
Sprawozdanie roczne z działalności Fundacji Fabryka UTU
za rok 2012

§ 1.

Fundacja Fabryka UTU
Siedzibą Fundacji jest miasto Toruń.
ul. Kujota 5A/12
87-100 Toruń
KRS 0000282500, data wpisu KRS: 11.06.2007r.
REGON: 340319669

§ 2.

Zarząd Fundacji:
Katarzyna Jankowska, Przewodnicząca Zarządu
Anna Goślicka, Vice-Przewodnicząca Zarządu
Marta Karalus, Sekretarz Zarządu
Natalia Płaczek, Członek Zarządu
Małgorzata Malak, Członek Zarządu 
Marta Krywczuk, Członek Zarządu

§ 3.

Cele statutowe Fundacji:

a)  tworzenie  programów  społeczno–edukacyjnych,  służących  reintegracji  społecznej,  wyrównywaniu 
szans, promocji kultury, współpracy międzynarodowej i ekologii; 
b)  wspieranie  społecznej  aktywności  obywateli,  w  szczególności:  dzieci,  młodzieży,  kobiet,  osób 
niepełnosprawnych, uzależnionych, chorych psychicznie, bezdomnych, bezrobotnych, migrantów; 
c)  propagowanie  postaw  tolerancji  i  przeciwdziałanie  postawom  dyskryminacji  wobec  innych  kultur, 
religii, narodowości; zwalczanie postaw rasistowskich i szowinistycznych; 
d) działanie na rzecz polityki równych szans, pokoju i poszanowania praw człowieka; 
e)  działanie  na  rzecz  ochrony  środowiska  naturalnego,  ekologii  i  różnorodności  kulturowej,  w 
szczególności wspieranie kultur rdzennych; 
f)  działanie  na  rzecz  promocji  zatrudnienia  i  aktywizacji  zawodowej  osób  pozostających  bez  pracy  i 
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
g) działanie wspomagające rozwój gospodarczy, w szczególności rozwój przedsiębiorczości społecznej;
h) działanie na rzecz budowy i umacniania społeczeństwa obywatelskiego;
i)  wszechstronny  rozwój  osób  zaangażowanych  w  proces  animowania  lokalnych  społeczności  i  grup 
zmarginalizowanych;
j)  tworzenie  systemu  szkoleń  dla  osób  i  grup  podejmujących  i  umacniających  inicjatywy  społeczne  i 
kulturalne na rzecz lokalnego środowiska;
k) działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji,  edukacji,  w tym także edukacji  europejskiej,  
doradztwa i pomocy w zatrudnieniu;
l) działanie na rzecz upowszechniania i ochrony równych praw kobiet i mężczyzn;
ł) propagowanie kultury fizycznej, wszechstronnej rekreacji oraz alternatywnego stylu życia, wolnego od 
używek;
m) wspieranie niekomercyjnych przejawów kultury i sztuki;
n) tworzenie programów edukacji twórczej dla dzieci i młodzieży;
o) promowanie idei ochrony dóbr kultury.



§ 4.

ZREALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA:

I.
Projekt Dźwiękospacery  ***  wydawnictwo  edukacyjne zrealizowany  w  ramach  programu 
MIKROWSPARCIE w okresie  01.02-10.02.2012.,  dofinansowany przez Toruńska Agendę Kulturalną. 
Koszty związane z realizacją projektu: 2500,00 zł.

Projekt Dźwiękospacery *** wydawnictwo edukacyjne został zrealizowany w Toruniu, w Studio SFERAX oraz w 
Domu Dziecka Młody Las przy ul. Sienkiewicza 12, w dniach 01.02-10.02.2012. 
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku i umowie. Uczestnikami projektu -  
warsztatów dźwiękowych oraz nagrań studyjnych byli wychowankowie Domu Dziecka Młody Las (15 osób) oraz 
artyści i edukatorzy: Michał Górczyński - absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie klarnetu, Rafał 
Kołacki - archeolog i etnolog, doktorant socjologii, muzyk i animator kultury oraz Katarzyna Jankowska i Marta  
Karalus – kuratorki projektu Dźwiękospacery. Tworzenie płyty wspierał także Hubert Wińczyk, mix i mastering 
wykonał Bartosz Jaworski.
Cele projektu zostały zrealizowane. Projekt wedle założeń dotarł do środowisk zagrożonych wykluczeniem, 
z małym dostępem do nieformalnej edukacji.
Środki finansowe z programu MIKROWSPARCIE zostały przeznaczone na pokrycie kosztów tłoczenia płyt I druku 
okładek audialnego wydawnictwa (2500,00 zł).

WARSZTATY:
Działania warsztatowe przeprowadzone zostały  w pierwszym tygodniu  lutego i  objęły  24 godziny wspólnej 
pracy. Dzieci poznały tajniki i właściwości pracy studyjnej; Michał Górczyński przeprowadził autorskie warsztaty 
z  zakresu  gry  na  fletach  prostych  i  wolnej  improwizacji,  z  wykorzystaniem  metody  opartej  głównie  na  
eksperymentowaniu  z  dźwiękiem  z  elementami  beat-boxu.  Rafał  Kołacki  zapoznał  dzieci  z  nietypowymi 
instrumentami  perkusyjnymi;  każdy  miał  okazję  poeksperymentować  z  perkusjonaliami.  Wybrane  spośród 
zrealizowanych podczas dwóch sesji - utwory, dźwięki i wspólne improwizacje znalazły się na profesjonalnie 
wydanej płycie. Nad sesją nagraniową czuwał pracownik Radia Sfera - Bartosz Jaworski.

II.
Realizacja projektu Bydgoskie w obiektywie, zrealizowanego w ramach programu INICJATYWY 
LOKALNE w okresie od 15.04.2012 do 30.04.2012, dofinansowany przez Gminę Miasta Toruń. Koszty 
związane z realizacją projektu: 1600,00 zł.

Projekt  Bydgoskie  w  obiektywie  to  cykl  warsztatów  fotograficznych  i  działań  audio-wizualnych  dla  dzieci,  
młodzieży i dorosłych, prowadzonych przez doświadczonych profesjonalnych fotografów i edukatorów.
Mieszkańcy dzielnicy Bydgoskie Przedmieście mieli okazję do poznania warsztatu fotograficznego, do nowego  
spojrzenia na swoich najbliższych i miejsce, w którym żyją. Projekt miał charakter społeczny i reportażowy; była  
to wspólna nauka fotograficznego myślenia, myślenia obrazami w portretowaniu rzeczywistości i najbliższego 
sąsiedztwa.
Efektem  wspólnej  pracy  były  wieczorne  projekcje  dla  mieszkańców  Bydgoskiego  Przedmieścia,  z  
wykorzystaniem architektury dzielnicy oraz plenerowa wystawa podsumowująca projekt wraz z wernisażem, na 
który zaproszeni zostali wszyscy uczestnicy projektu, ich najbliżsi, znajomi i sąsiedzi. Nowe spojrzenie na własne  
otoczenie było motorem do zmian i zachęcało wielu ludzi do aktywnego udziału w życiu swoich społeczności i  
lokalnym życiu kulturalnym.

