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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 2020 roku znajduje się w części II sprawozdania. 

3. FUNDACJA NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 

4. UCHWAŁY ZARZĄDU:  
- Uchwała nr 01/2020 – zatwierdzenie Sprawozdań rocznych Fundacji za rok 2019. 
- Uchwała nr 02/2020 – o rozliczeniach finansowych w okresie „pandemii”. 
 

5. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW Z WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ:                       
- nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2019: 5 862,84 zł 
- przychód z działalności statutowej nieodpłatnej: 45 330  zł 
- przychód z działalności statutowej odpłatnej:  6 999 zł 
ŁĄCZNIE:  52 329 zł  
W tym operacje bezgotówkowe: 49 911,15 zł; operacje gotówkowe – 2 417,85 zł 

6. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH NA:  
a) realizację celów statutowych: 45 330,11 zł 
b) administrację: 8 784,91 zł 
c) działalność gospodarczą – nie dotyczy  
Łącznie: 52 315,02 zł 
W tym operacje bezgotówkowe: 51 837,15 zł; operacje gotówkowe – 477,87 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 5 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 – 19 750 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 31.12.2020 r. wynoszą  3 138,82 zł. Środki 
pieniężne w kasie: 2 734,25 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 0 zł  

8. DANE O DZIAŁALNOŚCI  ZLECONEJ PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE:  
W roku 2020 nie byłe realizowane. 

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 10 lat prowadzimy Chór Dziecięcy MILLE VOCI, który skupia dziś 60 dzieci. 
Rozwijamy jego repertuar i działalność koncertową. Od 2014 r. działa także Grupa Wokalna 
złożona głównie z absolwentek chóru (25 dziewcząt), a od 2016 r. Chór przygotowawczy, czyli 
grupa dzieci młodszych od chórzystów MILLE VOCI (7 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 ma odzwierciedlenie 
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. 

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 autorskie utwory dyrygentki – Karoliny 
Olczedajewskiej. Autorem tekstów jest Rafał Witek – pisarz dziecięcy. Są to piosenki  
w dynamicznych, nowoczesnych aranżacjach muzycznych, z tekstami o tematyce bliskiej 
zainteresowaniom dzieci. 

Aktualna liczba chórzystów (koniec 2020 r.) to 60 dzieci w wieku od 6 do 14 roku życia, 
w tym 7 chłopców. Zwykle próby odbywają się w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 „Jordanek” 
w dwóch grupach z podziałem na głosy, dwa razy w tygodniu po 45 minut. Jednak w tym roku 
musieliśmy wprowadzić wiele zmian. 
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KONCERT ŚWIĄTECZNY CHÓRU MILLE VOCI  

KLUB AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ W REMBERTOWIE 

19 STYCZNIA 2020 

 

Repertuar i scenariusz koncertu powstał na zakończenie projektu „Muzyka to moja 
bajka”. Pojawiły się utwory świąteczne m.in. pastorałka "Północ już była" (na skrzypcach 
zagrali 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 „Psia moda", którą 
przygotowujemy na nową płytę. 

 

 Współpraca z Klubem AszWoj była okazją do zaprezentowania Chóru MILLE VOCI 
szerszemu gronu publiczności. Tym razem w koncercie uczestniczyli nie tylko rodzice 
chórzystów. Wielkość sali pozwoliła na zgromadzenie bardzo licznej publiczności – około 400 
osób, w większości mieszkańców dzielnicy Rembertów, do których Klub kieruje swoje 
działania. 

 Był to ostatni koncert Chóru MILLE VOCI przed „pandemią”. Od marca 2020 zmuszeni 
byliśmy do szukania sposobów na przetrwanie, gdyż zespół wokalny bez spotkań ze sobą 
nawzajem i z publicznością nie może istnieć. Relacji między dziećmi ani ich umiejętności 
wokalnych nie da się budować on-line.  

Przetrwanie tego roku to nasz wielki sukces! 
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MILLE VOCI W SIECI (TELEDYSKI) 

Mimo „pandemii”, udało nam się przetrwać rok 2020 i podtrzymać funkcjonowanie 
zespołu. Konieczna była zmiana form pracy. Początki były trudne, ale stworzyliśmy własne 
metody pracy z dziećmi i młodzieżą on-line oraz sposoby prezentowania naszych działań 
w sieci. Efektem tego roku jest seria klipów dostępnych na kanale YouTube Chóru MILLE VOCI. 

 

https://www.youtube.com/user/MilleVociPPD  

 

 

12 KWIETNIA 2020 

Premiera piosenki „Goccia dopo goccia” (tytuł polski: „Kropla po kropli”) 

Chór wziął udział w międzynarodowym projekcie, którego celem było zjednoczenie się 
i współpraca pomimo „pandemii”. Polskie tłumaczenie doskonale oddało stan ducha zarówno 

wykonawców jak i odbiorców. 
Przesłaniem piosenki jest myśl, 
że jeden głos trudno usłyszeć, 
lecz kiedy jest ich wiele, 
powstaje chór, nawet jeśli 
dzielą nas tysiące kilometrów. 
W projekcie wzięło udział 92 
dzieci z 25 chórów, w tym 
reprezentacja MILLE VOCI.  

 

https://youtu.be/JkJWqdHIbBU 

 

 

18 KWIETNIA 2020 

Premiera piosenki „Wszystko będzie dobrze” 
(tekst włoski: Angela Senatore, tekst polski: Karolina Olczedajewska, Xenia Zawanowska, 
muzyka: Alessandro Visintainer)  
 

„Andra’ tutto bene (Restiamo insieme)” czyli „Wszystko będzie dobrze (Zostańmy 
razem)” to mini-piosenka, którą twórcy związani z festiwalem Zecchino d’Oro postanowili 
przekazać dzieciom na całym świecie w czasach, gdy „pandemia” wymusiła zamknięcie rodzin 
w domach. Było to pierwsze samodzielne dzieło naszego wirtualnego Chór MILLE VOCI.  

 

https://www.youtube.com/user/MilleVociPPD
https://youtu.be/JkJWqdHIbBU
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Piosenka, której pomysłodawcą był słynny włoski Instytut Antoniano to przesłanie 
nadziei. Pomysł nagrywanie jej przez chóry na całym świecie stworzył okazję 
do zaangażowania dzieci w śpiew.  Dzięki wspólnemu – choć na odległość – śpiewaniu, dzieci 
mogły poczuć się mniej samotne i łatwiej było im przejść przez trudną sytuację, w jakiej się 
znaleźliśmy. Ważna była także rola rodziców, która polegała na filmowaniu 
i rozpowszechnianiu nagrania w mediach społecznościowych. 

