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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: 
 

• Rozbudzanie potrzeb estetycznych poprzez zapewnienie dzieciom i młodzieży 
kontaktu ze sztuką oraz jej twórcami. 
• Rozwijanie różnych form twórczości artystycznej oraz zachowań twórczych 
dzieci i młodzieży.  
• Wzbogacenie oferty artystycznej edukacji pozaszkolnej skierowanej do dzieci 
i młodzieży. 
• Wspieranie młodych w podejmowaniu, planowaniu i realizacji inicjatyw 
artystycznych. 
• Promowanie działań kulturalnych służących aktywizacji i integracji wspólnot 
lokalnych.  
• Wyrównywanie szans w dostępnie do kultury oraz przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu. 
• Działania na rzecz propagowania idei wolontariatu, pomocy wzajemnej i 
wsparcia środowiskowego. 
 
 

DZIAŁANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH 
• organizacja:  

a) warsztatów  
b) przedstawień 
c) festiwali 
d) wystaw 
e) koncertów  

 oraz innych imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży; 
• organizacja konferencji, seminariów umożliwiających wymianę doświadczeń 
i dobrych praktyk w zakresie problematyki związanej z celami Fundacji; 
• działania wspierające organizacyjnie i finansowo rozpowszechnianie twórczości 
artystów; w tym produkcję nagrań muzycznych i audiowizualnych promujących 
utalentowanych ludzi oraz działalność wydawniczą; 
• gromadzenie dokumentacji i wymiana informacji dotyczących zdarzeń 
artystycznych, instytucji i osób związanych ze sztuką; 
• współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach 
i zadaniach.  
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2. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 
 

 
ROZWIJAMY TALENTY  

I WRAŻLIWOŚĆ ESTETYCZNĄ DZIECI.           
 

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

 

Od 8 lat prowadzimy Chór Dziecięcy MILLE VOCI, który skupia dziś ponad 
60 dzieci. Rozwijamy jego repertuar i działalność koncertową. Od 2014 r. działa także Grupa 
Wokalna złażona głównie z absolwentek chóru (14 dziewcząt), a od 2016 r. Chór 
przygotowawczy, czyli grupa dzieci młodszych od chórzystów MILLE VOCI (14 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. 

 
 
 

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

 
Chór Dziecięcy MILLE VOCI to miejsce, w którym 

dzieci rozwijają swoje umiejętności muzyczne i kompetencje 
społeczne. Chór sprzyja rozwojowi więzi między uczestnikami 
zajęć, więzi rodzinnych i w społeczności lokalnej. 
Najważniejszym atutem chóru jest unikalna oferta repertuarowa 
(polskie wersje językowe piosenek włoskiego Piccolo Coro 
dell’Antoniano i piosenki autorskie).  
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Chór Dziecięcy MILLE VOCI jest projektem poszerzającym ofertę edukacji 
muzycznej. Dzieci nie tylko rozwijają warsztat wokalny, ale również uczą się wyrażania 
emocji, zaangażowania w rozwijanie swoich zainteresowań i pasji, radzenia sobie z tremą 
i stresem. Próby odbywają się w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 „Jordanek” w dwóch 
grupach z podziałem na głosy, dwa razy w tygodniu po 45 minut.  

Po naborze do chóru przybyło 22 nowych dzieci. W tej chwili (koniec 2017 roku) chór 
liczy 60 chórzystów w wieku od 6 do 13 roku życia. Tegoroczne działania skupiały się wokół 
podniesienia poziomu wokalnego dzieci, nauczenia ich podstaw śpiewu, prawidłowego 
oddychania, higieny głosu czy podstaw emisji. Praca ta będzie priorytetowa także w kolejnym 
roku – jest to ważne z uwagi na niską średnią wieku uczestników i krótki czas bycia 
w zespole. Skuteczne były działania integrujące dzieci – chór stanowi zgraną, zdolną 
do współpracy grupę.   

Plan pracy chóru ma charakter projektowy, co oznacza, że w danym okresie 
realizujemy na warsztatach wybrany temat, a podsumowaniem pracy jest koncert. W 2017 
zrealizowaliśmy dwa projekty:  „Szczęśliwa siódemka” (I-VI 2017) oraz „Gwiazdkowe 
przeboje w Radiu Szeptem” (III-XII 2017) współfinansowany przez Urząd m.st. Warszawy. 

 
 
 

SZCZĘŚLIWA SIÓDEMKA 
 
Cele projektu: 
- uświadomienie dzieciom możliwości wpływu na własny los, znaczenia dokonywanych 
wyborów oraz faktu, że nie zawsze szczęście to przypadek; 
- poznanie symboli szczęścia 
- integracja grupy poprzez różnorodne zajęcia (dramowe, plastyczne, sportowe). 
 

Czy szczęście jest tym samym, co wygrana? Czy można na   szczęście zapracować? 
Czy szczęściem jest tylko to, co 
daje nam radość? Jakie są symbole 
szczęścia w różnych kulturach 
i dlaczego cyfra „7” jest taka 
wyjątkowa? Razem z  dziećmi 
szukaliśmy odpowiedzi na te i inne 
pytania w historiach bohaterów 
naszych piosenek.  
 