Działania społeczno-artystyczne pozwoliły rozwinąć umiejętności i nabrać wiary w siebie.  Ważną kwestią było 
również zaproszenie do działania dzieci i młodzieży z ograniczonym dostępem do kultury, tak aby mogli oni  
zwiększyć swe kompetencje jako aktywni jej odbiorcy. Poprzez działalność kulturalną, skierowaną do członków 



społeczności lokalnej  i  przez nich współtworzoną,  staraliśmy się dokonać dzieła integracji  i  aktywizacji  jego 
przedstawicieli.  Projekt  opierał  się  na  twórczych  działaniach  edukacyjnych:  warsztatach,  projekcjach  oraz 
wystawie,  kształtujących  wśród  jego  uczestników  kulturę  odbioru  sztuki.  Uczestnictwo  w  spotkaniach  z 
artystami, udział w kreatywnych warsztatach – umacniały uczestników w utożsamianiu się ze środowiskiem  
lokalnym. Szczególnie utrudniony dostęp do nieformalnej  edukacji  mają nieletni  wychowankowie placówek 
opiekuńczych, beneficjenci opieki społecznej, mieszkańcy dzielnic przeznaczonych do społecznej rewitalizacji –  
a więc także Bydgoskiego Przedmieścia. Projekt kierowany był przede wszystkim do tych grup społecznych.

REZULTATY:
W wyniku realizacji zadania 200 uczestników w tym głównie osoby z tzw. mniejszymi szansami wzięło udział w  
warsztatach artystycznych, fotograficznych, filmowych zdobywając nową wiedzę i umiejętności; mogło wykazać  
się i zaprezentować społeczności lokalnej zrealizowane prace podczas wspólnie przygotowanych projekcji. W 
działaniach  aktywny  udział  wzięły  dzieci,  młodzież,  którzy  na  co  dzień  nie  spotykają  się  z  ciekawą  ofertą 
kulturalną, nie mają szans na uczestnictwo w ciekawych zajęciach, na ogół odpłatnych.
Przebieg całego projektu został udokumentowany audialnie i wizualnie.
Działania  podsumowujące  projekt  –  wystawa  i  projekcja  ostateczna  zostały  przygotowane  w  formie 
integracyjnego, otwartego sąsiedzkiego spotkania.

III.
Projekt  Mobilne laboratorium edukacji, zrealizowany w okresie  od 15.03.2012  do  30.06.2012, 
dofinansowany  przez Gminę  Miasta  Toruń  (realizacja  zadania  publicznego). Koszty  związane  z 
realizacją projektu: 6220,41 zł (4160,00 zł – dotacja, 1560,41 – wkład własny).

Zrealizowane cele:
-  zagospodarowanie  czasu  wolnego  dzieciom  i  młodzieży  –  poprzez  przeprowadzenie  cyklu 
interdyscyplinarnych, innowacyjnych warsztatów; 127 beneficjentów bezpośrednich – dzieci i młodzieży wzięło  
udział w warsztatach z zakresu nowych mediów, filmu, fotografii i wielu innych dziedzin;
-  wyrównanie dostępu do edukacji i kultury – udział w projekcie brały przede wszystkim dzieci i młodzież ze 
środowisk marginalizowanych (wykluczenie społeczne i cyfrowe, domy dziecka);
- podniesienie poziomu wiedzy poprzez udział profesjonalistów, artystów w prowadzeniu warsztatów;
-  zwiększenie poziomu wiedzy na temat własnego otoczenia, tożsamości oraz historii miasta poprzez badania 
terenowe związane z eksplorowaniem jego sonosfery.

Realizacja zadania rozpoczęła się pod koniec marca.  Zatrudniliśmy trenerów,  kadrę do obsługi  projektu .  W 
kwietniu zajęliśmy się adaptacją  aranżacją  przestrzeni  do pracy z  najmłodszymi mieszkańcami Bydgoskiego 
Przedmieścia. Zakupiliśmy materiały na warsztaty i działania. Pierwsze warsztaty i wizyty w kinie miały miejsce 
na  początku kwietnia.  Zajęcia  miały  charakter  transdyscyplinarny;  dotyczyły  street  artu,  dźwięku i  muzyki,  
fotografii i filmu. Ekologiczny charakter charakteryzował wiele prowadzonych przez nas przedsięwzięć; projekty 
artystyczne  i  edukacyjne  oparte  były  o  idee  recyklingu  i  upcyklingu.  Naszym  głównym  celem  było,  aby  
stworzona  przez  nas  społeczna  placówka/  pracownia  służyła  lokalnej  społeczności,  toteż  na  bieżąco  
prowadzone były procesy ewaluacyjne (rozmowy indywidualne z dziećmi i opiekunami).
Podsumowanie działań warsztatowych – w formie otwartej wystawy fotografii i  street artu – powstałych w 
ramach  projektu  miało  miejsce  w  dniach  25-27.06.2012  i  przyciągnęły  publiczność  ponad  200-osobową. 
Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte; wciąż kontynuujemy współpracę z placówką 
Młody Las (Bydgoskie Przedmieście) i Cafe Draże (Stare Miasto).

REZULTATY:
Działania warsztatowe objęły 124 h warsztatów; które trwały 3 miesiące:  kwiecień-czerwiec 2012. Działania 
były prowadzone przez 3 edukatorów, trenerów.
Warsztaty prowadzone były w 2 miejscach:
- Bydgoskie Przedmieście – Dom Dziecka Młody Las, ul. Sienkiewicza 12, 
- Stare Miasto - Cafe Draże.



W trakcie działań odbyliśmy również 5 integracyjne wizyt w kinie 
Liczba DZIECI I MŁODZIEŻY aktywnie uczestniczących w projekcie: 127 osób 
Liczba  DZIECI  I  MŁODZIEŻY  biernie  uczestniczących  w  projekcie:  60;  uczestnicy  wystawy,  podsumowującej 
działania prowadzone w ramach projektu
Liczba DOROSŁYCH aktywnie  uczestniczących w projekcie:  8  – opiekunowie Domu Dziecka Młody Las  oraz 
wolontariusze Fundacji
- Planowana liczba DOROSŁYCH biernie uczestniczących w projekcie: 20; uczestnicy wystawy, podsumowującej  
projekt
-  W  ramach  projektu  powstały  materiały  dźwiękowe,  fotograficzne  i  inne,  współtworzone  przez  dzieci  I 
młodzież uczestniczących w warsztatach, działaniach (opublikowane w Internecie)

Informacje bieżące na temat realizowanych zadań, warsztatów zamieszczaliśmy na blogu –
http://mlodylas.blogspot.com

REZULTATY:
-  Popularyzacja  oraz  zainteresowanie  zjawiskami  z  zakresu  muzyki  i  sztuki  współczesnej  stało  się  możliwe  
głównie dzięki wprowadzeniu innowacyjnych metod dydaktycznych oraz użyciu nowych mediów
- Przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze i obcowania z nią
- Nabyta umiejętność obsługi cyfrowych narzędzi (rekordery cyfrowe, lustrzanki cyfrowe)
- Poznanie procesów tworzenia fotografii analogowej i cyfrowej oraz produkcji filmowej
- Wspólne wyjścia do kina grup zróżnicowanych wiekowo wpłynęły na zwiększenie integracji w grupie

W ramach projektu Mobilne laboratorium edukacji zrealizowano 124 godzin interdyscyplinarnych warsztatów, 
w których czynny udział wzięło 127 młodych osób, dzieci pochodzących ze środowisk marginalizowanych. W 
plenerowej wystawie podsumowującej działania projektowe wzięło udział ok. 200 uczestników, widzów.

