
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 

1.  FUNDACJA smacznego!

ul. Matejki 54/21, 87-100 Toruń
data wpisu do KRS 25.10.2010
KRS: 0000368231
REGON: 340830764

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;

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 2013 Fundacja realizowała cele statutowe poprzez:

Wydarzenie Data i miejsce Opis

Koncert z cyklu: 
Cząstki Dziwne 10

Demonszy
[Poznań]

18.01. 2013
Dom Muz,

ul. Podmurna 1/3,
Toruń

Wstęp 7 zł

Koncert stanowił kontynuacją cyklu
Cząstki Dziwne rozpoczętego przez

Fundację smacznego! wspólnie z
Domem Muz w roku 2011 i trwający w

roku 2012.
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

Tym razem słuchacze koncertu mieli



okazję wysłuchać odbywającego się
na żywo dźwiękowego seansu

spirytystycznego, który zaprezentował
artysta z Poznania - Patryk

Daszkiewicz. Koncert miał formę
słuchowiska, na które składały się
dźwiękowe kolażowe odgrywane z

kaset magnetofonowych oraz
przetwarzane na żywo w ciemności.

Parcie na Żarcie 15
+

Wek Party

10.02.2013
Cafe Draże,

ul. Przedzamcze 6B
 Toruń 

Wstęp wolny

Fundacja smacznego!
współorganizowała wraz z Cafe Draże
cykliczne wydarzenie: Parcie na Żarcie
związane z ideą promowania zdrowgo
jedzenie, bez składników pochodzenia

zwierzęcego, oraz Wek Party czyli
imprezy powstałej w celu odświeżenia
piwinicznych półek i promocji idei DIY

związanej z wytwarzaniem i
wymienianiem się przetworami. 

Wydarzenie miało na celu promocję i
popularyzację idei związanych z
ekologią, zdrowym stylem życia,

recyklingiem oraz zasadą DIY (zrób to
sam=do it yourself), ale także z
propagowaniem nieformalnych

spotkań społecznych. W tym
względzie idea projektu jest

kontynuacją założeń rozpoczętych
przy realizacji ubiegłorocznych
wydarzeń w ramach statutowej

działalności Fundacji smacznego! 
Koncert z cyklu: 

Cząstki Dziwne 11
sultan hagavik

[Wrocław]

15.02.2013
Dom Muz,

ul. Podmurna 1/3,
Toruń

Wstęp: 7 zł 

j.w. / Cząstki Dziwne

Koncert zaprezentował twórczość
dwójki absolwentów wrocławskiej

Akademii Muzycznej (Jacek Sotomski,
Mikołaj Laskowski) ukrywający się za
maskami w projekcie sultan hagavik.
Projekt ten posługuje się nagraniami
znalezionymi na starych kasetach i
nagranymi przez siebie za pomocą

dyktafonu analogowego dźwiękami,
traktując magnetofony jako
instrumenty pozwalające na

stworzenie z zebranych taśm nowej
jakości. 



Parcie na Żarcie 16
+

Wek Party

24.03.2013
Cafe Draże,

ul. Przedzamcze 6B
 Toruń 

Wstęp wolny

j.w. / Parcie na Żarcie, Wek Party

Koncert:
Jesień

[Toruń]

05.04.2013
Dom Muz,

ul. Podmurna 1/3,
Toruń

Wstęp: 7 zł

Fundacja smacznego! wraz z Domem
Muz oraz Stowarzyszeniem

Kulturalno-Artystycznym 'Megafon'
była współorganizatorem koncertu

toruńskiego zespołu Jesień. 
Koncert był zapowiedzią

nadchodzącej płyty. W ramach
wydarzenia odbyła się krótka

prelekcja Rafała Derdy.
Parcie na Żarcie 16

+
Wek Party

21.04.2013
Cafe Draże,

ul. Przedzamcze 6B
 Toruń 

Wstęp wolny

j.w. / Parcie na Żarcie, Wek Party

Majowy Buum Poetycki 13-16.05.2013
Klub OdNowa, 

ul. Gagarina 37A,
Toruń

Fundacja smacznego! była oficjalnym
partnerem XIV Buumu Poetyckiego.
Majowy BUUM Poetycki to jedna z
największych imprez literackich w

północnej Polsce. Festiwal jest
prezentacją i konfrontacją

niezależnych poetów, magazynów
literackich oraz związanych z nimi

twórców, reprezentujących niezależne
środowisko literackie całego kraju. 

