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I. DANE REJESTRACYJNE 
Fundacja Poszukiwań Artystycznych SZEPTEM 
ul. Bełdan 8/11, 02-695 Warszawa 
e-mail: kontakt@fundacja-szeptem.org.pl 
Sąd Rejonowy dla m.st.W-wy XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowy Rejestr Sądowy / KRS/  0000372087 
data wpisu: 02 grudnia 2010 r. 
REGON: 142747370 NIP: 521-359-08-50 
Zarząd Fundacji: Zofia Krystman (prezes), Karolina Olczedajewska-Witek (wiceprezes) 

  
CELE STATUTOWE FUNDACJI: 
 

1. Rozbudzanie potrzeb estetycznych poprzez zapewnienie dzieciom i młodzieży kontaktu 
ze sztuką oraz jej twórcami. 

2. Rozwijanie różnych form twórczości artystycznej oraz zachowań twórczych dzieci 
i młodzieży.  

3. Wzbogacenie oferty artystycznej edukacji pozaszkolnej skierowanej do dzieci 
i młodzieży. 

4. Wspieranie młodych w podejmowaniu, planowaniu i realizacji inicjatyw artystycznych. 
5. Promowanie działań kulturalnych służących aktywizacji i integracji wspólnot 

lokalnych.  
6. Wyrównywanie szans w dostępnie do kultury oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu. 
7. Działania na rzecz propagowania idei wolontariatu, pomocy wzajemnej i wsparcia 

środowiskowego. 
 

DZIAŁANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH 
 

1. organizacja:  
a) warsztatów  
b) przedstawień 
c) festiwali 
d) wystaw 
e) koncertów  

oraz innych imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży; 
1. organizacja konferencji, seminariów umożliwiających wymianę doświadczeń i dobrych 

praktyk w zakresie problematyki związanej z celami Fundacji; 
2. działania wspierające organizacyjnie i finansowo rozpowszechnianie twórczości 

artystów; w tym produkcję nagrań muzycznych i audiowizualnych promujących 
utalentowanych ludzi oraz działalność wydawniczą; 

3. gromadzenie dokumentacji i wymiana informacji dotyczących zdarzeń artystycznych, 
instytucji i osób związanych ze sztuką; 

4. współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach 
i zadaniach.  
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II. ZASADY, FORMY I ZAKRES 
DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 

 
ROZWIJAMY TALENTY  

I WRAŻLIWOŚĆ ESTETYCZNĄ DZIECI.           
 

Misją fundacji jest rozwijanie twórczego potencjału każdego dziecka oraz kształtowanie 
jego wrażliwości na piękno. Nasze działania służą rozwijaniu talentów oraz uczeniu współpracy 
i odpowiedzialności za siebie nawzajem. Wyróżnia nas atmosfera – przyjaźnie między 
uczestnikami zajęć, zaangażowanie rodziców w działania dzieci, kadra pełna pasji.  Tworzymy 
i promujemy wartościową piosenkę dziecięcą, aby naszym odbiorcom zwiększyć możliwość 
obcowania z wartościową muzyką. 

 
Od 8 lat prowadzimy Chór Dziecięcy MILLE VOCI, który skupia dziś 70 dzieci. 

Rozwijamy jego repertuar i działalność koncertową. Od 2014 r. działa także Grupa Wokalna 
złożona głównie z absolwentek chóru (13 dziewcząt), a od 2016 r. Chór przygotowawczy, czyli 
grupa dzieci młodszych od chórzystów MILLE VOCI (16 dzieci). Do działania inspirują nas 
potrzeby uczestników zajęć – rozwijamy umiejętności muzyczne, wrażliwość, kompetencje 
społeczne.  

 
Naszym marzeniem jest tworzenie takiej grupy i takiej muzyki, która porwie do zabawy 

inne dzieci i ich rodziców. Miarą sukcesu będzie dla nas publiczność na koncertach i zaufanie 
odbiorców wobec jakości naszych płyt i wydawnictw. Mamy nadzieję skupiać miłośników 
muzyki dziecięcej, dzielić się doświadczeniem w zakresie pedagogiki muzyki poprzez 
spotkania, seminaria, wydawnictwa. 

 
 

1. CHÓR DZIECIĘCY MILLE VOCI  
 

Czas realizacji: 01.01.2011 – do chwili obecnej 
Dyrygentka: Karolina Olczedajewska-Witek 
Współpraca merytoryczna: Ksenia Zawanowska 
Partnerzy: (od 14.09.2011) Ognisko Pracy Pozaszkolnej 1 „Jordanek” 

 
MILLE VOCI wymyka się standardowym 

wyobrażeniom o tym, czym jest chór dziecięcy. To miejsce, 
w którym dzieci rozwijają swoje umiejętności muzyczne 
i kompetencje społeczne. Działania mają charakter projektowy, 
co oznacza, że dzieci co roku uczestniczą w warsztatach 
edukacyjno-artystycznych; w 2018 skoncentrowanych wokół 
tematu wolności i podróżowania. Innowacyjne metody pracy 
z grupą pozwalają na wzbudzenie spontanicznej twórczości, 
indywidualnych refleksji, dają dzieciom możliwość 
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wypowiadania własnego zdania. Poprzez autorskie scenariusze zajęć, quizy, gry terenowe 
uczestnicy zyskują liczne przemyślenia i doświadczania, dzięki którym nie tylko wzrasta ich 
rozumienie wykonywanych na scenie utworów, ale także wpływa to na ogólny rozwój 
i wychowanie dzieci. Nie jest wyzwaniem nauczyć śpiewać i wykształcić solistów. Sztuką jest 
zbudować zespół wspierający się wzajemnie, dążący do wspólnego celu, współpracujący. 
Sztuką jest dać dzieciom głos.  

Atutem chóru jest unikalna oferta repertuarowa (polskie wersje językowe piosenek 
włoskiego Piccolo Coro dell’Antoniano i piosenki autorskie). 

W wyniku rekrutacji prowadzonej od czerwca 2018 przyjętych zostało 18 nowych dzieci, 
z czego pięcioro przeszło z Chóru Przygotowawczego. Aktualna liczba chórzystów (koniec 
2018 r.) to 70 dzieci w wieku od 6 do 15 roku życia. Próby odbywają się w Ognisku Pracy 
Pozaszkolnej nr 1 „Jordanek” w dwóch grupach z podziałem na głosy, dwa razy w tygodniu 
po 45 minut.  