IV.
Projekt URban gardeners/ interaktywna sztuka miejska, zrealizowany w okresie od 15.03.2012 
do  30.11.2012,  dofinansowany  przez Gminę  Miasta  Toruń  (realizacja  zadania  publicznego)  oraz 
Województwo Kujawsko–Pomorskie. Koszty związane z realizacją projektu: 41 650,00 zł (dotacja 
GMT - 20 000,00 zł; dotacja Woj. Kuj-Pom.– 8 000,00 zł; wkład własny - 9 650,00 zł; wkład osobowy - 
4 000,00  zł).

Zakładane  w  projekcie  cele  i  rezultaty  zostały  osiągnięte.  Na  rzecz  prowadzonych  działań  udało  nam  się  
wypracować rozmaite formy aktywnej współpracy z mieszkańcami Starego Miasta i Bydgoskiego Przedmieścia 
w Toruniu.

Cele i ich realizacja:
-  W  wyniku  przeprowadzenia  projektu  Urban  gardeners/  interaktywna  sztuka  miejska  nastąpiła  wymiana 
osobistych doświadczeń i dobrych praktyk między młodymi artystami z Polski i Hiszpanii (Madrytu) poprzez  
artystyczne kooperacje i wspólną pracę przy realizacjach ściennych oraz działaniach warsztatowych
- Poprzez zapoznanie mieszkańców regionu z nowymi formami artystycznej wypowiedzi i twórczością artystów  
z Hiszpanii, wzrosły kompetencje kulturowe mieszkańców regionu
- Powstała miejska galeria murali
- W projekcie wzięły udział grupy defaworyzowane społecznie, wychowankowie domu dziecka z Bydgoskiego  
Przedmieścia, podopieczni świetlic środowiskowych na Starym Mieście w Toruniu
- Doszło do współpracy z lokalną społecznością, m.in. z mieszkańcami ul. Poniatowskiego, a także mieszkańcami  
ul. Mickiewicza 19/21, którzy chcą partycypować w kolejnych edycjach projektu
-  Realizacja  warsztatów  twórczych  miała  formułę  otwartą  i  nastawiona  była  na  przeciwdziałanie  izolacji  
społecznej  –  do  grup  eksperckich  oraz  warsztatowych  zapraszaliśmy  seniorów,  osoby  ze  środowisk 
defaworyzowanych; warsztaty nie zawierały ograniczeń wiekowych
-  W  procesie  edukacji  wykorzystywano  innowacyjne  formy  pracy  z  uczestnikami  (instalacja,  happening,  
interaktywność)



- Efekty wspólnych działań udokumentowane zostały formie wizualnej i audiowizualnej
-  Poprzez  przeprowadzenie  cyklu  interdyscyplinarnych,  innowacyjnych  warsztatów  z  zakresu  sztuki 
współczesnej zagospodarowany został czas wolny dzieci i młodzieży
- Nowoczesny sposób promocji regionu w internecie – poprzez stronę www., bloga, portale społecznościowe -  
projekt trafił także do odbiorców spoza kraju.

Ze względu na specyfikę projektu większość działań miała miejsce w przestrzeni  publicznej;  ze względu na 
ograniczenia czasowe nie udało się zrealizować odsłony malarstwa wielkoformatowego w Bydgoszczy, została 
natomiast  nawiązana  współpraca  z  bydgoskimi  organizacjami,  która  prawdopodobnie  zaowocuje  wspólną 
realizacją projektu w roku 2013.

REZULTATY:
Rezultaty mierzalne:
- Przeprowadzono 4 bloki warsztatowe (40 h)
- Zrealizowano 10 akcji artystycznych w przestrzeni miejskiej
- Powstało 16 malowideł ściennych, murali
-  Przeprowadzenie  5  interwencji  „ogrodniczych”  -  akcji  społecznych  w  przestrzeni  publicznej  Torunia  /  
współpraca artystów z Polski i Hiszpanii z lokalną społecznością
- Odbyła się interdyscyplinarna wystawa podsumowująca działania, a także odsłona wystawy w Madrycie, w  
której twórcy z regionu uczestniczyli online
- w ramach działań warsztatowych powstała animacja poklatkowa, fotografie dokumentujące przebieg oraz  
rezultaty projektu, a także seria unikatowych naklejek, vlepek
- Liczba DZIECI I MŁODZIEŻY aktywnie uczestniczących w projekcie: 109
- Planowana liczba DZIECI I MŁODZIEŻY biernie uczestniczących w projekcie: 89
- Planowana liczba DOROSŁYCH aktywnie uczestniczących w projekcie: 41
- Planowana liczba DOROSŁYCH biernie uczestniczących w projekcie: 156
Rezultaty niemierzalne:
- Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w nowatorski sposób
- Pobudzenie kreatywności, wyobraźni
- Dotarcie do dzieci i młodzieży z tzw. mniejszymi szansami i utrudnionym dostępem do kultury
- Wzrost kompetencji kulturowych mieszkańców regionu
- Rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie sztuk wizualnych/ współpraca z artystami z Hiszpanii jest  
wciąż kontynuowana; będzie kontynuowana również w roku 2013
- Rozwijanie umiejętności interpersonalnych uczestników działań, warsztatów

W wyniku realizacji działań w ramach projektu URban gardeners/ interaktywna sztuka miejska:
- Utworzono autorska stronę www. - http://urbangardeners.org.pl/
- Odbyła się interdyscyplinarna wystawa podsumowująca działania, oraz odsłona wystawy w Madrycie,
w której twórcy z regionu uczestniczyli online
- W ramach działań warsztatowych powstała animacja poklatkowa - (http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=a8pl7ksJoVk), fotografie dokumentujące przebieg oraz rezultaty
projektu, a także seria unikatowych naklejek, vlepek

V.
Projekt  Dźwiękospacery, zrealizowany  w okresie  od 01.03.2012  do 30.11.2012,  dofinansowany 
przez Gminę Miasta Elbląg  (realizacja zadania publicznego). Koszty związane z realizacją projektu: 
13350,00 zł (dotacja GME - 10 000,00 zł; wkład własny – 1850,00 zł; wkład osobowy - 1 500,00  zł).

Wszystkie  zakładane przez nas  cele  zostały  osiągnięte.  Projekt  dotyczący badania  sfery  dźwiękowej  miasta  
składał  się z dwóch przenikających się i  uzupełniających działań. Były to: samodzielne prace badawcze nad  
przestrzenią  dźwiękową  miasta  oraz  kreatywne,  interdyscyplinarne  warsztaty  prowadzone  przez 
doświadczonych edukatorów oraz zaproszonych artystów. Dobór artystów mia dla nas duże znaczenie – do  
przeprowadzenia  warsztatów  zatrudniliśmy  twórców,  z  jednej  strony  na  co  dzień  obcujących  z  muzyką,  



interesujących się współczesnymi kontekstami audiosfery, z drugiej strony - posiadających doświadczenie na  
polu pedagogicznym. Taki dobór sprawia, iż trudna tematyka jaką jest sound art zostaje zaprezentowana w 
ciekawy i przystępny sposób, będąc wartościowym dopełnieniem niewystarczającej wiedzy szkolnej z dziedziny 
muzyki współczesnej. Warsztaty odbyły się w ramach współpracy z Galerią EL; spacery dźwiękowe stały się  
pretekstem do eksploatowania przestrzeni miejskiej, do odkrywania jej „na nowo”.  