Obserwatorium Miejskie:
Eksterytoria

Spotkanie z Agnieszką
Sural z Galerii Witryna

[Warszawa]

23.05.2013
Galeria Sztuki

Wozownia
ul. Rabiańska 20

Toruń
Wstęp wolny

Obserwatorium Miejskie:
Eksterytoria

Tegoroczna odsłona Obserwatorium
koncentrowała się na temacie galerii
"eksterytorialnych". Funkcjonują one

w nietypowych miejscach
(mieszkanie, gablotka, kiosk), nie

ulegają instytucjonalizacji, ale mogą
stanowić bazę dla spontanicznych,
eksperymentalnych działań. Celem
projektu było podjęcie dyskusji nad

kulturotwórczym potencjałem takich
miejsc. Projekt Eksterytoria jest

kontynuacją Obserwatorium
Miejskiego z roku 2012.

Kuratorzy: Maria Niemyjska i Pamela
Granatowski 

Wydarzenie odbyło się dzięki
finansowemu wsparciu gminy Miasta

Toruń.



Podczas spotkania Agnieszka Sural
zaprezentowała działalność Galerii

Witryna od otwarcia w 2007 roku do
chwili obecnej oraz opowiedziała o
doświadczeniach związanych z jej

prowadzeniem.  
Moderatorem spotkania była Maria

Niemyjska.
Obserwatorium Miejskie:

Eksterytoria
Wernisaż wystawy-

instalacji dźwiękowej
'Na owadach' 

+
Koncert z cyklu: 

Cząstki Dziwne 12
Rzut Znajomym

+ 
Lech Nienartowicz
[Toruń/Warszawa]

24.05.2013
CSW 'Znaki Czasu'
ul. Wały Generała

Władysława
Sikorskiego 13,

Toruń
Wstęp wolny

+
Dom Muz,

ul. Podmurna 1/3,
Toruń

Wstęp: 7 zł

j.w. / Cząstki Dziwne, Obserwatorium
Miejskie: Eksterytoria

Wystawa oraz koncert 'About Insects'
były poświęcone próbie przeniesienia

świata owadów na dźwięk.
W przygotowaniu instalacji

dźwiękowej wzięli udział: Mateusz
Wysocki, Lech Nienartowicz, Justyna

Kociszewska oraz Małgorzata Słomska.
Wydarzenie odbyło się dzięki

współpracy z PRZEprojektem/Zrób to
z nami! z CSW.

Koncert 'About Insects'
w wykonaniu Rzutu Znajomym oraz
Lecha Nienartowicza odbył się we

współpracy z Domem Muz.
Obserwatorium Miejskiemu

towarzyszył projekt Liliany Piskorskiej:
AnadB. Audiobook integracyjny, część
3 – to wspólnie tworzony audiobook
poświęcony problematyce działki, w
nagraniu którego mógł wziąć udział

każdy. 
Koncert:

Rzut Znajomym
+ 

Lech Nienartowicz
[Toruń/Warszawa]

08.06.2013
CSW Łaźnia, 

ul. Jaskółcza 1
Gdańsk

Wstęp wolny

Fundacja smacznego! była
organizatorem koncertu projektu Rzut
Znajomym (Mateusz Wysocki) wraz z
udziałem Lecha Nienartowicza, który

odbył się w ramach cyklu Art&Science
Meeting we współpracy z Centrum

Sztuki Współczesnej w Gdańsku.
Koncert był poświęcony próbie

przeniesienia świata owadów na
dźwięk.

