie szkół podstawowych) pochodzących 
ze społeczności, w których działają fundusze lokalne takie jak Fundacja Elbląg.  
Z uwagi na prowadzony jednocześnie Program Stypendialny Otwartej Filharmonii Agrafki 
Muzycznej, stypendia Agrafki nie są przyznawane młodzieży utalentowanej muzycznie. 

Co oferuje? 



„Agrafka” oferuje stypendium finansowe przyznawane jako świadczenie jednoroczne i wypłacane 
jest w okresie danego roku szkolnego.  
Stypendium może byd przeznaczone między innymi na: 

 opłacanie czesnego w szkole lub na uczelni, 

 opłacanie kursów i zajęd pozalekcyjnych, 

 zakup podręczników i pomocy naukowych, 

 zakup materiałów do twórczości artystycznej. 
 
Etapy realizacji programu: 

 Nominacje – Nominacje kandydatów do stypendium Programu AGRAFKA przesyłają 

przedstawiciele lokalnych organizacji partnerskich, w tym Fundacja Elbląg. Nominatorzy zbierają 

lokalnie informacje o potencjalnych stypendystach, przygotowują profile kandydatów korzystając 

z przygotowanych przez Akademię wniosków aplikacyjnych i przesyłają je do Akademii 

w określonym terminie. 

 Rozpatrzenie wniosków - przy wyborze stypendystów, którego dokonuje Komisja 
Stypendialna powołana przez Zarząd Akademii Rozwoju Filantropii, brane są pod uwagę 
następujące kryteria: 
- osiągnięcia w dziedzinach nauk ścisłych, artystycznych lub humanistycznych (średnia ocen), 
- sytuacja socjalno- bytowa (niski, średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie – w jednym 
gospodarstwie domowym), 
- preferowane jest zamieszkanie na wsi lub w małej miejscowości 
 
ROK SZKOLNY 2009/2010 
W II semestrze roku szkolnego 2009/2010 Komisja Stypendialna przyznała stypendium jednej 
elblążance na kwotę 3.000 zł – Patrycji Wargackiej, studentce Uniwersytetu Medycznego im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 
 
ROK SZKOLNY 2010/2011 
Pod koniec sierpnia 2010 r. Komisja Stypendialna Akademii dokonała wyboru stypendystów 
„Agrafki na rok szkolny 2010/2011. Wśród nich są dwie stypendystki nominowane do ARF przez 
Fundację Elbląg.  
Jedną ze stypendystek jest elblążanka – Sandra Springhorn, uczennica Ogólnokształcącej Szkoły 
Baletowej w Gdaosku w klasie taoca scenicznego. Jej główną dziedziną zainteresowao jest balet 
klasyczny. Na swoim koncie ma już pierwsze sukcesy – I miejsce w kategorii uczniów klas III 
w Ogólnopolskim Konkursie Szkół Baletowych Młodych Tancerzy w Warszawie, występ na scenie 
Opery Bałtyckiej w Gdaosku i Akademii Muzycznej. 
 
Wśród stypendystek znalazła się także Dominika Czerwieniak – uczennica Publicznego Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Młynarach. Jej zainteresowania skierowane na nauki ścisłe 
pozwoliły na osiągnięcia w przedmiotowych konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Dominika jest 
finalistką Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego i Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego, 
została wyróżniona w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur", uzyskała tytuł 
TAON w Polsko-Ukraioskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko". Ponadto, udziela się 
woluntarystycznie, angażuje w życie szkoły, należy do szkolnego zespołu „Lawa". 
 
Każda ze stypendystek otrzymała stypendium w wysokości 3.000 zł wypłacane w miesięcznych 
ratach po 300 zł przez okres 10 miesięcy roku szkolnego 2010/2011. 
 



 
Stypendia AGRAFKI finansowane są przez Fundację Agory, Fundusz Stypendialny Rodziny Wróblewskich, 

darczyoców indywidualnych, instytucje oraz 
z przychodów pochodzących z zarządzania kapitałem Funduszu Celowego Agrafka. 

 

 

KONKURS O TYTUŁ FILANTROPA ROKU 2009 

 
Tytuł Filantropa Roku przyznawany jest już od dziesięciu lat podczas uroczystej Gali Filantropa.  
Celem Konkursu o tytuł Filantropa Roku jest promocja prospołecznych, filantropijnych postaw 
ludzi biznesu oraz osób prywatnych. Konkurs jest doskonałą okazją dla organizacji pozarządowych 
i instytucji użyteczności publicznej, aby podziękowad swojemu darczyocy. Zwycięzca otrzymuje 
statuetkę Ferdynanda, nawiązującą do postaci elbląskiego przemysłowca-filantropa Ferdynanda 
Schichaua. 
 
Dziesiąta edycja Konkursu przyniosła 27 zgłoszeo przedsiębiorstw i osób prywatnych, które 
w minionym roku wspierały organizacje pozarządowe oraz instytucje użyteczności publicznej.  
 
Zgłoszeni kandydaci oceniani byli przez kapitułę konkursową pod kilkoma względami. Pod uwagę 
brany był wymiar świadczonej pomocy, jej długotrwałośd, a także m.in. uczestnictwo kandydata 
w życiu społecznym i kulturalnym Elbląga.  
Spośród zgłoszonych Kapituła Konkursu pod przewodnictwem wiceprezydenta Elbląga Artura 
Zielioskiego w składzie: 

1. Elena Sokołowska – Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 
2. Andrzej Skonieczny – Cech Rzemiosł Różnych w Elblągu 
3. Zygmunt Stojek – Klub Kiwanis Elbląg 

wskazała zwycięzcę. Tytuł Filantropa Roku 2009 przypadł Ryszardowi Rynkowskiemu. 
Ze złożonych wniosków wynikło, że dzięki pomocy Ryszarda Rynkowskiego skorzystała nie tylko 
Fundacja Elbląg. Podarowane skórzane siodło oraz trzy konie, które trafiły do „Kooskiego Zdrowia", 
służące rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci. Z pomocy skorzystał również młody, dobrze 
zapowiadający się wiolonczelista, któremu nasz filantrop ufundował smyczek oraz zobowiązał się 
wsparcia przy zakupie instrumentu. Ponadto, artysta parokrotnie wystąpił charytatywnie, 
a zebrane środki umożliwiły wsparcie potrzebujących, w tym m.in. Kasi Kamudy, dla której 
w minionym roku elblążanie łączyli się we wspólnym dziele pomocy. Są zatem zasługi, dzięki 
którym nasze miasto wciąż odczuwa pamięd elblążanina Rynkowskiego 
 
 

 
Fot: Ryszard Biel 

 

„Jak w rozmowie przyznaje Filantrop Roku 2009, sam wciąż czuje się jak łącznik pomiędzy tymi, 
którzy pomagają, a tymi, którzy z ich pomocy korzystają. – Wydaje mi się, że jestem taką tubą, 



która pozwala poruszyd serca innych ludzi – powiedział Ryszard Rynkowski w wywiadzie dla 
Telewizji Obywatelskiej (materiał filmowy do obejrzenia na stronie internetowej 
www.telewizjaobywatelska.org.pl). – Wiem, że to co robię trafia do wszystkich tych ludzi, którzy tę 
pomoc na co dzieo niosą innym. I to jest mój udział w łaocuchu ludzi dobrych, szczerych serc.” 
 
