
Zahczniki do rozporzqdzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej 
z dnia ................... (poz. ...) 

Zatqcznik nr 1 

UPROSZCZONA OFERTA REALlZACJl ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wvpelniania oferty: 
Ofertq naleiy wypetnit wylqcznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczeg6lnych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdkq, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, i e  naleiy skreilit niewtafciwq odpowiedi, pozostawiajqc 
prawidlowq. Przyktad: ,,pebksmW/niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacje o zto ionej  ofercie 

II. Dane oferenta (-6w) 

1. Organ administracji publicznej, 
do  kt6rego adresowana jest oferta 

2. Tryb, w kt6rym ztoiono oferte 

3. Rodzaj zadania publicznego" 

4. Tytut zadania publicznego 

5. Termin realizacji zadania publicznego2' 

I 1. Nazwa oferenta (-6w), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sqdowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz ] 
adres do korespondencji (jeieli jest inny od adresu siedziby) 

Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja, FORMA PRAWNA: Stowarzyszenie, 

Prezydent miasta todzi 

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici poiytku 
publicznego i o wolontariacie 

Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i tradycji. 

Wiosenno-letni cykl wystaw w Galerii W Y 

KRS: 0000439497 
NIP: 5291800244 
REGON: 146395904 
adres: ul. T. Kojciuszki 41/3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Adres do korespondencji: 

m 
- -- 

T l n n e  dodatkowe dane kontaktowe, w I) 
tym da e os6b upowainionych do ,& 

~ * ~ r . M k a n i a  wyjafnieti dotyczqcych oferty (np. 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 
numer faksu, adres strony internetowej) 

Data 
rozpoczgcia 

Ill. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

21.04.2017 Data 
zakohczenia 

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczegblnofci celu, rniejsca Jego 
realizacji, grup odbiorcbw zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wktadu osobowego lub rzeczowego 

3pis: Wiosenny cykl wystaw w Galerii W Y. 

Zykl ma za zadanie przyblizyd odbiorcom sztuke i muzykq wspotczesnq. Czeid artystow, ktorych wybral i imy d o  

naszego cyklu, o d  tat z powodzeniem funkcjonujq na po lu  sztuk wizualnych, inni  dopier0 zaczynajq swojq przygodq 

z dziaianiami zwiqzanymi ze sztukq. To przede wszystkim im  dedykujemy nasz cykl. Jako galeria chcemy dac i m  

14.07.2017 

' ' Rodzaj zadania zawiera siq w zakresie zadan okreilonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici poiytku 
publicznego i o wolontariacie. 

:' lermin reali~acj~ zadania nie rnoie byt dluis~y n ~ i  90 dni. 



rzestrzeh, w ktorej narodzi siq dialog nad medium diwiqku. 

Wystawa indywidualna Anny Bqk oraz koncert Daniela Koniusza. 

Tytut: ,,The Real Thing" 

Na wystawie zostanie zaprezentowana kilkunatowa instalacja video przedstawiajqca film ,,The Real Thing" (2016) I raz kilka obiektow. Widz bqdzie poruszat siq po wystawie, bqdqc nawigowanym wirod znaczeri i skojarzeri, ktore 

swoj poczqtek w obserwacji otoczenia. Powstate prace bqdq wynikiem materializacji wraien, ktore y tkankq I 
odziennoici, ujawniajqc takie jej cechy jak entropia i wielowarstwowoit. 

E odziennoit jest tutaj obszarem, kt6ry bardzo wyrainie ukazuje parodoksy wspotczesnoSci, ale jest t e i  ogolnie 

ostepnym polem, w obrebie ktorego najszybciej moina dokonywat zmian. 