Obserwatorium Miejskie:
Eksterytoria: Kiosk ze
Sztuką. Spotkanie z

Ludomirem Franczakiem.
Wernisaż wystaw: “Gdzie

jest wystawa?”

15.06.2013
Kulturhauz

ul. Poniatowskiego
5/2

Toruń
+ 

j.w. /  Obserwatorium Miejskie:
Eksterytoria

Odbyła się rozproszona wystawa
fotograficzna w przestrzeni miejskiej

połączona z  montażem prac.



oraz instalacji
dźwiękowej “Implozja”

[Berlin/Londyn]
+ 

impreza tanaczna
'Tropical Hardcore Night'

Cafe Draże
ul. Przedzamcze 6B

Toruń
Wstęp wolny

Rozmieszczone w różnych miejscach
toruńskiej Starówki fotografie miał na

celu zainicjowanie prostego
eksperymentu, przypominający, że

wystawa to nie tylko zaaranżowana w
określony sposób przestrzeń, ale

przede wszystkim interakcja. Ci, którzy
zdecydowali się zabrać znalezione

zdjęcia ze sobą znaleźli na ich
odwrocie nazwisko autora oraz
informację o Obserwatorium

Miejskim. 
Artyści którzy wzięli udział w wystawie

to: Izabela Wrzos, Justyna
Kociszewska, Iwona Gąsiorowska,

Izabela Redman, Pamela Cora, Tytus
Szabelski 

W ramach otwarcia wystawy odbył się
również wernisaż instalacji

dźwiękowej Jacka Szczepanka i
Szczepana Orłowskiego

zaaranżowanej w jednym z
pomieszczeń Kulturhauzu. Implozja to

dziesięć melojęzykowych tworów,
które ożywione przez wiele głosów-

sposobów odczytań, funkcjonują
zarówno osobno, jak i w perspektywie

całości.  
Ponadto Ludomir Franczak, twórca
"Kiosku ze sztuką" opowiedział o

doświadczeniach związanych z
przeobrażeniem kiosku w galerię

sztuki i specyfice pracy na obszarze
peryferyjnym. 

Moderatorami spotkania byli: Marta
Kołacz & Piotr Lisowski

Wieczorem odbyła się impreza
taneczna w Cafe Draże, której

motywem przewodnim były tropiki
oraz przywitanie lata. Wystąpili:
Szubrawy Kot [Warszawa], Paide
[Wrocław], Dj 1 Soft Lip [Berlin]

Obserwatorium Miejskie:
Eksterytoria

Wernisaż wystawy
'Jesień życia',

Koncert zespołu Jesień
[Toruń],

Spotkanie z twórcami

04.10.2013
Galeria nad Wisłą, 

ul.
Przybyszewskiego

6, Toruń,
+ 

Ogródki działkowe

j.w. / Obserwatorium Miejskie:
Eksterytoria

Wystawa miała nazwiązywać do
wiosennych i letnich działań grupy

zebranej wokół Galerii nad Wisłą pod
hasłem: „Powódź, śmieci,



Galerii Gablotki
[Gdańsk]

„Leśnik”
+ 

Klub Tantra, 
ul. Ślusarska 5

Toruń
Wstęp wolny

szabrownicy”. Dla działkowicza jesień
niesie diametralne zmiany. To czas

zamykania pewnego cyklu: zbierania
plonów, prac porządkowych i wreszcie

cichego wycofania się przed zimą.
Korzystając z tak wyrazistego

kontekstu stworzonego przez czas i
miejsce wystawy chcieliśmy

zaproponować podjęcie wątku
szeroko pojętej schyłkowości.
Artyści, którzy wzięli udział w

wystawie, to: Olga Szczechowska,
Veronika Anna W., Natasza

Szymańska, Magdalena Kosek,
Mateusz Wysocki, Lech Nienartowicz,
Szymon Szwarc, Pamela Cora, Marcin

Mierzicki, Piotr Stapiński, Marian
Stępak, Florent Larrieu 

Ponadto w ramach wernisażu
wystawy „Jesień życia” odbył się
performance założycieli Galerii

Gablotki połączony z odsłonięciem
kolejnej wystawy Gablotki po

odkopaniu jej z terenów
nadwiślańskich.