  
Plan pracy chóru ma charakter projektowy, co oznacza, że w każdym semestrze towarzyszy 

nam jakaś myśl przewodnia, która odzwierciedla się zarówno w repertuarze, jak i w tematyce 
zajęć, a podsumowaniem pracy jest koncert. W minionym roku chórowi towarzyszył temat 
podróży: „Niekończąca się podróż” w semestrze letnim i „Podróż ku wolności” w semestrze 
zimowym. Takie metody pracy pozwalają na realizację długofalowych celów rozwoju chóru, 
jakimi są:  

 
 wzbogacanie i urozmaicanie oferty koncertowej, warsztatowej i repertuarowej chóru;  
 umuzykalniania dzieci (uczestników chóru) poprzez naukę nowych utworów; 
 podnoszenie poziomu artystycznego chóru poprzez rozwijanie umiejętności wokalnych 

chórzystów; 
 uwrażliwianie na teksty piosenek i wydobywanie ich znaczenia poprzez rozmowy 

i wspólną interpretację utworów; 
 rozwój społeczny dzieci poprzez dobór repertuaru w taki sposób, aby treści utworów 

tworzyły przestrzeń do rozmów i warsztatów z dziećmi na bliskie im tematy. 
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Oprócz działań projektowych Chór jest zapraszany na różne wydarzenia. W tym roku 
odbyło się łącznie 9 koncertów. W ramach projektów odbywały się warsztaty, a dodatkowo 
spotkania z ciekawymi osobami i wycieczki. 

 
 
Kalendarium 2018 
 

 

14.01.2018 Koncert dla Seniorów w Klubie Kultury Seniora przy 
ul. Pawlikowskiego 2. 

5.02.2018 Warsztaty wokalne Agnieszką Sową, specjalistką od emisji głosu 
z Akademii Muzycznej z Bydgoszczy. 

14-15.04.2018 Wycieczka integracyjno-warsztatowa do Serocka. 

12.05.2018 Występ podczas Giełdy Warszawskich Placówek Edukacji 
Pozaszkolnej pod PKiN. 

19.05.2018 Występ na pikniku w Szkole Podstawowej nr 215. 

10.06.2018 „Niekończąca się podróż” – koncert w wykonaniu MILLE VOCI 
oraz Grupy Wokalnej w Promie Kultury na Saskiej Kępie przy 
ul. Brukselskiej 23.  

18.06.2018 „Morska przygoda” – koncert kończący rok szkolny w wykonaniu 
Chóru MILLE VOCI oraz Grupy Wokalnej w Centrum Promocji 
Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2. 

27-31.08.2018 Półkolonie Chóru MILLE VOCI realizowane we współpracy 
z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej nr 1 „Jordanek”. 

30.08.2018 Koncert w Muzeum Pragi Warszawskiej, zorganizowany 
na zakończenie półkolonii MILLE VOCI. 

15.09.2018 Warsztaty dla Chóru MILLE VOCI nt. Wolność i Prawa dziecka 
wprowadzające w temat odzyskania przez Polskę Niepodległości 
w ramach projektu „Podróż ku wolności”.  

9.11.2018 Koncert dla dzieci z klas 0-1 w ramach projektu „Podróż 
ku wolności”: Szkoła Podstawowa nr 215.  

16.11.2018 Koncert dla dzieci z klas 0-1 w ramach projektu „Podróż 
ku wolności”: Szkoła Podstawowa nr 141. 

17.12.2018 „Świąteczna podróż ku wolności” – koncert w Centrum Promocji 
Kultury, ul. Podskarbińska 2. 
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2. GRUPA WOKALNA 
 

Czas realizacji: wrzesień 2014 – do chwili obecnej 
Koordynacja: Zofia Krystman i Karolina Olczedajewska-Witek 
Partnerzy: Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 „Jordanek” 

 
Grupa wokalna powstała we wrześniu 2014 r. Utworzyły ją najstarsze dziewczęta 

z Chóru MILLE VOCI. Aktualnie grupa liczy 14 uczestniczek w wieku 12-19 lat i wciąż jest 
otwarta dla nowych chętnych. Dziewczęta sięgają po różnorodny repertuar. Chętnie 
współpracują z chórem i biorą udział w wielu aktywnościach proponowanych chórowi. Próby 
odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają 60 min. Z racji wieku uczestniczek kładziemy nacisk 
na ich samodzielność i dążymy do ich zaangażowania we współdecydowanie o sprawach grupy. 

 
Grupa uczestniczyła w koncertach Chóru MILLE VOCI realizując w ramach 

poszczególnych projektów własny program warsztatowy, dostosowany do wieku uczestniczek. 
Ponadto przygotowała samodzielny koncert „Podróż do przeszłości”. 

 
Kalendarium 2018 

24.03.2018 „Podróż do przeszłości” – koncert w Centrum Społecznym Paca 40 
dedykowany obecnym chórzystom. W programie pojawiły się 
największe przeboje MILLE VOCI oraz wspomnienia z pierwszych 
lat istnienia chóru.  

5-7.04.2018 Wycieczka warsztatowo-integracyjna Grupy Wokalnej do Modzeli.  
19.05.2018 Występ na pikniku w Szkole Podstawowej nr 215. 
10.06.2018 „Niekończąca się podróż” – koncert w wykonaniu MILLE VOCI 

oraz Grupy Wokalnej w Promie Kultury na Saskiej Kępie przy 
ul. Brukselskiej 23. 
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3. CHÓR PRZYGOTOWAWCZY 
 

Czas realizacji: 1.09.2016 – do chwili obecnej. 
Koordynacja i prowadzenie: Karolina Olczedajewska-Witek 

 
Chór przygotowawczy powstał jako odpowiedź na pytania rodziców młodszych dzieci 

o zajęcia dla przedszkolaków, które nie są gotowe do śpiewania w chórze, a ujawniają takie 
predyspozycje i zainteresowania. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci, 
nauka piosenek, a także ocena gotowości do bycia członkiem chóru. We wrześniu 2018 r. 
do Chóru przygotowawczego przyjętych zostało 18 dzieci, z których dwoje nie przeszło okresu 
próbnego. W grupie pozostało 16 dzieci w wieku 4-6 lat.  

 
Z uwagi na wiek uczestników 
zajęcia składają się głównie 
z zabaw muzycznych z elementami 
rytmiki. Chór przygotowawczy 
z założenia nie koncertuje razem 
z MILLE VOCI, ale organizowane 
są występy dla rodziców, które 
podsumowują każdy semestr 
(świąteczny - kończący pierwszy 
semestr oraz na zakończenie roku 
szkolnego w czerwcu).  