 

Jeśli tęsknisz dziś i czekasz 
Ta piosenka Cię przytuli. 
Tych, co boją się lub smucą 
też pocieszy i utuli. 
 
Gdy ją wszyscy zaśpiewamy 
da nadzieję, wskaże drogę. 
Jak po burzy piękna tęcza 
Wróży słońce i pogodę! 

(…) 

Zobaczysz, będzie dobrze! 

 

https://youtu.be/ht_6DXXg8jE  

 

 

18 KWIETNIA 2020 

Premiera piosenki „Thula Thula Ngoana” 

 

W nagraniu brała udział 
reprezentacja Mille Voci. 
Wideoklip powstał w ramach 
projektu „Bielański Chór 
Internetowy”. Dzieci śpiewały 
tradycyjną piosenkę z Lasotho 
w języku oryginału. 

https://www.youtube.com/watch?v=7esy9lXozx4&ab_channel=KrzysztofSzmytke  

 
 

https://youtu.be/ht_6DXXg8jE
https://www.youtube.com/watch?v=7esy9lXozx4&ab_channel=KrzysztofSzmytke
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26 MAJA 2020  

Piosenka z okazji Dnia Matki - #3choirs4mom – „Kwiaty dla mamy i taty” 

Nagranie klipu do piosenki "Kwiaty dla Mamy i Taty" było inicjatywą fundacji. 
Do współpracy zaprosiliśmy zaprzyjaźnione chóry dziecięce: Magiche Voci z Włoch, Izar Txiki 
z Kraju Basków. 

Efektem była radość ze wspólnego muzykowania oraz życzenia dla tych, których 
kochamy - tym razem zaśpiewane w trzech językach! Trzy zaprzyjaźnione chóry połączyły siły, 
by pokazać, jak ważne i piękne są wartości takie jak współpraca, przyjaźń czy pasja. 65 głosów, 
3 języki i tysiące kwiatów: granicą może być tylko nasza wyobraźnia!  

https://youtu.be/W-V0bqNSHIg  

 

 

20 GRUDNIA 2020  

Teledysk do piosenki świątecznej „Wigilia skrzatów” (Tomtarnas julnatt) 

To kolejny projekt, do którego MILLE VOCI zaprosiło inne chóry. Chóry dziecięce 
z Polski, Włoch i Szwecji we wspólnym projekcie na Boże Narodzenie: „Wigilia skrzatów” 
(Tomtarnas julnatt). Jest to znana szwedzka piosenka świąteczna. W projekcie udział wzięły 
trzy chóry: Chór Dziecięcy Mille Voci z Polski oraz Piccolo Coro Magiche Voci di Torino i Piccolo 
Coro San Sperate z Włoch, a także soliści ze Szwecji.  

 
Aranżacja: Bartek Ługowski  
Oprawa graficzna: Magda Witosińska   
Animacje: Xenia Zawanowska     

Wykorzystano prace plastyczne wykonane przez uczestników zajęć „Rękodzieło” oraz 
„Warsztaty kreatywności”  pod opieką Iwony Kalinowskiej. 

https://youtu.be/W-V0bqNSHIg
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Wykonawcy:    
Chór Dziecięcy MILLE VOCI - K.Olczedajewska, X.Zawanowska, Warszawa, Polska   
Piccolo Coro Magiche Voci Di Torino - D.Herrera, V.Tradori, V.Carosso, Turyn, Włochy   
Piccolo Coro San Sperate - S.Caria, G.Caria, San Sperate, Włochy   
oraz  
Molly z Gothenburga (solo), Szwecja Sigge, Tilde, Daniel i Henry z Huddinge, Sztokholm, 
Szwecja 

 
„Wigilia Skrzatów” (Tomtarnas julnatt)  
Tekst szwedzko/polsko/włoski 

 
1. Midnatt råder, tyst det är i husen 

- tyst i husen.    
Alla sova, släckta äro ljusen  
- äro ljusen.  
Tipp, tapp, tipp, tapp,  
tippetippetipp, tapp,  
tipp, tipp, tapp 

 
2. W każdym domu, kiedy noc zapada – noc zapada 

małe skrzaty wielki głód dopada – głód dopada 
Tup tup, tup tup,  
tupu tupu, tup tup 
Tup tup tup 

 
3. I folletti hanno tanta fame  

– tanta fame 
Cercan cibo frugando nelle case  
– nelle case 
 

4. Kiedy skrzaty pełne brzuszki mają 
- kiedy mają  
Zamiast psocić, chętnie pomagają – pomagają. 
 

5. Se prepari dolci per sfamarli – per sfamarli 
Saran sempre pronti ad auitarti - aiutarti 

 

 

https://youtu.be/ynbkoIg4Wpw 

 

 

https://youtu.be/ynbkoIg4Wpw
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24 GRUDNIA 2020 

Wideoklip do piosenki świątecznej „Gloria” (tytuł oryginału: „Les anges de nos campagnes”) 

Chór MILLE VOCI wystąpił gościnnie w klipie Grupy Wokalnej. Nagranie było naszym 
sposobem na złożenie świątecznych życzeń: Wesołych Świąt! Buona Natale! Joyeux Noel! 
Merry Christmas! 

 

 

 

https://youtu.be/BoJCDUJCSlw  

 

KALENDARIUM 
19.01.2020 Koncert Świąteczny Chóru MILLE VOCI w Akademii Sztuki Wojennej 

w Rembertowie z udziałem chórzystów w strojach kolędników. 
14.02.2020 Koncert Grupy Wokalnej oraz reprezentacji MILLE VOCI w Ośrodku 

Opiekuńczym na Tarchominie, przy ul. Mehoffera 72. 
12.04.2020 Premiera teledysku „Goccia dopo goccia”. Wideoklip był projektem 

jednoczącym 25 chórów dziecięcych, głównie z Włoch.  
18.04.2020 Premiera teledysku „Wszystko będzie dobrze”, coveru piosenki wydanej 

przez Instytut Antoniano z Bolonii.  
18.04.2020 Premiera teledysku „Thula Thula Ngoana”. Wideoklip powstał w ramach 

projektu „Bielański Chór Internetowy”.  
26.05.2020 Premiera teledysku „Kwiaty dla mamy i taty”. Z okazji Dnia Matki wirtualny 

chór wykonał piosenkę w trzech językach (po polsku, włosku i baskijsku). 
24-28. 06.2020 Wakacyjne warsztaty MILLE VOCI połączone z nagrywaniem płyty. 
3.07.2020 Nagranie utworu „Piosenka przedszkolaków”. Piosenka towarzyszy 

premierze książki Rafała Witka pt. „Przedszkole imienia Barbary Wiewiórki”. 
Grudzień 2020 Dołączenie do Galassia dei Cori dell’Antoniano – włoskiej organizacji 

zrzeszającej obecnie ponad 60 chórów dziecięcych, z Włoch i kilku innych 
krajów.  