Po wernisażu odbył się plenerowy
koncert zespołu Jesień oraz

integracyjne ognisko na terenie
ogródków działkowych „Leśnik”.
Dodatkowo wieczorem w Klubie

Tantra odbyło się spotkanie z
twórcami Galerii Gablotki – Tomkiem

Wierzchowskim oraz Maćkiem
Salamonem, którzy zaprezentowali
idee funkcjonowania swojej galerii,

która mieści się w ruchomej gablocie.
Moderatorem spotkania była: Pamela

Granatowski
Obserwatorium Miejskie:

Eksterytoria
Wernisaż wystawy 

'Biały Kubik'

08.-15.11.2013
Trawnik pomiędzy

skrzyżowaniem ulic
Jana Pawła II oraz

Kraszewskiego
Wstęp wolny

j.w. / Obserwatorium Miejskie:
Eksterytoria

Obserwatorium Miejskie: Eksterytoria
zamknęła wystawa zbiorowa
zaaranżowana w niewielkiej,

metalowej skrzynce usytuowanej na
trawniku przy skrzyżowaniu ulic Jana
Pawła II i Kraszewskiego w Toruniu.

Porzucona, pozbawiona funkcji i
niemal niedostrzegalna w pejzażu



miejskim skrzynka stanie się na  okres
tygodnia miniaturową galerią sztuki. 

Artyści, którzy wzięli udział w
wystawie, to: Karolina Żyniewicz,

Magdalena Franczak, Paweł
Olszczyński, Justyna Gruszczyk,

Szymon Szyszko, Cezary Lisowski

7. Fundacja podjęła następujące uchwały:
Uchwała o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2012.
Uchwała o podziale zysku z roku 2012.
Uchwała o inwentaryzacji składników majątku w roku 2013.
Uchwała o zmianie zakładowego planu kont obowiązującej od początku 2014 roku.

8. Fundacja osiągnęła przychody w wysokości 11000,00 zł z działalności statutowej odpłatnej. 
Koszty działalności statutowej odpłatnej wyniosły 11000,00 zł.
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej wyniosły 17104,03 zł
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej wyniosły 15795,59 zł
Koszty administracyjne wyniosły 39,99 zł
Fundusz  statutowy wynosi 100,00 zł. 

9. Fundacja nie zatrudniała żadnych pracowników na umowę o pracę. 
Fundacja nie zatrudniała żadnych pracowników na umowę zlecenie.
Fundacja zawarła 27 umów o dzieło o łącznej wartości 24450,00 zł.
Członkowie zarządu Fundacji nie otrzymywali wynagrodzeń za pełnienie swoich funkcji. 

10. Fundacja nie udzielała żadnych  pożyczek. 

11. Fundacja w roku 2013 posiadała do marca 2013 rachunek bankowy WBK 73 1090 1506 
0000 0001 1588 7771, a od kwietnia BGŻ 19 2030 0045 1110 0000 0257 9090 

12. Fundacja nie nabyła drogą kupna środków trwałych, nieruchomości ani obligacji. Fundacja 
otrzymała nieodpłatnie i przyjęła do środków trwałych dzieło sztuki wycenione na 1000,00 
zł. 

13. Fundacja smacznego! złożyła następujące deklaracje podatkowe: CIT – 8 z załącznikiem CIT 
-8O, PIT 4R za rok 2012. W 2013 do Urzędu Skarbowego został odprowadzony podatek z 
tytułu umów o dzieło w wysokości: 2303,00 zł.

14.  W 2013 r. w Fundacji nie została przeprowadzona kontrola