Okres przygotowań 
do koncertu finałowego poprzez  
warsztaty, naukę piosenek wraz 
z omawianiem ich treści trwał 
od stycznia do czerwca 2017. Okładka książki o szczęściu 
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Temat szczęścia został 
dokładnie omówiony podczas 
warsztatów weekendowych 
w Popowie (7-9.04.2017). Dzieci 
nie tylko poznawały symbole 
szczęścia, ale mogły podzielić się 
własnymi refleksjami o tym, co im 
jest potrzebne, aby być 
szczęśliwym. Część naszych 
rozmów została nagrana w formie 
audycji radiowych, co było 
jednocześnie wprowadzeniem w 
temat kolejnego projektu (opis 
poniżej). Inspiracją do rozmów o 
szczęściu były także zawody 
sportowe. Każda z dyscyplin 

wymagała od grup innych kompetencji i miała różny stopień przypadkowości. Podczas 
omówienia dzieci zwracały uwagę, że na wiele rzeczy mamy wpływ i dzięki wysiłkowi 
„pomagamy” swojemu szczęściu. Podczas warsztatów plastycznych dzieci tworzyły prace na 
temat: „Co to jest szczęście” oraz „Przepis na szczęście”.  Z tych prac powstała książka o 
szczęściu, która została wydrukowana jako pamiątka dla chórzystów i sympatyków chóru.  

Koncert „Szczęśliwa Siódemka” był finałem projektu o szczęściu. Odbył się 
6.06.2017 w Centrum Promocji Kultury (ul. Podskarbińska 2, Warszawa). Był to wspólny 
występ Chóru MILLE VOCI oraz jego absolwentek – Grupy Wokalnej. Zaprosiliśmy także 
do współpracy dwóch młodych muzyków: Mikołaj Urbaniak (instrumenty klawiszowe), 
Marcin Poklewski-Koziełł (perkusja), którzy akompaniowali chórowi w części utworów. 
Koncert był okazją, aby 
opowiedzieć naszym fanom, 
że chór nie tylko uczy się 
śpiewać piosenki i doskonali 
umiejętności z emisji głosu. 
Opowiedzieliśmy o całej 
pracy, jaką dzieci wykonały 
w ciągu semestru, fragment 
książki został odczytany, 
a  we  foyer można było 
zobaczyć wystawę prac 
plastycznych, które zostały 
wykorzystane do jej 
stworzenia. 

 
 
 
 
 
 
 

Weronika Grzegrzułka,  
praca plastyczna „Co to jest szczęście” 

Fot. Xenia Zawanowska 
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GWIAZDKOWE PRZEBOJE W RADIU SZEPTEM 
 
Cele projektu: 
Głównym celem projektu było przygotowanie 
i wykonanie koncertu atrakcyjnego dla dzieci i ich 
rodzin. A ponadto:  

- przybliżenie radia jako medium, które uczy 
słuchania oraz stwarza specyficzną relację między 
mówiącym a słuchaczem;  

- zorganizowanie rodzinnej rozrywki z przesłaniem - 
dla chcących zatrzymać się na chwilę w pędzie 
przedświątecznych przygotowań;  

- kształtowanie nawyku udziału w kulturze;  

- wzbogacanie doświadczeń artystycznych dzieci, 
zarówno wykonawców koncertu, jak i dzieci 
na publiczności.  

 

"Gwiazdkowe przeboje w Radiu Szeptem" był rodzinnym koncertem w wykonaniu 
Chóru dziecięcego MILLE VOCI i Grupy Wokalnej (absolwentek chóru) współtworzony 
z zespołem muzyków.  

Występ poprzedzony był warsztatami m.in. na temat słuchania, radia jako medium 
komunikacji, pracy głosem, zachowania na scenie, pracy z mikrofonem, obchodzenia świąt 
Bożego Narodzenia oraz tworzenia jingli radiowych. Chcieliśmy dać dzieciom głos nie tylko 
poprzez piosenki. Wspólnie wymyśliliśmy własne Radio SZEPTEM (nawiązując do nazwy 
organizacji). Określiliśmy charakter i cechy naszej stacji. Celem było budowanie poczucia 
sprawczości u dzieci i uczynienia z nich współtwórców. Stworzyliśmy im przestrzeń 
do wypowiedzenia własnych obserwacji, poglądów, tworzenia jingli i zmyślonych, 
zabawnych wiadomości odczytanych później "na antenie". Powstały też audycje o szczęściu, 

marzeniach, czasie spędzanym 
z rodziną, także o tym, 
co lubimy, a czego nie lubimy 
w   przygotowaniach do świąt. 
Dając uczestnikom głos 
do       wypowiadania się 
i    zgłaszania pomysłów 
na   idealne radio tworzone 
przez dzieci i dla dzieci, 
chcieliśmy zadbać też o emisję 
głosu. Ćwiczenia wokalne 
i     dykcyjne wprowadzały 
zarówno w świat radia, jak Fot. Bruno Fidrych 
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i świat chóru. Równolegle powstawały aranżacje kolejnych piosenek. 

Kiedy nagraliśmy jingle, 
wiadomości, gotowi byliśmy, aby 
zaprosić naszą publiczność 
do    posłuchania nietypowego 
koncertu, a właściwie specjalnego 
programu radiowego. Każdy 
z utworów zapowiadany był tak, 
jakby robił to dziennikarz 
muzyczny w swoim autorskim 
programie. W repertuarze 
pojawiły się piosenki o tematyce 
świąteczno-zimowej, zarówno 

radiowe przeboje, jak i mniej znane kolędy w różnych językach, czy świąteczne piosenki 
Piccolo Coro dell’Antoniano w polskim tłumaczeniu. Słuchaczy staraliśmy się zachęcić, aby 
uczynili przygotowania do  Świąt Bożego Narodzenia czasem wyjątkowym, by nie 
zapomnieli o takich przyjemnościach jak kolędowanie z bliskimi. Konferansjer 
wykorzystywał interaktywne formy, rekwizyty i strój w celu uatrakcyjnienia wydarzenia dla 
najmłodszych widzów. Rozpoczął spotkanie od zwrotu “Wchodzimy na antetę”, 
przeprowadzał rozmowy w formie wywiadu z chórzystami, także osoby z widowni mogły 
‘zadzwonić’ do studia 
z telefonu stojącego na scenie. 
Wykorzystane zostały nagrane 
wcześniej wywiady z dziećmi 
oraz jingle zmontowane 
z  dziecięcych wypowiedzi, 
okrzyków, onomatopei etc.  

