
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 

1.  FUNDACJA smacznego!

ul. Matejki 54/21, 87-100 Toruń
fundacjasmacznego@gmailc,com, tel. 603221812
data wpisu do KRS 25.10.2010
KRS: 0000368231
REGON: 340830764
NIP: 956-22-82-379

2. Członkowie zarządu:

Maria Niemyjska – prezes 
Pamela  Granatowski – wiceprezes
Lech Nienartowicz – członek

3. Cele  statutowe:

1. Wspieranie kultury i sztuki w Polsce i na świecie;
2. Wspieranie artystów zarówno profesjonalnych jak i amatorów;
3. Stwarzanie warunków do rozwoju młodych twórców;
4. Wspieranie wszelkich dziedzin sztuki oraz działalności kulturalnej;
5. Inspirowanie twórczych działań w środowiskach nieprofesjonalnych twórców kultury;
6. Tworzenie projektów i działań służących rozwojowi kultury i sztuki;
7. Wspieranie inicjatyw lokalnych służących powstawaniu sztuki i kultury;
8. Promocja młodych talentów;
9. Promocja innowacyjnych działań artystycznych i kulturalnych;
10. Popularyzacja nowych idei z obszaru kultury i sztuki współczesnej;
11. Stwarzanie możliwości do realizacji wszelkich akcji i przedsięwzięć artystycznych oraz 

kulturalnych, artystom profesjonalnym i nieprofesjonalnym;
12. Współpraca z młodzieżą szkolną, akademicką w celu rozwoju osobistego młodych 

ludzi, jak i rozwoju sztuki i kultury;
13. Propagowanie sztuki w miejscach publicznych;
14. Upowszechnienie sztuki dla ogółu odbiorców;
15. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki;
16. Wspieranie finansowe osób fizycznych i prawnych;
17. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
18. Działania na rzecz ekologii i edukacja w tym zakresie;
19. Promocja idei wolontariatu i praca na rzecz jego rozwoju;
20. Zorganizowanie i prowadzenie biura.

4. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Realizację konkretnych projektów artystycznych;
2. Przeprowadzanie konkursów w tym grantowych;
3. Fundowanie stypendiów dla młodych twórców;
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4. Fundowanie wyjazdów zagranicznych dla artystów i osób związanych z kulturą;
5. Organizowanie imprez związanych z promocją, upowszechnianiem i prezentacją 

kultury i sztuki, w tym wystaw, pokazów i koncertów, plenerów, festiwali, warsztatów
artystycznych, konferencji oraz konkursów;

6. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą;
7. Odpłatną działalność statutową pożytku publicznego,
8. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi 

w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
9. Prowadzenie programów stypendialnych;
10. Prowadzenie działań charytatywnych.

5. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 

6. W roku 2011 Fundacja realizowała cele statutowe poprzez:

Wydarzenie Data i miejsce Opis

1. Koncert*:
POSZMEG przednówek

23.02.2011
Klub Tantra,

Toruń
Wstęp wolny

Muzyczna odsłona toruńskiego
kolektywu POSZMEG, który integruje

muzyków oraz artystów innych
dziedzin. Tym razem twórcy
postanowili zaprezentować

mistyczno-folkową odsłonę projektu.
Fundacja smacznego! była

współorganizatorem oraz objęła
patronat nad wydarzeniem.

Koncert z cyklu: Cząstki
Dziwne 1*

Porcje Rosołowe
prezentują kompozycje
Jeremy Spill’a [CZ/Brno]

11.03. 2011
Dom Muz,

ul. Podmurna 1/3,
Toruń

Wstęp wolny

Koncert był inauguracją nowego cyklu
Cząstki Dziwne realizowanego przez

Pawlacz Perski Tapes i Fundację
smacznego! wspólnie z Domem Muz.

Celem projektu jest prezentacja
muzyków z lokalnej sceny niezależnej,

którzy występują ze swoimi
odważnymi i nonkonformistycznymi

pomysłami. Każde wydarzenie
jest przedstawieniem

nieoczekiwanych interakcji między
twórcami reprezentującymi Toruń

podziemny i ten przydrożny.
Kurator cyklu: Pamela Granatowski

Koncert polegał na
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odegraniu labiryntowych partytur
kompozytora przez duet Porcje

Rosołowe (Mateusz Wysocki, Lech
Nienartowicz). Było to koncertowe

rozwinięcie pomysłów zawartych na
wspomnianej płycie inspirowanej

twórczością amerykańskiego artysty
Roberta Smithsona – autora

słynnejSpiralnej grobli. 

