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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. 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. 

2. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH, 
A TAKŻE OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH W JEJ DZIAŁALNOŚCI O SKUTKACH FINANSOWYCH 

Zgodnie ze statutem fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące formy działalności. 
1. Organizacja: a) warsztatów, b) przedstawień, c) festiwali, d) wystaw, e) koncertów oraz innych imprez 

kulturalnych dla dzieci i młodzieży; 
2. organizacja konferencji, seminariów umożliwiających wymianę doświadczeń i dobrych praktyk 

w zakresie problematyki związanej z celami Fundacji; 
3. działania wspierające organizacyjnie i finansowo rozpowszechnianie twórczości artystów; w tym 

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

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

5. współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach i zadaniach. 
 
Szczegółowy opis działań zrealizowanych w 2019 roku znajduje się w części II sprawozdania. 

3. FUNDACJA NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 

4. UCHWAŁY ZARZĄDU:  
- Uchwała nr 01/2019 – zatwierdzenie Sprawozdań rocznych Fundacji za rok 2018. 

5. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW Z WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ:                       
- nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2018: 15 645,15 zł 
- przychód z działalności statutowej nieodpłatnej: 77 966 zł 

- w tym dotacje: 15 000 zł 
- przychód z działalności statutowej odpłatnej:   16 731 zł 
ŁĄCZNIE:  110 342,15 zł  
W tym operacje bezgotówkowe: 109 554,15 zł; operacje gotówkowe – 788,00 zł 

6. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH NA:  
a) realizację celów statutowych: 98 038,98 zł 
b) administrację: 6 440,33 zł 
c) działalność gospodarczą – nie dotyczy  
Łącznie: 104 479,31 zł 
W tym operacje bezgotówkowe: 103 877,63 zł; operacje gotówkowe – 601,68 zł 
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7. DANE DODATKOWE:  
a) Fundacja nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę. Zawierano umowy o dzieło i zlecenie. 
Fundacja zatrudniała na podstawie umów zlecenia/dzieło 9 osób.  
b) Łączna kwota 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) Wysokość 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) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia – 36 600 zł. 
e) Udzielone przez fundacje pożyczki pieniężne (z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem 
pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich 
pożyczek) – NIE DOTYCZY 
f) Środki pieniężne ulokowane na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą  5 274,85 zł. Środki 
pieniężne w kasie: 214,27 zł. 
g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego 
ze wskazaniem tych spółek – NIE DOTYCZY 
h) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie – NIE DOTYCZY 
i) Nabycie pozostałych środkach trwałych – NIE DOTYCZY 
j) Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych 
dla celów statystycznych: 5 862,84 zł  

8. DANE O DZIAŁALNOŚCI  ZLECONEJ PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE: 
Realizacja projektu „Muzyka to moja bajka – program edukacji muzycznej dzieci i młodzieży” współfinansowanego 
przez Urząd m.st. Warszawy Dzielnicy Praga Południe (15 000 zł).  
Cel: działalność kulturalna na rzecz dzieci i młodzieży. 

9. INFORMACJĘ O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE 
INFORMACJĘ W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH: 

Na fundacji nie ciążą zaległe zobowiązania podatkowe. Deklaracje podatkowe są składane do US Warszawa-
Mokotów, ul. Postępu 16a, 02-676 Warszawa. 

10. INFORMACJĘ, CZY FUNDACJA USTANOWIONA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 6 KWIETNIA 1984 R. O 
FUNDACJACH JEST INSTYTUCJĄ OBOWIĄZANĄ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O 
PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (DZ.U. POZ. 723, 1075, 1499 I 
2215)  

Fundacja nie jest instytucją obowiązaną. Łączna wartość operacji gotówkowych nie przekracza kwoty 1 000 euro 
określonej w ustawie. 

11. INFORMACJĘ O PRZYJĘCIU LUB DOKONANIU PRZEZ FUNDACJĘ USTANOWIONĄ NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 
6 KWIETNIA 1984 R. O FUNDACJACH PŁATNOŚCI W GOTÓWCE O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ 
RÓWNOWARTOŚĆ 10 000 EURO, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY PŁATNOŚĆ JEST PRZEPROWADZANA JAKO 
POJEDYNCZA OPERACJA CZY KILKA OPERACJI, KTÓRE WYDAJĄ SIĘ ZE SOBĄ POWIĄZANE, WRAZ ZE WSKAZANIEM 
DATY I KWOTY OPERACJI.  

NIE DOTYCZY 

12. W FUNDACJI NIE BYŁA PRZEPROWADZONA KONTROLA. 
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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 9 lat prowadzimy Chór Dziecięcy MILLE VOCI, który skupia dziś 75 dzieci. Rozwijamy 
jego repertuar i działalność koncertową. Od 2014 r. działa także Grupa Wokalna złożona 
głównie z absolwentek chóru (19 dziewcząt), a od 2016 r. Chór przygotowawczy, czyli grupa 
dzieci młodszych od chórzystów MILLE VOCI (9 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. 
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1. CHÓR DZIECIĘCY MILLE VOCI  

CZAS REALIZACJI: 01.01.2011 – DO CHWILI OBECNEJ 

DYRYGENTKA: KAROLINA OLCZEDAJEWSKA-WITEK 

WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA: XENIA ZAWANOWSKA 

PARTNERZY: (OD 14.09.2011) OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ 1 „JORDANEK” 

Chór 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 w każdym semestrze towarzyszy 
nam jakaś myśl przewodnia, która odzwierciedla się zarówno 
w repertuarze, jak i w tematyce zajęć, a podsumowaniem 
pracy jest koncert. 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. 

Rok  2019 nosił tytuł „Muzyka to moja bajka”. Poprzez autorskie scenariusze zajęć, 
quizy, gry terenowe uczestnicy zyskali wiele przemyśleń i doświadczeń, dzięki którym wzrosło 
ich rozumienie wykonywanych na scenie utworów. Prowadzone działania korzystnie wpłynęły 
także na ogólny rozwój i wychowanie dzieci.  

Innowacyjne metody pracy z grupą pozwalają na wzbudzenie spontanicznej twórczości 
oraz indywidualnych refleksji, a także dają dzieciom możliwość wypowiadania własnego zdania. 
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 oraz piosenki autorskie). 

W wyniku rekrutacji prowadzonej od czerwca 2019 przyjętych zostało 28 nowych dzieci, 
z czego 14 przeszło z Chóru Przygotowawczego. Aktualna liczba chórzystów (koniec 2019 r.) to 
75 dzieci w wieku od 6 do 14 roku życia, w tym 5 chłopców. Próby odbywają się w Ognisku Pracy 
Pozaszkolnej nr 1 „Jordanek” w dwóch grupach z podziałem na głosy, dwa razy w tygodniu 
po 45 minut.  
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KALENDARIUM 2019 

 

2019  

13.01.2019 Występ dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
Centrum Promocji Kultury. 

23-24.03.2019 Warsztaty weekendowe Chóru MILLE VOCI, Serock. 

25.05.2019 Koncert Chóru MILLE VOCI w Poznaniu na zaproszenie 
Fundacji Laboratorium Marzeń. 

9.06.2019 Koncert Chóru MILLE VOCI „Bajka o dobrym wilku” 
w Izabelinie. 

17.06.2019 
Koncert na zakończenie roku Pracowni Piosenki: występ 
Chóru przygotowawczego, MILLE VOCI i Grupy wokalnej 
w Centrum Promocji Kultury. 