Cennym dla dzieci 
doświadczeniem była też 
współpraca z muzykami 
na żywo na koncercie i podczas 
prób. Wszystkie piosenki 
wykonane zostały na   żywo 
w autorskich aranżacjach naszych muzyków: Bartosz Ługowski (gitara), Maciej Chwała 
(fortepian), Janusz Rutkowski (gitara basowa), Dawid Sómlo (instrumenty perkusyjne), 
Mikołaj Tabako (trąbka). 

Konferansjerka koncertu również nawiązywała do tematów poruszanych 
na warsztatach w treści oraz w formie (audycja radiowa). Wszystkie utwory zostały 
wykonane przy akompaniamencie muzyków na żywo w autorskich aranżacjach, w tym 
kompozycja jednej z uczestniczek najstarszej grupy. Forma koncertu jako audycji radiowej 
była nieoczywista, lecz publiczność przyjęła ją z entuzjazmem. Ten potencjał i narzędzia dają 
możliwość wykorzystania ich z inną treścią. 

Fot. Bruno Fidrych Fot. Bruno Fidrych Fot. Bruno Fidrych 

Fot. Bruno Fidrych 
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REZULTATY 

Rezultaty projektu zostały określone na podstawie badania ewaluacyjnego 
przeprowadzonego przez zewnętrzną ewaluatorkę Kamillę Gryszel. Jak wynika z raportu 
uczestnicy projektu dowiedzieli się więcej o radiu jako medium. Po zakończeniu działań 
84,13% osób stwierdziło, że lubi słuchać radia (respondenci to dzieci i młodzież w wieku 6-
12 - 57 osób i 13-16 lat - 10 osób). Podczas warsztatów dzieci dowiedziały się więcej o radiu, 
pracy radiowca, doświadczyły jej wymyślając własne radio i nagrywając audycje. Dzieci 
chętnie dzieliły się spostrzeżeniami o obchodzeniu świąt, o czym opowiedziały w jednej 
z audycji. Konferansjer zachęcał publiczność do dzielenia się przemyśleniami.  

  Koncert był atrakcyjny dla dzieci i ich rodzin według 94,59% ankietowej 
publiczności. 98,53% chórzystów/ek lubi brać udział w tego typu wydarzeniach. 87,84% osób 
na widowni zgodziło się ze stwierdzeniem, że koncert był rodzinną rozrywką z przesłaniem 
i okazją do rodzinnego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, 95,52% chórzystów/ek 
przyznało, że na widowni były osoby z ich rodzin. Frekwencja była wysoka – na sali w której 
znajduje się 200 miejsc, zabrakło wolnych krzeseł. Widownię stanowiły osoby w różnym 
wieku: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy. Koncert był okazją do zaprezentowania nowych 

aranżacji znanych i lubianych piosenek zimowych i świątecznych przy akompaniamencie 
profesjonalnych muzyków. Projekt wpłynął na wzbogacanie doświadczeń artystycznych 
dzieci. Jedna ze starszych dziewcząt zaprezentowała swój własny utwór „Co za dzień”, 
skomponowany specjalnie na ten świąteczny koncert. 

  Nieoczekiwanym rezultatem projektu okazał się fakt, że nasze wymyślone Radio 
Szeptem, mające służyć tylko celom edukacyjnym i zabawie, stało się rzeczywistością. Przez 
tydzień działało jako radio internetowe i dotarło do nie znających nas słuchaczy z różnych 
zakątków świata. Prowadzili je wolontariusze - Jakub Lachowicz i Hanna Pudło.  

Fot. Bruno Fidrych Fot. Bruno Fidrych 

Fot. Bruno Fidrych 
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KALENDARIUM CHÓRU MILLE VOCI 
 Oprócz działań projektowych Chór jest zapraszany na różne wydarzenia. W tym roku 
odbyło się łącznie 9 koncertów. W ramach projektów odbywały się warsztaty, a dodatkowo 
spotkania z ciekawymi osobami i wycieczki. 

 
15.01.2017 Koncert podczas XXV finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

w Centrum Handlowym Promenada, repertuar świąteczny i dziecięcy. 

29.01.2017 Koncert podczas Warszawskiego Kolędowania, na Placu Zamkowym, 
jako suport dla zespołu Brathanki, repertuar świąteczny. 

1.04.2017 Koncert „Talent to nie żart” przygotowany przez Grupę Wokalną dla 
chórzystów z MILLE VOCI połączony z prezentacjami talentów 
młodszych koleżanek, Teatr SOHO. 

7-9.04.2017 Weekendowe warsztaty Chóru MILLE VOCI w Popowie. 