Koncert z cyklu: Cząstki
Dziwne 2*

Poszmeg romansuje z
Lindą Moore

[AU/Adelaide]

8.04.2011
Dom Muz,

ul. Podmurna 1/3,
Toruń

Wstęp wolny

j.w. / Cząstki Dziwne

W drugiej części cyklu "Cząstki
Dziwne" słuchacze mieli możliwość

zapoznania się z kompozycjami Lindy
Moore.. Linda współpracowała już z

Pawlaczem Perskim - uczestniczyła w
nagraniu elektro-akustycznej płyty

The Wig Orchestra. Tym razem
muzycy zespołu Poszmeg przedstawią

zdecydowanie bardziej wyciszone
oblicze Lindy.

 Kompozycje muzyczne oparte były na
brzmieniu akustycznych

instrumentów i organicznego
ambientu.

Festyn Literacko-
Muzyczny

Pawlacz Perski w CSW*

16.04. 2011
CSW Toruń, Pokój z

Kuchnią
Wstęp wolny

Wydarzenie w Centrum Sztuki
Współczesnej było niezwykłym
spotkaniem artystów różnych
dziedzin: muzyki, poezji, sztuk

plastycznych, które przybrało postać
festynu literacko-muzycznego.

Dodatkowo spotkanie uświetniła
obecność pań z Koła Gospodyń
Wiejskich, które przygotowały
wspaniałą zupę parzybrodę.

Celem spotkania, mającego charakter
otwarty, była integracja środowisk

twórczych.
Wystąstąpili: Rymika Myślicka,

Świstak Rogalski, Tomasz Dalasiński,
Damian Bus, Mariusz Szybko, The

Arouser, Kolektyw Poszmeg, Grupa
Przestępcza Jesień, Porcje Rosołowe

(Fischerle, Owczy Pęd), Adam
Ruszkowski (Grupa Wszystko), Jakub

Karwowski.
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SWAP! 30.04.2011
Ul. Sukiennicza 6, 
Lokal do wynajęcia

Wstęp wolny

Fundacja smacznego! objęła
patronatem wydarzenie polegającym

na wymianie ubrań i innych
przedmiotów. Organizatorem była
Magdalena Sciepurko-Morkowska.

Projekt miał na celu popularyzację idei
związanych z ekologią oraz

recyklingiem, ale także propagowanie
nieformalnych spotkań społecznych w

nietypowych miejscach (również w
ramach promocji lokalu, ale także
rękodzieła). Idea projektu będzie
wykorzystywana przy realizacji
kolejnych wydarzeń w ramach

działalności Fundacji smacznego!
12 BOOM Poetycki

2011*
9-12.05.2011,
Klub Odnowa,

Toruń
Wstęp wolny

Fundacja smacznego! była
współorganizatorem przy organizacji
XII Buumu Poetyckiego. W ramach
współpracy wraz z labelem Pawlacz
Perski zapewniła dźwiękowe pejzaże

(Porcje Rosołowe), które towarzyszyły
poetom w działaniach wierszowo-
slamowych (w tym także twórcom
związanym z Pawlaczem jak m.in.

Szymon Szwarc, Damian Bus). A także
jako zwieńczenie spotkania odbył się

koncert grupy Jesień.
Koncert z cyklu: Cząstki

Dziwne 3*
Hubert Wińczyk/

Urinatorium

27.05. 2011
Dom Muz,

ul. Podmurna 1/3,
Toruń

Wstęp wolny

j.w. / Cząstki Dziwne

Projekt Urinatorium – przedsięwzięcie
mające na celu poszukiwanie, badanie

i obróbkę dźwięków, które można
uznać za metaboliczny odpad życia i
działalności ludzkiej. W swojej pracy
posługuje się strategiami związanymi

z free-improv, musique concrete, field
recording, noise niekiedy oddając się
rytualnemu transowi. Wykorzystuje

m.in. odpadki, głos ludzki, analogowe
generatory fal, metalowe idiofony,

instrumenty zabawkowe.
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Święto Muzyki 2011* 21.06.2011
ul. Mickiewicza,