 
Obok laureata konkursu, Kapituła przyznała dwa wyróżnienia - Romanowi Badysiakowi 
(Kawiarnia „U Aktorów”) oraz Piotrowi Żabioskiemu (P.H.U. PAL-DREW).  
 
ZGŁOSZONE FIRMY ORAZ OSOBY W KONKURSIE O TYTUŁ FILANTROPA ROKU 2009: 
 
1. Jarosław i Witold Matz Zakład Szklarski MIŚ 
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu 
3. Piotr Żabioski P. H. U. PAL-DREW  
4. Roman Badysiak Kawiarnia „U Aktorów” 
5. Mieczysław Krzyżniewski, Janusz Pelczarski Hurtownia Artykułów Mięsnych PERFECT sp. j.  
6. P. P. U. H. EDBA Barbara Szypulioska 
7. Zakład Usług Budowlanych MYTYCH Ryszard Mytych 
8. CLEANER sp. j. Zakład Sprzątania Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz 
9. Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Jan Kulik 
10. Monika Ożibko 
11. Citroen Auto Postek Rafał Postek 
12. Powiślaoski Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim Romuald Korocioski 
13. Ryszard Rynkowski 
14. P. H. U. SEZAM Małgorzata Pink 
15. VECTRA S. A. 
16. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeo S. A. 
17. UNISOFT Sp. z o. o. 
18. ENERGA S. A. Mirosław Bielioski 
19. Agencja Reklamowa CONTACT Piotr Kaczyoski 
20. Andrzej Brzostek 
21. RAD-VID Józef Rozmarynowski 
22. STOL-WITEX Witold Piórkowski 
23. CHARON s. c. Piotr i Marek Buczkowscy 
24. Jacenty Zych 
25. Aleksandra Janasik Księgarnia „Świat Książki” 
26. PUJAN Jan Puchalski 
27. Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna 
 
 

X GALA FILANTROPA ROKU 2009 

 
 

W tym roku elbląskie święto dobroczynności przypadło 7 maja. Uroczystośd odbyła się w Teatrze 
im. A. Sewruka w Elblągu, a poprowadziła ją Anna Sowa. 
 
– Co roku spotykamy się, by uhonorowad tych, którzy bezinteresownie, z potrzeby serca pragną 
dzielid się z innymi. Ta uroczystośd jest skromnym podziękowaniem dla Paostwa, za wsparcie, jakie 
udzielacie osobom potrzebującym pomocy. Tak liczna obecnośd Paostwa świadczy o tym, że 

http://www.telewizjaobywatelska.org.pl/


łączenie biznesu z dobroczynnością może sprawiad dużo satysfakcji. Chęd niesienia pomocy 
drugiemu człowiekowi to nie obowiązek, ale empatia, potrzeba serca, szlachetnośd. Wrażliwośd na 
potrzeby innych jest cechą ludzi wielkich – stwierdziła Mirosława Mariaoska, prezes Fundacji 
Elbląg. 
 

     Po pięknym przywitaniu zgromadzonych przez prezes Fundacji, Arkadiusz Jachimowicz, członek 

Rady, wieloletni prezes Fundacji, przedstawił osiągnięcia Fundacji na przełomie dziesięciu lat. – To 

nie tylko dziesiąta Gala, ale także dziesiąta rocznica funkcjonowania Fundacji Elbląg.  

     Ogłoszenie zwycięzcy tegorocznego tytułu Filantropa Roku 2009 poprzedził występ Hanny Giedy 

oraz Marty Ossowskiej-Utrysko, które wykonały utwory „Łatwopalni” Maryli Rodowicz oraz 

„Śpiewam, bo muszę” Skaldów. – Jak widad, warto wspierad młode pokolenie. Bylibyśmy stratni, 

gdyby ich tutaj z nami nie było – skomentowała ich występ prowadząca Galę Anna Sowa. 

Statuetka Ferdynanda oraz wyróżnienia w konkursie, Ryszardowi Rynkowskiego – laureatowi, 

Romanowi Badysiakowi (Kawiarnia „U Aktorów”) i Piotrowi Żabioskiemu (P.H.U. PAL-DREW) – 

wyróżnionym, zostały wręczone przez prezesa Fundacji Elbląg Mirosławę Marjaoską oraz 

wiceprezydenta Elbląga Artura Zielioskiego. 

 

Źródło: www.onel.pl 

 
     – Już po raz czwarty mam zaszczyt przewodniczyd kapitule konkursu o tytuł Filantropa Roku. 
Konkursu, który nieprzerwanie od dziesięciu lat promuje postawy prospołeczne ludzi biznesu 
z Elbląga i powiatu elbląskiego. Dzisiejszy jubileusz uświadamia nam, że w Elblągu posiadamy 
ogromną wartośd – rzeszę osób, które bezinteresownie pomagają swoim bliźnim, niosąc im na co 
dzieo wielkie wsparcie i pomoc. W imieniu prezydenta Elbląga Henryka Słoniny chciałbym 
pogratulowad pomysłu organizatorowi i propagatorowi tego konkursu – Fundacji Elbląg – 
powiedział wiceprezydent Zielioski. 

Dla Ryszarda Rynkowskiego otrzymanie tytułu Filantropa Roku 2009 było ogromnym 
zaskoczeniem. – Miałem możliwośd poznad ludzi, którzy taki tytuł otrzymywali, dowiadywałem się, 
co robią, jaką działalnośd prowadzą. Z Fundacją Elbląg jestem związany od początku jej istnienia, 
dlatego czuję się tutaj prawie członkiem rodziny. Nie wiem, czy powinno wyróżniad się członka 
rodziny aż takim tytułem, niemniej jestem bardzo szczęśliwy, że dostałem tę nagrodę. Zawsze 
staram się podejmowad działania, które zasilają Fundację. Co roku przyjeżdżam na Galę, ponieważ 
w Elblągu był kiedyś mój dom. To, że mieszkam 135 km dalej, nic nie znaczy. Sercem jestem tutaj.  



     Jak co roku podczas Gali, nadszedł także czas na licytację Kryształowego Serca Ryszarda 
Rynkowskiego. Czas pomiędzy trwającą aukcją, a stopniowym otwieraniem serc zgromadzonych, 
umilali artyści Tomasz Owczarek oraz Agnieszka i Wiesław Baranowscy. 