W skomercjalizowanym świecie mediów ważne jest indywidualne podejście do odbiorców, których  zaprasza się  
do wspólnego działania, gdzie jest miejsce na błędy oraz dialog, i gdzie można stworzyć  przestrzeń do uczenia  
się od siebie nawzajem. Taki też cel stawialiśmy sobie organizując cykl spacerów dźwiękowych.
Przygotowana w Galerii  El  wystawa również miała charakter egalitarny.  Nagrane przez artystów oraz dzieci  
podczas warsztatów dźwięki, wariacje dźwiękowe, przygotowane słuchowiska oraz dźwiękowe instalacje weszły 
w  skład  wystawy  do  słuchania.  Dźwięki  oraz  dołączone  fotografie  zaprezentowane  zostały  w  ciekawej  i 
nowoczesnej  formie  tworząc  Interaktywną  Mapę  Elbląga.  Tę  dźwiękowa  mapę  można  również  znaleźć  w  
przestrzeni internetu, co daje sposobność do nietypowej promocji i „zwiedzania” miasta w sieci.  

Zrealizowane cele:
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez przeprowadzenie cyklu interdyscyplinarnych 
warsztatów prowadzonych przez artystów, muzyków i edukatorów;
- stworzenie alternatywnych wobec zalewu kultury komercyjnej, przeładowanej obrazami, działań;
- zorganizowanie interaktywnej wystawy dźwiękowej, podsumowującej efekty działań;
- wyrównanie dostępu do kultury – udział w projekcie dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych -  
zorganizowaliśmy warsztaty w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym;
- zwiększenie poziomu wiedzy na temat własnego otoczenia, tożsamości oraz historii miasta poprzez badania 
terenowe związane z eksplorowaniem jego audiosfery;
-  nowoczesny  sposób  promocji  miasta  w  internecie  -  stworzenie  dźwiękowej  mapy  miasta  -  
http://dzwiekospacery.appspot.com

Pierwsze działania rozpoczęły się na początku kwietnia  - pozyskiwanie artystów i edukatórw na rzecz projektu,  
tworzenie wspólnego planu działania, harmonogramu  oraz ogólnych zasad współpracy z partnerem – Galerią  
EL.  W  galerii  odbyła  się  większość  prowadzonych  działań,  warsztatów,  a  także  wystawa  podsumowująca 
projekt.   Najtrudniejszym  logistycznie  zadaniem  było   stworzenie  wspólnego  harmonogramu  oraz  zgranie 
terminów pomiędzy dużą jednostką galeryjną,  artystami oraz fundacją.  Próba dostosowania się,  wdrożenia  
dodatkowych działań w istniejący już bogaty harmonogram działań na rok 2012 Galerii EL sprawiły, że część  
działań była przesuwana w czasie i mogła odbyć się dopiero we wrześniu. Nie przeszkodziło nam to jednak 
przeprowadzić odpowiedniej ilości warsztatów z zakładaną liczbą uczestników. 
Po  wstępnym  określeniu  harmonogramu,  przyszedł  czas  na  podpisywanie  umów  oraz  pozyskiwanie 
wolontariuszy.  W  maju  utworzona  została  strona  projektu,  identyfikacja  graficzna.  Rozpoczęliśmy  również 
współpracę z informatykami nad techniczną koncepcja wystawy, oraz internetowej strony dźwiękowej mapy  
Elbląga. 
W  maju  rozpoczęliśmy  również  działania  związane  z  promocją  i  poszukiwaniem  uczestników  warsztatów.  
Pierwsze  działania  warsztatowe  zostały  zorganizowane  z  grupą  Sound  Lab  działającą  przy  Galerii  EL,  
prowadzoną przez Macieja Olewniczaka. Grupa ta składa się z młodych ludzi - dwudziestolatków fascynatów 
zainteresowanych współczesną muzyką, tworzącą i poszukującą nowych zjawisk w sferze muzyki elektronicznej. 
Przeprowadził on ze swoja grupa oraz osobami zainteresowanymi trzy warsztaty (spacery dźwiękowe), dwa  
spotkania  organizacyjne  oraz  koncert  podsumowujący  ich  pracę  podczas  otwarcia  wystawy 
dźwiękowej.Efektem  ich  pracy  było  również  stworzenie  krótkiego  utworu  –  rodzaju  słuchowiska, 
wykorzystującego zebrany podczas warsztatów materiał dźwiękowy. 
Grupa  prowadzona  przez  Macieja  Olewniczaka  wyszła  od  ciekawego  konceptu  poszukiwania  w  mieście  
szczególnych sfer dźwiękowych. Tworząc subiektywną mapę miasta artyści postanowili zbadać, zweryfikować  
swoje dotychczasowe wyobrażenia dotyczące dźwiękowej sfery miasta.  
Kolejnym działaniem organizowanym w połowie sierpnia był cykl warsztatów prowadzonych przez Krzysztofa 
Topolskiego. Ten trójmiejski artysta, od wielu lat zajmujący się prowadzeniem warsztatów, dotyczących sfery  
dźwiękowej - tym razem zaproponował tworzenie kinetycznych rzeźb dźwiękowych – Gwintofonów. Te proste,  
lecz ciekawe dźwiękowo instalacje dzieci tworzyły samodzielnie przy pomocy młotka, śrub i metalowych misek.  
Warsztaty zakończyły się koncertem, zarejestrowanym  przez artystę. Kolejne działanie zorganizowane przez 
Topolskiego przeznaczone było dla starszych uczestników i opierało się również na tworzeniu Gwintofonów, 
lecz warsztat został poszerzony o elementy tworzenia muzyki elekronicznej oraz mastering.  