 
Świąteczny występ Chóru 

Przygotowawczego dla rodziców odbył się 10.01.2018 w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 
„Jordanek”. Dzieci wykonały popularne piosenki świąteczne takie jak „Wigilia skrzatów” czy 
„Jingle bells”, a także piosenki, których uczyły się w ciągu semestru: „Psia moda” (słowa: Rafał 
Witek, muzyka: Karolina Olczedajewska), „Budzik” (piosenka z repertuaru Piccolo Coro 
dell’Antoniano w tłumaczeniu Xeni Zawanowskiej), „Do-re-mi” (fragment piosenki z filmu 

18.06.2018 „Morska przygoda” – koncert kończący rok szkolny w wykonaniu 
Chóru MILLE VOCI oraz Grupy Wokalnej w Centrum Promocji 
Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2. 

13-14.10.2018 „Muzyka i ruch w grupie wokalnej” – 2-dniowe warsztaty ruchowo-
teatralne z Pauliną Szczęsną. 

28.10.2018 Spektakl muzyczny HejtMADE w wykonaniu młodzieżowej grupy 
Decybele. 

17.12.2018 „Świąteczna podróż ku wolności” – koncert w Centrum Promocji 
Kultury, ul. Podskarbińska 2. 
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„Dźwięki muzyki”). Drugi występ tej grupy odbył się w czerwcu 2018 w OPP 1 „Jordanek” 
na zakończenie roku szkolnego – był to koncert dla rodziców. 

 
Semestr zimowy wzbogacony był 
o warsztaty inspirowane metodą Zoltana 
Kodály’a. Podczas dwóch spotkań dzieci 
poznały fragment „Bajki o Piosence 
i nutkach” Lidii Bajkowskiej i nauczyły 
się kanonu metodami Kodály’a. Warsztaty 
poprowadziła Zofia Krystman. Ponadto 
chór przygotowywał występ dla rodziców 
(styczeń 2019): piosenki z repertuaru 
Piccolo Coro po polsku, wiersz świąteczny 
Rafała Witka pt. „Bajka o rzeczach 
na strychu” czytany z podziałem na role 
i inne.  

 

 

 

4. RYTMIKA DLA MALUCHÓW 
 

Czas realizacji: 1.09.2016 – do chwili obecnej. 
Koordynacja i prowadzenie: Karolina Olczedajewska-Witek 

 
Rytmika dla maluchów to zajęcia umuzykalniające i ogólnorozwojowe dla dzieci 

w wieku 2-3 lat. Rozpoczęły się 12 września 2016, jako odpowiedź na potrzeby lokalnej 
społeczności. Celem zajęć jest stworzenie dzieciom okazji do wspólnej zabawy wraz 
z rówieśnikami i rodzicami, śpiewania, muzykowania z użyciem małych instrumentów 
perkusyjnych i wielu innych aktywności. Maluchy uczestniczą w zajęciach pod opieką 
dorosłych. Aktualnie uczęszcza na nie 30 dzieci. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu 
w dwóch grupach. 

 
Zajęcia cieszą się sympatią dzieci i rodziców, są też okazją do propagowania wśród 

dorosłych dobrych praktyk wychowawczych i zachęcania do poszerzania swojej wiedzy w tym 
zakresie. Zajęcia odbywają się w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 „Jordanek”. 

 
 W każdym roku szkolnym dzieci, oprócz systematycznych zajęć, mają dwie dodatkowe 

atrakcje: spotkanie świąteczne (śpiewanie zimowych i świątecznych piosenek, zabawa, 
upominki) oraz rytmika na podwórku (latem, przy sprzyjającej pogodzie, wychodzimy na dwór, 
rozkładamy na trawie kocyki i muzykujemy z gitarą przy śpiewie ptaków). 

 
Na zajęciach wykorzystywane są zabawy i ćwiczenia z gimnastyki korekcyjnej, 

ćwiczenia logopedyczne, rytmiki wg Gordona wplecione w autorski program. 
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III. PROJEKTY 
 

1. „NIEKOŃCZĄCA SIĘ PODRÓŻ”  
 

Czas realizacji: styczeń-czerwiec 2018 
 
W ramach projektu z każdą grupą wiekową podróżowaliśmy inaczej i w inne strony 

świata. Dla młodszych była to podróż po świecie wyobraźni, literatury i świecie naszych 
piosenek, a spotkania z bohaterami utworów były pretekstem do rozmów z dziećmi 
i różnorodnych zajęć. 

 
Cele projektu: 

a) przybliżenie dzieciom tematu podróży i płynących z nich korzyści; 
b) wzbudzenie refleksji wśród dzieci na temat wolności; 
c) budowanie zespołu, nauka współpracy między uczestnikami; 
d) kształtowanie nawyku udziału w kulturze poprzez stwarzanie okazji do rodzinnego 

uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych; 
e) wzbogacanie doświadczeń artystycznych dzieci wykonujących koncert oraz dzieci 

wśród publiczności. 
 
"Niekończąca się podróż" to projekt, 

którego finałem były dwa koncerty 
wzbogacające warszawską ofertę wydarzeń 
artystycznych o rodzinnym charakterze. Chór 
Dziecięcy MILLE VOCI i Grupa Wokalna 
zapraszali publiczność tegorocznych 
koncertów w muzyczną podróż dookoła świata.  
W repertuarze pojawiły się piosenki na temat 
podróży, możliwości poznawania kraju 
i świata, potrzeby nauki języków, otwartości 
na inne kultury i szacunku do własnej, 
poznawania innych ludzi, podróżowania 
w wyobraźni, w literaturze, w czasie itp. 
Najstarsza grupa podróżowała muzycznie – 
w piosenkach z Zambii, Meksyku, Japonii 
i Izraela. Piosenki wykonała do autorskich 
aranżacji Macieja Chwały i Bartosza 
Ługowskiego. 

 
Powyższe tematy były realizowane także w ramach warsztatów dla chóru, w celu 

wprowadzeniu dzieci i młodzieży w tematykę koncertów. Wprowadzane były zarówno podczas 
regularnych prób, równolegle z nauką repertuaru, jak i na warsztatach weekendowych 
organizowanych co roku wiosną dla obydwu grup.  
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W oparciu o temat podróży zrealizowane zostały dwa koncerty. Różniły się przede 
wszystkim scenariuszem i konferansjerką. W obydwu pojawiła się myszka Serenada, bohaterka 
piosenki – kukła metrowej wysokości stworzona przez artystę plastyka Małgorzatę 
Bockenheim. Otrzymała nie tylko materialną postać, ale i osobowość, która rozwijała się wraz 
z projektem. Początkowo była to myszka, która uwielbia czytać książki i podróżować w 
wyobraźni. Z czasem stała się podróżniczką i przyjaciółką chóru. 