Aukcję wygrał Ireneusz Ziemioski, współwłaściciel firmy TECH-TRANS sp.j., który wylicytował 
Kryształowe Serce za 4,5 tys. zł. Natomiast Rafał Postek, który dwukrotnie wylicytował Kryształowe 
Serce w ubiegłych latach przekazał statuetkę nowemu właścicielowi na kolejny rok, a w zamian za 
nią otrzymał statuetkę Kawalera Kryształowego Serca. 

Uwieoczeniem wieczoru był występ Ryszarda Rynkowskiego, który wykonał „Dary losu”, 
„Urodziny”, „Czas”, „Mamo, brak mi słów” oraz „Leżę sobie”.znajomym. Nie jest to bynajmniej 
powód do chwalenia się znajomością ze mną, ale powód do tego, by pochwalid się swoim 
szczodrym sercem – zachęcał do licytacji. 
 
Częśd powyższego tekstu pochodzi z artykułu „Spróbuj trochę z siebie dad tym, co mają gorszy świat” – Filantrop Roku 
2009” – www.portel.pl  
 

Uroczystośd odbyła się pod patronatem Telewizji Obywatelskiej,  
Telewizji Elbląskiej, Dziennika Elbląskiego oraz Tygodnia w Elblągu. 

 
 

KONKURS „NAJLEPSZY 2010” 

 
 
Redakcja „Tygodnia w Elblągu” po raz dziewiąty zorganizowała Konkurs „Najlepszy 2010”. Konkurs 
skierowany jest do uczniów elbląskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych.  
 
 

 
 
Konkurs ma na celu kreowanie asertywnych postaw dzieci i młodzieży, opartych o poczucie 
własnej wartości, użyteczności w lokalnym środowisku społecznym i dumy z własnych korzeni oraz 
prezentację i promocję najaktywniejszych młodych elblążan. Jak co roku o jeden z pięciu tytułów 
ubiegają się laureaci konkursów krajowych, międzynarodowych, młodzi naukowcy, artyści, 
społecznicy i mistrzowie sportu. 
 
Jedną z „Najlepszych” tego roku została Agnieszka Ryś z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Elblągu, 
której Fundacja Elbląg ufundowała specjalne jednorazowe stypendium w wysokości 500 zł. 
 
 

KONKURS NA NAJLEPSZĄ INICJATYWĘ ELBLĄSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH IM. DR 
ALEKSANDRY GABRYSIAK 

 

http://www.portel.pl/


Obchody XI Elbląskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych były okazją do rozstrzygnięcia Konkursu 
im. dr Aleksandry Gabrysiak. Laureatem zostało Stowarzyszenie Animatorów Kultury „Teatr 
z bliska" – za innowacyjnośd, kreatywnośd oraz nie zrażanie się przeciwnościami w pracy 
społecznej. Nagrodzona inicjatywa to II Festiwal Amatorskich Zespołów Teatralnych DESKA 
w Elblągu.  

 
 

Członkowie Kapituły rozpatrzyli 6 wniosków zgłoszeniowych, które wpłynęły do Konkursu im. dr 
Aleksandry Gabrysiak na najlepszą inicjatywę elbląskich organizacji pozarządowych. 
W składzie Kapituły Konkursu obecni byli przedstawiciele: Rady Elbląskich Organizacji 
Pozarządowych, Prezydenta Elbląga, Fundacji Elbląg oraz Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania 
Inicjatyw Pozarządowych. 
Zwycięskie Stowarzyszenie otrzymało nagrodę finansową w wysokości 2.000 zł, ufundowaną przez 
Fundację Elbląg, która przeznaczona jest na działalnośd statutową Stowarzyszenia. 
 
Źródło: www.cop.elblag.pl 
 

 

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI 

 

WIECZÓR Z FILANTROPEM 

 
W 10-letniej działalności Fundacji Elbląg w tradycję wpisał się Wieczór z Filantropem, 
organizowany w rocznicę jej istnienia – 2 lutego. Każdego roku zbierają się wówczas osoby, którym 
bliska jest działalnośd tej organizacji, a sama Fundacja wyróżnia tych, którzy w sposób szczególny 
włączyli się w jej działania. I tym razem Kryształowe Serce znalazło właściciela. Statuetkę 
wyróżnienia otrzymał dotychczasowy prezes Fundacji, jej współzałożyciel – Arkadiusz 
Jachimowicz. 
 
„Za to co masz, nie kupisz nieba" – są tacy, którzy własnym dorobkiem, czasem i sercem dzielą się 
z innymi. Swoim darczyocom, wolontariuszom, współpracownikom i pracownikom, za 
dotychczasową współpracę, dziękował prezes Fundacji Elbląg – Arkadiusz Jachimowicz. Jak 
podkreślał podczas Wieczoru z Filantropem, 10-letni dorobek Fundacji, to kapitał wszystkich 
elblążan.  
 

http://www.cop.elblag.pl/


 
fot. PS, www.portel.pl 

 
– Wrażliwośd i szlachetnośd jest cechą ludzi wielkich. Fundacja Elbląg ma zaszczyt zaliczyd pana do 
grona tych osób – mówił podczas wręczania wyróżnienia Stanisław Puchalski, członek Zarządu. 
Nagroda była ukoronowaniem 10-letniej działalności, a także podziękowaniem wszystkich osób 
zaangażowanych w pracę na rzecz Fundacji za jego wolontarystyczną prezesurę, z którą w miniony 
wtorek żegnał się Arkadiusz Jachimowicz. – Nie będę się ubiegał o prezesowanie w kolejnych 
kadencjach zarządu, jednak nie opuszczam Fundacji. Nadal będę pracował na jej rzecz, ale 
w Radzie Fundacji, jako przedstawiciel ESWIP-u, jednego z fundatorów organizacji – mówił 
w swoim wystąpieniu. 
 
Jubileusz 10-lecia nie mógł obyd się bez liczb. Po pierwszej dekadzie Fundacja Elbląg ma na swoim 
koncie blisko 900.000 zł kapitału żelaznego, czyli środków nienaruszalnych, z których dochód 
przeznaczany jest na rzecz mieszkaoców Elbląga i powiatu. I tak oto do tej pory Fundacja Elbląg: 

 przekazała 738 stypendiów na kwotę blisko 645 000 zł, 
 wsparła 19 chorych, niepełnosprawnych dzieci i młodzież na kwotę ponad 200.000, 
 oddała w ręce Rad Rodziców elbląskich szkół i przedszkoli ponad 55.000 zł,  
 przekazała 226 grantów dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, szkół, domów 

kultury itp. na kwotę ponad 500.000 zł, 
 zorganizowała 9 edycji Konkursu o Tytuł Filantropa Roku – statuetkę Ferdynanda otrzymało 

9 darczyoców, a 30 zostało wyróżnionych, 
 przyznała 16 nagród Kryształowego Serca, które trafiły do rąk osób, organizacji i instytucji 

szczególnie pomocnych w rozwoju Fundacji, 
 wydała 5 publikacji i nagrodziła finansowo 6 elbląskich literatów ramach Konkursu 

Literackiego, 
 pozyskała prawie 1.000.000 złotych na realizację 9 projektów oraz 1.600.000 zł w formie 

dotacji i darowizn, 
 zrealizowała ciekawe projekty, których najbardziej widocznym efektem jest działające od 

ponad dwóch lat młodzieżowe studio telewizyjne z inicjatywą EMIT na czele. 