http://dzwiekospacery.appspot.com/


Czerwiec okazał się czasem, w którym nie mogliśmy przeprowadzić naszych działań – głownie ze względów na  
Euro  2012  i  brak  możliwości  zorganizowania  działań  w  Galerii.  Odbyły  się  natomiast  samodzielne  spacery  
dźwiękowe,  prowadzone  przez  edukatorów  w  celu  zgromadzenia  ciekawych  dźwięków  z  rozległych  części  
miasta.
W  sierpniu  odbyły  się  również  warsztaty  z  muzykiem  z  Poznania  -  Rafałem  Kołackim,  który  koncepcyjnie 
wyszedł  w  od  pojęcia  Echa  w  przestrzeni  miejskiej.  Dzięki  zastosowaniu  specjalnej  aparatury  dzieci  oraz  
młodzież miały szansę „złapać echo na gorącym uczynku”. Była to również sposobność do zapoznania się z  
wiedzą teoretyczna na temat architektury miejskiej i jej współzależności ze sferą dźwięku.  
We  wrześniu  zaprosiliśmy  Marcina  Dymitera  (Emitera),  związanego  od  wielu  lat  z  field  recordingiem.  
Przeprowadził on również dwa warsztaty, w tym jeden z niezwykłą grupą odbiorców związanych z  Polskim 
Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Były to osoby po dwudziestym roku życia, a 
także starsze, o bardzo różnorodnych upośledzeniach umysłowych. Praca z takimi ludźmi to wyzwanie i wielka  
satysfakcja,  a  zaproszenie  ich  do  eksploracji  strefy  dźwiękowej  również  poprzez  ćwiczenia,  dotyczące 
„głębokiego słuchania” stały się bardzo inspirujące.  
Po  zakończeniu  działań  warsztatowych  przyszła  pora  na  skompletowanie  materiału  dźwiękowego, 
zarejestrowanego  podczas  warsztatów.  Część  materiału  przetwarzali  sami  artyści,  tworząc  z  nich  utwory,  
wykorzystane podczas wystawy. Dźwiękowa mapa stała się częścią wystawy, której wernisaż wraz z koncertem 
miał miejsce w krużganku Galerii EL na początku listopada. W listopadzie odbyło się podsumowanie projektu,  
ewaluacja projektu oraz promocji. 
Wszelkie działania i prowadzone akcje można było śledzić na stronie projektu, portalu facebook oraz stronie  
Galerii EL, stronie Fundacji Fabryka UTU. 
Nasza  współpraca  z  Galeria  EL  przebiegała  sprawnie,  kilku  pracowników  Galerii  pomagało  nam  z 
zaangażowaniem podczas  realizacji  całego projektu.   Do dyspozycji  dostaliśmy niezwykłe  przestrzenie  oraz 
sprzęt, dzięki któremu udało nam się zainstalować wystawę. Pracownicy Galerii pomagali nam również przy 
promocji projektu, w kolportażu plakatów. Naszą współpracę śmiało można uznać za owocną.  

Przeprowadzenie  9  czterogodzinnych  interdyscyplinarnych  warsztatów  dźwiękowych  dla  dzieci  i  młodzieży 
przez artystów, dźwiękowców, reżyserów dźwięku i specjalistów
- Liczba DZIECI I MŁODZIEŻY aktywnie uczestniczących w projekcie: 200
- Liczba DZIECI I MŁODZIEŻY biernie uczestniczących w projekcie: 80
- Liczba DOROSŁYCH aktywnie uczestniczących w projekcie: 40
- Liczba DOROSŁYCH biernie uczestniczących w projekcie: 60
- Uczestnicy otrzymali nagrane na płytę zdjęcia, dźwięki i utwory powstałe podczas warsztatów
- Liczba uczestników wystawy/ wernisażu – ok. 120 osób

VI.
Projekt  Dźwiękowa  mapa  Torunia, realizowany  w  okresie  od 01.03.2012  do 30.11.2012, 
dofinansowany  przez Gminę  Miasta  Toruń  (realizacja  zadania  publicznego). Koszty  związane  z 
realizacją projektu: 28 830,00 zł  (dotacja GMT -  20 000,00 zł;  wkład własny –  6 150,00 zł; wkład 
osobowy – 2 680,00  zł).

Zakładane cele realizacji zadania Dźwiękowa mapa Torunia zostały zrealizowane. Były to:
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży – poprzez przeprowadzenie cyklu interdyscyplinarnych  
warsztatów; ok. 300 uczestników – dzieci, młodzieży i studentów wzięło udział w warsztatach z zakresu nowych  
mediów i muzyki współczesnej (dzielnice: Stare Miasto, Bydgoskie Przedmieście, Rubinkowo, Podgórz);
-  stworzenie  alternatywnych  wobec  zalewu  kultury  komercyjnej,  przeładowanej  obrazami  -  działań  -  
skupiających się na wrażeniach słuchowych;
-  zorganizowanie  interaktywnej  wystawy  dźwiękowej,  ukazującej  efekty  działań  uczestników  warsztatów  – 
wystawa, ze względu na złożone sprawy techniczne została zrealizowana dopiero pod koniec listopada 2012 
- podniesienie poziomu wiedzy na temat sztuki dźwięku, oraz muzyki współczesnej i współczesnych mediów  
poprzez  udział  profesjonalistów  (artyści  dźwięku  z  Trójmiasta,  Lublina,  Poznania,  Torunia)  w  prowadzeniu  
warsztatów;



- wyrównanie dostępu do kultury – udział w projekcie dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych (tzw.  
dzieci starówki oraz podopieczni domów dziecka)
- zwiększenie poziomu wiedzy na temat własnego otoczenia, tożsamości oraz historii miasta poprzez badania 
terenowe związane z eksplorowaniem jego audiosfery; 
-  nowoczesny  sposób  promocji  miasta  w  internecie  -  stworzenie  dźwiękowej  mapy  miasta  - 
http://dzwiekospacery.appspot.com
-  zwiększenie czynnego uczestnictwa mieszkańców Torunia w odbiorze kultury poprzez możliwość ingerencji w 
realizację  projektu za pomocą internetu (możliwość współtworzenia archiwum dźwiękowego miasta) oraz w 
trakcie interaktywnej wystawy

REZULTATY:
Rezultaty mierzalne: 
-  Przeprowadzono  12  bloków warsztatowych w 4 dzielnicach Torunia – Stare Miasto (4 cykle),  Bydgoskie 
Przedmieście (4 cykle), Podgórz (2 cykle), Rubinkowo (2 cykle) z udziałem artystów, muzyków, dźwiękowców i  
edukatorów, specjalistów
 - Odbyła się interdyscyplinarna wystawa podsumowująca działania (ok. 150 uczestników wernisażu)
-  w  ramach  działań  warsztatowych  powstała  interaktywna  mapa  dźwiękowa  Torunia  - 
http://dzwiekospacery.appspot.com/ oraz  blog  projektu   - 
http://dzwiekowamapatorunia.blogspot.com/
- Liczba DZIECI I MŁODZIEŻY aktywnie uczestniczących w projekcie: 297
- Liczba DZIECI I MŁODZIEŻY biernie uczestniczących w projekcie: 250
- Liczba DOROSŁYCH aktywnie uczestniczących w projekcie: 50
- Liczba DOROSŁYCH biernie uczestniczących w projekcie: 150
- Autorska płyta audio – Dźwiękowa mapa Torunia, zawierająca nagrania uczestników warsztatów oraz artystów 
– 500 egzemplarzy
- odbyły się 2 seanse kina dźwięku – Soundscape Cinema
Rezultaty niemierzalne:
- Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w nowatorski sposób z wykorzystaniem nowych mediów
 - Pobudzenie kreatywności, wyobraźni młodych uczestników działań
- Dotarcie do dzieci i młodzieży z tzw. mniejszymi szansami i utrudnionym dostępem do kultury 
- Rozwijanie umiejętności interpersonalnych uczestników działań, warsztatów
-  Nawiązanie  współpracy  z  Domem  Muz,  szkołami  podstawowymi,  LO  I,  kawiarnią  Cafe  Draże  i  innymi 
podmiotami kulturotwórczymi
- aktywny udział w realizacji Święta Muzyki

wyniku realizacji działań w ramach projektu  Dźwiękowa mapa Torunia:
-  Przeprowadzono  12  bloków warsztatowych w 4 dzielnicach Torunia – Stare Miasto (4 cykle),  Bydgoskie 
Przedmieście (4 cykle), Podgórz (2 cykle), Rubinkowo (2 cykle) z udziałem artystów, muzyków, dźwiękowców i  
edukatorów, specjalistów