10.04.2017 
oraz 24.06.2017 

Udział grupy chórzystek w spektaklu „Stryszek” w reż. Bartosza 
Mazura przygotowanego z grupą dzieci z Ogniska Teatralnego Teatru 
Ochoty. Zaśpiewały tam piosenkę „Piwnica” skomponowaną prze 
Mikołaja Tabako na potrzeby tego spektaklu. Został pokazany 
dwukrotnie na scenie Teatru Ochoty. 

12.05.2017 Spotkanie autorskie z pisarzem dziecięcym Andrzejem Markiem 
Grabowskim, znanym jako Profesor Ciekawski z programu Tik-Tak, 
współtwórcą wielu programów telewizyjnych dla dzieci oraz tekstów 
piosenek dla zespołu „Fasolki”. Spotkanie dla młodszych chórzystów 
MILLE VOCI i Chóru Przygotowawczego. 

3.06.2017 Koncert na pikniku z okazji Dnia dziecka, zorganizowany przez Urząd 
dzielnicy Praga-Południe, Kamionkowskie Błonia Elekcyjne. 

6.06.2017 Koncert finałowy projektu „Szczęśliwa Siódemka”. 

19.06.2017 Koncert z okazji zakończenia roku w Teatrze Studio. 
9.09.2017 Warsztaty radiowe prowadzone przez młodego radiowca Jakuba 

Lachowicza i wokalne z wolontariuszką Hanną Pudło – uczennicą 
szkoły muzycznej w klasie fortepianu.  

7.10.2017 Koncert Chóru Mille Voci na pikniku "Żyj zdrowo i kolorowo" 
w Szkole Podstawowej nr 215 w Warszawie. 

12.10.2017 Koncert Chóru Mille Voci podczas jubileuszu pracy twórczej pisarza 
dziecięcego Rafała Witka połączonego z premierą książki „Tresura 
pióra” w Bibliotece Multimedialnej przy ul. Tynieckiej 40A. 

14.10.2017 Spektakl w Teatrze Soho „Dolina Muminków w listopadzie”; wspólne 
obejrzenie spektaklu i spotkanie z aktorami. 

17.12.2017 Koncert na zakończenie projektu „Gwiazdkowe przeboje w Radiu 
Szeptem”, Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2. 

20.12.2017 Koncert świąteczny dla rodziców, zakończenie semestru, Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej nr 2, ul. Nobla 18/26. 
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GRUPA WOKALNA 
 
Czas realizacji: wrzesień 2014 – grudzień 2017 
Koordynacja: Ksenia Zawanowska 
Współpraca merytoryczna: Zofia Krystman i Karolina Olczedajewska-Witek 
Partnerzy: Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 „Jordanek” 
 
Grupa wokalna powstała we wrześniu 2014 r. Utworzyły ją najstarsze dziewczęta 

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

Grupa uczestniczyła w koncertach Chóru MILLE VOCI „Szczęśliwa siódemka” 
i „Gwiazdkowe przeboje…” realizując przy tym własny program warsztatowy dostosowany 
do wieku uczestniczek. Ponadto przygotowała samodzielny koncert „Talent to nie żart”. 

 

„TALENT TO NIE ŻART” – KONCERT GOSPELOWY I POKAZ 
TELENTÓW 
 

Projekt „Talent to nie żart” (1.04.2017, 
Teatr Soho, ul. Mińska 25) był festiwalem 
talentów mającym swą nazwą nawiązywać nie 
tylko do daty (Prima Aprilis), ale przede 
wszystkim do tego, by o swoich talentach myśleć 
z troską i nie bać się nad nimi pracować.  

Chórzystów MILLE VOCI zaprosiliśmy 
do  zgłaszania swoich talentów: tanecznych, 
plastycznych, kulinarnych, a przede wszystkim 
instrumentalistów! Dzieci uczące się grać 
minimum drugi rok na jakimś instrumencie 
mogły na tym koncercie zaprezentować dowolny 
utwór i podzielić się z nami swoją pasją, o której 
być może inne dzieci nie wiedzą. Program okazał 
się bardzo różnorodny: występy instrumentalne 
i wokalne, solo i w duetach, utwory klasyczne 
i piosenki własnego autorstwa, pokazy taneczne, 
wystawa plastyczna i twórczość literacka. 

Organizatorem i gospodarzem 
wydarzenia była Grupa Wokalna. Dziewczęta 
przygotowywały plakat, stoiska warsztatowe, 

Projekt plakatu: Magdalena Witosińska – 
uczestniczka Grupy Wokalnej 
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wystawę plastyczną, konferansjerkę, poczęstunek. Ponadto zaprezentowały swój najnowszy 
repertuar (podsumowanie projektu z muzyką Gospel). 

Wybrane utwory były wymagające od strony muzycznej. Uczestniczki rozwinęły 
słuch harmoniczny i dobrze poradziły sobie z tego rodzaju utworami. Trudnością było jednak 
zachowanie na scenie i trema. Próbowałyśmy uczyć się śpiewania z podobną radością 
i energią co chóry gospel na warsztatach z Dorotą Easwara Dhas - nauczycielką muzyki 
i dyrygentką chórów szkolnych, wokalistką zespołu Sienna Singers. Wybrane utwory (Keep 
your lamps, I’m gonna sing, Oh, happy day) dziewczęta wykonały podczas koncertu “Talent 
to nie żart”. 

 

WARSZTATY WEEKENDOWE 
26-28.05.2017 

 

W programie wycieczki była przede wszystkim integracja dziewczyn, jako podstawa 
do dalszego rozwoju wokalnego zarówno grupy, jak i poszczególnych uczestniczek. 
Dążyłyśmy do wzmocnienia poczucia własnej wartości i wzajemnego zaufania między 
uczestniczkami, stworzenia atmosfery 
pracy twórczej, czyli nie oceniania, 
otwartości i szczerości, ale i odwagi 
ryzykowania. Są to aspekty niezwykle 
ważne i trudne dla młodzieży.  