pmatyka prac z jednej strony odnosi siq do charakterystycznych cech wspotczesnego spoleczeristwa i iwiata, I 
1 b<tbry ono wytworzyto, z drugiej odsyia do witalnoici i energii entropii, kt6re pojawiajq sie jako zjawiska mu I 
! 
I 
j 
k It owarzyszqce. Energii, ktorq moina postrzegat jako fizyczny proces degradacji, ale rowniei jako impuls do I 
I boszukiwania nowych moiliwoki, znaczeri i potencjalnych dr6g rozwoju. i I 

realizowanym przeze mnie filmie wystqpili performerzy, ktorzy tariczyli do momentu, kiedy j u i  nie mogli (lub 

ie chcieli) tahczyt dalej. Zaleiato mi na tym, ieby uzyskat zapis bardzo intensywnej fizycznej energi, 

arejestrowat emanacjq witalnoici, ktora rozwija siq do momentu granicznego. Zamierzatam w tej pracy F 
wyzwalajqcq site jaka tkwi w ruchu i kolektywnym doiwiadczeniu talica. Punktem wyjicia do 

owstania tej pracy byta myil, i e  w czasie kiedy wiqkszoit obszarow iycia zostata zawtaszczona, wydaje sic, i e  

p t n i m  obszarem, nad ktorym mamy wzglqdnq kontrolq, q nasze ciab. Wzglednp, poniewai i ten obszar jest 

bagroiony narastajqcymi naciskami z zewnqtrz, nakazujqcymi podporzqdkowywanie siq w imiq korporacyjnych 

b. skdw. Kapitalizm siqga coraz gtebiej, wnikajqc do wnqtrza ludzkich ciat w poszukiwaniu nowych obszarow 

~awlaszczen.. Jak stwierdza Nicolaus Bourriaud, w czasie, kiedy wipkszoit produkcji zostata zmechanizowana, 

Iztodkiik lake jednostka nie kidzi efel(i6h seojej pracy, rnajqc poczucie coraz mniejszego wptywu na swoje 

toczenie. Jednoczeinie jest Swiadomym bycia czqiciq globalnych procesow, kt6re niszczq ekosystem i irodowisk 
A ,iVf 

iycia. To, czego moiemy by6 pewni i to, co mamy, to nasze ciata, nasza biologiczna toisamoit. W nich tkwi 

I ita, witalnoit i wolnoit, a tym samym nadzieja na odzyskanie wolnoici jako iwiadome siebie spoteczelistwo. 

latach 2005-2009 odbyta studia na kierunku Edukacji Artystycznej na Akademii Sztuk Piqknych w todzi. Oprocz 

blasnej dzialalnoici artystycznej zajmowata sie takie kuratorowaniem i organizowaniem wystaw, m.in. w 2009 I 
~p610rganimwata przedsiqwziqcie Myspace.ldz-sztuka w gablotach miejskich, w ktorych artyici anektowali I 
~rzestrzeri opuszczonych gablot reklamowych w todzkim centrum. Brala udziat w licznych wystawach krajowych i I 
bgranicmych m.in. w Galerii Enblanco i Grimmuseum w Berlinie, w Galerii Fabs w Warszawie, w Galerii Czynnej w I 
pdz i .  Brata udziat w takich festiwalach jak Trans Art w Bolzano i Warszawska Jesieh. W 2015 r. otrzymala I 
ktypendiurn Prezydenta Miasta todzi dla osob zajmujqcych siq tw6rczoiciq artystycmp. Od 2011 r. pracuje jako 1 

2 



asystent w Pracowni Multimediow prowadzonej przez dra tukasza Ogorka na Akademii Sztuk Pieknych w todzi. W 

swojej dziatalnoici artystycznej postuguje sig roinorodnymi irodkami wyrazu. Jest to malarstwo, obiekty obraz 

ruchomy, diwiek. Obecnie mieszka i pracuje w Poznaniu. 

Daniel Koniusz 

Artysta audiowizualny. Mieszka i pracuje w Poznaniu, gdzie prowadzi obecnie Pracownie Audiosfery na 

Uniwersytecie Artystycznym. Absolwent ASP w Poznaniu. Jego prace prezentowano m.in. w Krolikarni w 

Warszawie, BWA Jelenia Gora, Galerii Nowej w Poznaniu. 