Uczestnicy projektu:
- Odbyła się interdyscyplinarna wystawa podsumowująca działania 
- Seanse kina dźwięku – Soundscape Cinema – 80 uczestników 
- Liczba DZIECI I MŁODZIEŻY aktywnie uczestniczących w projekcie: 297 
- Liczba DZIECI I MŁODZIEŻY biernie uczestniczących w projekcie: 250 
- Liczba DOROSŁYCH aktywnie uczestniczących w projekcie: 50 
- Liczba DOROSŁYCH biernie uczestniczących w projekcie: 160 
- Autorska płyta audio – Dźwiękowa mapa Torunia, zawierająca nagrania uczestników warsztatów oraz artystów 
– 500 egzemplarzy

http://dzwiekospacery.appspot.com/


VII.
Projekt  Mobilne laboratorium kreatywnej edukacji, zrealizowany w okresie  od 15.03.2012  do 
30.11.2012,  dofinansowany  przez Województwo  Kujawsko–Pomorskie (realizacja  zadania 
publicznego). Koszty związane z realizacją projektu: 6 500,00 zł (dotacja Woj. Kuj-Pom. – 5 000,00 zł; 
wkład własny - 900,00 zł; wkład osobowy - 600,00  zł).

Zrealizowane cele:
-  zagospodarowanie  czasu  wolnego  dzieciom  i  młodzieży  –  poprzez  przeprowadzenie  cyklu 
interdyscyplinarnych, innowacyjnych warsztatów; ponad 150 uczestników – dzieci i młodzieży wzięło udział w 
warsztatach z zakresu nowych mediów, filmu, fotografii i wielu innych dziedzin;
- dodatkowo zrealizowano 20 h warsztatów z zakresu tańca współczesnego (współpraca ze Szkołą Podstawową 
nr 13 na Bydgoskim Przedmieściu)
- podniesienie poziomu wiedzy poprzez udział profesjonalistów, artystów w prowadzeniu warsztatów;
- wyrównanie dostępu do edukacji oraz zwiększenie społecznej partycypacji poprzez udział w projekcie dzieci i  
młodzieży ze środowisk marginalizowanych
- zwiększenie poziomu wiedzy na temat własnego otoczenia, tożsamości oraz historii miasta poprzez badania 
terenowe związane z eksplorowaniem jego audiosfery oraz sfery wizualnej (nowe legendy miejskie )
- zwiększenie integracji społecznej różnych grup – wspólne wizyty w kinie, teatrze

Realizacja  zadania  rozpoczęła  się  w  kwietniu.  Zajęliśmy  się  adaptacją  aranżacją  przestrzeni  do  pracy  z 
najmłodszymi mieszkańcami Bydgoskiego Przedmieścia. Zakupiliśmy materiały i sprzęt na warsztaty i działania.  
Pierwsze  warsztaty  miały  miejsce  na  początku  maja.  Wizyty  w kinie  rozpoczęliśmy w okresie  wakacyjnym 
(łącznie  6  seansów  w  kinie  i  1  wizyta  w  teatrze);  zainicjowaliśmy  działanie  dziecięcego  DKF-u.  Zajęcia  
warsztatowe  miały  charakter  dyscyplinarny;  dotyczyły  street  artu,  dźwięku  i  muzyki,  fotografii  i  filmu.  
Ekologiczny charakter charakteryzował wiele  prowadzonych przez  nas  przedsięwzięć;  projekty  artystyczne i  
edukacyjne oparte były o idee recyklingu i upcyklingu. Naszym głównym celem było, aby stworzona przez nas  
społeczna  placówka/  pracownia  służyła  lokalnej  społeczności,  toteż  na  bieżąco  prowadzone  były  procesy 
ewaluacyjne  (rozmowy  indywidualne  z  dziećmi  i  opiekunami).  Podsumowanie  działań  warsztatowych  –  w 
formie otwartej wystawy fotografii i street artu – powstałych w ramach projektu miało miejsce w dniach 25-
27.06.2012 i przyciągnęły publiczność ponad 200-osobową. Wystawa podsumowująca działania projektowe w 
listopadzie miała publiczność ok. 90-osobową.
Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte; wciąż kontynuujemy współpracę z placówką 
Młody Las (Bydgoskie Przedmieście) i Cafe Draże (Stare Miasto).
Działania  warsztatowe  objęły  140  h  warsztatów,  które  trwały  od  maja  do  listopada  2012.  Działania  były  
prowadzone przez 3 edukatorów, wielu artystów-ochotników, muzyków, tancerzy oraz wolontariuszy.
Warsztaty prowadzone były w 2 miejscach:
1. Bydgoskie Przedmieście – Dom Dziecka Młody Las, ul. Sienkiewicza 12,
2. Stare Miasto - Cafe Draże.
W trakcie działań odbyliśmy również 6 integracyjnych wizyt w kinie i 1 w teatrze
-  W  ramach  projektu  powstały  materiały  dźwiękowe,  fotograficzne  i  inne,  współtworzone  przez  dzieci  i  
młodzież uczestniczących w warsztatach, działaniach (opublikowane w internecie)
Informacje bieżące na temat realizowanych zadań, warsztatów zamieszczaliśmy na blogu –
http://mlodylas.blogspot.com/,  gdzie  znalazły  się  również  informacje  o  dofinansowaniu  projektu  przez 
Województwo Kujawsko-Pomorskie.

REZULTATY:
-  Popularyzacja  oraz  zainteresowanie  zjawiskami  z  zakresu  muzyki  i  sztuki  współczesnej  stało  się  możliwe  
głównie dzięki wprowadzeniu innowacyjnych metod dydaktycznych oraz użyciu nowych mediów
- Przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze i obcowania z nią
- Nabyta umiejętność obsługi cyfrowych narzędzi (rekordery cyfrowe, lustrzanki cyfrowe)
- Poznanie procesów tworzenia fotografii analogowej i cyfrowej oraz produkcji filmowej
- Wspólne wyjścia do kina grup zróżnicowanych wiekowo wpłynęły na zwiększenie integracji w grupie



W  ramach  zrealizowanego  projektu  Mobilne  laboratorium  kreatywnej  edukacji  zrealizowano  120  godzin 
interdyscyplinarnych warsztatów oraz 20 godzin warsztatów z zakresu tańca współczesnego, w których czynny 
udział wzięło łącznie ponad 150 młodych osób, głównie dzieci pochodzących ze środowisk marginalizowanych. 
W plenerowej wystawie podsumowującej działania warsztatowe wzięło udział ok. 200 uczestników, widzów, w 
wystawie podsumowującej działania w listopadzie – ok. 90 widzów.
Uczestnicy działań:
- Liczba DZIECI I MŁODZIEŻY aktywnie uczestniczących w projekcie: 150 uczestników 
- Liczba DZIECI I MŁODZIEŻY biernie uczestniczących w projekcie: 120 
-  Liczba DOROSŁYCH aktywnie  uczestniczących w projekcie:  20  –  byli  to  m.in.  Opiekunowie Domu Dziecka 
Młody Las, artyści, edukatorzy, studenci oraz wolontariusze Fundacji
- Liczba DOROSŁYCH biernie uczestniczących w projekcie: 170 
- 6 integracyjnych wizyt w kinie, 1 wizyta w teatrze

VIII.
Projekt  Dźwiękospacery!  Kanały  hydroakustyczne, realizowany  w  okresie  od  24.02.2012  do 
31.12.2012,  dofinansowany  przez Ministerstwo  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  oraz 
Województwo Warmińsko–Mazurskie. Koszty związane z realizacją projektu: 99 000,00 zł (dotacja 
MkiDN – 73 100,00 zł; dotacja Woj. Warm.-Maz.– 7 000,00 zł; wkład własny - 18 900,00 zł).