 

WARSZTATY WEEKENDOWE MILLE VOCI 
 

Termin realizacji: 14-15.04.2018 
 
Warsztaty weekendowe odbywają się wiosną każdego roku. Ich głównym celem jest 

integracja grupy oraz bardziej szczegółowe zapoznanie dzieci z treścią realizowanego projektu. 
Poprzez warsztaty chórzyści mają możliwość lepszego zrozumienia idei przedstawianych 
podczas koncertów oraz treści utworów. Tegoroczne warsztaty realizowane były na styku 
dwóch projektów. Były bezpośrednim przygotowaniem do koncertów czerwcowych, a zarazem 
przygotowaniem do projektu „Podróż ku wolności” (szczegółowy opis na str. 16-20). Podróże 
są możliwe dzięki temu, że jesteśmy wolni – ta myśl towarzyszyła nam przez cały rok i spajała 
obydwa semestry.  

 
Utwór o rozbitku zainspirował nas do oparcia warsztatów na postaci Robinsona Crusoe. 

Motyw ten pojawił się w grze terenowej, a następnie na warsztatach omawiających 
doświadczenia z poszczególnych zadań. Dyrygentka zamieniła się w kapitana okrętu, chórzyści 
w rozbitków, a pozostali opiekunowie w różne niezwykłe postacie, które można spotkać 
podróżując na koniec świata, a także do krainy wyobraźni. 

  
Celem gry było odbudowanie rozbitego statku, co wymagało współpracy w grupach przy 

wykonywaniu kolejnych zadań, a w końcowym etapie także współdziałania całej załogi MILLE 
VOCI, a nie rywalizacji między grupami. Dzieci spotkały Dobrą Syrenkę z listem w butelce 
i przesłaniem dla każdego zespołu, ułożyły własną szantę o chórze, poznały taniec słońca, 
szukały skarbów, a Zły Pirat dowiedział się od nich, co jest prawdziwą wartością. W zamian 

za tę wiedzę oddał szczątki 
statku, aby załoga mogła 
bezpiecznie wydostać się 
z wyspy i wrócić do domu. 
Z rozmów o Robinsonie 
wynikło wiele ważnych 
spostrzeżeń o tym, czym 
naprawdę jest dom, jak 
ważna jest dla nas rodzina 
i przyjaciele, ile trzeba mieć 
odwagi, by realizować pasje. 
Rozmowa z dziećmi 
pokazała, że potrafią one 
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docenić wartości takie jak rodzina, wolność, bezpieczeństwo, przyjaźń, dom. Dzięki 
możliwości wczucia się w rolę rozbitka, odkrywaliśmy także, jak ważna jest wolność w życiu 
każdego człowieka i że każdy z nas ma różne potrzeby z nią związane. 

 
Temat podróży był idealnym pretekstem do rozważań o wolności i wprowadzeniem 

do koncertów listopadowych z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości. Czy Robinson 
na wyspie był wolnym człowiekiem? Czy mógł robić, co mu się podoba, czy coś ograniczało 
jego wolność? Te i inne pytania budziły żywe dyskusje, a niejednokrotnie odnosiły się 
do codziennych spraw. 

 

WARSZTATY WEEKENDOWE GRUPY WOKALNEJ 
 

6-8.04.2018, Modzele-Bartłomieje 
 
Warsztaty Grupy Wokalnej, podobnie jak w przypadku MILLE VOCI, inspirowane były 

tematem podróży. W rozmowach z młodzieżą podróż stała się metaforą życia. Wprowadzeniem 
do tematu był film „Koniec niewinności” (reż. Lesli Linka Glatter). Podczas zajęć grupa 
próbowała określić cechy charakteru czterech głównych bohaterek filmu, najważniejsze dla 
nich wartości, wczuć się w ich sposób myślenia, rozpoznać przyczyny postępowania i skutki 
życiowych decyzji. Kolejnym etapem było zadanie sobie podobnych pytań, przemyślenie 
własnych marzeń i ambicji. Dziewczęta próbowały odpowiedzieć na pytanie: „Co zrobić, by 
nasze życie było takie, jak je sobie wymarzyłyśmy?”. Rozmowa dotyczyła także odwagi 
w podejmowaniu wyzwań, określania celów, znajomości siebie.  

 Dziewczęta doskonaliły także warsztat wokalny, ćwiczyły poczucie rytmu 
i koordynację ruchową poprzez naukę tańców grupowych, w tym tańca żydowskiego 
wykonywanego do utworu „Hava nagila” przygotowywanego na koncert czerwcowy. 
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Niezwykłą przygodą był (zaproponowany przez grupę) wieczór cosplay. Przebrania były 
bardzo przemyślane i wykonane z dużym zaangażowaniem. Wymagały od dziewcząt odwagi 
i pomysłowości. Prosta zabawa okazała się ważnym elementem wychowawczym wyjazdu. 
Dodatkowym walorem była integracja podczas wspólnego przygotowywania posiłków, 
nakrywania do stołu, dbania o porządek we wspólnej przestrzeni. Dziewczęta uczestniczyły 
w planowaniu menu, gotowaniu, sprzątaniu.  

 
 

KONCERT „NIEKOŃCZĄCA SIĘ PODRÓŻ” 
 

10.06.2018, Prom Kultury Saska Kępa 
 
Koncert „Niekończąca się podróż” skoncentrowany był wokół idei podróżowania, a osią 

scenariusza była książka „Niekończąca się opowieść” Michaela Ende. Konferansjer, wcielając 
się w różne postaci, opowiadał o tym, jakie korzyści płyną z podróżowania zarówno po świecie, 
jak i w wyobraźni. W stroju górskiego turysty wprowadził publiczność w temat piosenki 
o autokarowej wycieczce do oceanarium zawierającej wskazówki, jak dobrze przygotować się 
do podróży. W kostiumie podróżnika safari zapowiedział piosenkę „Kiedy na świecie” 
opowiadającą o zagrożonych gatunkach, o empatii, odpowiedzialności, świadomości 
ekologicznej, a przy okazji piosenki „Wilk 
Teodor” o baśniach, które stracą sens, jeśli ich 
bohaterowie (np. Wilk z Czerwonego Kapturka) 
przestaną istnieć. Z kolei piosenka o poliglocie 
była zachętą do poznawania świata i obcych 
języków.  