2.29.04.2017 

Wystawa indywidualna tukasza Og6rka 

Tytut: ,,ZwierzenieU 

nstalacja diwiekowa emitujqca czqstotliwoici o dziataniu odstraszajqcym zwierzqta. Uciqiliwa przykroit dla 

branych osobnikow, pozostaje niestyszalna dla innych. Realizacja uszczypliwie dotyka problematyki zwiqzanej z 

unkcjonowaniem komunikatu w przestrzeni galerii sztuki, w ktorej dzieto nie zawsze spotyka siq z wrazliwoiciq 

a przekazywane wartoici lub wywoiuje uczucie dyskomfortu. 

j 

2003 roku ukoriczyt Akademiq Sztuk Pigknych w todzi. Studiowat w Pracowni Fotografii i Obrazu Video 

rowadzonej przez Konrada Kuzyszyna. Obecnie wyktada w Pracowni Multimedi6w. W 2002 roku uzyskat 

pendium Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii, w 2008 stypendium Radius, Alexandria 

ontemporary Arts Forum w Egipcie. Zajmuje sig gtbwnie sztukq video i audio art, tworzy obrazy fotograficzne i 

nstalacje. W tworczoici tukasza Ogorka lekcja konceptualizmu przeplata sig z dziataniami w konwencji absurdu, 

liskimi dadaizmowi. Nie sq to dziatania spektakularne, wainiejsza od formy wizualnej w przypadku Ogorka jest 

naliza rzeczywistoici i gra z konwencjami codziennego iycia i sztuki. 

3.26.05.2017 

Tomasz Pawtowski i jego ,,MaipeczkiN 

Tytut: ,,Wieczor poezji i histori opowiadanych vol. 2". 

Matpeczki to duet artystyczny zatoiony przez artystki i performerki Marie Koztowskq oraz Marie Tobote, 

eksperymentujqcy w swojej performatywnej dziatalnoici z formami teatralnymi, kabaretowymi i muzycznymi. 

atpeczki THE SHOW ma bye wystgpem na iywo iqczqcym w sobie wszystkie te elementy. Seria skeczow i 

performansow, ktorym towarzyszyd bedzie muzyka, oprawa filmowa i wizualna, a takie wystepy goici, ztoiq siq na 

scenariusz widowiska. Gtownq osiq przedstawienia jest wyobraienie o idealnym, sielankowym dniu spgdzonym 

potoczna codziennoit, drobne przyjemnoici i prozaiczne emocje odstaniajq uniwersalne schemat 

w opresyjnej kulturowo i medialnie wspotczesnoici. Sama forma show jest przewrotna - choi 

bozoru lekka i przetadowana humorem, ma odnosie sig do aktualnych problemow; poprzez humor i groteskd 
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opowiadat o samotnoici, kryzysie toisamoici, konstruowaniu pamiqci, komentowad stan wspotczesnej kultury, a 

w szczegolnoici hermetyzacji jezyka wspotczesnego teatru i sztuki. Kampowa forma i konstrukcja przedstawienia 

zaktada pomieszanie i podwaienie schematycznych porzqdkow i jqzykow wypowiedzi: tqczenie kultury popularnej 

z filozofiq, internetowej muzyki z operowym ipiewem, codziennoici z Wielkq Historiq, itd. Umoiliwi to 

zbudowanie petnego napiqC i emocji spektaklu, ktory bqdqc jednoczeinie pierwszorzqdnq rozrywkq, skonfrontuje 

publicznoit z gtebokq refleksjq nad rzeczywistoicip. Kuratorem i producentem projektu jest Tomek Pawtowski. 

,,MatpeczkiM tworzq eksperymentalne filmy, w ktorych tqczq roinorodne formy z zakresu performansu, sztuk 

wizualnych i teatru. Czerpiq inspiracje z kabaretu, telewizji, kultury popularnej, a swojq twbrczoit udostepniajp w 

Internecie. Zadebiutowaty filmem ,,Matpreczki - odc. 1. ~mierf", ktdry obejrzato na serwisie YouTube ponad 3 tys. 

osob. Nastepnie w lutym 2017 wziqty udziat w wystawie Smiechu Warte w Zonie Sztuki Aktualnej, gdzie pokazaty 

film ,,RespektM i otrzymaty gtownq nagrodq. 