Fundacja Elbląg, to przede wszystkim ludzie. W ciągu 10 lat niemal na stałe zgromadziła wokół 
siebie ponad 50 elblążan, którzy w różny sposób z nią współpracują. Są wśród nich również postaci 
znane i cenione, jak Ryszard Rynkowski. Przy organizacji wielu akcji niezawodnie może liczyd na 
pomoc blisko 300 wolontariuszy, skupia także kilkunastu stypendystów. Również i bez pomocy 
darczyoców, ludzi, którzy nie szczędzą czasu i energii, udało się zorganizowad kolejny Wieczór 

http://www.portel.pl/


z Filantropem. W jego organizację włączyła się Barbara Szypulioska z firmy „EDBA", Roman 
Badysiak z Kawiarni „U Aktorów", Jan Puchalski z firmy „PUJAN" oraz Grupa Żywiec.  
 
Częśd artystyczną wieczoru zapewnił występ Jacka Sienicy – wiolonczelisty wspieranego przez 
Fundusz Ryszarda Rynkowskiego. Wraz ze swoją siostrą Małgorzatą zaprezentował kilka utworów 
muzyki klasycznej. Na sali wybrzmiewała także piosenka „Nie kupisz nieba" Ryszarda 
Rynkowskiego, którą artysta podarował Fundacji podczas ostatniej Gali Filantropa Roku. 
 
Za dotychczasową pomoc w działaniach podejmowanych na rzecz elblążan, za poparcie 
i wspieranie charytatywnych akcji, za dobre słowa, konstruktywną krytykę, cenne wskazówki 
i wypracowanie wspólnymi siłami potężnego kapitału doświadczenia 10 lat, zespół Fundacji 
Elbląg dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym, ludziom o wielkich sercach.  
 
 

PODARUJ UŚMIECH NA GWIAZDKĘ 
 
 

Kilkuletnia tradycja prowadzenia przedświątecznej zbiórki przez Fundację Elbląg na rzecz 
niepełnosprawnych podopiecznych pokazuje, że społeczna akcja z każdym rokiem przyciąga coraz 
to nowych wolontariuszy. Podczas tegorocznej zbiórki, która odbyła się od 5 do 12 grudnia na 
terenie Centrum Handlowego OGRODY, wolontariusze kwestowali po kilka godzin dziennie. 
Współpraca Fundacji i Ogrodów w tym charytatywnym dziele ma już 8 lat. Tym razem pomocą 
w zbiórce służyły także piłkarki z Elbląskiego Klubu Sportowego „Start". 
 
 

 
 
 

Podczas zbiórki wolontariusze kwestowali na terenie CH Ogrody, a w weekendy zostały 
przygotowane atrakcje nie tylko dla dzieci. Młodsi mogli wziąd udział w specjalnie przygotowanych 
grach i konkursach, można było zrobid sobie pamiątkowe zdjęcie z piłkarkami zaangażowanego 
w zbiórkę klubu EKS „Start”. Natomiast Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej w Elblągu 
przygotowała stoiska, gdzie przechodni klienci mogli zmierzyd ciśnienie, panie mogły uzyskad porad 
kosmetycznych. Uczniowie „Medyka” zachęcali do zapoznania się z zasadami pierwszej pomocy 
oraz do chwili relaksu na fotelu do masażu itp. Dzięki otwartości serc i portfeli wielu elblążan udało 
się zebrad kwotę 3865,64 zł, która w całości zostanie przekazana na Fundusz Dzieci 
Niepełnosprawnych „Słonik". Fundacja Elbląg dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym 
w zbiórkę. 



 
 
 

 
Za pomoc w akcji dziękujemy piłkarkom z Elbląskiego Klubu Sportowego „Start", wolontariuszom 
z Regionalnego Centrum Wolontariatu, stypendystom Fundacji oraz uczniom elbląskich szkół, 
którzy bez względu na pogodę i możliwości zagospodarowania swojego wolnego czasu, 
zdecydowali się byd z nami. Jesteśmy wdzięczni także Centrum Handlowemu „Ogrody" (głównemu 
sponsorowi akcji), PSS „Społem" i „Wolnośd" Sp. z o.o., którzy ufundowali nagrody loterii czy 
wypieki. Ukłon kierujemy również w stronę Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej, dzięki 
którym przybliżyd mogliśmy elblążanom zasady udzielania pierwszej pomocy oraz tajniki dbania 
o zdrowy wygląd skóry. 
 
 

PROGRAM LITERACKI 

 
Celem dorocznego Konkursu Literackiego jest promocja i wspieranie twórczości literackiej 

elbląskich autorów, w tym ujawnianie i pobudzanie potencjału twórczego twórców młodych, 

debiutujących.  

Konkurs jest realizowany w dwóch kategoriach: „Elbląska Książka Roku” oraz „Elbląski Rękopis 

Roku”. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku chodzi o utwory lub zbiory tekstów stricte 

literackich, tj. przynależnych literaturze jako sztuce słowa i spełniających podstawowe kryteria 



literackie. Mogą to byd zestawy tekstów poetyckich, utwory dramaturgiczne, powieści, zestawy 

opowiadao, eseje czy teksty pamiętnikarskie, względnie synkretyczne pod względem gatunkowym. 

Autor nagrodzony w kategorii „Elbląska Książka Roku” uzyskuje nagrodę finansową w wysokości 

nie niższej niż 2000 zł natomiast formą nagrody za najlepszą propozycję w Konkursie na „Elbląski 

Rękopis Roku” jest jej książkowe wydanie i sfinansowanie przez Fundację jako organizatora. 

Podstawową częśd nakładu otrzymuje autor. 

Tego roku Kapituła Konkursu, w skład której weszli pod przewodnictwem Ryszarda Tomczyka – 
Arkadiusz Jachimowicz – sekretarz, Katarzyna Jarosioska-Buriak i Izabela Piskorek, wyłoniła 
zwycięzcę Elbląskiego Rękopisu Roku – o. Mateusza Stachowskiego z tomikiem wierszy 
„Bezsennośd”. Mateusz Stachowski – ojciec franciszkanin w Zakonie Braci Mniejszych 
Konwentowych – swoje utwory poddał pod ocenę Kapituły już po raz kolejny. Dotychczas jednak 
w ramach Konkursu Literackiego zdobywał wyróżnienia. Tym razem przyszedł czas na miano 
najlepszego w kategorii Rękopis Roku.  
 