14.09.2019 Warsztaty dla Chóru MILLE VOCI w ramach projektu 
„Muzyka to moja bajka”; rytm i improwizacja. 

21.09.2019 Występ Chóru MILLE VOCI w Miasteczku Klimatycznym 
pod PKiN, pl. Defilad. 

30.11.2019 Warsztaty z rodzicami mające na celu stworzenie masek 
kolędników i rekwizytów na koncert świąteczny chóru. 

17.12.2019 Koncert Świąteczny Chóru MILLE VOCI w Starych 
Babicach dla dzieci z lokalnych szkół podstawowych. 

21.12.2019 
Koncert Świąteczny Chóru MILLE VOCI i Grupy Wokalnej 
w Centrum Promocji Kultury – finał projektu „Muzyka to 
moja bajka”. 
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2. GRUPA WOKALNA 

 

CZAS REALIZACJI: WRZESIEŃ 2014 – DO CHWILI OBECNEJ 

KOORDYNACJA: XENIA ZAWANOWSKA, ZOFIA KRYSTMAN 

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 19 dziewcząt (do zeszłorocznych chórzystek dołączyły 
dwie, które przeszły przesłuchania w czerwcu oraz dwie, które zgłosiły się jesienią) w wieku 12-
20 lat i wciąż jest otwarta dla nowych chętnych. Dziewczęta sięgają po różnorodny repertuar. 
Chętnie współpracują z młodszymi grupami 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 samodzielność i dążymy do ich zaangażowania we współdecydowanie 
o sprawach grupy. 

 

W ramach dodatkowej działalności kulturalnej zdarza nam się wspólnie oglądać filmy 
lub chodzić do teatru. W kwietniu 2019 obejrzałyśmy „Kalino malino czerwona jagodo” w reż. 
Igora Gorzkowskiego, w Teatrze Soho. 
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WARSZTATY WEEKENDOWE, 6-7.04.2019, NIEBORÓW 

Cele: 

• zaproponowanie młodzieży atrakcyjnego i twórczego sposobu spędzania 
czasu wolnego – warsztaty wokalne, ruchowe i edukacyjne, a także wspólne 
zwiedzanie zabytkowego kompleksu pałacowego i parku Arkadia 
w Nieborowie; 

• rozwijanie świadomości ciała oraz emisji głosu, praca nad oddechem 
i wymową, doskonalenie warsztatu potrzebnego podczas występów; 

• budowanie zespołu będącego dla siebie wsparciem poprzez integrację grupy. 

Warsztaty odbyły się w Nieborowie i połączone byłe ze zwiedzaniem kompleksu 
pałacowego oraz Parku Arkadia. Dziewczęta otrzymały zadanie polegające na znalezieniu 
miejsc, szczegółów architektonicznych czy przedmiotów, z którymi związane były informacje 
o zabytku i jego historii. Niektóre zadania ćwiczyły spostrzegawczość, inne były pretekstem 
do rozmowy i sztuce, obyczajach czy historii. Zadania były następujące: 

 
1. Znajdź dwie jednakowe płytki ceramiczne na ścianie klatki schodowej pałacu. - (Są 

ręcznie malowane – nie ma dwóch jednakowych.) 
2. Znajdź obraz, który wygląda jak płaskorzeźba. Co przedstawia? (Rozmowa o technikach 

malarskich.)  
3. Gdzie namalowane są gwiazdozbiory? (Zadanie na uważność. Globusy.) 
4. Gdzie się znajduje i co oznacza napis “Ne sedeas sed eas”? 

„Nie siadaj, lecz idź, rozwijaj się” – rozmowa o tym, co to znaczy. 
5. Znajdź ukryte drzwi w buduarze. Do czego służyły? (Rozmowa o obyczajach 

inspirowana ideą, że służba powinna być pomocna, ale niewidoczna).  
6. Znajdź  okno, które nie jest oknem. (Zadanie na spostrzegawczość. Okno było 

namalowane na elewacji.) 



10 

 

W programie pojawiły się zarówno zajęcia ruchowe, jak i oparte na pracy z tekstem. 
Warsztaty wokalne i emisja głosu oraz podstawy działań aktorskich inspirowane były metodami 
pracy Jarosława Sacharskiego. Głównym celem warsztatów było zwiększenie świadomości ciała 
podczas różnego rodzaju prezentacji scenicznych (przemówień, koncertów).  

Elementem warsztatów był także wspólnie obejrzany film „Dziewczyna i chłopak – 
wszystko na opak” (reż. Rob Reiner), o którym następnie dyskutowałyśmy. Film ukazywał 
te same zdarzenia z dwóch perspektyw: dziewczyny i chłopaka. Wspólnie porównywałyśmy 
je starając się wyjaśnić zachowania obu postaci. 

W warsztatach uczestniczyło 14 dziewcząt.  

 

KALENDARIUM 2019 

 

2019  

6-7.04.2019 Warsztaty weekendowe Grupy Wokalnej, Nieborów. 

17.06.2019 Koncert na zakończenie roku Pracowni Piosenki: występ 
Chóru przygotowawczego, MILLE VOCI i Grupy wokalnej 
w Centrum Promocji Kultury. 

21.12.2019 Koncert Świąteczny Chóru MILLE VOCI i Grupy Wokalnej 
w Centrum Promocji Kultury – finał projektu „Muzyka to 
moja bajka”. 
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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. W 2019 roku do Chóru 
przygotowawczego przyjętych zostało 13 dzieci, z których czworo zrezygnowało ostatecznie 
z uczestnictwa w zajęciach. W tej chwili w grupie tej śpiewa 9 dzieci w wieku 4-7 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).  

Dzieci były objęte także programem „Muzyka to moja bajka” opisanym w punkcie III.2. 

 

Chór Przygotowawczy uczestniczył w 2 koncertach: 

• 23.01.2019 odbył się koncert świąteczny dla rodziców w  Ognisku Pracy Pozaszkolnej 
nr 1 „Jordanek”.  

• 17.06.2019 w Centrum Promocji Kultury odbył się koncert na zakończenie roku 
Pracowni Piosenki, podczas którego 3 piosenki wykonał Chór przygotowawczy. 
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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. Powstały jako odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności i wciąż cieszą się 
niesłabnącym powodzeniem.  Realizowane w ramach działalności odpłatnej Fundacji. 

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. Autorski program, w który oprócz zabaw muzycznych wplecione są 
ćwiczenia z gimnastyki korekcyjnej czy ćwiczenia logopedyczne, jest dla dzieci atrakcyjny 
i stanowi świetne przygotowanie do przedszkola. 

Maluchy uczestniczą w zajęciach wraz z opiekunami. Blisko 30 dzieci spotyka się w dwóch 
grupach dwa razy w tygodniu w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 „Jordanek”, by wspólnie bawić 
się, śpiewać i tańczyć.  

Zajęcia cieszą się sympatią i zaufaniem rodziców, którzy polecają je sobie wzajemnie. 
Są też okazją do propagowania wśród dorosłych dobrych praktyk wychowawczych i zachęcania 
do poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie.  