Tomek Pawbwski 

Urodzony w Sokotce. Kurator, animator, blogger i poeta. Student Kuratorstwa i Teorii Sztuki na Uniwersytecie 

Artystycznym w Poznaniu. Wspbtpracuje z artystami najmtodszego pokolenia z catej Polski, inicjujpc projekty 

~iezaleine i eksperymenty. Kurator projektow oraz wystaw, organizator spotkali i wieczorkow poetyckich oraz 

cztonek kilku kolektywow. Mieszka w Poznaniu. 

kurator projektow i wystaw: 

2012: 

ino autobusowe, Galeria Arsenat, Biaiystok 

2015: 

Przyloty/Odloty/Podroie, Miqdzynarodowy Festiwal Sztuki Performance Konteksty, Fundacja Sztuki 

Wspotczesnej In Situ, Sokotowsko 

3NE MINUTE SHOW, Poligon, Warszawa 

2016: 

[Polen] Performance Goes Snapchat 

Z archiwum "S", INKU Szczeciriski lnkubator Kultury, Szczecin 

Mikotaj Sobczak NIGDY M ~ W  NIGDY, Galeria Wizytujqca, Warszawa 

atgorzata Goliszewska, Maria Szydtowska, Stworzone do Mitoici, Cykl - Madaliliskiego 414, Poznali 

Toxicity, oficyna, Poznan 

Kawka, Cykl - Madaliriskiego 414, Poznan 

Proces trwa: programowanie w wymiarze rzeczywistoSci, galeria Rbinia, Warszawa. 2017: 

gmiechu Warte (z Aurelip Nowak), Zona Sztuki Aktualnej, Szczecin 

Przyjaini Moc, lokal-30, Warszawa 

uzealne Biuro Wycieczkowe: 

Muzealne Biuro Wycieczkowe , Europejska Noc Muzeow, Galeria Obroricdw Stalindgradu 17, Szczecin, 2016 

Na tropie iabiego Kruka, Gdaliska Galeria Miejska, Gdalisk, 2016 





Grzegorz Demczuk 

Student pracowni multimedidw dr. tukasza Ogdrka na ASP w todzi, wczeSniej lnstytutu Sztuk Pieknych AID w 

Czestochowie rdwnolegle na wydziale malarstwa i grafiki. Zajmuje sie gtownie video, performance dokamerowym, 

obiektami, malarstwem. Wspotuczestnik wystaw zbiorowych w Czestochowie i todzi (np. Young Spirit), 

wspottworca wystawy Kqt padania # Kqtowi odbicia, uczestnik Videonews 2016. 

CEL: 

Naszym celem jest przybliienie odbiorcom tematu sztuki wspotczesnej, zapoznanie ze wspokzesnymi prqdami 

oraz promocja todzkich artystow w ogotnopolskiej prasie artystycznej. Galeria jest unikatowym miejscem z tego 

wzgledu, i e  skupia sie na prezentacji przede wszystkim sztuki audiowizualnej, a dzieki tym dziataniom wyroinia sie 

na tle wszystkich galerii w Polsce. Za poirednictwem przysztych wystaw chcemy pokazywat nowe realizacje i 

skupit sic na aktualnych problemach, z jakimi boryka sie sztuka wspotczesna. Pragniemy przetamat negatywny 

obraz sztuki wspotczesnej wynikajqcy z braku edukacji na szczeblu szkolnym. Nasza galeria chce pokazywac 

artystow ogolnopolskich i zestawiak ich z artystami tbdzkimi, tak aby wzbogacit oferte kulturalnq miasta. Jednym z 

ze16w naszego dziatania jest wymiana artystow z todzi z artystami z Poznania. Nasza galeria jest miejscem 

otwartym i nie interesujq nas hermetyczne dziatania. Staramy otwierat sie na mieszkahc6w, zwlaszcza i e  nasza 

galeria mieici sie na jednym z todzkich podworek, przy ulicy Piotrkowskiej 31. Poprzez nasze cele chcemy 

wzmocnit wizerunek miasta jako miejsca zwiqzanego ze sztukq wspotczesnq. 

Miejsce realizacji: 

Saleria W Y Piotrkowska 31, tbdi. 

GRUPA ODBIORC~W: 

Mtodziei, seniorzy, doroili, Srodowisko muzyczne, Srodowisko artystyczne zwiqzane ze sztukami wizualnymi, 

studenci szk6t artystycznych (Akademii Muzycznej, ASP w todzi, PWSFiT w todzi, Liceum Plastyczne w todzi), 

osoby zainteresowane sztukq, spoiecznicy, stali bywalcy miejsc, przechodnie, Srodowiska zwiqzane z miejscami, 

gdzie q organizowane koncerty. 