W kategorii Elbląska Książka Roku nie wyłoniono zwycięzcy.  
 

 
Fot. www.portel.pl 

 
Uroczyste rozstrzygnięcie VIII edycji konkursu nastąpiło 15 czerwca br. w Galerii El.  

Ósma edycja Konkursu przyniosła także wyróżnienie dla zestawu utworów Anny Piór. Wiersze wyróżnionej 

oraz Łukasza Filipowicza, Krzysztofa Sadowskiego i Marka Wawryna zostaną zaprezentowane na łamach 

kwartalnika „TygiEl". Jak podkreślał Tomczyk, „przynajmniej niektóre z wierszy tych autorów zasługują na 

jakąś publiczną prezentację i uwagę przyjaciół poezji". 

PROJEKET „TRACES OF ROOTS – UP TO DEVELOPMENT” 

 

http://www.portel.pl/


W 2010 r. rozpoczął się dwuletni Projekt Partnerski Grundtviga w ramach programu „Uczenie się 

przez całe życie” pn. „Traces of roots – up to development”(„Śladami pochodzenia – drogą do 

rozwoju”). 

Projekt skupia się wokół pojęcia pochodzenia w lokalnym, regionalnym i europejskim kontekście. 

Celem projektu jest wzrost integracji osób z rodzin imigranckich, złagodzenie obaw rodowitych 

mieszkaoców wobec imigrantów, a także przeciwdziałanie rosnącemu  poczuciu wykorzenienia.  

W skład partnerstwa wchodzi 6 organizacji partnerskich z różnych krajów: 

 Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego  

 Volkshochschule Leer – z Leer (Niemcy) 

 Institut für gesellschaftswissenschaftliche Forschung, Bildung und Information – 
z Innsbrucka (Austria) 

 Pilpilisi Térség Foglalkoztatásáért Közhasznú egyesületisi Térség – z Piliscsaba (Węgry) 

 A.R.S.A.P. – z Pordenone (Włochy) 

 Associazione Interculturale Griot A.I.G. – z Rzymu (Włochy) 
 

Kolejnym celem projektu jest międzykulturowa, transgraniczna oraz międzypokoleniowa wymiana 
informacji.  
 
Na indywidualnych spotkaniach zostanie przeprowadzona analiza potencjału organizacji 

partnerskich.  

Pierwsze spotkanie partnerskie obyło się w Volkshochschule Leer w Niemczech (koordynator 

projektu) w listopadzie tego roku. Na spotkaniu zostały przedstawione metody pracy związane 

z teatrem (edukacja teatralna), wirtualną wystawą i prezentacją archiwum w Leer, które prowadzą 

niemieckie organizacje i instytucje. Innowacyjnośd archiwum polega na zastosowaniu 

pedagogicznego modelu zapobiegania rasistowskim działaniom.  

  



 

Na kolejnych spotkaniach zostaną zaprezentowane metody pracy innych partnerów.  

Centrum  FBI  z Austrii wniesie do projektu specjalistyczną wiedzę na temat warsztatów w oparciu 

o scenariusz. Przedstawiona metoda wspiera i ułatwia aktywne uczestnictwo osób z różnych grup 

społecznych i grup interesu.  

Na spotkaniu w Innnsbrucku zostanie przedstawiona metoda warsztatów w oparciu o scenariusz, 

zostaną przeprowadzone warsztaty na temat tożsamości lokalnej/regionalnej. 

 

Podczas spotkania w Elblągu uczestnicy zapoznają się z metodą pracy z młodzieżą oraz osobami 

starszymi opierającą się na stworzeniu filmu, którą wcześniej z powodzeniem realizowała Fundacja 

Elbląg. Metoda ta może odnosid się do wielu tematów, również do tematu ojczyzny. 

 

Spotkanie na Węgrzech poświęcone będzie wprowadzeniu metody mozaiki. Zorganizowane 

zostaną grupy fokusowe i warsztaty na temat projektu w regionie. Stworzone zostaną zasady 

powołania ambasadora kultury.  

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej 
 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.  

 
 
 

 

POCZTÓWKI - CEGIEŁKI 

 
Tego roku turyści przybywający do Elbląga mogli zabrad ze sobą pamiątkę w postaci cegiełek-
pocztówek przedstawiającą Bramę Targową lub elbląski ratusz z dołączoną 2-złotową monetą 



z wizerunkiem Bramy Targowej. Przedstawiona Brama Targowa i elbląski ratusz są autorstwa 
naszych elbląskich artystów – Haliny Różewicz-Książkiewicz i Zbyszka Opalewskiego.  
Taka pocztówka z monetą jest również gratką dla kolekcjonerów, ponieważ z roku na rok wartośd 
monety rośnie. Dochód ze sprzedaży cegiełek jest przeznaczany na działania statutowe Fundacji 
Elbląg. 
 
Cegiełki były sprzedawane przez wytrwałych i dzielnych stypendystów „Szansy” przy okazji różnych 
imprez: IX Elbląskim Forum Inicjatyw Pozarządowych czy Elbląskim Święcie Chleba. Dzięki 
uprzejmości i życzliwości elbląskich firm mogliśmy je rozpowszechniad w Hotelu „Gromada” oraz 
Restauracji „Pod Kogutem” na Starym Mieście, którym serdecznie dziękujemy! 
 
  

1% NA RZECZ FUNDACJI ELBLĄG 

 
Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, co oznacza, że działa wyłącznie w obszarze pożytku 
publicznego oraz szczegółowo i w sposób publiczny sprawozdaje się ze swojej działalności. Dzięki 
temu może pozyskiwad 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.   
 
Darczyocy Fundacji Elbląg skorzystali z możliwości wskazania celu przekazywanych pieniędzy. 
Nieco ponad 40.000 zł z całej kwoty trafi do konkretnych osób, podopiecznych Fundacji. – Zgodnie 
z umowami podpisanymi przez naszych podopiecznych, cała kwota uzyskana z 1% zostanie 
przeznaczona właśnie na te, wskazane przez podatników, osoby. Pieniądze będą przekazywane na 
podstawie rachunków i faktur, które zostaną do nas dostarczone. Dzięki temu rodzice tych dzieci 
będą mieli zabezpieczone koszty leczenia, rehabilitacji czy zakupu często bardzo drogich leków. 
 