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 zdjęciu podpowiedź, jak można 
wykorzystać plastikowy talerzyk. 
Jedną z wielu jego ról na naszych 
zajęciach jest funkcja bębenka oraz 
rola zegara, któremu nakręcamy 
wskazówki (pałeczka) ćwicząc przy 
okazji chwyt pęsetowy.  
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III. PROJEKTY 

 

Od marca do grudnia 2019 fundacja realizowała projekt współfinansowany ze środków 
m.st. Warszawy pod nazwą „Muzyka to moja bajka – program edukacji muzycznej dzieci 
i młodzieży", który wpisywał się w szerszy program działań realizowanych z uczestnikami 
Pracowni Piosenki. Szczegóły dotyczące wykorzystania środków znajdują się w sprawozdaniu 
z projektu. Poniżej opis wszystkich działań podejmowanych w roku 2019: w semestrze letnim 
„Bajka o dobrym wilku” oraz w zimowym „Muzyka to moja bajka”. 

Obydwa projekty obejmowały dwie grupy wiekowe działające w ramach Pracowni 
Piosenki: Chór przygotowawczy (4-6 lat) i Chór Dziecięcy MILLE VOCI (6-12 lat). Składał się 
z różnorodnych warsztatów dobranych do potrzeb każdej z grup oraz koncertów 
podsumowujących działania. 

 

 

1. „BAJKA O DOBRYM WILKU”  

 

CZAS REALIZACJI: STYCZEŃ-CZERWIEC 2019 
 

 

Motywem przewodnim działań chóru był temat stereotypów w życiu dziecka, a także 
tolerancji, współpracy i przyjaźni pomimo różnic. Warsztaty, zabawy, dyskusje, gra terenowa, 
w których uczestniczyły dzieci, oparte były na motywach z bajek i baśni. Otworzyło to przestrzeń 
do rozmów i bardzo niejednoznacznych wniosków. Skąd biorą się stereotypy? Czy są 
krzywdzące? Utrudniają czy może ułatwiają życie? 

Warsztaty pokazały, że dzieci potrafią dostrzec zarówno dobre, jak i złe strony 
stereotypów. Kiedy trzeba, uciekną przed nieznajomym, który sprawia wrażenie 
niebezpiecznego, ale w ankietach nie zgadzają się z żadnymi stereotypowymi ocenami np. 
blondynek, rudzielców czy jedynaków. „Ja jestem jedynaczką i nie jestem samolubna! Prawda?” 
– oburzyła się jedna z chórzystek i cała grupa przyznała jej rację. Każdemu z nas zdarza się 
oceniać ludzi stereotypowo. To upraszcza życie i daje poczucie bezpieczeństwa. Sęk w tym, że 
w wielu przypadkach nie wszystko jest takie, jakim się wydaje na pierwszy rzut oka. Warto czasem 
zmienić punkt widzenia, poznać bliżej drugą osobę. 

Motyw stereotypów był także kluczem doboru repertuaru na koncert czerwcowy. Osią 
opowieści była postać Wilka Teodora – bohatera jednej z piosenek chóru. Z tej inspiracji 
powstała bajka o dobrym wilku autorstwa Katarzyny Kozłowskiej, a także scenariusz koncertu 
finałowego. Owa bajka była także przedmiotem konkursu plastycznego dla dzieci z dzielnicy. 
Okazją do podzielenia się z publicznością refleksjami z warsztatów, a zarazem podsumowaniem 
działań, był koncert finałowy, na którym wystąpiła każda z grup.  
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CELE PROJEKTU: 

 
• Rozwijanie kompetencji chórzystów: wokalnych, 
kulturowych i społecznych. 
• Poruszanie istotnych tematów z zakresu kultury 
i wychowania poprzez warsztaty, treść piosenek 
i konferansjerkę dostosowaną do potrzeb odbiorcy 
koncertów. 
• Wzbogacanie doświadczeń artystycznych dzieci – 
wykonawców koncertu oraz dzieci na publiczności. 
• Kształtowanie nawyku udziału w kulturze poprzez 
stwarzanie okazji do uczestniczenia w wydarzeniach 
kulturalnych. 
• Rozbudzanie zainteresowania muzyką dziecięcą wśród 
potencjalnej publiczności. 

 

WARSZTATY ARTYSTYCZNE 

 

1. Chór przygotowawczy 

Zajęcia prowadzone były w oparciu o autorską bajkę o dobrym wilku. Dzieci wysłuchały jej, 
a następnie uczestniczyły w dyskusji nt. stereotypów zaprezentowanych w opowieści. 
Najbardziej identyfikowały się z postacią jeża. Zwróciły uwagę na to, że był ostrożny wobec 
wyglądającego groźnie wilka, a zarazem wartością było dla nich poznanie nowej osoby (1h).  

Poznały także inną "Bajkę o dobrym wilku", którą napisali Pierre Couronne i Pascale 
Veredere d'Auria. Była to opowieść o wilku, który tak 
bardzo chciał zaprzyjaźnić się z człowiekiem, że wyrzekł 
się swojej natury. Z łatwością dostrzegły różnice między 
postaciami wilków w obu bajkach. Dzieci zwróciły 
uwagę, że wśród ludzi także są osoby jakby "dzikie" 
(nieoswojone), które lubią być samotnikami i nie trzeba 
ich na siłę zmieniać (1h).  

Ponadto omawiana była treść każdej z piosenek 
wykonywanych przez dzieci na koncercie. Pojawił się 
temat dzikich zwierząt, które postrzegane są często 
negatywnie, choć w ich zachowaniu nie ma złej woli. 
W  postaci krokodyla, wilka czy żabki dostrzegały 
analogie z postawami ludzi. Temat stereotypów 
wprowadzała dyrygentka Karolina Olczedajewska 
podczas prób. 
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2. Chór Dziecięcy MILLE VOCI  

Dzieci uczestniczyły w wyjazdowych warsztatach, których celem było wyjaśnienie, czym są 
stereotypy i rozpoznanie ich w codziennym życiu. (Serock, 23-24.03.2019). Temat stereotypów 
wprowadzany był także w ramach regularnych prób poprzez omawianie treści utworów 
przygotowywanych na koncert czerwcowy. Ponadto dzieci zachęcane były do udziału 
w konkursie na ilustrację do bajki o dobrym wilku. 

 

WARSZTATY WEEKENDOWE MILLE VOCI 

 

Warsztaty składały się z kilku bloków: 

1. Warsztaty teatralno-dramowe 
umożliwiły dzieciom wcielenie się 
w   postacie, które postrzegamy 
stereotypowo, aby następnie spojrzeć 
na nie z innego punktu widzenia. Dzieci 
mogły zaobserwować, że postacie 
ze  zdjęć są w rzeczywistości innymi 
osobami niż sugerowało pierwsze 
wrażenie (przykłady autentycznych 
postaci z historii i  kultury). 

2. Quiz o wilkach miał na celu 
skonfrontowanie wyobrażeń  uczestników z faktami o naturze wilków, a także innych zwierząt 
pojawiających się w powiedzeniach i przysłowiach. Przez zabawę dzieci wzbogacały swoją 
wiedzę o życiu wilków i przyczynach powstawania stereotypów na ich temat. 