,WKLAD WLASNY I RZECZOWY: 

1. RZUTNIK PROJEKTOR OVERMAX MULTlPlC 2.3 LED HD WlFl 

2. Mikser Samson MXP124FX MixPad oraz mikser Allen&Heath ZED60 10FX 

3. Lokal galeryjny, ul. Piotrkowska 31, t od i  

4.2 x monitory audio FOCAL - Alpha 65 

5. Kompetencje w organizowaniu i kuratorowaniu koncertow i wystaw w todzi potwierdzone nagrodq Plaster 

todzki dla wydarzenia/cyklu koncertow ,,Byle do wiosny" oraz Plaster tddzki dla miejsca galeria W Y. 



2. Zaktadane rezultaty realizacji zadania publicznel 

Zaktadanym rezultatem wydarzeli jest: 

- przybliienie tematu, czym jest sztuka wspotczesna oraz upowszechnienie wiedzy o sztuce audiowizualnej, 

- zaangaiowanie mieszkahcbw oraz studentow szkot artystycznych w dziaialno4C galerii W Y, 

- zaintersowanie studentow Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Piqknych oraz Liceum Plastycznego tematem 

sztuki wspotczesnej oraz zachqcenie ich do uczestnictwa w iyciu artystycznym w todzi, 

- miqdzymiastowa wymiana artystyczna pomiqdzy todziq a Poznaniem, 

- promocja todzi na arenie og6lnopolskiej. 

IV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego (w przypadku wiqkszej liczby koszt6w 
istnieje moiliwoiC dodania kolejnych wierszy) 

j kosztu owity do po 
z wnio 

rl r. 

nieslenia 
skowanej 
t-rii9 

enia 
6w 
,,rh yc." 

odk6w 
ych z 
l d~ l .  

adu osob 
b rzeczom 

lzt) 

Ofwiadczarn(-y), ie: 
1) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wytqcznie w zakresie dziaialno9ci poiytku publicznego oferenta; 
2) w ramach sktadanej oferty przewidujemy p&kww&niepobieranie* iwiadczen pieniqinych od adresat6w zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz zatqcznikach inforrnacje sq zgodne z aktualnyrn stanem prawnyrn 

i faktycznym; 
4) oferent*/- sktadajqcy niniejszq ofertq nie zalega z optacaniern naleinoici z tytuiu zobowiqzan 

'' Wartoit kosztdw og6iem do poniesienia z dotacji nie moie przekroczyt 10 000 zt. 
) w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 

Rodza, 

LP. 

1 

2 

3 

4 

7 

- 
o poniesi~ 
re f rodkc 

5500 zt 

300 zt 

400 zt 

1000 zl 

900 zt 

700 zt 

200 zt 

1000 zt 

10 000 zt 

finansow 
wtasnych, fn 

pochodzgc 
innych ir6 

wkt 
lul 

. . 
Honoraria dla artystbw i kuratorbw (10 osbb) 

Ksiegowoit 

Ptatna promocja aterech wydaneli na facebooku 

Dokumentacja fotograflczna czterech wydaneli 

Projekt logotyp6w plakat6w/uiotek/wyda~eli na 
facebooku 

Opis merytoryany wydarzeli/obstuga social media/ 
kontakt z prasqf 

Wydruki (ulotki/plakaty) 

orarium dia dwbch koordynator6w projektu 

5500 zt 

300 zt 

400 d 

1000 zt 

900 zt 

700 zt 

200 zt 

1000 d 
I 
- 

Koszty og6tem: 10 000 zl 



podatkowych; 
5) oferent*/-F^'^""'*sktadajgcy niniejszg ofertq nie z a l e g a m z  optacaniem naleinoici z tytutu sktadek na 

ubezpieczenia spoteczne. 

STOWARZYSZENIE 
MQWA JLULTURA I EDUXCACJA 
05-825 Grodzisk Maz., ui. T. Koicluszki 41 m. 3 

KRS 0000439497 
NIP: 5291800244, REGON: 146395904 

tel. 605 348 243 

(podpis osoby upowainionej 
lub podpisy osdb upowainionych 
do sktadania oiwiadczeri woli w imieniu 
oferenta) 

Data 20 marca 2017 r. 

Zatacznik: 
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sqdowym - potwierdzona za zgodnoit 

z oryginatem kopia aktualnego wyciggu z innego rejestru lub ewidencji. 