Klub Tantra, Toruń
Wstęp wolny

Fundacja smacznego! objęła
patronatem muzyczne działania

swoich kolegów z Pawlacza Perskiego.
W ramach Święta Muzyki w

przestrzeniach miejskich Torunia
można było posłuchać występów

m.in. elektronicznego Fischerle’go na
ulicy Mickiewicza czy folkowego

kolektywu POSZMEG w Klubie Tantra.
Była to kontynuacja działań

rozpoczętych w roku ubiegłym.
Trójkąt Gier

Towarzyskich
20-22.06.2011,

Klub Tantra,
Klub

Przepompownia,
Klub Czarny

Tulipan,
Toruń

Wstęp wolny

Fundacja smacznego! oraz  studentki
Informacji Naukowej i Bibliologii

(UMK) zorganizowali wespół
towarzyski turniej spotkań dla

wszystkich wielbicieli gier
planszowych i karcianych. W ramach
uczelnianych warsztatów z animacji
życia społecznego postanowiliśmy

przypomnieć frajdę z grania w
najprostsze gry planszowe i karciane.

Miało to także na celu pobudzenie
ludycznych zachowań społecznych

wśród mieszkańców Torunia. 

Koncert*:
Fischerle POWŁOKI

26.10. 2011
Klub Tantra, Toruń

Wstęp wolny

Fundacja smacznego! objęła patronat
nad współorganizowanym

wydarzeniem – koncertem artysty
muzyki elektronicznej Fischerle’go,
który wystąpił ze swoim solowym
projektem pod nazwą POWŁOKI.

Koncert z cyklu: Cząstki
Dziwne 4* / cykl

specjalny poświęcony
pamięci Klausa

Kinski’ego
Porcje Rosołowe

wspominają Żywot i
pomysły geniusza z

Rypina

18.11. 2011
Dom Muz,

ul. Podmurna 1/3,
Toruń

Wstęp wolny

j.w.
Dodatkowo cykl Cząstki Dziwne
rozszerzył swoje oblicze. Owe
wydanie cyklu miało charakter

funeralny, było poświęcone pamięci
Klausa Kińskiego, w ramach którego

muzycy (Mateusz Wysocki i Lech
Nienartowicz) postanowili przybliżyć

osobę zawoalowanego geniusza z
Rypina. Fundacja smacznego! ma
zamiar w przyszłości ten projekt

ożywiać przy sprzyjających i
adekwatnych okolicznościach.
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Koncert*:
Ilia Belorukov [RU/St.
Petersburg] & Porcje
Rosołowe [PL/Toruń]

3-4.12.2011
Dom Muz,

ul. Podmurna 1/3,
Toruń,

Klub Mózg,
Bydgoszcz

Wstęp wolny

Koncert, którego organizatorem była
Fundacja smacznego!, stał się
przyczynkiem do rozpoczęcia

innowacyjnego projektu muzycznego.
Na dwóch koncertach w sąsiednich
miastach (Toruń-Bydgoszcz) odbyło
się wydarzenie muzyczne mające na
celu zapoczątkowanie współpracy

międzynarodowej artystów
związanych z eksperymentalnym i
improwizatorskim nurtem muzyki. 

Kurator: Pamela Granatowski
* we współpracy z labelem Pawlacz Perski: www.pawlaczperski.org

6. Fundacja podjęła następujące uchwały:
Uchwała o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2011
Uchwała o przyjęciu sprawozdania merytorycznego za rok 2011

7. Fundacja osiągnęła przychody w wysokości 14 300 z działalności statutowej 
odpłatnej. Koszty działalności statutowej odpłatnej wyniosły 14 300. 
Fundusz  statutowy wynosi 100 zł. 

8. Fundacja nie zatrudniała żadnych pracowników na umowę o pracę. 
Fundacja nie zatrudniała żadnych pracowników na umowę zlecenie
Fundacja zawarła 13 umów o dzieło o łącznej wartości 14 300
Członkowie zarządu Fundacji nie otrzymywali wynagrodzeń za pełnienie swoich 
funkcji. 

9. Fundacja nie udzielała żadnych  pożyczek. 

10. Fundacja w roku 2011 nie posiadała żadnych środków ulokowanych na rachunku 
bankowym WBK 73 1090 1506 0000 0001 1588 7771 

11. Fundacja nie nabyła środków trwałych, nieruchomości ani obligacji. 

12. Fundacja smacznego! składa następujące deklaracje podatkowe:

CIT – 8

PIT 4R

PIT 11

W 2011 do Urzędu Skarbowego został odprowadzony podatek z tytułu umów o 
dzieło: 1289 zł. 

13.  W 2011 r. w Fundacji nie została przeprowadzona kontrola
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