20.12.2020 Premiera wideoklipu „Wigilia skrzatów” – coveru szwedzkiej piosenki 
bożonarodzeniowej „Tomtarnas julnatt”.  

24.12.2020 Premiera wideoklipu  „Gloria” (Angeli delle campagne - Les anges de nos 
campagnes) w wykonaniu Grupy Wokalnej i Chóru MILLE VOCI.  

https://youtu.be/BoJCDUJCSlw
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2. GRUPA WOKALNA 

 

CZAS REALIZACJI: WRZESIEŃ 2014 – DO CHWILI OBECNEJ 

KOORDYNACJA: ZOFIA KRYSTMAN, KAROLINA OLCZEDAJEWSKA 

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 23 dziewczęta w wieku 12-20 lat i wciąż jest otwarta 
dla nowe chętne.  

Dziewczęta sięgają po różnorodny repertuar. Chętnie współpracują z młodszymi 
grupami i biorą udział w wielu aktywnościach proponowanych chórowi.  

Rok 2020 był inny 
niż zwykle z powodu 
„pandemii”. Wprowadzone 
ograniczenia mocno 
zmieniły metody pracy. 
Od marca grupa mogła   
działać tylko w sieci.  

Jesienią zaś ruszyły 
przygotowania do nowego 
projektu – koncertu 
bajkowego.  

Próby odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają 60-90 min. Z racji wieku uczestniczek 
kładziemy nacisk na samodzielność i dążymy do ich zaangażowania we współdecydowanie 
o sprawach grupy. Działania z młodzieżą w ramach zajęć dotykają nie tylko zagadnień 
muzycznych, ale także tematów społecznych, kulturowych i wychowawczych.  

 

KONCERT W DOMU OPIEKI 

14.02.2020, STOŁECZNE CENTRUM OPIEKUŃCZO-LECZNICZE 

Tegoroczne Walentynki świętowaliśmy śpiewając dla pensjonariuszy Stołecznego 
Centrum Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera w Warszawie. Był to ostatni koncert 
zespołu przed „pandemią”. 

Pod opieką Centrum znajdują się osoby dorosłe przewlekle chore, wymagające 
całodobowej, profesjonalnej pielęgnacji, rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia. Są to głównie 
osoby starsza, dla których spotkanie z dziećmi i młodzieżą było ważnym wydarzeniem. Takie 
działania pozytywnie wpływają na kondycję psychiczną i nastrój pacjentów, co jest znaczące 
podczas procesu leczenia. 
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Dla dzieci, które 
występowały, było to bardzo 
pouczające spotkanie, uczące 
empatii i wyrozumiałości. 
Mogły podzielić się swoją 
pasją, swoją muzyką 
z osobami, które bardzo tego 
potrzebują i doceniają ich 
wysiłek. 

 Grupa Wokalna i kilka 
najstarszych dziewcząt 
z Chóru MILLE VOCI wykonała 
10   piosenek, m.in. Tysiąc 
głosów, Magiczne zaklęcia, Il 

domani, Marzenie ma znaczenie. Dziewczęta wróciły z koncertu bogatsze o spotkanie 
ze starością i chorobą, z refleksjami i poczuciem, że zrobiły coś ważnego dla innych osób. 

 

GRUPA WOKALNA W SIECI 

Od marca do czerwca 2020 r. próby organizowane były on-line. Pierwszy raz przyszło nam 
„śpiewać” razem na odległość.  

Rozmawiałyśmy o sprawach, 
na które zwykle brakuje czasu. 
Byłyśmy dla siebie wsparciem 
w czasie izolacji. Nie było 
możliwe śpiewanie w grupie, 
więc umawiałyśmy się 
na spotkania indywidualne.  

 

Wymyśliłyśmy także, 
jak najlepiej wykorzystać czas 
na zoomie – grałyśmy 
w     mafię. Jest to gra 
rozwijająca wyobraźnię, 
wyzwalająca talenty aktorskie oraz myślenie strategiczne. Doskonale sprawdziła się w pracy 
zdalnej.  

 

Oprócz rozmów, rozrywek i wykładów zrealizowane zostały teledyski.  
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10 KWIETNIA 2020  

Premiera wideoklipu „Love” (I Love You Mother Nature)  

Utwór oryginalnie 
nagrany przez 
Lennon i Maisy dla 
Coop Naturaplan 
w 2014 roku. 

Udział w nagraniach 
wzięły obecne i byłe 
chórzystki Grupy 
Wokalnej. 

https://youtu.be/CDqMegHGPpw 

24 GRUDNIA 2020 

Premiera wideoklipu „Gloria”  

„Gloria”, czyli „Angeli delle campagne” (tytuł oryginału: „Les anges de nos campagnes”) 
to bardzo znana, francuska piosenka świąteczna pochodząca z XVIII wieku, którą  Grupa 
Wokalna i Chór MILLE VOCI wykonują we włoskiej wersji językowej.  

W klipie gościnnie wystąpiły także chętne dzieci z Chóru MILLE VOCI. 

https://www.youtube.com/watch?v=BoJCDUJCSlw&ab_channel=Ch%C3%B3rDzieci%C4%99c
yMilleVoci   

https://youtu.be/CDqMegHGPpw
https://www.youtube.com/watch?v=BoJCDUJCSlw&ab_channel=Ch%C3%B3rDzieci%C4%99cyMilleVoci
https://www.youtube.com/watch?v=BoJCDUJCSlw&ab_channel=Ch%C3%B3rDzieci%C4%99cyMilleVoci
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WARSZTATY WEEKENDOWE GRUPY WOKALNEJ 

26-27.09.2020, POPOWO 

Wyjazdy warsztatowe stały się już tradycją Grupy wokalnej. Realizują bardzo ważne dla 
budowania grupy i indywidualnego rozwoju jej uczestniczek cele.  

• Zachęcanie młodzieży do twórczego spędzania czasu wolnego poprzez 
różnorodne warsztaty wokalne, ruchowe i edukacyjne.  