W treści warsztatów pojawiły się 
treści dotyczące szczęścia, 
odpowiedzialności, wpływu na własne 
życie itp. ze względu na temat koncertu 
kończącego semestr „Szczęśliwa 
Siódemka”. Próbowałyśmy stworzyć 
definicję szczęścia – jak najpełniejszą. 
Poprzez warsztaty odkrywałyśmy składowe tej definicji. Punktem wyjścia były wypowiedzi 
dziewcząt podczas „gry o szczęściu” (8.03.2017). Obejrzałyśmy film „Jak zostać królem” 
(„The king’s speach”), który zainspirował nas do ciekawych i długich dyskusji o pracy nad 
sobą, dążeniu do celu, przełamywaniu swoich ograniczeń/traum/obaw, poczuciu własnej 
wartości i tremie.  

Wyjazd był także czasem ćwiczenia repertuaru na koncert, nietypowych ćwiczeń 
wokalnych, bo na łące i w lesie oraz szansą na przełamanie tremy podczas występów 
na karaoke. Było ono inne niż zwykle, bo dziewczęta musiały się do niego przygotować: 
wybrać piosenkę, znaleźć podkład, zinterpretować tekst, nauczyć na pamięć i przebrać się 
za wybraną postać. Większość podjęła wyzwanie, mimo że wymagało to przełamania wielu 
barier. 

Fot. Xenia Zawanowska 
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Walorem integracyjnym 
było także wspólne 
przygotowywanie posiłków 
i sprzątanie. Dziewczęta brały 
udział zarówno w planowaniu 
menu i zakupów, jak i pracach 
kuchennych. Tylko jeden 
z  posiłków, sobotnią kolację, 
przygotowali wychowawcy. 
Była to uroczysta kolacja, 
na którą każda z nas miała się 
elegancko ubrać, przestrzegać 
zasad savoire vivre, korzystać 
z pełnego zestawu sztućców. 
Napoje nie były podawane 
w kartonach, a przelane do karafek, płonęły świece. Każda z uczestniczek mogła poczuć się 
dziewczęca, piękna i dowartościowana. Było to dla nich doświadczenie ważne i niecodzienne. 
Kolacja spełniła założony cel. 

Na warsztatach nie zabrakło zajęć na świeżym powietrzu: gry zespołowe, siatkówka, 
eksperymenty z siłą i skalą głosu, spacery etc. 

 
 

SZCZĘŚLIWA SIÓDEMKA  
 

Projekt „Szczęśliwa siódemka” w odniesieniu do Grupy Wokalnej miał te same cele 
co wobec Chóru MILLE VOCI, choć realizowany był innymi metodami dopasowanymi 
do wieku uczestniczek. Warsztaty na temat szczęścia zrealizowane zostały podczas 
weekendowych warsztatów i opisane są w rozdziale powyżej.  

Muzyczny aspekt 
przygotowań realizowany 
był podczas prób. 
Dziewczęta przygotowały 
kilka piosenek: „Happy”, 
„Absolutely everybody”, 
„Fajny dzień”.  

Do współpracy 
zaprosiliśmy dwóch 
młodych muzyków, 
niemalże rówieśników 
dziewcząt, co bardzo Fot. Iwona Kalinowska 
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pozytywnie wpłynęło na postawę i motywację obu stron. Mikołaj Urbaniak (instrumenty 
klawiszowe) i Marcin Poklewski-Koziełł (perkusja) uczestniczyli wielokrotnie w próbach, 
wspólnie pracowaliśmy nad aranżacjami i wykonaniem.  

Grupa Wokalna została uwzględniona także w książeczce o szczęściu. Zamieszczone 
zostały wypowiedzi dziewcząt o tym, czym jest dla nich szczęście. Oto jedna z nich, która 
przeczytana została publiczności podczas koncertu: 

Uważam, że jestem szczęśliwa w życiu. Mam super przyjaciółki, 
kochającą rodzinę. Na co dzień rozwijam swoje pasje i zainteresowania. 
Wiem, że wiele osób nie ma możliwości robić tego, co kocha, nie ma 
bliskich osób, którym mogłaby się zwierzać. Dlatego doceniam to, co mam. 
Staram się nie narzekać, ponieważ w porównaniu do innych problemów, 
moje to błahostki. 

Oczywiście są drobne rzeczy, które by mnie mogły uszczęśliwić. 
Mogłabym na przykład w ciągu tygodnia więcej spać, ponieważ szkoła 
czasem mnie dobija. Mogłabym też perfekcyjnie grać na instrumencie, ale 
z drugiej strony samo dążenie do perfekcji mnie uszczęśliwia, bo gdyby 
wszystko w moim życiu było idealne, to nie miałoby sensu. 

 
 
 

PROJEKT „MAŁA PODRÓŻ W DALEKIE MARZENIA” 
 
Termin realizacji: 1-30.09.2017 
Projekt współfinansowany przez Biuro Kultury m.st. Warszawy 
 

„Mała podróż w dalekie 
marzenia” to projekt łączący 
wartości artystyczne i wychowawcze. 
Niestandardowym działaniem 
i zaskakującą formą zajęć staraliśmy 
się zachęcić uczestniczki do stawiania 
sobie wyzwań. Podróż tramwajem, 
choć niezwykłym, była metaforą 
codziennych wyborów i małych 
kroków, które składają się na daleką 
podróż w dorosłe życie i podążanie za 
marzeniami. Ta myśl była punktem 
wyjścia do rozmowy z młodzieżą 
podczas warsztatów.  