 
Kilka piosenek zapowiedziała myszka 

Serenada – metrowej wielkości kukła wykonana 
przez artystę plastyka Małgorzatę Bockenheim. 
Inspiracją do jej stworzenia była jedna z piosenek 
wykonywanych na koncercie pt. „Myszka 
w okularach”. Na potrzeby koncertów myszka 
otrzymała nie tylko imię, ale i bogatą biografię, 
cechy charakteru, marzenia… Tematem piosenki 
zaś była promocja czytelnictwa i wędrówka 
„z głową w chmurach”. Myszka odwoływała się 
wielokrotnie do wątków z „Niekończącej się 
opowieści”, pokazując publiczności tę niezwykłą 
książkę. Okładka została przygotowana zgodnie z opisem: 

 
 (…) na okładce koloru miedzi znak Dziecięcej Cesarzowej – władczyni 

Fantazjany. Auryn – dwa węże, jasny i ciemny, połykające się od ogona.  
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Podczas koncertu został przeczytany fragment książki, w którym zawarte było motto 
z czarodziejskiego Aurynu: „Czyń to, czego pragniesz”.  

 
Część koncertu przygotowana przez Grupę Wokalną pozwoliła publiczności przenieść 

się w różne zakątki świata. Najpierw szlakiem Vasco da Gamy zabrały publiczność statkiem 
do Zambii, gdzie zabrzmiał utwór “Bonse aba”. Następnie za Williamem Adamsem ruszyły 
do Japonii, by wykonać “In this ancient house”. Przez Amerykę pomknęły samolotem, żeby 
zaprezentować utwór Jima Papoulisa “Oye!” (po hiszpańsku po prostu: słuchaj!). Ostatnim 
przystankiem był Bliski Wschód i ”Hava nagila”. Wykonały także utwór z filmu Wolfganga 
Petersena „Neverending story”. Autorami aranżacji wszystkich piosenek, które wykonała 
Grupa Wokalna są Maciek Chwała i Bartek Ługowski. 

 
Koncert zakończył utwór wykonany wspólnie przez Chór MILLE VOCI i Grupę 

Wokalną „Coraz dalej” będący formą życzeń dla wszystkich obecnych – o wspieraniu dzieci 
w dążeniu do celu i realizowaniu marzeń. Publiczność na koncercie liczyła około 150 osób. 
 
 

KONCERT „MORSKA PRZYGODA” 
 
18.06.2018 
Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2. 

 
Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego 

nie zrobiłeś, niż tego co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść 
bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj. 
Śnij. Odkrywaj.  

- Mark Twain 
 
Drugi z koncertów czerwcowych, skoncentrowany na temacie podróży morskich, 

zakończył i podsumował rok szkolny. Wykonane na koncercie utwory były zachętą,  aby zacząć 
wakacje z fantazją oraz ciekawością świata! 

Dyrygentka (Karolina 
Olczedajewska) i konferansjer 
(Zofia Krystman) wystąpiły 
w strojach kapitańskich, a chór 
przedstawiły jako załogę statku 
„MILLE VOCI”. Dzieci zostały 
zapytane, czy są gotowe, by 
wyruszyć w rejs do Fantazjany, czy 
mają dość odwagi na nowe, 
wakacyjne przygody i czy nie boją 
się sztormów. Na kolejne pytania 
odpowiadały synchronicznym 
gwizdnięciem (gwizdki, w celu 
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ćwiczenia rytmu i współpracy, otrzymały na Dzień Dziecka). Po tych deklaracjach statek 
wyruszył, łapiąc w żagle dziecięcy śpiew. 

 
Koncert ten obfitował w liczne niespodzianki dla chórzystów. Odwiedziła je papuga 

Petronela (animowana przez konferansjera pacynka), która w niespodziewany sposób znalazła 
się podczas kolejnej piosenki w rękach chłopców z chóru, wprowadzając wiele radości. 
Pojawiła się też tajemnicza walizka, a zadaniem chórzystów było odgadnięcie do kogo należy. 
Walizka okazała się własnością myszki Serenady, która dziękowała chórowi, że może z nim 
podróżować, bo sama nie miałaby dość odwagi. 

 
Podczas koncertu przedstawione zostały dzieci przyjęte do chóru w tegorocznym 

naborze. Następnie zaprezentowała się Grupa Wokalna z piosenkami: „Syrenka”, „In this 
ancient house”, „Neverending story”, „Oye”. Na koniec, wraz z chórem wykonały utwór „A 
fale biegną dalej”. Koncert był także czasem podziękowań za miniony rok szkolny. Najbardziej 
zaangażowani rodzice otrzymali podziękowania w postaci listu w butelce, a dzieci wyróżnienia 
w postaci dyplomów. 

 
Na zakończenie koncertu dzieci zaśpiewały szantę o chórze. Piosenka powstała jako 

jedno z zadań gry terenowej. Każda z grup układała jedną zwrotkę na melodię znanej 
kompozycji Jerzego Kobylińskiego „Barbarossa”. Z połączenia najciekawszych fragmentów 
powstały cztery zwrotki „Szanty o małej załodze”. 

 
MILLE VOCI, MILLE VOCI! 
Ta mała załoga niczego się nie boi. 
MILLE VOCI, MILLE VOCI! 
Kto chce z nami płynąć, niech na pokład wchodzi! 
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2. „PODRÓŻ KU WOLNOŚCI”  
 

Termin realizacji: 1.03.-31-12.2018 
Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy 
Kwota dotacji: 12 000 zł 

 
 

Jesteśmy wolni jak jaskółki na niebie. Jesteśmy wolni – mamy niebo dla siebie! 
Jesteśmy wolni jak motyle na łące. Jesteśmy wolni i są nas tysiące! 

 
- z piosenki „Co nam wypada 11 listopada” 

 
Każdy człowiek jako dziecko wielokrotnie uczestniczył w różnych akademiach, 

szkolnych obchodach świąt historycznych, “dorosłych” uroczystościach, nie rozumiejąc 
jeszcze, co tak naprawdę one znaczą. Słyszał mądre zdania, ale dotyczyły one rzeczy 
przeszłych. A czy któraś z nich miała znaczenie w codziennym życiu? Czy uczyła, jak cieszyć 
się wolnością w czasie pokoju? 

 
"Podróż do wolności" to projekt zrealizowany w celu upamiętnienia 100 rocznicy 

odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z jednej strony zakładał on przeprowadzenie 
warsztatów dla chóru uświadamiających wykonawcom znaczenie obchodzonego jubileuszu, 
z drugiej wykonanie łącznie trzech koncertów. Tematy poruszane poprzez wybrane piosenki 
dotyczyły wolności jako wartości obecnej w codziennym życiu każdego z nas. Ukazywały 
dzieciom fakt, że wolny kraj pozwala na realizację własnych marzeń, świętowanie ulubionych 
tradycji, mówienie w ojczystym języku, naukę czy podróże. 
 