• Zachęcenie do biernego i czynnego udziału w kulturze. 
• Rozwijanie umiejętności wokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, 

które mają pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne. 
• Rozwijanie świadomości prozdrowotnej (roli prawidłowego oddychania 

i aktywności ruchowej). 
• Budowanie poczucia kompetencji, czyli poprawę obrazu siebie. 
• Budowanie zespołu będącego dla siebie wsparciem poprzez integrację grupy. 

Warsztaty inspirowane były 
filmem „Kraina jutra”, którego 
sednem jest pochwała pozytywnej 
postawy wobec świata, walki 
o ochronę dóbr naturalnych, 
a   także przyjaźni. Film doskonale 
wpisuje się we  współczesne 
problemy człowieka, a jednocześnie 
stara się pomóc w      rozwiązaniu 
zagadki ludzkości i jej przyszłości. 
Aby lepiej zrozumieć niektóre sceny, 
dziewczęta musiały zapoznać się 
z różnymi faktami, a stało się to 

podczas gry terenowej. Następnie uczestniczyły w dyskusji o nim. Ponadto  rozwijały 
umiejętności wokalne i uczyły się dbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. 

 

1. GRA TERENOWA 

Pierwsze zadanie polegało na dopasowaniu opisów książek do ich tytułów i autorów. 
Tekst był skonstruowany w taki sposób, aby uczestniczki nie znające niniejszych lektur, mogły 
zadaniu sprostać. Celem było zapoznanie dziewcząt z tematyką wymienionych książek. Były 
to:  

• „Rok 1984”, George Orwell, 
• „Folwark zwierzęcy”, George Orwell, 
• „Nowy wspaniały świat”, Aldous Haxley,  
• „451 stopni”, Ray Bradbury.  
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Znajomość wymienionych pozycji miała pomóc w zrozumieniu jednej ze scen filmu, 
w której główna bohaterka zadaje pytanie na lekcji literatury, jak zapobiec temu, co 
przepowiadają wspomniane książki. 

 

Drugim zadaniem było rozwiązanie krzyżówki ekologicznej. Zawarte w niej hasła 
nawiązywały do sceny z filmu, w której nauczyciel geografii opowiada o klęskach żywiołowych 
i zmianach klimatycznych. Także w tym przypadku puentą sceny było pytanie głównej 
bohaterki, jak to powstrzymać. 

 

Trzecie zadanie miało na celu zainteresowanie młodzieży wybitnymi postaciami ze świata 
nauki. Polegało na dopasowaniu cytatów do ich autorów, a byli to m. in. Thomas Edison, Nikola 
Tesla, Gustave Eiffel, Juliusz Verne. Ta wybitna czwórka w filmie była grupą założycieli Krainy 
Jutra. Nie bez powodu właśnie te 
postacie twórcy filmu wybrali jako 
przedstawicieli lepszej przyszłości 
i zmian. Trzeba odwagi i wyobraźni, 
aby zmieniać świat. 

 

Ostatnim zadaniem było 
napisanie kilku zdań na temat wizji 
grupy wokalnej i siebie w tej grupie 
za 3 lata. Zaczynać nową podróż 
należy z wizją końca. Jedna 
z dziewcząt odpowiedziała tak: 

 

Grupę wokalną za trzy lata wyobrażam sobie jako taką, w której  każda lubi co 
innego, śpiewa trochę inaczej, ma inne zainteresowania i inny zasób wiedzy, ale 
wszystkie razem tworzą zgraną i współpracującą drużynę, do której każda dokłada 
swój „kawałek”. Chciałabym nauczyć się wielu piosenek, doznać nowych wrażeń, 
zdobyć nowe doświadczenia. Poznać innych, ale też siebie; po prostu miło spędzać 
czas. Nie powinnyśmy wciskać się w szablon, ale z naszej różnorodności stworzyć 
nasz własny niekoniecznie perfekcyjny, ale dobrze czujący się ze sobą zespół. 

 

Inne dziewczęta pisały także o chęci rozwoju wokalnego, występach, wzmacnianiu 
pewności siebie, której większości z nich brakuje. Budujący jest fakt, że dziewczęta są 
świadome swoich ograniczeń i chcą nad nimi pracować. Starsza część grupy obawia się, że 
w przyszłości będzie im brakowało czasu na udział w zajęciach. Młodsze sądzą, że za trzy lata 
niewiele się zmieni – może będzie większa ilość osób, więcej koncertów itp. 
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2. OGLĄDANIE FILMU „TOMORROWLAND”  

Produkcja jest dziełem dwukrotnego laureata Oscara, reżysera i scenarzysty Brada 
Birda. Pełna rozmachu i pasjonujących przygód opowieść o niezwykłej misji, w którą wyruszają 
zgorzkniały mężczyzna w średnim wieku i rezolutna nastolatka. Bohater filmu, Frank Walker 
(George Clooney), w dzieciństwie uznany za geniusza, w dorosłości staje się pesymistą nie 
wierzącym w lepszą przyszłość. Casey Newton (Britt Robertson) jest inteligentną i pełną 
optymizmu nastolatką, która próbuje zrozumieć dziwne zdarzenia, jakie ostatnio jej się 
przytrafiły. Oboje łączy pragnienie odkrycia owianego tajemnicą miejsca, znanego jako Kraina 
Jutra – zagubionego w czasie i przestrzeni miejsca. Jeśli uda im się tam dotrzeć, świat może już 
nigdy nie być taki sam.  

W naszej pracy z młodzieżą film jest zawsze pretekstem do dyskusji. Zaczynamy 
od testu dotyczącego treści. Wypełniając go, dziewczęta mają czas, aby samodzielnie 
zastanowić się nad niektórymi wątkami z filmu. Kolejnym krokiem jest rozmowa; tym razem 
o marzeniach, wizji przyszłości i wreszcie odniesieniu tych dwóch rzeczy do naszej grupy 
i codzienności. 

Jednym z przesłań tego filmu było to, jak ważni są w rozwoju świata optymiści 
i marzyciele, wizjonerzy. To może być naukowiec czy artysta, a może nauczyciel czy pani 
sadząca drzewa. To ludzie,  którzy nie boją się marzyć, szukają odpowiedzi i nie poddają się 
dostaną przepustkę do współtworzenia krainy jutra. A czym są marzenia dla dziewcząt z Grupy 
Wokalnej? 

„Marzenia dają mi pozytywny obraz własnej przyszłości. Uświadamiają mi, że może 
być tylko lepiej, jeśli się postaram.” 

„Marzenia pozwalają nam do czegoś dążyć. Napędzają do działania.” 

„Marzenia to takie cele bez daty wykonania.” 

„Marzenia są po to, by dążyć do nich i samo to dążenie sprawia, że nasze życie ma 
większą wartość.” 