3. Gra terenowa pozwoliła na poruszenie bardzo różnorodnych wątków. Przy każdym 
z punktów animator prowadził mini-warsztat. Wśród zadań pojawiło się m.in. prowadzenie 

z  zamkniętymi oczami i  rozmowa 
o  niepełnosprawnościach, szukanie 
stereotypów w piosenkach 
z repertuaru chóru i ilustrowanie ich, 
gra na temat różnic i podobieństw 
między uczestnikami. 

 

4. Projekcja filmu "Zwierzogród" 
połączona była z omówieniem, które 
zostało przeprowadzone w formie 
teleturnieju. Dzieci dostrzegły bardzo 
dużo postaci i sytuacji, które 
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potwierdzały bądź łamały stereotypy. Znając 
z poprzednich wycieczek nasze metody 
omawiania filmów, dzieci oglądają je z coraz 
większą uwagą na szczegóły i zrozumieniem. 

Warsztaty pokazały, że dzieci potrafią 
dostrzec zarówno dobre, jak i złe strony 
stereotypów.  

  

 

KONKURS PLASTYCZNY „CZY WILK SIĘ NAJEŻA, GDY SPOTKA NIETOPERZA?”  

Każdy wie, jaki jest stereotypowy wizerunek wilka i trudno sobie wyobrazić inny jego 
obraz. Chyba że… ktoś przeczytał bajkę i słuchał piosenki „Wilk Teodor” Chóru Dziecięcego 
MILLE VOCI. 

Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu ilustracji do wybranego fragmentu bajki 
o dobrym wilku napisanej przez Katarzynę Kozłowską na potrzeby projektu. Jej główny bohater 
to Wilk Teodor – postać z piosenki o tym samym tytule. Jego przygody nawiązują do wybranych 
utworów z repertuaru Chóru MILLE VOCI, w których także pojawia się temat stereotypów, 
innego punktu widzenia, nawiązywania przyjaźni, odkrywania prawdy o sobie itp.  

Nadrzędnym celem konkursu było wyłonienie prac, które najcelniej i najpiękniej 
ukazywały treść bajki. Ponadto poprzez konkurs realizowane były następujące cele 
szczegółowe: 

• Wzbudzenie refleksji o roli stereotypów.  
• Zachęcanie uczestników do aktywnego czytania. 
• Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży. 

 

Konkurs skierowany był do dzieci w wieku 5-18 lat. Prace mogły być wykonane dowolną 
techniką płaską: malarską (farby plakatowe, akrylowe, akwarele itp.) lub rysunkową (ołówek, 
pastele suche lub olejne, kredki ołówkowe itp.) Jury brało pod uwagę umiejętność interpretacji 
utworu literackiego będącego przedmiotem konkursu, oryginalność i pomysłowość pracy 
ilustratorskiej, a także jakość i samodzielność wykonania. 

Zgłosiło się 60 dzieci. Nagrodzonych zostało 8 prac, a wyróżnionych 10 w kilku 
kategoriach wiekowych. Każde z dzieci otrzymało dyplom oraz nagrodę. Część nagród 
zakupiona została z budżetu projektu, a część przekazała Małgorzata Berwid, jako 
przedstawicielka Radia dla Ciebie – patrona medialnego projektu. Jury przyznało także nagrodę 
specjalną Malwinie Gryszel. Została ona zaangażowana do zilustrowania książkowego wydania 
bajki.  

Rozdanie nagród odbyło się podczas koncertu podsumowującego w Centrum Promocji 
Kultury 17.06.2019. Koncertowi towarzyszyła wystawa nagrodzonych prac. 
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KONCERTY 

 

8.06.2019, DOM KULTURY IZABELIN, UL. J. MATEJKI 21. 

  

Każdy koncert jest okazją do spotkania z publicznością i opowiedzenia o czymś, co jest 
ważne dla młodych wykonawców. W tym roku motywem przewodnim działań chóru był temat 
stereotypów w życiu dziecka, a także tolerancji, współpracy i przyjaźni pomimo różnic. Tematy 
poruszane poprzez wybrane piosenki miały ukazać publiczności, że ludzie wokół nas nie zawsze 
są tacy, jakimi wydają się na pierwszy rzut oka.  

 

W repertuarze pojawiła się m.in. piosenka o wilku, który marzył, aby zagrać w bajce rolę 
pozytywnego bohatera ("Wilk Teodor"). Dzieci zaśpiewały też utwór o żółwiach, które chcą 
tańczyć rumbę i realizują swoje ambicje, mimo niesprzyjającej budowy anatomicznej ciała oraz 
"Małe dziewczynki" – piosenkę o stereotypowym ocenianiu zachowania chłopców i dziewcząt. 
Ta ostatnia została w tym roku wykonana przez chór po raz pierwszy. Jest to kompozycja 
Karoliny Olczedajewskiej do słów Rafała Witka – pisarza dziecięcego. Autorami aranżacji 
są młodzi muzycy: Maciej Chwała (fortepian) i Bartosz Ługowski (gitara).  

Koncert w Izabelinie, którego scenariusz powstał na kształt bajki, poprowadził Wilk 
Teodor. W tej roli wystąpił Bartosz Mazur – aktor i instruktor teatralny z wieloletnim 
doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą, współtwórca (jako autor scenariuszy i reżyser) 
spektakli zarówno profesjonalnych, jak i amatorskich. Wystąpił w charakteryzacji i kostiumie 
wilka Teodora, zaprojektowanym i wykonanym na potrzeby koncertu przez Katarzynę Załęcką 
– absolwentkę wydziału scenografii krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uczyniło to koncert 
bardziej atrakcyjnym zwłaszcza dla najmłodszych widzów.  
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17.06.2019, CENTRUM PROMOCJI KULTURY, UL. PODSKARBIŃSKA 2. 

Był to koncert podsumowujący semestr letni dla całej Pracowni Piosenki. Udział wzięło 
łącznie 89 dzieci. Koncert rozpoczął się piosenką "Wilk Teodor" we wspólnym wykonaniu 
wszystkich trzech grup wiekowych. Następnie Chór Przygotowawczy zaprezentował trzy 
utwory, Chór MILLE VOCI sześć, a Grupa wokalna trzy piosenki. Łącznie 13 utworów. 
W repertuarze znalazły się m.in "Żabka" o tym, że nawet ktoś słaby fizycznie i niepozorny może 
spełniać pragnienie podróżowania po odległych krainach oraz tegoroczny zwycięzca festiwalu 
Zecchino d’Oro – piosenka "W mojej szkole" – o niestereotypowym podejściu do nauczania. 

Podczas koncertu zrealizowany został scenariusz teatralny, w którym Wilk Teodor 
i nietoperz Maciuś wyjaśnili publiczności, czym są stereotypy. Bartosz Mazur wcielił się w rolę 
Wilka Teodora a Zofia Krystman w postać nietoperza Maciusia. Odbyło się także wręczenie 
nagród laureatom konkursu. We foyer  publiczność mogła obejrzeć wystawę nagrodzonych 
prac. 