W kwocie tej zawarte zostały również środki, które zostaną przekazane na działalnośd wskazanych 
przez podatników stowarzyszeo, szkół, rad rodziców, przedszkoli. Pozostała kwota (ponad 24.000 
zł) trafi na fundusz operacyjny Fundacji oraz jej poszczególne fundusze wewnętrzne, tj.: Fundusz 
Dzieci Niepełnosprawnych „Słonik", Fundusz Stypendialny, Fundusz im. braci Leszczyc-Grabianków, 
Fundusz im. Zofii Puchalskiej, Fundusz Zygmunta i Jolanty Stojek, Fundusz Ryszarda Tomczyka oraz 
Fundusz Aktywności Seniorów. Ulokowana gotówka będzie dalej pracowad na rzecz 
przyznawanych stypendiów i nagród finansowanych przez Fundację. 
 

W imieniu wszystkich podopiecznych oraz w imieniu własnym z całego serca serdecznie 
dziękujemy wszystkim darczyocom,  

którzy przekazali 1%na Fundację Elbląg! 
 
 

 

KSIĘGA DARCZYŃCÓW 2010  

 
Program stypendialny „Szansa” i „Słonik” 

Fundacja im. Stefana Batorego – 20.000 zł 
 

Program Stypendialny Agrafka Muzyczna 
Fundacja J&S Pro Bono Poloniae – 6.884,00 zł 
 

          Program stypendialny Agrafka 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce – 4.200 zł 



 

Fundusz Dzieci Niepełnosprawnych „Słonik” 
Zdzisław Olszewski 
Piotr Macutkiewicz 
Andrzej Skonieczny 
J. Dobosz-Rawa 
T. Haluszka 
A. Lampkowska 
W. Żygadło  
Zbiórka publiczna  – 3.865,64 zł 
 

Fundusz Nieograniczony 
Firma EDBA Barbara Szypulioska 
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
Fabryka Mebli Stolpłyt Sp. z o.o. 
A. Awsiukiewicz 
Szkoła Wyższa im. B. Jaoskiego w Elblągu 
Irena Kuszka 
Barbara Wróbel 
S. Jakubowski 
 

Fundusz im. Ryszarda Rynkowskiego 
Ireneusz Ziemioski TECHTRANS Elbląg – licytacja Kryształowego Serca  
 

Fundusz polsko-niemiecki 
Erwin Vollerthun 
Else Bork  
Edith Wölke 
Gisela Sandrock 
Heinrich Schuster 
Karl-Heinz Dreher 
 
Pozostałe darowizny ze wskazaniem celu dla podopiecznych Fundacji 
 
Pogorzelcy z Łęcza: 
P. M. Bełzda, B. Świderski, Paostwo Cybulscy, K. Rożen, C. Ciądkas, Ł. Jankowski, A. Żelazko, A. 
Cieślak, Zakład Meblowy Layman, E. i B. Sigurscy, E. Majrowska-Grzanka, Kamioska-Charytoniuk, 
M. Pietrzykowska, R. Pawłowski, MIAMI s.c. 
E. Laskowska, W. Gintowt-Dziewałtowski, W. Kuszyk, W. Budzyoski, E. Bryk, Parafia św. Franciszka 
w Tolkmicku, Parafia św. Mikołaja w Pogrodziu, Parafia w Łęczu,  
Datki zgromadzone w ramach zbiórki publicznej przez Stowarzyszenie Łęcze- wieś z perspektywą, 
Z. Górecki, J. Bacławska, ZUS Elbląg, T. Karpowicz 
 
Wiolonczela dla Jacka Sienicy 
H. i T. Górscy, K. Stefaniak, Z. Falkowski 
 
Katarzyna Kamuda 
B. Groszek, B. Czarnota, P. Solnica, B. Szwarc, Szkoła Podstawowa nr 12, A. Kwiatek, W. i H. 
Marciniak, A. Fojt, M. Bieławy, H. Jakubczyk, E. Voelkel, H. Wrzos, Cz. Misch, B. J. Pac, E. Włoch, S. 
Puźniewski, E. Kozioł, H. Zięba Ag. Ubezp. Dzierzgoo, M. Cenowski, O. Poroszewska, P. R. Kakiet, R. 



Sznajder, H. Nasiadko, K. Sumioski, J. Stankiewicz, A. Solnica, J. Goral, A. Urbaoczyk, A. Kortas, M. 
Korczyoska, A. Król, Z. Pernak, H. Niedzioska, A. Antecka, J. Koleśniak, M. Michalak, B. Guzy-Szpara, 
E. Szubowicz, K. Dąbrowska, H. Wiśniewska, M. Alankiewicz, M. Zielioska, B. Sarbicka, E. i D. 
Poniatowscy, B. Mojsiejuk, M. Wolaks-Żewuska, L. Karpioska, I. i M. Niedbała, I. Zimoląg, M. 
Tarłowska, C. Frankowski, J. Draws, K. Wolak, J. Uziak, J. Kowalska, S. Obłoj, M. Baran, J. 
Lutkiewicz, B. Wiśniewska, M. Przybyła, L. Czarkowska, A. Tarczyoska, D. Jakubiec, Z. Łukaszczyk, 
M. Kolaszyoska, T. Żukowska, G. Chalimoniuk, B. Bąbel, A. Seidler, E. Pustelnik, T. Lubczyk, J. 
Komorowska, K. Jackiewicz, K. Golba, D. Zander, H. Rusiecka, A. Hędka, E. Marczuk, J. Słupiak, W. 
Wuwer, E. Krasowski, J. Lechna, T. Garbula, E. Konopa, B. Czarnota, E. Sarnacka, M. Jestal, H. 
Rutkowska, K. Szwarc, M. Niedbałek, T. Boryczko, K. Klin, W. Sokołowska-Hugues, M. 
Krzyszkiewicz, J. JemielitaD. Matuszewska, E. Kościuk, E. Machulak, I. Skurkiewicz, Cz. Baczkowska, 
M. Ryś, K. i B. Szwarc, D. Jakubiec, A. Bogdanowicz, T. Koenig, J. Wójcik, S. Kulesza, T. Piłat, M. 
Kubica, B. Prus, K. Szwec, D. Jakubiec, E. Leśniak, E. Marciniak, J. Żyrak, W. Budrewicz, J. Basztura, 
L. Kośd 
    
Seminarium Duchowne w Elblągu 
C. Gabriel, W. Wójcik, S. Puchalski, Kancelaria Prawna w Iławie, S. Klimiuk, Kancelaria Prawna 
Wójcik 
 

 

Darowizny rzeczowe, usługi 

 Ryszard Rynkowski – występ podczas Gali o Tytuł Filantropa Roku 

 Jan Puchalski, firma PUJAN – statuetki Kryształowego Serca, udostępnienie Centrum 
Handlowo-Ekspozycyjnego PUJAN na podpisanie umów stypendialnych „Szansy” i „Słonika” 

 Alicja Sobiecka – kwiaty na uroczystośd Gali Filantropa Roku  

 Centrum Handlowe OGRODY – współpraca przy organizacji akcji „Podaruj uśmiech na 
Gwiazdkę”, główny sponsor akcji 