Niestety z niektórych wypowiedzi dziewcząt wynikało, że marzenia są dla nich czymś 
niemożliwym do spełnienia. Boją się je doprecyzować, przekłuć w cel, aby nie przeżywać 
porażki, jeśli coś się nie powiedzie. Nie wystarczy powiedzieć: „marzę, aby być szczęśliwą”. 
Trzeba określić, co ocenię jako moje osobiste szczęście. Podobnie jest, jeśli chcemy lepszego 
jutra dla Grupy Wokalnej. O tym też musimy zamarzyć, odważyć się go zapragnąć, aby 
następnie zawalczyć o nie. 

Na pytanie, co odróżnia człowieka od androida odpowiadały stereotypowo. Jednak 
w filmie pokazane było, że czasem android może być bardziej „ludzki” od człowieka. 
Dziewczęta nie dostrzegły tej sugestii.  

Kolejnym istotnym wątkiem było to, że czasami stykamy się w życiu z ludźmi lub 
sytuacjami, które odbierają nam chęć do działania, napawają pesymizmem. W Krainie Jutra 
był nadajnik, który sprawiał, że ludzkość godziła się z nadchodzącym końcem świata. 
Zadałyśmy dziewczętom pytanie, czy dostrzegają coś takiego w swoim życiu? Oto odpowiedzi: 
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 „Rzeczywistość jest pełna złych przesłanek na temat przyszłości, ale mimo tego 
trzeba znaleźć własną drogę do szczęścia. Choć nie zawsze to jest łatwe…” 
 „Jeśli człowiek ma chociaż trochę nadziei w sobie, to ma więcej motywacji 
do działania.” 

Dyskusja na temat możliwości wprowadzania zmian w naszej rzeczywistości przeniosła 
się w realia szkolne, bo to jest świat, w którym teraz nasze chórzystki żyją. Dużo w nim 
ograniczeń i niesprawiedliwości... Zachęcamy je, by nie były bierne, by się na pewne rzeczy nie 
zgadzały. Dochodziły swoich praw, ale bez awantur. Przekonujemy je, że warto mówić, czego 
się oczekuje, bo czasami już to wystarcza, aby poprawić sytuację. Wiemy też, że czasami to 
wcale nie wystarcza, ale wtedy warto pomyśleć, kogo poprosić o pomoc, o radę czy wsparcie. 

 

3. WARSZTATY „CIAŁO I GŁOS” 

 Dziewczęta uczestniczyły także 
w warsztatach „Ciało i głos” prowadzonych 
przez Renatę Król – instruktorkę jogi 
i pilatesu, która w autorski sposób łączy 
pracę z ciałem i głosem. W śpiewaniu 
bardzo ważny jest oddech, dlatego podczas 
zajęć skupiałyśmy się na przygotowaniu 
naszego ciała do tego, aby mogło 
swobodnie oddychać, klatka piersiowa była 
otwarta, a głos wolny. Renata Król zajęcia 
przygotowała specjalnie dla Grupy 
Wokalnej. Były to ćwiczenia gimnastyczne 
z elementami jogi i pilatesu nastawiona na 
fonację, oddech, relaks (głównie 
rozluźnienie mięśni i napięć w ciele, 
rozciągnięcie). To wszystko miało służyć 
przygotowaniu ciała do śpiewania. 

 

4. ROZMOWA O WIZJI GRUPY WOKALNEJ 

W tym roku stawiamy mocniej na rozwój wokalny, głównie na emisję. Będziemy 
przypominać, że to najważniejszy cel do zrealizowania, aby grupa mogła się rozwijać. Mamy 
zgrany zespół i piękne barwy głosu w składzie, ale brakuje nam jego siły, by móc być ciekawą 
propozycją dla publiczności. Dziewczęta zgodziły się z tą oceną i zobowiązały do pracy w tym 
zakresie. 

Rozmawiałyśmy o tym, że śpiew to przedłużenie mowy (wyjaśniałyśmy to 
sformułowanie) oraz że wymaga pracy z całym ciałem. Przypomniałyśmy, jakie są cele 
i znaczenie rozśpiewek.  
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Drugim poruszanym zagadnieniem był repertuar. Grupa Wokalna tworzy się 
na naszych oczach i każda z dziewczyn (ale i z prowadzących) jest inna. Jednak właśnie w tej 
różnorodności chcemy znaleźć siłę zespołu! Próbować będziemy nadal różnego repertuaru, 
ale w tym roku ciężar decyzji będzie po stronie prowadzących, ponieważ zeszłoroczna 
demokratyczna koncepcja nie sprawdziła się. Oczywiście dopuszczamy zgłaszanie pomysłów 
i komentowanie naszych, ale oczekujemy zaufania do naszych metod pracy i zaangażowania 
w proponowany repertuar. Jeśli jakaś piosenka będzie bardzo sprzeczna z gustem większości 
lub nie będzie wychodziła, to nie wejdzie do stałego repertuaru, ale potraktujemy ją jako 
ćwiczenie. Na razie skupiamy się na piosenkach z filmów Walta Disneya i szykujemy Bajkowy 
Koncert II. Grupa podeszła do tego pomysłu bardzo entuzjastycznie. 

Długo rozmawiałyśmy na temat publiczności, do jakiej kierujemy nasze działania. 
Większość uczestniczek nie chce śpiewać ani przed rówieśnikami, ani przed rodziną. Nie są 
wystarczająco pewne swoich umiejętności, odczuwają wstyd i skrępowanie. Wobec takich 
deklaracji stwierdzamy, że korzystne będzie dla dziewcząt wystąpienie przed dziecięcą 
publicznością.  

 

5. GRA W GIGA PIŁKARZYKI  

Gra różni się od tradycyjnych 
piłkarzyków, ponieważ graczami są żywi ludzie. 
Celem zabawy była integracja, działanie 
zespołowe oraz ruch na powietrzu, a przy okazji 
świetna zabawa. 

 

PODSUMOWANIE 

Z wyjazdu dziewczęta wróciły z nową 
energią, ogromnym entuzjazmem 
i zaangażowaniem. Wyraźnie się zintegrowały. 
Stały się radośniejsze i podchodzą 
do   proponowanych zajęć z większym 
zaufaniem. Bardziej aktywnie uczestniczą 
w życiu grupy, podają propozycje repertuarowa, zgłaszają się do solówek. Postawa większości 
z nich wyraźnie się poprawiła, co w przyszłości powinno wpłynąć na wzrost umiejętności 
wokalnych. Zatem cele zostały zrealizowane, a rezultaty mamy nadzieję obserwować już 
w nadchodzących miesiącach. 