Fot. Xenia Zawanowska 
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Co roku do grupy dołączają nowe uczestniczki, dlatego ważne jest rozpoczęcie roku 
od integracji grupy, a wspólna improwizacja wymaga wzajemnego zaufania i odwagi, co jest 
dobrą podstawą dla dalszych działań w grupie.  

 

Cele: 

• rozwijanie zainteresowań muzycznych młodzieży 
• zaproponowanie młodzieży atrakcyjnego i twórczego sposobu spędzania czasu  
• wzbogacanie umiejętności wokalnych i doświadczeń muzycznych uczestniczek 
• wspieranie postaw asertywnych poprzez wzmacnianie pewności siebie 
i możliwość ekspresji siebie 
• wzmacnianie poczucia sprawczości dziewcząt, podejmowania samodzielnych 
decyzji oraz gotowości ponoszenia za nie odpowiedzialności 
• budowanie zespołu będącego dla siebie wsparciem poprzez integrację grupy 
 
Projekt rozpoczął się wycieczką 

zabytkowym tramwajem (9.09.2017), podczas 
której nagrany został materiał do audycji 
radiowej o Warszawie. Warunki (poziom 
hałasu) w tramwaju zaskoczyły nie tylko 
grupę, ile i prowadzących. Wyzwaniem 
okazało się nagranie tego reportażu przy 
użyciu dobrej emisji głosu i dykcji. Wartość 
edukacyjną stanowiły ciekawostki 
o   Warszawie zawarte w   przygotowanych 
wcześniej tekstach. Nagranie zostało 
zmontowane i udostępnione na kanale Youtube 
i Facebooku Chóru MILLE VOCI.  

Na kolejnych warsztatach (13.09.2017) 
wykorzystaliśmy doświadczenia z tramwaju, 
zapamiętane dźwięki i obrazy, do ćwiczeń improwizacyjnych. Zadania wymagały 
od uczestniczek wyjścia ze swojej strefy komfortu, wykorzystania wyobraźni i dawały 
możliwość ekspresji. Dziewczęta miały wpływ na efekt improwizacji, musiały decydować 
samodzielnie o stwarzanych dźwiękach i reagować na dźwięki pozostałych uczestników.  

Poprzez warsztaty dotyczące wyzwań i podróży (20.09.2017) uczestniczki miały 
możliwość przemyślenia swoich celów, planów, oczekiwań wobec samej siebie, 
zastanowienia się nad tym, czy chcą i potrafią podejmować wyzwania i ponosić 
odpowiedzialność za swoje decyzje. Początkowo trudno im było odpowiedzieć na niektóre 
pytania, z czego można wnioskować, że dotąd nikt nie zaproponował im podobnych 
rozważań.  Po krótkim wprowadzeniu aktywnie uczestniczyły w warsztatach i dyskusji, co 
dowodzi, że temat jest dla nich inspirujący i ważny.  

Z rozmowy podsumowującej projekt (27.09.2017) wynikło, że warsztaty improwizacyjne 
były dla uczestniczek wyzwaniem. Wymagały przekroczenia własnych nawyków i obaw. 
Dobry skutek przyniosło teoretyczne wprowadzenie o improwizacji, bo uświadomiło 

Fot. Xenia Zawanowska Fot. Xenia Zawanowska 
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uczestniczkom, że improwizacja jest umiejętnością, której i one mogą się nauczyć. Zarówno 
ćwiczenia improwizacyjne jak dramowo-dyskusyjne wzmocniły więzi w grupie. Również 
wycieczka tramwajem miała znaczący walor integracyjny. Warsztaty pokazały, że potrzebują 
wyzwań. Z większą energią i entuzjazmem uczestniczą w próbach, są ciekawe kolejnych 
zadań. 

 

 

GWIAZDKOWE PRZEBOJE W RADIU SZEPTEM 
 

Projekt był realizowany 
wspólnie z Chórem MILLE 
VOCI (opis na str. 7-9). Grupa 
Wokalna nie uczestniczyła 
w warsztatach MILLE VOCI, 
ale miała własne zajęcia 
dostosowane do wieku 
uczestniczek, spełniające 
te  same cele i zakończone 
wspólnym koncertem. 

Grupa realizowała temat 
nagrywania audycji radiowej 

w połączeniu z tematem podróży po  Warszawie. Nagrane podczas wycieczki tramwajem 
materiały zostały przeanalizowane pod kontem radiowej dykcji, emisji głosu oraz interpretacji 
tekstu. Dziewczęta mogły usłyszeć nagrania przed i po montażu materiału przez radiowca – 
Jakuba Lachowicza. Było to dla nich zaskakujące i ciekawe, ponieważ zostały wycięte różne 
ich zająknięcia, pomyłki, dodane Jingle i fragmenty piosenek. Wspólnie odkrywałyśmy 
te tajniki radia, a przy okazji oswajałyśmy z brzmieniem swojego głosu. Podczas ewaluacji 
wiele dziewcząt powiedziało, że nie lubi brzmienia swojego głosu, co dla wokalisty jest 
ograniczeniem, nad którym 
trzeba pracować.  