Cele 
- dwa koncerty w szkołach podstawowych i koncert finałowy (ogólnodostępny), 
- przybliżenie dzieciom tematu odzyskania Niepodległości, 
- kształtowanie nawyku udziału w kulturze, 
- wzbogacanie doświadczeń artystycznych dzieci. 
 
Na projekt składały się nie tylko koncerty. Cele były realizowane podczas kilku 

równolegle realizowanych działań. Chórzyści uczestniczyli w warsztatach na temat wolności 
i omawiali z dyrygentką pod tym kątem repertuar koncertów. W kwietniu odbyły się warsztaty 
weekendowe (na temat podróży oraz o wolności przez pryzmat podróżowania, poznawania 
kultur, wolności jaką daje nam znajomość języków, wolności jaką daje wyobraźnia). 
We wrześniu jednodniowe warsztaty  łączyły  wątek podróży z tematem 100-lecia odzyskania 
Niepodległości. Znaczenie warsztatów było równie ważne co nauka utworów.  

 
Powstały także scenariusze koncertów oraz aranżacja piosenki przewodniej koncertu 

"Co nam wypada 11 Listopada" ze słowami Rafała Witka i muzyką Karoliny Olczedajewskiej. 
Zgodnie z tekstem utworu chcieliśmy świętować to wydarzenie z wielką radością oraz dziecięcą 
spontanicznością. Treści projektu promowane byłe także na Facebooku fundacji. 
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Wykorzystana została postać myszki Serenady podróżującej po Polsce. Zamieszczone zostały 
jej zdjęcia z Sandomierza, gdzie wolna i szczęśliwa sprawdzała, czy już wszyscy wiedzą, 
co nam wypada 11 listopada. Z kolei w Dniu Nauczyciela myszka składała życzenia, aby polska 
szkoła dawała dzieciom wolność, żeby uczyła podejmowania decyzji, szukania twórczych 
rozwiązań i odpowiedzialności za otaczający nas świat. 
 
 

WARSZTATY DLA CHÓRU MILLE VOCI 
 
Pierwsza część programu warsztatów 

została zrealizowana podczas kwietniowej 
wycieczki (opisane szczegółowo w rozdziale 
III.1. o projekcie „Niekończąca się podróż”). 

 
W tematykę semestru zimowego dzieci 

zostały wprowadzone podczas sobotnich 
warsztatów dn. 15.09.2018. W pierwszej 
części zajęć o charakterze teatralnym dzieci 
przypominały sobie, jakie są Prawa Dziecka 
i jak można dbać o ich przestrzeganie. Puentą 
warsztatów była refleksja, że prawa są po to, 
aby strzec naszej wolności. W drugiej części 
zajęć dzieci dowiedziały się, że wolność wiąże 
się z odpowiedzialnością.  

 
Poznały bajkę (źródło: Internet) 

opowiadającą o zwierzątkach mieszkających 
w trzech różnych klatkach w sklepie 
zoologicznym. Każde z nich inaczej 
rozumiało wolność, bezpieczeństwo, dom czy szczęście, a dzieci zastanawiały się, która 
z postaw jest im bliższa. Dzieci próbowały określić swoją definicję. Dla wielu kwintesencją 
wolności było bezpieczeństwo, co jest adekwatne do ich wieku. U starszych dzieci pojawiały 
się wypowiedzi o chęci decydowania o sobie, możliwości wyboru. Poprzez bajkę dzieci mogły 
zobaczyć, że każda decyzja ma jakieś konsekwencje. Wolność to nie swawola, ale 
odpowiedzialność. 

 
Oto wybrane odpowiedzi uczestników na pytanie, czym jest dla mnie wolność? 

Wolność to dla mnie…  
…rodzina i przyjaciele, przyjaźń i miłość. 
…samodzielne podejmowanie decyzji. 
…coś, czego nie można kupić, radość z życia. 
…radość, że możemy żyć w wolnym kraju, szczęściu, z bliskimi, swoim życiem. 
…prawo do przyjaźni. 
… mówić po polsku. 
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…jak jestem nad morzem.   
…pływanie. 
…bezpieczeństwo. 
…podróże. 
…dom. 
…muzyka. 
 
Po udziale w warsztacie wszystkie osoby uczestniczące zgodziły się ze stwierdzeniem, 

że „Odzyskanie niepodległości było wydarzeniem mającym wpływ na nasze współczesne 
życie”. Na podstawie wyników ewaluacji można wnioskować, iż ważne i ciekawe jest dla 
uczestników branie udziału w warsztatach związanych z tematyką koncertów. 

 
 

KONCERTY „PODRÓŻ KU WOLNOŚCI” DLA SZKÓŁ 
9.11.2018 – Szkoła Podstawowa nr 215  
16.11.2018 – Szkoła Podstawowa nr 141 

 
Koncerty listopadowe były artystyczno-edukacyjną ofertą dla uczniów klas 0-1 z dwóch 

szkół podstawowych w dzielnicy.  
 
W Szkole Podstawowej nr 215 koncert odbył się 9 listopada, a   16 listopada w Szkole 

Podstawowej nr 141. Na widowni było łącznie około 200 uczniów. Poprzez konferansjerkę 
i dobór repertuaru ukazywały one temat wolności oczami dzieci. Konferansjer (Zofia 
Krystman) animując myszkę Serenadę zadawał dzieciom pytania o to, czym różni się wolność 
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od swawoli, czym jest odpowiedzialność, co by było gdybyśmy nie dbali o środowisko? 
Ze strachliwej myszki siedzącej w zaciszu księgarni stała się odważną myszą pływającą 
po morzu z załogą MILLE VOCI, której wolności już nie ogranicza strach. Z dziećmi 
w szkołach dzieliła się swoimi odkryciami i wypytywała o ich zdanie na temat wolności. 

 
 Myszka opowiadała dzieciom także o tym, że dla niej wolność to podróżowanie, 

marzenia, wyobraźnia czy literatura. Zwróciła uwagę na to, że dzięki wolności możemy mówić 
po polsku, uczyć się, wyjeżdżać za granicę, a także świętować narodowe tradycje i czuć się 
bezpiecznie. Wspomniała także o tym, że nasi dziadkowie czy pradziadkowie, którzy żyli 
w czasie wojny, nie mieli tyle szczęścia. Zachęcała także dzieci do wspólnego śpiewania 
piosenki „Co nam wypada 11 listopada” (słowa: Rafał Witek, muzyka: Karolina 
Olczedajewska). Puentą koncertu „Podróż ku wolności” były słowa piosenki mówiące o tym, 
że w Dzień Niepodległości wypada nam się cieszyć i skakać z radości. 