 

W warsztatach uczestniczyło 20 dziewcząt.  
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KONCERT BAJKOWY II – PRZYGOTOWANIE REPERTUARU 

 Grupa Wokalna rozpoczęła przygotowania do koncertu dla dzieci w wieku 6-12 lat i ich 
rodzin. Podstawą scenariusza będą wartości ważne dla nastolatek m.in. przyjaźń, współpraca, 
marzenia czy wiara w swoje możliwości. Odkrywać je będziemy poprzez piosenki z filmów 
Walta Disney’a, które tym razem usłyszymy w autorskich opracowaniach wielogłosowych 
i wzbogacone narracją o ukrytych w nich wartościach, co zwiększy walor artystyczny 
i edukacyjny koncertu. Dodatkową atrakcją będą kostiumy bajkowych postaci,  w których 
wystąpią młode artystki. 

W repertuarze pojawią się piosenki ze znanych filmów Disney’a, m.in.: 

• Ani słowa (Herkules) 
• Obcy jak ja (Tarzan) 
• Pół kroku stąd (Vaiana) 
• Ty druha we mnie masz (Toy Story) 
• Mój dawny skarb (Zaplątani) 
• Kolorowy wiatr (Pocahontas) 
• Chcę uwierzyć snom (Kraina lodu II) 

Z powodu braku prawdziwych prób koncert będzie mógł odbyć się dopiero w 2021 
roku, pod warunkiem, że nie zostanie ograniczona możliwość stacjonarnego prowadzenia 
zajęć. 

 

 

 

KALENDARIUM 2020 

14.02.2020 Koncert Grupy Wokalnej oraz reprezentacji MILLE VOCI 
w Ośrodku Opiekuńczym na Tarchominie. 

10.06.2020 Premiera teledysku „Love” w wykonaniu Grupy 
Wokalnej i jej absolwentek. 

26-27.09.2020 Warsztaty weekendowe Grupy Wokalnej w Popowie pt. 
„Ciało i ruch”. 

24.12.2020 Premiera wideoklipu  „Gloria” (Angeli delle campagne - 
Les anges de nos campagnes) w wykonaniu Grupy 
Wokalnej i Chóru MILLE VOCI.  
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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.  

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).  

Tym razem Chór Przygotowawczy uczestniczył tylko w 1 koncercie. 22.01.2020 odbył 
się koncert świąteczny dla rodziców w  Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 „Jordanek”.  

Pozostałe działania ograniczyły restrykcje urzędnicze powodowane „pandemią”. Część 
zajęć odbywała się on-line.   

W Chórze 
przygotowawczym 

w   II semestrze roku 
szkolnego 2019/2020 
uczestniczyło 8 dzieci, 
z których jedno 
zrezygnowało z obaw 
przed „pandemią”.  

W roku szkolnym 
2020/2021 do grupy 
przyjętych zostało 
7  dzieci w wieku 4-7 
lat. 
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III. INNE DZIAŁANIA  

1. LETNIE WARSZTATY MILLE VOCI (24-28.06.2020) 

Celem Letnich Warsztatów Artystycznych było stworzenie dzieciom należącym 
do Chóru MILLE VOCI możliwości rozwoju artystycznego poprzez udział w specjalistycznych 
warsztatach. Każdy z uczestników miał możliwość wyboru jednego z trzech rodzajów 
warsztatów. 

 

WARSZTATY WOKALNE  

Podczas zajęć wokalnych dzieci 
rozwijały umiejętności związane 
z emisją głosu. Warsztaty rozpoczynały 

się od ćwiczeń mówionych i dykcyjnych, aby 
w bezpieczny sposób rozgrzać głos, który w okresie 
„pandemii” był mało używany. Ponadto 
organizowane były zabawy ruchowo-głosowe oraz 
gry kształtujące poczucie rytmu, aby zwiększyć ich 
ekspresję i aktywność fizyczną na scenie. 
Przypomniany został także repertuar chóru. 
Ponadto dzieci uczyły się pracy w studio 
nagraniowym. 
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WARSZTATY PLASTYCZNE  

 

Poprzez dobór tematów prac i technik 
rozwijaliśmy wyobraźnię. Puszczając wodze 
fantazji i tworząc rzeczy bez utartych 
schematów świetnie się bawiliśmy 
indywidualnie i wspólnie. Było dużo mieszana 
farb, klejenia, wycinania i brudzenia. 

Powstały ilustracje do piosenki „Psia moda”, 
a nawet ogromny, tekturowy jamnik. 

Stworzyliśmy wiele ciekawych prac oraz 
wspólny „Wakacyjny pejzaż” o wymiarach 
3x1,5 m. 

Elementy bodypainting były inwencją własną 
uczestników warsztatów.  

 

 

WARSZTATY TEATRALNE 

Zajęcia teatralne służyły odkrywaniu przed 
dziećmi świata teatru. Poznawaliśmy kulisy 
pracy i techniki teatralnej, tworzyliśmy własne 
sceny świetlne. Ponadto celem zajęć było 
budowanie świadomości ciała, ośmielanie 
dzieci w występach scenicznych.  
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2. STRONA INTERNETOWA „ARTYSTYCZNE POSZUKIWANIA”  

Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży jest dla nas sprawą niezwykle istotną. „Pandemia” 
uniemożliwiła działania stacjonarne, dlatego postanowiłyśmy dzielić się naszymi pomysłami, 
metodami, przykładowymi ćwiczeniami w inny sposób. W kwietniu 2020 r. powstała strona, 
na której przedstawiamy nasze autorskie, twórcze zadania dla dzieci, często związane 
z piosenkami MILLE VOCI: www.fundacja-szeptem.org.pl/edukacja/ 

Poszukiwania artystyczne można prowadzić w różnych dziedzinach sztuki. Zadania, które 
najbardziej podobały się naszym chórzystom uporządkowane zostały w zakładkach 
tematycznych: 

• Lubię śpiewać 
• Lubię malować 
• Lubię teatr 
• Lubię słowa 
• Lubię wiedzieć 

 

3. „PIOSENKA PRZEDSZKOLAKÓW”  

 

„Piosenka przedszkolaków” towarzyszyła 
premierze książki Rafała Witka pt. „Przedszkole 
imienia Barbary Wiewiórki” wydanej przez 
Wydawnictwo BAJKA (data premiery: 7.10.2020).  