Dla uczestniczek 
ciekawym doświadczeniem 
muzycznym były 
przygotowania do koncertu. 
Liczebność Chóru MILLE 
VOCI ogranicza możliwość 
prób z muzykami, przez co 
tylko próby generalne były 
wspólne. Grupa Wokalna 
miała znacznie więcej prób 
z muzykami, a część prac 

Fot. Bruno Fidrych 

Fot. Bruno Fidrych 
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aranżacyjnych odbywała się w obecności dziewcząt. Wyzwaniem było dla nich 
przygotowanie piosenki z Oliwią Mieczkowską – 17-letnią uczestniczką grupy, która napisała 
własną świąteczną kompozycję. Z pomocą muzyków powstała harmonia dla chóru, Oliwia 
zaśpiewała solo w zwrotkach. Było to wyjątkowe wydarzenie dla zespołu, ponieważ pokazało 
innym dziewczętom, że mogą rozwinąć skrzydła, jeśli tylko zechcą i znajdą w sobie dość 
odwagi, by dzielić się swoimi talentami.  

Na koncercie dziewczęta wykonały pięć piosenek: „Last Christmas”, „One small 
voice”, „Mario, czy ty wiesz”, „Mary Christmas everyone”, refren „We are the world” 
(wykonane wraz z Chórem), "Co za dzień" (piosenka autorstwa Oliwii Mieczkowskiej).  

 

KALENDARIUM GRUPY WOKALNEJ 
 

  

13.03.2017 
15.03.2017 
20.03.2017 

Warsztaty GOSPEL dla Grupy Wokalnej z Dorotą Easwara Dhas – 
nauczycielką muzyki i dyrygentką chórów szkolnych, wokalistką 
zespołu Sienna Singers.  

1.04.2017 Koncert „Talent to nie żart” przygotowany przez Grupę Wokalną 
dla chórzystów z MILLE VOCI połączony z prezentacjami talentów 
młodszych koleżanek, Teatr SOHO. 

27.04.2017 Spektakl „Żyjemy w najlepszym z możliwych światów” w reż. 
Karoliny Kowalczyk w Teatrze Soho. Po spektaklu odbyło się 
spotkanie z aktorami i rozmowa o spektaklu, pracy aktora itp. 

26-28.05.2017 Weekendowe warsztaty Grupy Wokalnej w dworze ziemiańskim 
„6 Dębów”, Modzele-Bartłomieje. 

6.06.2017 Koncert finałowy projektu „Szczęśliwa Siódemka”. 

19.06.2017 Koncert z okazji zakończenia roku w Teatrze Studio podczas 
którego wykonały piosenki „Mean girls”, „Na dłoni”, „Wymyślimy 
koncert”, „I’m gonna sing”. 

10.09.2017 Warsztaty dla Grupy Wokalnej w tramwaju w ramach projektu 
„Mała podróż w dalekie marzenia”. 

17.12.2017 Koncert na zakończenie projektu „Gwiazdkowe przeboje w Radiu 
Szeptem”, Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2. 

20.12.2017 Koncert świąteczny dla rodziców, zakończenie semestru, Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej nr 2, ul. Nobla 18/26. 

Fot. Bruno Fidrych 
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CHÓR PRZYGOTOWAWCZY 
 
 
Czas realizacji: 1.09.2016 – 31.12.2017 
Koordynacja i prowadzenie: Karolina Olczedajewska-Witek 
 
 
Chór przygotowawczy powstał jako odpowiedź na zainteresowanie zajęciami 

rodziców młodszych dzieci, 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. Od września 
do zespołu należało 14 dzieci w wieku 4-6 lat.  

Z uwagi na wiek uczestników zajęcia składają się głównie z zabaw muzycznych 
z elementami rytmiki. Chór przygotowawczy z założenia nie koncertuje razem z MILLE 
VOCI, ale organizowane są występy dla rodziców podsumowujące każdy semestr (świąteczny 
na zakończenie pierwszego semestru i podsumowanie roku szkolnego w czerwcu). 
W minionym roku szkolnym, 12.05.2017 odbyło się potkanie autorskie z pisarzem 
dziecięcym Andrzejem Markiem Grabowskim, znanym jako Profesor Ciekawski z programu 
Tik-Tak, współtwórcą wielu programów telewizyjnych dla dzieci oraz tekstów piosenek dla 
zespołu „Fasolki”. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z Chóru Przygotowawczego oraz 
młodsza część chórzystów z MILLE VOCI. 

Względem chóru przygotowawczego czeka nas wiele pracy wychowawczej oraz 
skupienie się na podstawach śpiewu. Staramy się wprowadzać je poprzez zabawę mimo 
problemów z utrzymaniem dyscypliny na zajęciach. Zauważamy jednak chęć dzieci 
do śpiewania i występów, gdyż na koncercie umiały się skupić i dały z siebie wszystko. Stąd 
koncentracja na kwestiach wychowawczych oraz zabawie i prostym repertuarze, by zachęcić 
dzieci do nauki.  
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Tematyka zajęć w chórze 
przygotowawczym częściowo 
pokrywa się z treścią projektów 
pozostałych grup. W  tym roku 
w semestrze zimowym był to 
temat podróży realizowany 
poprzez zabawy ruchowe 
i  plastyczne oraz mający swoje 
odzwierciedlenie w repertuarze: 
m. in. szwedzka piosenka 
„Wigilia skrzatów”, „Jingle 
bells” w języku polskim 
i angielskim, „Panie Janie” 
w językach chińskim, włoskim, 
angielskim i polskim. W prezencie świątecznym dzieci  otrzymały pamiątkowe kubki.  