 Galeria El – udostępnienie pomieszczenia na uroczystośd rozstrzygnięcia Konkursu 
Literackiego 

 Wolnośd Sp. z o.o. – wsparcie rzeczowe w akcji „Podaruj uśmiech na Gwiazdkę” 

 Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu – wsparcie i udział w akcji „Podaruj 
uśmiech na Gwiazdkę” 

 Elbląski Klub Sportowy „Start” - wsparcie i udział w akcji „Podaruj uśmiech na Gwiazdkę” 

 Barbara Szypulioska z firmy EDBA – wsparcie rzeczowe „Wieczoru z Filantropem” 

 Roman Badysiak z Kawiarni „U Aktorów” – wsparcie rzeczowe i usługowe „Wieczoru 
z Filantropem” oraz „Gali Filantropa Roku” 

 Grupa Żywiec – wsparcie rzeczowe „Wieczoru z Filantropem” 

 Jacek i Małgorzata Sienica – występ podczas „Wieczoru z Filantropem” 

 Hanna Gieda i Marta Osowska-Utrysko, Tomasz Owczarek, Agnieszka i Wiesław 
Baranowscy – występ podczas Gali Filantropa Roku 

 Stypendyści Fundacji Elbląg – przeprowadzenie zbiórki pieniędzy w ramach zbiórki 
pieniędzy „Podaruj uśmiech na Gwiazdkę”, pomoc przy obsłudze imprez i bieżącej 
działalności FE 

 Wolontariusze elbląskich szkół średnich i gimnazjów – przeprowadzenie zbiórki pieniędzy 
w ramach akcji „Podaruj uśmiech na Gwiazdkę” 

 

Urzędy Skarbowe, za pośrednictwem których darczyocy przekazali 1% podatku 

 



Urząd Skarbowy w Elblągu ● I Urząd Skarbowy w Gdaosku ● III Urząd Skarbowy w Gdaosku ● 
Urząd Skarbowy w Olsztynie ● I Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej ● Urząd Skarbowy Żurominie ● 
Urząd Skarbowy w Siedlcach ● Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek ● Urząd Skarbowy w Żywcu ● 
Urząd Skarbowy w Kwidzynie ● Urząd Skarbowy w Pruszkowie ● Urząd Skarbowy w Trzebnicy ● 
Urząd Skarbowy w Augustowie ● Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów ● Urząd Skarbowy 
Warszawa-Wola ● Urząd Skarbowy w Szczecinku ● Urząd Skarbowy Poznao-Wilda ● II Urząd 
Skarbowy w Szczecinie ● Urząd Skarbowy w Oświęcimiu ● Urząd Skarbowy w Braniewie ● Urząd 
Skarbowy w Szydłowcu ● Urząd Skarbowy w Giżycku ● Urząd Skarbowy we Włocławku ● Urząd 
Skarbowy w Wejherowie ● Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto ● Urząd Skarbowy w Tczewie ● 
Urząd Skarbowy w Pszczynie ● Urząd Skarbowy w Tucholi ●Urząd Skarbowy w Brodnicy ● Urząd 
Skarbowy w Mławie ● Urząd Skarbowy w Lipnie ● Urząd Skarbowy w Bartoszycach ● Urząd 
Skarbowy w Wołominie ● Urząd Skarbowy Warszawa-Praga ● Urząd Skarbowy w Lubinie ● Urząd 
Skarbowy w Legnicy ● Urząd Skarbowy w Lubartowie ● III Urząd Skarbowy w Szczecinie ● II Urząd 
Skarbowy w Kielcach ● Urząd Skarbowy w Malborku ● Urząd Skarbowy w Pułtusku ● I Urząd 
Skarbowy w Tarnowie ● I Urząd Skarbowy w Opolu ● Urząd Skarbowy w Dębicy ● Urząd Skarbowy 
w Pruszczu Gdaoskim ● II Urząd Skarbowy w Toruniu ● Urząd Skarbowy w Koninie ● I Urząd 
Skarbowy w Gdyni ● I Urząd Skarbowy w Zielonej Górze ● Urząd Skarbowy w Piasecznie ● Urząd 
Skarbowy w Ostródzie ● I Urząd Skarbowy w Toruniu ● Urząd Skarbowy w Mysłowicach ● Urząd 
Skarbowy w Ełku ● Urząd Skarbowy w Grudziądzu ● Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim ● II 
Urząd Skarbowy w Gdaosku ● II Urząd Skarbowy w Gdyni ● Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo ● 
Urząd Skarbowy w Sopocie ● Urząd Skarbowy w Iławie ● Urząd Skarbowy w Działdowie ● Urząd 
Skarbowy w Olecku ● II Urząd Skarbowy w Gliwicach ● Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście ● 
Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów ● I Urząd Skarbowy w Toruniu ● Urząd Skarbowy w 
Wolsztynie ● Urząd Skarbowy w Kluczborku ● Urząd Skarbowy w Radomsku ● II Urząd Skarbowy w 
Bydgoszczy  
 
 

Wszystkim podatnikom, którzy przekazali swój 1% podatku na  
działania lub podopiecznych Fundacji  

z całego serca dziękujemy na okazane zaufanie do Naszej organizacji! 
 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ELBLĄG ZA 2010 ROK 

 
PRZYCHODY 
 
WPŁYWY KWOTA 

I. Dotacje od samorządu lokalnego 0 
 

II. FRSE Komisja Europejska - Projekt partnerski „Uczenie się przez 
całe życie”  

4.697,70 



III. Granty na stypendia: - Fundacja Batorego, J&S Pro Bono 
Poloniae, Akademia  Rozwoju Filantropii : 

- Fundacja Batorego - program stypendialny - 20.000,00 zł  
- Fundacja J&S Pro Bono Poloniae - program stypendialny Agrafka 
Muzyczna  - 6.884,00 zł 
- Akademia Rozwoju Filantropii – program stypendialny Agrafka– 
4.200,00 zł 

31.084,00 
 

VI. Biznes, organizacje społeczne, instytucje, darczyocy 
indywidualni, inne 

14.550,00 
 

V. Darczyocy na cele rehabilitacji i leczenia podopiecznych, pomoc 
społeczną podopiecznym 

29.963,10 

VI. Fundusze celowe Fundacji : – wpłaty od osób indywidualnych 
(Fundusz R. Rynkowskiego, Fundusz polsko-niemiecki) 

5.425,03 

VII. Odsetki bankowe od lokat 47.509,23 
VIII. Zbiórka publiczna, w tym: 
- dla Kasi Kamudy na Allegro - 211,50 zł 
-„Podaruj uśmiech na Gwiazdkę” na fundusz „Słonik” - 3.865,64 zł 
- cegiełki na fundusz nieograniczony – 1.527,50 zł  