Zarówno książka jak i piosenka  podkreślają 
wagę takich wartości jak przyjaźń, wzajemny 
szacunek, współpraca czy zrozumienie dla potrzeb 
innych. Poszczególne rozdziały, napisane prostym 
językiem, skupiają się na wybranych zagadnieniach 
z programów wychowania przedszkolnego dla 
cztero- i pięciolatków. Książka stanowi więc 
wartościowe źródło tekstów dla rodziców 
i nauczycieli przedszkola. Książka wpisana na Listę 
Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej. 

W ostatnim rozdziale czeka niespodzianka: 
„Piosenka przedszkolaków” z nutami. Piosenki 
w wykonaniu Chóru MILLE VOCI można posłuchać 
na stronie Wydawnictwa BAJKA. 

https://bajkizbajki.pl/nagrania/przedszkole-
imienia-barbary-wiewiorki  

http://www.fundacja-szeptem.org.pl/edukacja/
https://bajkizbajki.pl/nagrania/przedszkole-imienia-barbary-wiewiorki
https://bajkizbajki.pl/nagrania/przedszkole-imienia-barbary-wiewiorki
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4. GALASSIA DEI CORI DELL’ANTONIANO  

 

W grudniu 2020 r. Chór MILLE VOCI dołączył do Galassia dei Cori dell’Antoniano – włoskiej 
organizacji zrzeszającej obecnie ponad 70 chórów dziecięcych, z Włoch i kilku innych krajów. 

Organizacja powstała z inspiracji wartościami, działalnością i sposobami pracy Mariele 
Ventre, założycielki słynnego Piccolo Coro dell’Antoniano.  Oprócz propagowania edukacji 
muzycznej, Galassia włącza również dzieci w działalność charytatywną. Uwrażliwianie młodych 
ludzi nie tylko na sztukę, lecz przede wszystkim na drugiego człowieka – to najważniejsze 
wartości wyznawane przez zrzeszone chóry.  

Wspólne projekty to dla dzieci okazja do poznania rówieśników o podobnych 
zainteresowaniach, ich języka czy zwyczajów, do nawiązywania nowych znajomości, uczenia 
się od siebie, ale też lekcja tolerancji, szacunku, cierpliwości i otwartości. 

 

5. OBECNOŚĆ W MEDIACH I INTERNECIE 

 

Podstawowe informacje o fundacji i Chórze MILLE VOCI można znaleźć na stronie 
fundacji: http://fundacja-szeptem.org.pl/. 

Informacje o działaniach Fundacji propagowane są także za pośrednictwem 
Facebooka: www.facebook.com/ChorMilleVoci/ oraz www.facebook.com/FundacjaSzeptem/ 

Stronę Chóru „lubi” oraz „obserwuje” ponad 600 osób. Najpopularniejsze posty osiągają 
zasięg rzędu nawet 800-1000.  

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 2020 kanał miał 89 tys. wyświetleń 
filmów, co oznacza spadek o 14% względem poprzedniego roku. Ilość subskrypcji wzrosła 
o 113  (obecnie kanał subskrybuje 711 osób). Także nasze najnowsze klipy cieszą się ogromną 
popularnością. 

 

Chór jest intensywnie promowany także na Facebooku. Stronę „lubi” oraz „obserwuje” 
ponad 650 osób. Najpopularniejsze posty osiągają zasięg rzędu 1000-1500 odbiorców. 

 

7.11.2020 r. przedstawicielki fundacji gościły w Radiu dla Ciebie. Z Małgorzatą Berwid  
rozmawiały o tym, jak chór radzi sobie w czasie „pandemii”, jak świętować jubileusz zespołu 
bez uroczystego koncertu oraz o pracach nad nową płytą. Miała wówczas na antenie miejsce 
premiera piosenek „Psia moda” i „Co nam wypada 11-ego listopada?”. 

 

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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6. DOSKONALENIE ZAWODOWE I SZKOLENIA  

 

KAROLINA OLCZEDAJEWSKA-WITEK  

Uczestniczyła w wielu webinariach: 

16.06.2020 – „Rytmika dla nauczycieli” organizowane przez „Nutki Dla Smyka”. 

7.09.2020 – spotkanie z Michałem Czerneckim (aktorem filmowym i teatralnym) 
organizowane przez „Chcę zostać”. Tematy spotkania: jak zbudować postać, jak pokonać 
tremę, jak poprawić emisję głosu i dykcję, jak przygotować się do monologu. 

13-15.11.2020 –  „Praca z Chórem Dziecięcym” – konferencja. 

18.11.2020 – spotkanie z Łukaszem Rostkowskim (producent muzyczny, kompozytor, raper, 
reżyser teledysków) organizowane przez „Chcę zostać” . Tematy spotkania: Jak w dobie covid 
zarabiać na muzyce, dzielenie się doświadczeniem i odpowiadanie na pytania uczestników. 

23.11.2020 – „Muzyczne Święta – zabawy muzyczne i piosenki o tematyce 
bożonarodzeniowej” (1,5 h) organizowane przez „Nutki Dla Smyka”. 

27.11.2020 – Spotkanie z Arturem Chamskim (aktorem, wokalistą) organizowane przez „Chcę 
zostać”. Tematy spotkania: przygotowanie do występu, praca z ciałem i głosem, pewność 
siebie przed wyjściem na scenę, egzaminy do szkoły teatralnej. 

4.12.2020 –  „Wychowanie przez sztukę” (6 h) organizowane przez WCIES. 

 

ZOFIA KRYSTMAN 

Jako wokalistka zespołu VOCALOVE działającego pod kierunkiem Piotra Hajduka 
uczestniczyła w regularnych warsztatach wokalnych (3h tygodniowo), a także: 

29.02.2020 – koncercie zespołu w Teatrze im. Stefana Jaracza w Otwocku. 

20-26.07.2020 – tygodniowych warsztatach „Bocheniec 2020” prowadzonych przez: Piotr 
Hajduk (wokal), Georgij Puchalski (praca z ciałem, taniec). 