Fundacja Fabryka UTU, realizując projekt pn: Dźwiękospacery! kanały hydroakustyczne osiągnęł  zakładane cele  
i rezultaty. 
Osiągnięte cele i rezultaty:
-  zwiększenie  ilości  alternatywnych  metod  poznawania  otoczenia,  tożsamości  oraz  historii  regionu  (woj.  
warmińsko-mazurskie)
- przeprowadzone zostały działania mające na celu zmniejszenie nierówności w dostępie do kultury dzieci 
i młodzieży (wykluczenie społeczne i cyfrowe)
-  zagospodarowanie  czasu  wolnego  dzieciom  i  młodzieży  przy  użyciu  nowoczesnych  technologii  i  nowych 
mediów
- zwiększenie ilości zajęć, warsztatów interdyscyplinarnych w regionie, podnoszących kompetencje kulturowe 
dzieci i młodzieży, zwiększenie ich wiedzy w zakresie muzyki współczesnej i nauki o dźwiękach- niestandardowa  
promocja regionu w Internecie
- wyrównywanie szans w dostępie do kultury i  nieformalnej edukacji.  Dotarcie do dzieci i  młodzieży z tzw.  
mniejszymi szansami i utrudnionym dostępem do kultury
-  zapoznanie  mieszkańców  woj.  warmińsko-mazurskiego  z  zagadnieniami  muzyki  współczesnej  poprzez  
realizację koncertów, warsztatów
- utworzenie alternatywnej opcji edukacyjnej wobec typowo szkolnej edukacji w dziedzinie muzyki, dźwięku 
i nowych mediów
-  utworzenie  archiwum  dźwiękowego  w  Internecie  oraz  rozbudowa  bazy  elektronicznej  dźwięków  woj. 
warmińsko-mazurskiego na stronie internetowej, - http://dzwiekospacery.appspot.com
-  uruchomienie  bloga  projektu-  http://hydroakustyczne.wordpress.com/  wraz  z  materiałami  i  plikami  do 
pobrania na otwartej licencji Creative Commons
- zorganizowanie i eksploracja interaktywnej wystawy dźwiękowej
- przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenia jej
- nauka pracy w grupie, współpracy i odpowiedzialności

W skład działań projektowych weszły m.in.:
Warsztaty  -  przeznaczone  i  przygotowywane  były  dla  poszczególnych  miejscowości  i  ośrodków,  z 
uwzględnieniem kontekstu lokalnego. 
Odbyły się:
- spacery dźwiękowe - oparte na skoncentrowanym, pogłębionym słuchaniu oraz ćwiczenia praktyczne 
- wywiady dźwiękowe - samodzielne nagrania w terenie
- słuchowiska, audycje - tworzenie scenariuszy słuchowisk i nagrywanie ich oraz tworzenie utworów w oparciu 
o konteksty lokalne 



-  koncerty  -  głównie  o  walorze  edukacyjnym,  zawierające  elementy  zaangażowanego  uczestnictwa  -  
przeznaczone dla dzieci i młodzieży
-  instalacje  dźwiękowe  -  tworzenie  instalacji  dźwiękowych,  site  specific  -  wspólne  działania  z  artystami  i  
edukatorami
- trasy “odsłuchowe” - spacery dźwiękowe zintegrowane z mapą

Dodatkowo  zrealizowaliśmy   warsztaty  I  wystawę  w  Elblągu;  w  trakcie  trwania  projektu  prezentowaliśmy  
również  przedsięwzięcie  w Centrum Sztuki  Współczesnej”Łaźnia”  w Gdańsku  oraz  w Białostockim Ośrodku 
Kultury. Wszystkie działania odbyły się zgodnie z harmonogramem. W realizacji projektu wspierali nas: Ryńskie  
Centrum  Kultury,  Miejsko-Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Mikołajkach,  Stowarzyszenie  Oświatowo-Kulturalne 
Zełwągi, Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach oraz Galeria EL w Elblągu - które zapewniły nam uczestników,  
grupę odbiorców działań, wsparcie działań promocyjnych oraz wsparcie infrastrukturalne.  Wstęp na wszystkie 
działania realizowane w ramach projektu był bezpłatny.

W ramach  projektu  “Dźwiękospacery!  Kanały  hydroakustyczne”  zrealizowaliśmy  30  bloków  warsztatów 
dźwiękowych dla dzieci młodzieży z wybranych miejscowości woj. warmińsko-mazurskiego, 4 koncerty, 
6  wystaw  dźwiękowych  –  instalacji,  4  dźwiękowe  akcje  artystyczne  oraz  jedną  wystawę  podsumowującą  
wszystkie działania. Dodatkowo zrealizowaliśmy także interaktywną wystawę podsumowującą całość projektu, 
(w  skład  której  wchodziły  wszystkie  pomniejsze  zrealizowane  wystawy  dźwiękowe).  Z  uwagi  na  czynniki  
zewnętrzne (niedyspozycja ośrodka – RCK w Rynie pod koniec roku 2012) wystawa odbyła się w okresie ferii  
zimowych w styczniu 2013.

Zadanie promowane było w prasie lokalnej – w wydaniach Gazety Olsztyńskiej, w Gazecie Mikołajskiej, Kurierze 
Mrągowskim i wielu innych. Wydrukowaliśmy ok.  700 plakatów, które rozmieszczone zostały w przestrzeni  
publicznej  wybranych  miejscowości,  w  szkołach,  sklepach,  w  różnego  rodzaju  placówkach.  Na  wszystkich 
materiałach  promocyjnych  znalazła  się  informacja  o  dofinansowaniu  zadania  ze  środków  Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego oraz logotyp.
Zakres  promocji  obejmował   media  i  prasę  lokalną,  regionalną,   a  także  media  branżowe  (Qulturka,  
specjalistyczne strony i blogi artystów dźwiękowych, Platforma Kultury i in.); cyklicznie rozsyłaliśmy również 
newsletter. Stworzyliśmy specjalną stronę internetową z dźwiękami regionu oraz specjalnego bloga, który na 
bieżąco relacjonował i dokumentował działania.
Korzystaliśmy  z  szerokiego  spektrum  działań  w  Internecie:  promocja  na  stronie,  blogu,  poprzez  portale 
społecznościowe. Projekt dotyczył pracy ze społecznościami lokalnymi, gdzie dostęp do mediów jest na ogół  
utrudniony, dlatego korzystaliśmy głównie z tradycyjnych środków informacji i promocji, takich jak plakaty i  
ulotki  w miejscach ogólnodostępnych i  często uczęszczanych punktach. Całość działań promocyjnych spoiła 
nieszablonowa, skupiona na motywie przewodnim - estetyce wody  -  identyfikacja graficzna projektu. 
Produktem finalnym projektu jest subiektywny mazurski przewodnik “Hydrokartografie” wraz z płytą audio,  
które służyć będą promocji projektu po jego zakończeniu. Przewodnik zawiera propozycje “odsłuchowych” tras  
oraz wiele hydroosobliwości - te składniki mogą stanowić alternatywę dla nieciekawych i często sztampowych  
przewodników po regionie.