 

 

 

RYTMIKA DLA MALUCHÓW 
 
Czas realizacji: 1.09.2016 – 31.12.2017 
Koordynacja i prowadzenie: Karolina Olczedajewska-Witek 
 
Rytmika dla maluchów to zajęcia umuzykalniające i ogólnorozwojowe dla dzieci 

w wieku 2-3 lat. Rozpoczęły się 12 września 2016, jako odpowiedź na potrzeby lokalnej 
społeczności. Celem zajęć jest stworzenie dzieciom okazji do wspólnej zabawy wraz 
z rówieśnikami i rodzicami, śpiewania, muzykowania z użyciem małych instrumentów 
perkusyjnych i wielu innych aktywności. Maluchy uczestniczą w zajęciach pod opieką 
dorosłych. Aktualnie uczęszcza na nie 31 dzieci. Zajęcia odbywają się w dwa razy w tygodniu 
w dwóch grupach. 

Zajęcia cieszą się sympatią dzieci i rodziców, są też okazją do propagowania wśród 
dorosłych dobrych praktyk wychowawczych i zachęcania rodziców do poszerzania swojej 
wiedzy w tym zakresie. Zajęcia odbywają się w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 „Jordanek”. 

 W każdym roku szkolnym dzieci, oprócz systematycznych zajęć, mają dwie 
dodatkowe atrakcje: spotkanie z Mikołajem (śpiewanie zimowych i świątecznych piosenek, 
zabawa, upominki, możliwość zrobienia zdjęcia z Mikołajem) oraz rytmika na podwórku 
(latem, przy sprzyjającej pogodzie, wychodzimy na dwór, rozkładamy na trawie kocyki 
i muzykujemy z gitarą przy śpiewie ptaków). 

Na zajęciach wykorzystywane są zabawy i ćwiczenia z gimnastyki korekcyjnej, 
ćwiczenia logopedyczne, rytmiki wg Gordona wplecione w autorski program.   
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OBECNOŚĆ W INTERNECIE 
 
Informacje o działaniach Chóru Dziecięcego MILLE VOCI i Grupy Wokalnej 

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

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

 
 
DOSKONALENIE ZAWODOWE I SZKOLENIA  

 
• Karolina Olczedajewska-Witek 

 – warsztaty dla dyrygentów chórów Akademii Chóralnej – Śpiewającej Polski, Kazimierz 
Dolny 21-22.10.2017 (zajęcia teoretyczne i praktyczne; organizatorem warsztatów jest 
Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu).  

• Ksenia Zawanowska 
– warsztaty dla dyrygentów chórów Akademii Chóralnej – Śpiewającej Polski, Kazimierz 
Dolny 21-22.10.2017 (zajęcia teoretyczne i praktyczne; organizatorem warsztatów jest 
Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu).  

• Zofia Krystman 
- warsztaty kodályowskie prowadzone przez  dr Joannę Malugę (chórmistrz, dyrygent, 
pedagog), Warszawa  21.10.2017 (zajęcia teoretyczne i praktyczne przygotowane w oparciu 
o metodę edukacji muzycznej Zoltana Kodálya, organizator: Filmoteka Narodowa – Instytut 
Audiowizualny). 

 

NAGRODY 
 

Nagroda Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy dla Karoliny 
Olczedajewskiej-Witek, 13.10.2017 

  

 

  

http://www.facebook.com/ChorMilleVoci/
https://web.facebook.com/FundacjaSzeptem/
http://fundacja-szeptem.org.pl/
https://www.youtube.com/user/MilleVociPPD
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3. INFORMACJE DODATKOWE 
 

• Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej  
- Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

• Uchwały zarządu  
- Uchwała nr 01/2017 - zatwierdzenie Sprawozdań rocznych Fundacji za rok 2016. 
 
• Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł                       
- nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2016: 27 599,07 zł 
- darowizny: 61 157 zł 
- dotacje: 18 250 zł 
- przychód z działalności statutowej odpłatnej: 2 162 zł 
ŁĄCZNIE: 109 168,40 zł 
 
• Informacja o poniesionych kosztach  
ŁĄCZNIE: 97 089,21 zł 
 
• Informacja o zatrudnieniu i wypłaconych wynagrodzeniach  
• Fundacja nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę. Zawierano umowy o dzieło 

i zlecenie. Fundacja zatrudniała na podstawie umów zlecenia 14 osób.  

• Środki pieniężne ulokowane na rachunku bankowym w Volkswagen Bank Polska na dzień 
31.12.2017 r. wynoszą  12 022,17 zł. Środki pieniężne w kasie: 57,02 zł 

• Dane o działalności  zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe   
1) Realizacja projektu „Gwiazdkowe przeboje w Radiu Szeptem – warsztaty i koncert” 

współfinansowanego przez Urząd m.st. Warszawy Dzielnicy Praga Południe (16 000 zł). Cel: 
działalność kulturalna na rzecz dzieci i młodzieży. 

2) Realizacja projektu „Mała podróż w dalekie marzenia – warsztaty dla młodzieży” 
współfinansowanego przez Biuro Kultury m.st. Warszawy (2 250 zł). Cel: działalność 
kulturalna na rzecz dzieci i młodzieży. 

 
• Informacja o rozliczeniach podatkowych fundacji   

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

 
• Informacja o kontrolach przeprowadzonych w fundacji  
    - W fundacji nie była przeprowadzona kontrola. 
 
 
 
 
 
     ............................................                                                                ..........………………………. 
           Prezes Fundacji                                                                    Wiceprezes Fundacji 
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