W okresie od września do grudnia 2020 uczestniczyła w nagraniach studyjnych oraz 
wideo  utworów – w roku 2020 odbyły się 3 premiery wirtualnego VOCALOVE:  

30.09.2020 – „Piosenka jest dobra na wszystko” z repertuaru Kabaretu Starszych Panów. 

https://www.youtube.com/watch?v=xzW-2WUdvUc&ab_channel=Vocalove-
zesp%C3%B3%C5%82wokalny  

6.10.2020 – „Nim wstanie dzień”, piosenka z filmu "Prawo i Pięść". 

https://www.youtube.com/watch?v=BNWJ9Ee2niM&ab_channel=Vocalove-
zesp%C3%B3%C5%82wokalny 

14.10.2020 – „Stepy Akermańskie” – klasyka poezji w wykonaniu Vocalove i Michała Rudasia. 
Tekst: Adam Mickiewicz, muzyka i aranżacja Piotr Hajduk. 

https://www.youtube.com/watch?v=YgnsGLiqz3c&ab_channel=Vocalove-
zesp%C3%B3%C5%82wokalny  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xzW-2WUdvUc&ab_channel=Vocalove-zesp%C3%B3%C5%82wokalny
https://www.youtube.com/watch?v=xzW-2WUdvUc&ab_channel=Vocalove-zesp%C3%B3%C5%82wokalny
https://www.youtube.com/watch?v=BNWJ9Ee2niM&ab_channel=Vocalove-zesp%C3%B3%C5%82wokalny
https://www.youtube.com/watch?v=BNWJ9Ee2niM&ab_channel=Vocalove-zesp%C3%B3%C5%82wokalny
https://www.youtube.com/watch?v=YgnsGLiqz3c&ab_channel=Vocalove-zesp%C3%B3%C5%82wokalny
https://www.youtube.com/watch?v=YgnsGLiqz3c&ab_channel=Vocalove-zesp%C3%B3%C5%82wokalny
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KSENIA ZAWANOWSKA 

13-15.11.2020  – uczestniczyła w konferencji „Praca z Chórem Dziecięcym”.

Jako wokalistka uczestniczyła:

• w nagraniu utworu „Anioł pasterzom mówił” w ramach projektu Chórtowni: 160-
osobowy wirtualny chór nagrał tę najstarszą polską kolędę we współczesnej aranżacji
Małgorzaty Kalinowskiej-Przybylskiej na 4 głosy i zespół instrumentalny.

• w nagraniu utworu „Happy Xmas (War is over)” z Chórem Kameleon w trybie chóru
wirtualnego.

• w warsztatach emisji głosu prowadzonych cyklicznie przez Tatianę Trojanowską (w
ramach pracy z chórem Kameleon).

Jako instrumentalistka uczestniczyła w koncercie Orkiestry Kameralnej Staromiejskiego  Domu 
Kultury (29.02.2020). 

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.  

Książka oraz scenariusz koncertu MILLE VOCI z udziałem Wilka Teodora (w tej roli 
Bartosz Mazur) zrodziła kolejny pomysł – nagranie słuchowiska. Pracę rozpoczęły się w 2020, 
a premiera planowana jest na jesień 2021. 

Trwają również prace nad płytą Chóru MILLE VOCI. Zawierać będzie piosenki autorskie: 
teksty Rafała Witka i muzyka Karoliny Olczedajewskiej. „Pandemia” była przyczyną wydłużenia 
prac nad drugą płytą Chóru. Nie było możliwe przygotowanie dzieci do nagrań studyjnych 
w zaplanowanym pierwotnie czasie. Sesje nagraniowe odbywały się już w czasie ferii 
zimowych i letnich 2020, a konieczne jest jeszcze kilka sesji w 2021.  Premiera płyty została 
przełożona na jesień 2021. 

Wydawnictwa fundacji dostępne są w zakładce na stronie: 

https://www.fundacja-szeptem.org.pl/oferta/  

https://www.fundacja-szeptem.org.pl/oferta/


............................................... REGON: 142747370
(nazwa jednostki) na dzień (numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA
1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku
A Aktywa trwałe -                         -                         A Fundusze własne 5 862,84                5 973,07                

I Wartości niematerialne i prawne -                          -                          I Fundusz statutowy -                          -                          

II Rzeczowe aktywa trwałe -                          -                          II Fundusz z aktualizacji wyceny -                          -                          

III Należności długoterminowe -                          -                          III Wynik finansowy netto za rok obrotowy 5 862,84                5 973,07                

IV Inwestycje długoterminowe -                          -                          1 Zysk (strata) z lat ubiegłych 15 645,15              5 862,84                

V Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe -                          -                          2 Nadwyżka kosztów nad przychodami 

(wielkość ujemna) 9 782,31 -               110,23                   

B Aktywa obrotowe 5 862,84                5 973,07                B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania -                          -                          

I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 360,00                   100,00                   I Zobowiązania długoterminowe z tytułu 
kredytów i pożyczek -                          -                          

II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze 
specjalne -                          -                          

1 Kredyty i pożyczki -                          -                          
2 Inne zobowiązania -                          -                          
3 Fundusze specjalne -                          -                          

III Inwestycje krótkoterminowe 5 489,12                5 873,07                III Rezerwy na zobowiązania -                          -                          
1 Środki pieniężne 5 489,12                5 873,07                IV Rozliczenia międzyokresowe -                          -                          
2 inne inwestycje krótkorerminowe -                          -                          1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

C Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe -                          -                          2 Inne rozliczenia międzyokresowe

Suma bilansowa 5 862,84                5 973,07                Suma bilansowa 5 862,84                5 973,07                

.....................................
Data sporządzenia: 30.03.2021 Podpisy

BILANS

Stan na Stan na 

II Należności krótkoterminowe 13,72                     -                          

31.12.2020



LeftHand-System (http://www.lefthand.com.pl)

Fundacja Poszukiwań Artystycznych Szeptem Bełdan 8/11, 
02-695 Warszawa
NIP: 5213590850

Rachunek zysków i strat: 2020-RZiS

Rok obrotowy 03-2020 [Od:2020-01-01 Do:2020-12-31]

Stan na: 2020-12-31

Numer Nazwa pozycji Wartość za rok ubiegly Wartość za rok obecny

Przychody działalności statutowej 94697,00 52329,00

I Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 77966,00 45330,00

II Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego 16731,00 6999,00

A

III Przychody pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

Koszty działalności statutowej 98038,98 43530,11

I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 62240,44 11110,10

II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 29746,74 24000,02

B

III Koszty pozostałej działalności statutowej 6051,80 8419,99

C Zysk (strata) działalności statutowej (A-B) -3341,98 8798,89

D Przychody działalności gospodarczej 0,00 0,00

E Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F Zysk (strata) działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G Koszty ogólnego zarządu 6440,33 8784,91

H Zysk (strata) działalności operacyjnej (C+F-G) -9782,31 13,98

I Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00

J Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

K Przychody finansowe 0,00 96,25

L Koszty finansowe 0,00 0,00

M Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -9782,31 110,23

N Podatek dochodowy 0,00 0,00

O Zysk (strata) netto (M-N) -9782,31 110,23

Podpis kierownika jednostki Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

.................................................................................. ..................................................................................
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