 

KONCERT „ŚWIĄTECZNA PODRÓŻ KU WOLNOŚCI” 
 

17.12.2018 
Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2 

 
Co oznacza wolność dla dziecka, dla którego wojna jest całkowitą abstrakcją? Czy dorośli 

zastanawiają się na co dzień, jakim wyzwaniem jest wolność wywalczona przez przodków? 
Czy potrafią się nią cieszyć? Droga do wolności to nie tylko wydarzenia historyczne. To także 
przyszłość i codzienna, ale też niezwykła podróż każdego z nas. O tej codzienności i zadaniu 
pielęgnowania wolności, chcieliśmy rozmawiać nie tylko z dziećmi, ale także ich rodzicami 
oraz innymi dorosłymi zgromadzonymi 
na koncercie świątecznym. Był on okazją 
do podzielenia się z gośćmi odkryciami 
z warsztatów, w których uczestniczyli 
chórzyści oraz wspólnego kolędowania jako 
kultywowania tradycji. 
 

Chór Dziecięcy MILLE VOCI i Grupa 
Wokalna przygotowali dla publiczności 
szczodry wieczór, obfitujący w muzyczne 
niespodzianki i refleksje o wolności. To była 
świąteczna podróż przez różne tradycje, które 
świętować możemy dzięki odzyskanej 100 lat 
temu wolności, a także okazja, by zachęcić 
do rozważań o tym, czym jest wolność 
w czasach pokoju. Jesteśmy bowiem (my-
dorośli) ostatnim pokoleniem, które miało 
bezpośredni kontakt ze świadkami II Wojny 
Światowej. Dzieci już tego nie doświadczą. Nie 
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zobaczą łez babci wspominającej Auschwitz, nie zrozumieją dlaczego mama dokładnie zbiera 
chlebem jajecznicę z talerza, żeby nic się nie zmarnowało - bo babcia tak robiła, kiedy nie było 
co jeść w okupowanej Warszawie… Młodym ludziom musimy pokazywać wolność od innej 
strony. Bo czym może ona być w czasach pokoju? Może prawem do poznawania innych kultur, 
wyjeżdżania za granicę, słuchania zachodniej muzyki… albo wschodniej czy południowej, 
jakiej chcemy! Dlatego też koncert był poświęcony tradycjom. To dzięki wolności możemy 
śpiewać kolędy, mówić w ojczystym języku i świętować z najbliższymi osobami. 

 
Koncert "Świąteczna podróż ku wolności" zrealizowany został według innego 

scenariusza niż koncerty szkolne. Z racji zbliżających się świąt głównym tematem były polskie 
tradycje bożonarodzeniowe i utwory muzyczne z nimi związane. Przewodnią myślą koncertu 
była wdzięczność za wywalczoną wolność, refleksja nad jej ulotnością, a także wątki 
historyczne: wykonanie najstarszej polskiej kolędy "Zdrow bądź Krolu Anijelski", opowieść 
o tradycji "Szczodrych wieczorów" czy historia "Cichej nocy" z racji 200-lecia jej powstania. 
Konferansjerem koncertu był doświadczony aktor – Bartosz Mazur.  

 
 
 

3. „PODRÓŻ DO PRZESZŁOŚCI” – PROJEKT GRUPY WOKALNEJ 
 

Termin realizacji: styczeń-marzec 2018  
 
Grupa Wokalna to absolwentki Chóru Dziecięcego MILLE VOCI. Rok szkolny 

2017/2018 rozpoczęły małą podróżą w czasie: warsztatami w zabytkowym tramwaju 
i   koncertem, podczas którego wspominała swoje początki w  zespole i ulubione przeboje 
MILLE VOCI. Dziewczęta zaśpiewały dla młodszych kolegów i koleżanek piosenki 
z repertuaru MILLE VOCI i wspominały z publicznością swoje początki w zespole. 
Te   wspomnienia były zarazem opowieścią o rozwijaniu pasji, miłości do muzyki oraz okazją 
do dzielenia się radością ze śpiewania. Przypomniane zostały piosenki, które pojawiły się 
w repertuarze Chóru MILLE VOCI w ciągu ostatnich 8 lat istnienia... 
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4. MUZYKA I RUCH W GRUPIE WOKALNEJ 
 

Termin realizacji: wrzesień-grudzień 2018 
Będąc nastolatką trudno jest zachowywać się swobodnie na scenie, występowanie przed 

publicznością wiąże się ze stresem. Dotyczy to nie tylko koncertów, ale także różnych 
prezentacji w szkole, egzaminów, w przyszłości rozmów o pracę itp.  „Muzyka i ruch 
w grupie wokalnej” to projekt łączący wartości edukacyjno-wychowawcze oraz artystyczne. 
Dziewczęta uczestniczyły w warsztatach na temat świadomości ciała i zachowania podczas 
wystąpień publicznych.  

 
W wyniku stylu życia promowanego w kulturze zachodu, jak i powielania wyuczonych 

nawyków myślenia często tracimy świadomość własnego ciała. Warsztaty były próbą 
uświadomienia sobie wagi pracy z ciałem, aby następnie odbudować pewne połączenia w ciele. 
Podstawową zasadą jest tu jedność psychosomatyczna, czyli zasada, wedle której to, co dzieje 
się w umyśle, wpływa na ciało, a to, co dzieje się w ciele, wpływa na umysł.  

 
Cele 

• zaproponowanie młodzieży atrakcyjnego i twórczego sposobu 
spędzania czasu wolnego poprzez warsztaty taneczno-ruchowe 
i edukacyjne, a także wspólne oglądanie spektaklu; 

• rozwijanie świadomości ciała i odkrywanie własnych 
możliwości ruchowych; 

• budowanie zespołu będącego dla siebie wsparciem poprzez 
integrację grupy. 

 
W ramach projektu odbyły się weekendowe warsztaty (10 godz.), które prowadziła 

choreografka i tancerka Paulina Szczęsna – aktorka teatru ruchu, grająca w Teatrze 
Dramatycznym, w Warszawskim Centrum Pantomimy, obecnie studiująca w Berlinie, 
interesuje się tańcem i autentycznością na scenie. Już pierwszego dnia dziewczęta wykazały 
duże zaufanie do prowadzącej. Były otwarte na zmianę. Większość z nich była nieśmiała 
i zachowawcza w działaniu, ale mimo obaw podejmowały próby, co jest w tych warsztatach 
największą wartością, a także możliwość wykazania się twórczo przez każdą z uczestniczek; 
bez presji, ale w atmosferze gry i wspólnotowości. Każdy jako indywiduum dokładał swój 
własny twórczy element to pracy całej grupy, co jest ogromną wartością w procesie rozpoznania 
"jestem indywidualna, mam swoje zdanie i wartość, mogę się tym podzielić z grupą". 
 