Stworzone zostały dwie nowe aranżacje. "Magiczne zaklęcia" (muzyka: Karolina 
Olczedajewska, słowa: Rafał Witek) nagrały młode instrumentalistki: Hanna Komorowska 
(fortepian) i Julia Migdalska (skrzypce). Aranżację piosenki "Małe dziewczynki" (muzyka: 
Karolina Olczedajewska, słowa: Rafał Witek) nagrali Bartosz Ługowski (gitary) i Maciej Chwała 
(fortepian), którzy odpowiedzialni byli także za nagranie podkładu.  

W koncercie uczestniczyło ponad 200 osób – brakowało miejsc siedzących. Pomimo 
trudnych warunków publiczność 
entuzjastycznie przyjęła młodych 
artystów. 98% ankietowanych 
odpowiedziało, że koncert im się 
podobał i był wydarzeniem 
artystycznym. Do ewaluatorki 
dotarły także opinie widzów, że 
temat stereotypów "był strzałem 
w dziesiątkę". 
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2. „MUZYKA TO MOJA BAJKA”  

WARSZTATY ARTYSTYCZNE 

W semestrze zimowym (wrzesień-grudzień 2019) towarzyszył fundacji nowy temat – 
muzyka i rytm. Dzieci z MILLE VOCI uczyły się wydobywania dźwięków za pomocą ciała (body 
percussion), ćwiczyły poczucie rytmu i podejmowały próby improwizacyjne. Chór 
przygotowawczy miał okazję własnoręcznie wykonać oraz zagrać na instrumentach 
muzycznych. 

Każdy uczestnik warsztatów zgodził się ze zdaniem, że "muzyka to moja bajka". Podczas 
zajęć staraliśmy się określić, co to dla nas znaczy. W każdej z grup wiekowych wyglądało to 
trochę inaczej. 

 

1. Chór Przygotowawczy 

W przeciwieństwie do starszej grupy Chór Przygotowawczy ma co roku nowy skład. 
Dzieci trzeba było wprowadzić w temat warsztatów na nowo. W ramach działań projektowych 
odbyło się kilka spotkań. 

18.09.2019 - "Świat dźwięków", czyli  zabawy dźwiękonaśladowcze z instrumentami, 
poznawanie  ich dźwięków (prowadząca: Zofia Krystman). 
27.09.2019 - "Świat rytmów", czyli warsztaty o rytmie w oparciu o "Bajkę o      Piosence 
i nutkach"  (prowadząca: Zofia Krystman). 
30.09.2019 - Warsztaty z tworzenia instrumentów z recyklingu (prowadząca: Małgorzata 
Bockenheim). 
30.09.2019 - Warsztaty rytmiczne z wykorzystaniem własnoręcznie zrobionych instrumentów 
(prowadzenie: Karolina Olczedajewska). 

Podczas zajęć dzieci poznały dźwięki różnych perkusjonaliów (także egzotycznych 
instrumentów przyniesionych przez prowadzącą), ukulele, gitary, pianina, a dzięki nagraniom 
także trąbki, skrzypiec czy klarnetu.  
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2. Chór MILLE VOCI 

 

Warsztaty odbyły się 14.09.2019 r. Realizowane były w     małych grupach (12-15 
osobowych) podzielonych według wieku, co pozwoliło na dostosowanie poziomu trudności 
zadań do możliwości uczestników. 

 

Dzieci odkrywały 
dźwięki otaczającego świata, 
próbowały odwzorowywać je, 
tworzyć rytmy poprzez 
klaskanie czy tupanie, ale i inne 
odgłosy wydobywane z ciała 
(body percussion). W kilku 
grupach udało nam się stworzyć 
mini-słuchowiska 
przedstawiające targowisko czy 
szkolny korytarz. Dzieci zmagały 
się także z różnorodnymi 
zadaniami rytmicznymi, które 
okazały się dla większości 
dużym wyzwaniem – koordynację ruchową dzieci oceniamy jako niską i zamierzamy nad tym 
pracować w najbliższych latach. 

 

Warsztaty obu chórów spełniły także bardzo ważne zadanie integracyjne. Dzieci lepiej 
się poznały (co jest szczególnie ważne w przypadku nowych dzieci, które muszą odnaleźć się 

w grupie) i mogły działać 
razem w inny sposób niż 
na     regularnych próbach, 
ucząc się współpracy 
i otwartości na siebie 
nawzajem. Ponadto podczas 
prób dzieci przygotowywane 
były do  świątecznego 
koncertu poprzez rozmowy 
o tradycjach kolędniczych. 
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KONCERTY ŚWIĄTECZNE 

Na koncertach Chór MILLE VOCI zamieniał się we współczesnych kolędników, czyli tych, 
którzy ze śpiewem na ustach i życzeniami pomyślności w nowym roku odwiedzali kolejne domy. 
W dawnych czasach, w średniowieczu, kiedy ukształtował się obrzęd kolędowania, wierzono 
w magiczną moc słów, wierzono w sprawczą moc życzeń. Dlatego życzenia pomyślności 
składane przez kolędników były przez gospodarzy przyjmowane z dużą otwartością i hojnie 
wynagradzane. Chcieliśmy, aby koncerty były naszym muzycznym sposobem, na złożenie 
publiczności świątecznych życzeń, bo przecież muzyka to nasza bajka! 

Na scenie pojawiła się kolędnicza reprezentacja: turoń, król, anioł, diabeł, śmierć 
i oczywiście na czele gwiazdor, bo przecież (zgodnie z tradycją) to dzięki Gwieździe 
Betlejemskiej pasterze znaleźli drogę do dzieciątka. Gwiazdę oraz stroje i maski wykonali 
rodzice naszych chórzystów pod okiem Małgorzaty Bockenheim – artystki-plastyka z Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek" 
(partnera projektu). 

Zdarza się dorosłym, że 
z  wiekiem przestają marzyć, dlatego 
nasza opowieść miała na celu 
obudzenie tych skrywanych lub 
zapomnianych  tęsknot. Nie 
zatrzymujmy się w drodze 
do  szczęścia, dbajmy o swoje pasje 
i   wartości, bo marzenie ma 
znaczenie! 

 

 

 

17.12.2019, DOM KULTURY STARE BABICE  

 

Koncert Świąteczny Chóru MILLE VOCI w Starych Babicach skierowany był 
do uczniów lokalnych szkół podstawowych. Rozpoczęliśmy piosenką „Tysiąc głosów”, aby 
opowiedzieć dzieciom, kim jesteśmy i jak ważne jest dla nas śpiewanie. Chór zademonstrował, 
co to znaczy „śpiewać na głosy”. Atmosferę świąt wykorzystaliśmy, aby życzyć dzieciom, aby ich 
marzenia się spełniały, a piosenkami takimi jak „Gong” czy „Wilk Teodor” przedstawiliśmy 
postacie, którym to zadanie się udało. 