REZULTATY:
Rezultaty mierzalne:
- Liczba DZIECI I MŁODZIEŻY aktywnie uczestniczących w projekcie: 409 
- Liczba DZIECI I MŁODZIEŻY biernie uczestniczących w projekcie: 390 
- Liczba DOROSŁYCH aktywnie uczestniczących w projekcie: 68
- Liczba DOROSŁYCH biernie uczestniczących w projekcie: 384 
- Uczestnicy otrzymali nagrane na płytę zdjęcia, dźwięki i utwory powstałe podczas warsztatów
- stała współpraca z ośrodkami kulturotwórczymi - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mikołajkach, Centrum 
Kultury i Turystyki w Mrągowie, Centrum Sztuki Galeria EL, Ryńskie Centrum Kultury, Gminny Ośrodek Kultury 
w Wydminach 
- realizacja 44 wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych - cykli  warsztatowych, wykładów i spotkań z udziałem 
artystów, edukatorów i specjalistów
- liczba godzin zrealizowanych warsztatów - 120 h (30 warsztatów)
- nakład publikacji podsumowującej projekt / wydawnictwa CD - 500 egz.
PRODUKTY:
- Wystawa do słuchania - interaktywna, multimedialna wystawa podsumowująca projekt - subiektywna



mapa  dźwiękowa  województwa  warmińsko-mazurskiego  (wystawy  i  instalacje  końcowe  lub  działanie  o 
charakterze akcji  artystycznej -  miały miejsce w poszczególnych miejscowościach; wystawy podsumowujące  
odbyły się w Toruniu i Elblągu w roku 2012, dodatkowo w Rynie w w styczniu 2013)
-  Produkcja  płyty  -  podsumowanie  działań  warsztatowych;  subiektywny  wybór  nagrań  terenowych  -  
Publikacja/materiały  zebrane  -  publikacja  podsumowująca  projekt  wydana  w  formie  subiektywnej  mapy 
regionu
- Strona i blog projektu - podsumowuje działania, jednocześnie samodzielnie funkcjonuje jako platforma
dźwiękowa - archiwum dźwięków 
http://dzwiekospacery.appspot.com 
http://hydroakustyczne.wordpress.com

§ 5.

Informacja  o  prowadzonej  działalności  gospodarczej  według  wpisu  do  rejestru  przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego:
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych w następującym 
zakresie:

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA 
ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
HOTELE I RESTAURACJE
OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
INFORMATYKA
DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO - ROZWOJOWA
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA
EDUKACJA
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM

Działalność  gospodarcza zarejestrowana,  nie  była  faktycznie  prowadzona  w  roku  2012  –  nie 
wygenerowała przychodów.

§ 6.

Odpisy uchwał Zarządu Fundacji – Uchwała nr 1/2012  z dnia 31 marca 2012 r., Uchwała nr 2/2012
z dnia 31 marca 2012 r., Uchwała nr 3/2012 z dnia 31 marca 2012 r., Uchwała nr 4/2012 z dnia 31 marca 
2012 r., Uchwała nr 5/2012 z dnia 31 października 2012 r., Uchwała nr 6/2012 z dnia 31 października 
2012 r. (załącznik nr 1)

§ 7.

Informacja  o  wysokości  uzyskanych  przychodów,  z  wyodrębnieniem  ich  źródeł  (np.  spadek,  zapis,  
darowizna,  środki  pochodzące  ze  źródeł  publicznych,  w tym  z  budżetu  państwa  i  budżetu  gminy)- 
208.795,31,  odpłatnych  świadczeń  realizowanych  przez  fundację  w  ramach  celów  statutowych  z 
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy 
tej  działalności  oraz  procentowy  stosunek  przychodu  osiągniętego  z  działalności  gospodarczej  do 
przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł:
Przychody netto z działalności gospodarczej: 0,00 
Darowizny finansowe i rzeczowe: 16.662,00
Dotacje i subwencje: 147.260,00

http://hydroakustyczne.wordpress.com/
http://dzwiekospacery.appspot.com/


Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych:  wszystkie ponoszone wydatki związane były z realizowanymi projektami 
186.607,76
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.):  
c)  działalność gospodarczą: brak
d)  pozostałe koszty: 1.903,88 (koszty prowizji bankowych) 29,43 (koszty finansowe)

W załączniku nr 2 bilans oraz rachunek zysków i strat.

§ 8.

Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem 
osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – 0 osób zatrudnionych w stosunku umowy o 
pracę,
b) łącznej  kwocie  wynagrodzeń  wypłaconych  przez  fundacje  z  podziałem  na wynagrodzenia,  nagrody, 
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w 
działalności gospodarczej – nie dotyczy,
c) wysokości  rocznego  lub  przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia  wypłaconego  łącznie  członkom 
zarządu  i  innych  organów  fundacji  oraz  osobom  kierującym  wyłącznie  działalnością  gospodarczą  z 
podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia – nie dotyczy, 
d)   wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: Fundacja zawierała umowy cywilno-prawne (umowy o 
dzieło) tylko w ramach realizowanych projektów – zostały zawarte umowy na kwotę 116.545,41 zł
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem 
pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich 
pożyczek – fundacja nie udzielała pożyczek,
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku – fundacja nie posiada lokat 
bankowych,
g) wartości  nabytych  obligacji  oraz  wielkości  objętych  udziałów  lub  nabytych  akcji  w  spółkach  prawa 
handlowego ze wskazaniem tych spółek – fundacja nie nabywała akcji, ani obligacji,
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie – 
fundacja nie nabywała nieruchomości,
i) nabytych pozostałych środkach trwałych – W 2012 roku Fundacja nie nabyła środków trwałych 
j)  wartości  aktywów  i  zobowiązań  fundacji  ujętych  we  właściwych  sprawozdaniach  finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych: 
aktywa trwałe:

kapitał (fundusz własny):  2000,00 zł
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 9.272,87 zł

§ 9.

Dane  o  działalności  zleconej  fundacji  przez  podmioty  państwowe  i  samorządowe  (usługi,  państwowe 
zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności:
W 2012 roku Fundacja  Fabryka UTU realizowała  zadania  finansowane z otrzymanych dotacji  (konkurs 
projektów). Fundacja realizowała tylko dotacje na projekty; brak innych zadań zleconych. 

§ 10.

Informacja  o rozliczeniach fundacji  z  tytułu ciążących zobowiązań podatkowych,  a także  informacja  w 
sprawie składanych deklaracji podatkowych: 
Fundacja rozlicza swoje zobowiązania z tytułu podatków terminowo. Składane są deklaracje: CIT 8, VAT  
7, PIT 4R. 



§ 11.
W dniu 31 marca 2011 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Zarządu Fundacji Fabryka UTU, drugie 
Walne Zebranie odbyło się 31 października 2012 roku (protokół z zebrania – załącznik nr 3).

§ 12.

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola Fundacji. 