3.758,23 

IX. Wpłaty z tytułu 1% ( w tym program Aktywnośd Rodzicielska i 
na pomoc dzieciom w leczeniu i rehabilitacji)  

65.315,66 

 X. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe  
w tym: 
- przychody finansowe – 260,91  
- amortyzacja – 3.497,32 

5.604,64 

XI. Darowizny z lat poprzednich wypłacone w 2010 r. (rozliczenia 

międzyokresowe) 
37.817,57 

XII.  Wpływy z działalności statutowej odpłatnej 0 
RAZEM 245.725,16 
  

 
WYDATKI OGÓŁEM: 
 
I. Koszt realizacji zadao statutowych 
    w tym:  
    1. Udzielone stypendia   
    2.Program „Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej  
    3. Koszt realizacji programów FE   
- Konkurs Literacki (recenzja, druk książki, kwiaty) -1.460,00 zł 
- Filantrop Roku (wieczór z Filantropem i Gala)– 5.209,30 zł 
- zbiórka publiczna (koszty) – 2.992,28 zł  
- program Aktywnośd Rodzicielska i Społeczna – 5.323,62 zł 
- konkursy: na Najlepszą Inicjatywę, Najlepsi?! – 2.900,00 zł  
- akcje fundraisingowe  - 2.499,50 
- programy funduszy celowych Fundacji – 560,45 

    3. Refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji podopiecznych w   
ramach pomocy społecznej     
 

174.054,36 
 

61.330,00 
 1.004,00 

 20.945,15 
 
 
 
 
 
 
 

90.775,21 

II. Projekt „Uczenie się przez całe życie” 4.697,70 
  



III. Koszty administracyjne (usługi obce, amortyzacja, zużycie 
materiałów, inne) 

8.032,72 

IV. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia  
     - wynagrodzenia 31.070,00 
     - ubezpieczenia 6.942,60 

38.012,60 

V. Pozostałe koszty  
(zwrot  niewykorzystanych dotacji, różnice kursowe z tyt. 
przewalutowania środków) 

2.721,67 

RAZEM  227.519,05 
 
Zysk netto ( z tego na fundusz operacyjny 18.206,11) 

 
18.206,11 

 
 

WPŁYWY Z  1% W 2010 ROKU 
W roku 2010 Fundacja Elbląg pozyskała wpływy z tytułu 1 %  kwotę 65.315,66 zł. W kwocie tej są 
wpłaty darowizn na określone cele dla osób i podmiotów z którymi Fundacja zawarła umowy,  
w wysokości 39.732,27 zł, a dla Fundacji z przeznaczeniem na różne fundusze 25.583,39 zł 
 
Zarząd Fundacji na posiedzeniu w dniu 08.10.2010 uwzględniając wyznaczone cele darowizn, 
rozdysponował wpływy z 1 % w sposób następujący: 
 
a) na leczenie i rehabilitację podopiecznych z którymi zawarto umowy  
27.443,04 zł,  
w tym: 
- 2.261,00 zł - Ola Cichowlas  
- 2.500,00 zł  - Wiktoria Narloch 
- 4.771,90 zł - Bartosz Nieszporek 
- 1.750,30 zł  - Wojciech Sekulski 
- 7.746,20 zł - Katarzyna Kamuda 
- 2.385,44 zł - Weronika Fercho 
- 1.291,80 zł - Sylwia Rostankowska 
- 4.736,40 zł - Izabela Kostka 
 
b) na działalności statutowe różnych organizacji z którymi Fundacja zawarła umowy 12.289,23 zł 
 
c) na cele statutowe Fundacji 25.583,39 zł,  
w tym: 
- 288,00 zł - na Fundusz Leszczyc-Grabianków 
- 21,60 zł – na Fundusz im. Zofii Puchalskiej 
- 576,60 zł – na Fundusz Jolanty & Zygmunta Stojek 
- 2.298,80 zł - Fundusz Stypendialny Dzieci Niepełnosprawnych „Słonik” 
- 97,10 zł - Fundusz Stypendialny „Szansa” 
- 51,70 zł – Fundusz (w budowie) Ryszarda Tomczyka 
- 11,30 zł – Fundusz Aktywności Seniorów 
-  22.238,29 zł - na fundusz nieograniczony Fundacji Elbląg.  

 
WPŁYWY DAROWIZN OD DARCZYOCÓW NA LECZENIE I REHABILITACJĘ ORAZ INNE CELE 

W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ,  
Z TYTUŁU UDOSTĘPNIENIA KONTA  



ORAZ WYDATKOWANIE TYCHŻE DAROWIZN W 2010 ROKU 
 
W 2010 roku Fundacja zawarła umowy na udostępnienie konta w celu wpłat darowizn od 
indywidualnych darczyoców na leczenie, rehabilitację, zakup sprzętu medycznego itp. dla osób 
chorych i niepełnosprawnych: 
     
       1. Kamuda Katarzyna  - 15.483,50 zł  
       2. Mateusz Szymajda  - 2.000,00 zł 
       3. Jacek Sienica - 530,00 zł 
       4. Pogorzelcy w Łęczu - 11.949,60 
 
Razem wpływy darowizn wyniosły: 29.963,10 zł 

Fundacja Elbląg w 2010 r wydatkowała na leczenie i rehabilitację swoich podopiecznych z darowizn 
zgromadzonych z  1 % i wpłat indywidualnych łącznie - 90.775,21 zł, i tak dla: 

1. Izabela Kostka -  8.091,42 zł 
2. Wojciech Sekulski – 36.772,00 zł 
3. Bober Natalia  -  3.749,68 zł 
4. Katarzyna Kamuda – 18.990,87 zł 
5. Rostankowska Sylwia – 1.291,80 zł 
6. Mateusz Szymajda – 1.540,10 zł 
7. Kamil Arapinowicz – 5.660,00 zł 
8. Bartosz Nieszporek – 13.900,00 zł 
9. Aleksandra Cichowlas – 779,34 zł 

Pozostałe niewykorzystane kwoty pozostały do dyspozycji na rok 2011.  

 
ZBIÓRKI PUBLICZNE 

W roku 2010 Fundacja Elbląg w ramach  zbiórek publicznych pozyskała środki: 
- 3.865,64 zł – akcja „Podaruj uśmiech na Gwiazdkę”  na fundusz stypendialny „Słonik” 
- 280,00 zł – na Allegro dla Kasi Kamudy na leczenie i rehabilitację (minus koszty zbiórki w kwocie 
68,50 zł), 
- 1.527,50 zł – akcja rozprowadzania cegiełek na cele statutowe Fundacji, 
Razem: 5.673,14 zł 
 

WYSOKOŚD KAPITAŁU ŻELAZNEGO NA KONIEC 2010 ROKU 
 
Kapitał żelazny na dzieo 31.12.2010 r. wynosi  890.771,20 zł. 
 
 

Sporządził zespół: 

Stanisław Puchalski, Teresa Zwierzyoska, Karolina Trojan. 