Przywołaliśmy także świąteczne tradycje poprzez utwory (m.in. „Północ już była, „Świąt 
wesołych”) oraz konferansjerkę – na scenie pojawiła się gwiazda betlejemska oraz kilkoro dzieci 
w strojach kolędników. 
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Chór zwykle występuje przed rodzinną publicznością, a na widowni są w większości 
dorośli, także rodziny uczestników. To Bardzo przychylna widownia. Tym razem publicznością 
byli rówieśnicy chórzystów, którzy nas wcześniej nie znali, a uczestniczyli z wydarzeniu 
w ramach godzin lekcyjnych. Dlatego ten koncert był dla nas wyjątkowym wydarzeniem 
i wyzwaniem. Zdolność koncentracji współczesnych dzieci pozostawia niestety wiele 
do życzenia. Uczniowie klas 3-4 (taki był przedział wiekowy naszych odbiorców) nie powinni 
mieć trudności ze skupieniem uwagi podczas 45 minutowego koncertu. Niestety część uczniów 
miała z tym kłopot. Chórzyści doświadczyli pewnego trudu. Z pomocą konferansjera udało się 
podtrzymać energię i zaangażowanie dzieci zarówno na scenie, jak i na widowni. 

 

21.12.2019, CENTRUM PROMOCJI KULTURY. 

 

Podsumowaniem semestru zimowego był koncert Chóru MILLE VOCI i Grupy Wokalnej 
w Centrum Promocji Kultury 21.12.2019. Na scenie zaprezentowało się 65 dzieci z Chóru MILLE 
VOCI oraz 16 nastolatek z Grupy Wokalnej. W repertuarze koncertu pojawiły się utwory 
świąteczne m.in. pastorałka "Północ już była" (na skrzypcach zagrali nasi chórzyści: Bruno 
i Mikołaj Karwaccy), "Świąt Wesołych", "Noc wyjątkowa". Niespodzianką dla publiczności były 
maski i kostiumy kolędników. Ośmioro dzieci stworzyło pochód kolędników, a konferansjer 
opowiedział o znaczeniu życzeń, składanych przez kolędników oraz o roli muzyki 
w świętowaniu. Ponadto w repertuarze pojawiły się piosenki o muzykowaniu jak "Gong", 
o przyjaźni i spełnianiu marzeń jak "Magiczne zaklęcia" czy "Marzenie ma znaczenie".  

Podczas koncertu odbyła się premiera książki „Czy wilk się najeża, gdy spotka 
nietoperza?” Obecna była Malwina Gryszel – autorka ilustracji, której wręczony został pierwszy 
egzemplarz. Niektórzy mogliby powiedzieć, że miała szczęście, że w wieku 12 lat zilustrowała 
książkę, ale nic w życiu nie dzieje się samo. Trzeba mieć odwagę i próbować swoich sił, w tym, 
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co jest naszą pasją, co sprawia nam frajdę. Czasem rzeczy niemożliwe na pierwszy rzut oka,  
spełniają się - ale trzeba chcieć, trzeba mieć odwagę spróbować. 

Ten rok był wyjątkowy ze względy na pewną rocznicę… Bez tego wydarzenia nie byłoby 
Chóru MILLE VOCI! Atmosfera świąt skłoniła nas do przypomnienia tego wyjątkowego, 
spełnionego marzenia. Pokazaliśmy publiczności prezentację o Mariele Ventre i przygodzie 
z dzieciństwa dyrygentki chóru – Karoliny Olczedajewskiej. 

W ankietach publiczność przyznała, że uważa koncert chóru za wydarzenie artystyczne 
(100%) oraz doceniła jego wartość edukacyjną. Dla 90% widzów był także zachętą do wspólnego 
kolędowania. Ankietowani zgodnie przyznali, że stworzenie postaci kolędników zwiększyło 
atrakcyjność koncertu.  

W koncercie uczestniczyło ponad 200 osób, brakowało miejsc. W ankiecie ewaluacyjnej 
kilka osób wyraziło niezadowolenie z tego powodu. Sala w Centrum Promocji Kultury jest zbyt 
mała, by pomieścić publiczność tak licznego chóru.   
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3. INNE DZIAŁANIA  

 

GALERIA INTERNETOWA „CHÓR TO MOJA BAJKA”  
Dzieci uczestniczące w zajęciach Pracowni Piosenki miały możliwość zilustrowania 

tematu „Chór to moja bajka”. Wszystkie prace zostały udostępnione w galerii internetowej 
(link TUTAJ), a niektóre także wykorzystane w videoklipie do piosenki „Mettiamoci a ballare”, 
którą dzieci zaśpiewały po włosku i nagrały.  

 

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY  

13.01.2019 r. 

 

Chór MILLE VOCI co roku wspiera 
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 
występując na    koncertach z tej okazji 
charytatywnie. Tym razem współtworzył 
wydarzenie, którego organizatorem było 
Centrum Promocji Kultury w  Warszawie. 

 

CHARYTATYWNY PIKNIK MARZEŃ  

 

25.05.2019, Poznań. 

Zaproszenie na wspólne świętowanie 
Dnia Matki, Dziecka i Ojca chór otrzymał 
od poznańskiej Fundacji Laboratorium Marzeń. 
Piknik rozpoczął się punktualnie o godz. 12.00 
pod Ratuszem, gdzie kolejny już raz koziołki 
wystąpiły w   pomarańczowych kubraczkach. 
Dla gości przygotowane były różne atrakcje, 
takie jak "prace ręczne" z niezwykłym Panem 
Januszem z „Dzieciaki Warsztaciaki”, kurs 
pierwszej pomocy, kiermasz rękodzieła, 
malowanie buziek, loteria. Następnie odbywały 
się występy różnych zespołów.  

 

 

https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipO7PE3tk0UKai-rFGFQ_pqi701jGSEc3jXU2CpzHl6L-rPFMKD0T0MvsFLBnHhIoA?key=QXpzODNBdlJnM1lQREVRTVdyamJST29wNzg0UHFn
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Organizatorzy tak o nas napisali: 
„Punktem kulminacyjnym na zakończenie 
pikniku będzie koncert 50-osobowego 
Chóru Dziecięcego MILLE VOCI 
z Warszawy, który wykona wiele 
wspaniałych utworów niezapomnianego 
Piccolo Coro dell'Antoniano.” 

Fundacja Laboratorium Marzeń 
jest organizacją, która za swój cel obrała 
objęcie opieką rodziny z najmniejszymi 
i  najbardziej potrzebującymi dziećmi – 
wcześniakami. Mając świadomość, że 
takie dzieci po opuszczeniu oddziałów 
neonatologicznych borykają się 
z wieloma wyzwaniami rozwojowymi 
i   zdrowotnymi, często potrzebując 
wielospecjalistycznego wparcia przez całe 
swoje życie, organizuje różne akcje 
charytatywne i zbiórki pieniędzy. To była 

ważna przygoda dla chórzystów i cenna współpraca. 

 

Podczas pobytu w Poznaniu  
chórzyści uczestniczyli również 
w  warsztatach w Muzeum Rogala 
Świętomarcińskiego, gdzie poznali 
trochę historii i  lokalnych tradycji, a na 
zakończenie mogli spróbować 
oryginalnego rogala. 
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WYSTĘP W MIASTECZKU KLIMATYCZNYM  

21.09.2019, Miasteczko pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. 

W ramach Światowego Tygodnia dla Przyszłości do 27 września, na całym świecie 
prowadzone były różnorodne akcje na rzecz ochrony środowiska. Po Proteście Tysięcy Miast 
na placu Defilad zostało utworzone Miasteczko Klimatyczne. Odbywały się tam wykłady, 
spotkania, warsztaty, wydarzenia 
edukacyjno-kulturalne, a także 
koncerty i projekcje filmów. Wszystko 
po to, aby nauczyć się dbać o naszą 
planetę. 