W ocenie prowadzącej największą wartością warsztatów było to, że dziewczęta 
podejmowały próby wykonania wyznaczonych zadań. Największą trudność sprawiały 
uczestniczkom ćwiczenia wymagające podejmowania własnych decyzji. Im więcej 
wskazówek, tym łatwiej im było wykonać ćwiczenie. Największym zaskoczeniem było to, 
że śmiało wchodziły w ćwiczenia teatralne (story telling). Scenki w ramach „story telling” były 
bardzo zróżnicowane i interesująco omówione przez prowadzącą. Potrafiła wydobyć z każdej 
sceny coś wartościowego, jej uwagi były bardzo konstruktywne. Każda scena ewoluowała 
drugiego dnia. Ćwiczenie bardzo otworzyło wyobraźnię dziewcząt.  
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IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 
 
 
OBECNOŚĆ W INTERNECIE 

 
Informacje o działaniach Chóru Dziecięcego MILLE VOCI i Grupy Wokalnej 

propagowane są za  pośrednictwem Facebooka: www.facebook.com/ChorMilleVoci/ oraz 
web.facebook.com/FundacjaSzeptem/. Podstawowe informacje można znaleźć także 
na stronie fundacji: http://fundacja-szeptem.org.pl/.  

Nagrania z koncertów MILLE VOCI rozpowszechniane są za pomocą profilu 
w serwisie YouTube https://www.youtube.com/user/MilleVociPPD, co pozwala nam docierać 
z muzyką i pasją tworzenia do szerszej grupy odbiorców.  

 
 
 

WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI I PROMOCJA 
 
 

Informacje o działaniach fundacji przekazywane były zarówno w tradycyjnych mediach 
(artykuły w lokalnej prasie, plakaty, foldery informacyjne dla uczestników warsztatów 
i koncertów), jak i w Internecie (portale m.in. Qlturka, CzasDzieci.pl, warsaw.carpe-
diem.events,  Facebook, YouTube). Notatka o koncercie świątecznym opublikowana została 
także w Wiadomościach Sąsiedzkich (patron medialny, numer listopad-grudzień 2018), 
na stronie CPK, portalu LubieWarszawe.pl. Ponadto rozwieszone zostały plakaty promocyjne 
o koncercie świątecznym w praskich szkołach podstawowych, Ogniskach Pracy Pozaszkolnej, 
CPK itp. 

http://www.facebook.com/ChorMilleVoci/
https://web.facebook.com/FundacjaSzeptem/
http://fundacja-szeptem.org.pl/
https://www.youtube.com/user/MilleVociPPD
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Ważnym narzędziem komunikacji były foldery informacyjne zawierające opis projektu, 

ilustrowane rysunkami dzieci i zdjęciami. Służyły one dotarciu do większej ilości osób z ideami 
i wartościami projektu.  
 

Dokumentację fotograficzną oraz nagrania koncertów wykonała przedstawicielka 
fundacji – Xenia Zawanowska. Przez cały czas trwania projektu udostępniała na fanpagu chóru 
na Facebooku relacje z projektu (opisy działań, zdjęcia, wydarzenia). Na kanale Youtube chóru 
udostępnione zostały także filmy z poszczególnych koncertów.  
 

 
 

 
DOSKONALENIE ZAWODOWE I SZKOLENIA  

 
Karolina Olczedajewska-Witek 

– warsztaty dla dyrygentów chórów Akademii Chóralnej–Śpiewającej Polski, Jabłonna 
3-4.03.2018 (12 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych; organizatorem warsztatów jest 
Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu) 

– rozpoczęcie studiów podyplomowych na wydziale Kształcenie Głosu i Mowy na 
Uniwersytecie SWPS.   
 
Ksenia Zawanowska 

– warsztaty dla dyrygentów chórów Akademii Chóralnej–Śpiewającej Polski, Jabłonna 
3-4.03.2018 (12 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych; organizatorem warsztatów jest 
Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu) 

– warsztaty dla dyrygentów chórów Akademii Chóralnej–Śpiewającej Polski, Warszawa 
21.04.2018 (5 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych; organizatorem warsztatów jest 
Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu) 

– rozpoczęcie studiów podyplomowych na wydziale Kształcenie Głosu i Mowy na 
Uniwersytecie SWPS.   

 
Zofia Krystman 
- tygodniowe warsztaty wokalne pod kierunkiem Piotra Hajduka (wokal) i Karoliny 

Kroczak (ruch, praca z ciałem), 20-29.07.2018. 
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V. INFORMACJE DODATKOWE 
 
1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
2. Uchwały zarządu:  
- Uchwała nr 01/2018 – zatwierdzenie Sprawozdań rocznych Fundacji za rok 2017. 
- Uchwała nr 02/2018 – polityka ochrony danych osobowych. 
- Uchwała nr 03/2018 – w sprawie dofinansowania kształcenia współpracowników 
 

3. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:                       
- nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2017: 12 079,19 zł 
- przychód z działalności statutowej nieodpłatnej: 68 431 zł 
- przychód z działalności statutowej odpłatnej: 9 078 zł 
- dotacje: 12 000 zł 

ŁĄCZNIE: 89 588,19 zł 
 
4. Informacja o poniesionych kosztach: ŁĄCZNIE: 75 390 zł 
 
5. Informacja o zatrudnieniu i wypłaconych wynagrodzeniach:  
Fundacja nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę. Zawierano umowy 
o dzieło i zlecenie. Fundacja zatrudniała na podstawie umów zlecenia 10 osób.  
 
6. Środki pieniężne ulokowane na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018 r. wynoszą  
14 665,65 zł. Środki pieniężne w kasie: 91,95 zł 
 
7. Dane o działalności  zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe: 
Realizacja projektu „Podróż ku Wolności – koncerty chóru dziecięcego” współfinansowanego 
przez Urząd m.st. Warszawy Dzielnicy Praga Południe (12 000 zł). Cel: działalność kulturalna 
na rzecz dzieci i młodzieży. 
 
8. Informacja o rozliczeniach podatkowych fundacji:  
- Na fundacji nie ciążą zaległe zobowiązania podatkowe. Deklaracje podatkowe są składane 
do US Warszawa-Mokotów, ul. Postępu 16a, 02-676 Warszawa. 
 
9. Informacja o kontrolach przeprowadzonych w fundacji  
- W fundacji nie była przeprowadzona kontrola. 
 
 
 
 
 
     ............................................                                                                ..........………………………. 
           Prezes Fundacji                                                                    Wiceprezes Fundacji 
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