Chór MILLE VOCI zaznaczył 
swoją obecność wykonując kilka 
piosenek nawiązujących tematem 
do  ochrony środowiska. Obecna 
na pikniku młodzież przyjęła występ 
z  dużym entuzjazmem. 

 

 

VIDEOKLIP O MARIELLE VENTRE  

Ten rok był wyjątkowy ze względy na pewną rocznicę… Bez tego wydarzenia nie byłoby 
Chóru MILLE VOCI! To 30-ta rocznica udziału Karoliny Olczedajewskiej w festiwalu Zecchino 
d’Oro. Z tej okazji stworzyliśmy prezentację, opowiadającą o Mariele Ventre i owej przygodzie 
z dzieciństwa dyrygentki chóru. Została ona zamieszczona na kanale YouTube chóru oraz 
pokazana publiczności podczas świątecznego koncertu. Oto streszczenie tej prezentacji. 
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Ta opowieść zaczyna się 60 lat temu, w 1959 roku. Odbył się wtedy pierwszy festiwal 
piosenki dziecięcej: Zecchino d’Oro. To organizowany we Włoszech przegląd piosenki dziecięcej 
inny niż wszystkie. Podczas konkursu dziecięce jury ocenia piosenki, a zwycięzcami są autorzy. 
Mali wykonawcy nie rywalizują ze sobą. Podczas festiwalu solistom towarzyszy chór dziecięcy 
Piccolo Coro dell’Antoniano, założony przez Mariele Ventre, a od 1996 roku prowadzony przez 
Sabrinę Simoni. 

Mariele mocno wierzyła, że 
chór jest dla dzieci doskonałą szkołą 
życia, w której uczą się 
samodzielności, odpowiedzialności, 
pracowitości i współpracy. Każde 
dziecko było dla Niej równie ważne. 
Dzieci kochały Mariele. Była ciepła, 
dobra i mądra, a także stanowcza 
i zdecydowana. 

30 lat temu pewna mała 
dziewczynka pojechała do Włoch na 
festiwal i zaśpiewała razem 
z    chórem Piccolo Coro 
dell’Antoniano. Tam  poznała 

Mariele Ventre. Zachwycona swoją nauczycielką dziewczynka wymarzyła sobie, że jak dorośnie, 
stworzy własny chór. Tym spełnionym marzeniem jest właśnie MILLE VOCI, a tą dziewczynką 
Karolina Olczedajewska, które tak wspomina swoją mistrzynię: 

„Mariele była bardzo cicha i łagodna, spokojna, dobra, opanowana, zawsze wiedziała, co robi 
i co chce osiągnąć. Miała anielską cierpliwość. Między Nią, a nami, dziećmi, były taka miłość 
i szacunek, że ona nie musiała zabiegać o naszą uwagę. Otwierała przed nami inny świat.” 

 

Brzmi jak bajka? To dobrze, bo 
muzyka to nasza bajka, nasz świat, którym 
dzisiaj chcemy się z Wami dzielić. Po tej 
opowieści MILLE VOCI wykonało piosenkę, 
która doprowadziła do jego powstania – 
“Mettiamoci a ballare”. Dzieci cały utwór 
wykonały po włosku, z jedną zwrotką po 
polsku: dokładnie tak samo, jak był 
wykonywany na     festiwalu Zecchino 
d’Oro w 1989 r. 

  
Premiera teledysku miała miejsce 2 grudnia 2019. Przez pierwszy miesiąc teledysk 

obejrzało ponad 400 osób na Facebooku oraz ok. 350 osób na You Tube. 
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IV. WYDAWNICTWO SZEPTEM 

 

Zakładając Fundację Poszukiwań Artystycznych SZEPTEM nie marzyłyśmy nawet 
o własnym wydawnictwie, ale owe poszukiwania artystyczne sprawiły, że nie mogłyśmy 
postąpić inaczej.  

Zaczęło się od pomysłu, żeby porozmawiać z dziećmi o stereotypach. Wymyśliłyśmy 
warsztaty dla Chóru MILLE VOCI, wybrałyśmy piosenki, a następnie szukałyśmy sposobu, aby te 
cenne treści przekazać innym. Tak powstała BAJKA O DOBRYM WILKU autorstwa Katarzyny 
Kozłowskiej. Celem zmobilizowania dzieci do lektury ogłosiłyśmy konkurs na  lustrację do tej 
bajki. Prace były piękne! Jedną z uczestniczek jury wyróżniło nagrodą specjalną – Malwina 
Gryszel otrzymała możliwość zilustrowania całej książki. Praca konkursowa została 
wykorzystana w projekcie okładki. 

...skoro Xenia Zawanowska przetłumaczyła piosenkę „Wilk Teodor” z repertuaru naszego 
ulubionego, wloskiego chóru  Piccolo Coro Mariele Ventre dell’Antoniano... 

...skoro stała się ona hitem wśród chórzystów i fanów MILLE VOCI...  

...skoro zainspirowała nas do stworzenia projektu na temat stereotypów w oparciu o postać 
Wilka Teodora...  

...skoro Katarzyna Kozłowska napisała tak mądrą bajkę, a Malwina Gryszel tak pięknie 
zilustrowała... 

...konsekwencja mogła być tylko jedna - wydawnictwo. 
 

PREMIERA KSIĄŻKI „CZY WILK SIĘ NAJEŻA, GDY SPOTKA NIETOPERZA?”  

21.12.2019 

Jak rozmawiać z dziećmi o stereotypach? 
Jak uczyć je otwartego spojrzenia na innych? 
Najlepiej… na wesoło! Każdy powinien poznać tę 
bajkę, która wciąga, porusza i prowokuje 
do dyskusji! Chórzyści z MILLE VOCI bardzo lubią 
Wilka Teodora i chcą, aby inne dzieci także mogły 
się z nim zaprzyjaźnić. 

„Czy wilk się najeża, gdy spotka nietoperza?” 
to opowieść, która dotyka tematu stereotypów 
w życiu dziecka, a także uczy tolerancji i przyjaźni 
pomimo różnic. Inspiracją do jej napisania była 
piosenka „Wilk Teodor” z repertuaru włoskiego 
chóru Piccolo Coro "Mariele Ventre" 
dell’Antoniano, którą w polskiej wersji językowej 
wykonuje Chór Dziecięcy MILLE VOCI. Napisana 
z  niezwykłą lekkością i poczuciem humoru przez 
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Katarzynę Kozłowską, a zilustrowana przez utalentowaną 12-letnią Malwinę Gryszel, publikacja 
jest dowodem na to, że każdemu mogą przytrafiać się rzeczy niezwykłe.  

Powstała książka, może być punktem 
wyjścia do rozmów z dziećmi na   wiele 
istotnych tematów. Każdemu z nas zdarza 
się oceniać ludzi stereotypowo. 
To   upraszcza życie i daje poczucie 
bezpieczeństwa. Sęk w tym, że w  wielu 
przypadkach nie wszystko jest takie, jakim 
się wydaje na pierwszy rzut oka. Warto 
czasem zmienić punkt widzenia, poznać 
bliżej drugą osobę i nie najeżać się na innych 
ludzi bez przyczyny. 
 
wiek: 6-10 lat 
oprawa twarda, 24 strony 
 

Premiera odbyła się podczas koncertu Chóru MILLE VOCI 21.12.2019 w Centrum 
Promocji Kultury. 

 

Katarzyna Kozłowska (autorka) – nauczycielka francuskiego (XV 
LO im. N. Żmichowskiej w Warszawie) z ponad 25-letnim 
stażem, współautorka podręcznika „Zrozumieć innych czyli jak 
uczyć o uchodźcach” (Wyd. CODN, Warszawa 2001), autorka 
publikacji dotyczących nauczania dwujęzycznego, autorka 
licznych szkoleń dla nauczycieli m.in. dotyczących komunikacji, 
pracy z piosenką i tekstem literackim i wykorzystania dramy 
na lekcjach języka obcego, autorka muzycznego spektaklu 
dla dzieci „Ropuch i tęcza” wystawianego przez teatr Duo 
Impresso, laureatka konkursu „Bajki odczarowanki – 
odczarujmy dziecięce strachy” (luty 2018). 

 

 

Malwina Gryszel (autorka ilustracji) – uczennica VI klasy szkoły 
podstawowej. Niezwykle twórcza i utalentowana młoda 
artystka. Uwielbia rysować, szkicować i zajmować się grafiką 
komputerową.  Jej ulubionym malarzem jest Jan Matejko, a ze 
współczesnych twórców ceni Roberta Normana Rossa. 
Laureatka nagrody specjalnej w konkursie na ilustrację do bajki 
„Czy wilk się najeża, gdy spotka nietoperza?”  
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PŁYTA Z MUZYKĄ DZIECIĘCĄ 

 

Najbliższe plany wydawnicze dotyczą drugiej płyty Chóru MILLE VOCI. Zawierać będzie 
piosenki autorskie: teksty Rafała Witka i muzyka Karoliny Olczedajewskiej. W czerwcu nagrane 
zostały pierwsze trzy utwory, do grudnia powstały aranżacje kolejnych trzech. Premiera płyty 
planowana jest na październik 2020 r. 

Twórcami niemal wszystkich aranżacji są Maciej chwała i Bartosz Ługowski. W nagraniu 
poszczególnych ścieżek instrumentalnych pomagają także inni muzycy. Dla chórzystów 
nagrania w studiu są niezwykłą przygodą, a płyta wytrwale wyczekiwaną nagrodą. 

 
Na płycie pojawią się m.in. 

 Magiczne zaklęcia 
 Instrukcja obsługi kota 
 Małe dziewczynki 
 Psia moda 
 Muzyka Fryderyka 
 Nie bij mnie 
 Co nam wypada 11 Listopada 
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V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

 

OBECNOŚĆ W INTERNECIE 

 

Podstawowe informacje można znaleźć także na stronie fundacji:  

http://fundacja-szeptem.org.pl/. 

Informacje o działaniach Fundacji propagowane są za  pośrednictwem 
Facebooka: www.facebook.com/ChorMilleVoci/ oraz www.facebook.com/FundacjaSzeptem/. 
Stronę Chóru „lubi” oraz „obserwuje” ponad 500 osób. Najpopularniejsze posty osiągają zasięg 
rzędu nawet 800-1000. Opublikowane wydarzenia dotarły w tym roku do prawie 22 tys. 
odbiorców. 

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. W roku 2019 kanał miał 105 tys. wyświetleń 
filmów i aż 650 tys. wyświetleń miniatur. Ilość subskrypcji wzrosła o 107  (obecnie kanał 
subskrybuje 546 osób). W całym okresie istnienia kanału (od czerwca 2011) utwory MILLE VOCI 
miały już 650 tys. wyświetleń, z czego rekordzistą jest piosenka Krokodyl – 70 tys. wejść. 

W ramach promowania działalności w Internecie powstała m.in. galeria prac dzieci 
„Chór to moja bajka”. Niektóre rysunki wykorzystane zostały w videoklipie do piosenki 
„Mettiamoci a ballare”, którą dzieci zaśpiewały po włosku i nagrały. Premiera teledysku miała 
miejsce 2 grudnia 2019. Przez pierwszy miesiąc teledysk obejrzało ponad 400 na Facebooku 
oraz ok. 350 osób na You Tube. 

 

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,  Facebook, YouTube). 
Ponadto rozwieszone zostały plakaty promocyjne o koncertach. 

 

W 2019 r. „Radio dla Ciebie” było patronem medialnym Fundacji. W ramach współpracy 
kilkakrotnie gościliśmy w studiu p. Małgorzaty Berwid. 

5.01.2019 – Promocja książki „Michał i 38” oraz idei chórów dziecięcych i projektów chóru 
MILLE VOCI w Radiu dla Ciebie, które objęło patronatem medialnym nasze działania. 

20.04.2019 – Ogłoszenie konkursu plastycznego „Czy wilk się najeża, gdy spotka nietoperza?” 
oraz rozmowa o planach koncertowych Chóru MILLE VOCI. 

http://fundacja-szeptem.org.pl/
http://www.facebook.com/ChorMilleVoci/
http://www.facebook.com/FundacjaSzeptem/
https://www.youtube.com/user/MilleVociPPD
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8.06.2019 – bezpośrednie zaproszenie na koncerty Chóru MILLE VOCI, rozmowa o tym, czym 
są stereotypy w życiu dziecka na podstawie obserwacji i rozmów z chórzystami. 

14.12.2019 – rozmowa o znaczeniu muzyki w świętowaniu oraz zaproszenie na koncerty 
świąteczne. Informacja o premierze książki „Czy wilk się najeża, gdy spotka nietoperza?” 

 

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  

• Ukończyła studia podyplomowe na wydziale Kształcenie Głosu i Mowy na Uniwersytecie 
SWPS (2018-2019).  

• Uczestniczyła w Ogólnopolskim Seminarium dla Chórmistrzów „Edukacja i 
wykonawstwo”, organizowanego przez Zespół Szkół Muzycznych przy ul, Miodowej  
22C w Warszawie, 5.10.2019. 

Ksenia Zawanowska 

• Ukończyła studia podyplomowe na wydziale Kształcenie Głosu i Mowy na Uniwersytecie 
SWPS (2018-2019).  

• Uczestniczyła w Ogólnopolskim Seminarium dla Chórmistrzów „Edukacja i 
wykonawstwo”, organizowanego przez Zespół Szkół Muzycznych przy ul, Miodowej  
22C w Warszawie, 5.10.2019. 

• Jako wokalistka uczestniczyła w warsztatach techniki Lax Vox oraz uczestniczyła 
w 5 koncertach z Chórem Dzielnicy Mokotów Kameleon. 

• Jako wiolonczelistka gra w Staromiejskiej Orkiestrze Kameralnej. 

Zofia Krystman 

• Uczestniczyła w tygodniowych warsztaty organizowanych przez zespół wokalny 
Vocalove: Piotr Hajduk (warsztaty wokalne), Magdalena Warzecha (praca z ciałem, 
elementarne zadania aktorskie), Smardzewice 6-14.07.2019. 

• Jako wokalistka zespołu Vocalove pod kierunkiem Piotra Hajduka uczestniczyła 
w regularnych warsztatach wokalnych (3h tygodniowo) oraz 4 koncertach. 
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