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Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2017
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania z działalności fundacji [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010500529]
nazwa fundacji: Fundacja Wspierania Kultury Schola Gregoriana Gedanensis
siedziba i adres: ul. Słowackiego 26, 83-330 Żukowo
data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 16.07.2015
Nr KRS: 0000567460
REGON: 362028179
Zarząd: Anna Olewniczak - prezes zarządu, Lucyna Formela wiceprezes zarządu

Cele statutowe
Celem Fundacji jest kultywowanie i upowszechnianie muzyki tradycyjnej i liturgicznej, ze szczególnym
uwzględnieniem chorału gregoriańskiego oraz nauka i propagowanie języków klasycznych.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie lub finansowanie przedsięwzięć: kulturalnych, kultu
religijnego, edukacyjnych i naukowych, a w szczególności:
1. wykonywanie muzyki w trakcie liturgii oraz koncertów;
2. organizowanie warsztatów muzycznych;
3. organizowanie koncertów, wystaw, seminariów, festiwali, kursów, szkoleń, wykładów, seminariów i tym
podobnych wydarzeń;
4. działalności wydawniczej;
5. działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań
dźwiękowych i muzycznych;
6. działalności naukowo – badawczej;
7. finansowanie uczestnictwa młodzieży szkolnej oraz studentów w imprezach zbieżnych z charakterem
Fundacji;
8. współpraca z innymi instytucjami o podobnym celu działalności lub z innymi instytucjami, w wyniku
której Fundacja realizować będzie swoje cele statutowe.

Działalność fundacji
W 2017 roku Fundacja Schola Gregoriana Gedanensis zorganizowała następujące wydarzenia:
1. 25-28 stycznia 2017 - warsztaty śpiewu cerkiewnego, które poprowadził Andrij Szkrabjuk. Celem
warsztatów było przygotowanie Molebnia do św. Mikołaja.
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2. luty-kwiecień 2017 - warsztaty chorału gregoriańskiego przygotowujące do wielkanocnego koncertu
Historia Resurrectionis Domini Nostri Iesu Christi, prowadzący Robert Pożarski.
3. 14 kwietnia 2017 Wielkopiątkowe nieszpory oraz Nocne Czuwanie z pasyjną pieśnią tradycyjną
organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Trójwiejska.
4. 29 i 30 kwietnia 2017 wykonanie koncertu Historia Resurrectionis Domini Nostri Iesu Christi w kościele
św. Jakuba w Gdańsku oraz w kościele WNMP w Żukowie. Projekt zrealizowany we współpracy z PAN
BG.
5. 7 i 8 maja 2017 wykonanie Molebnia do św. Mikołaja Cudotwórcy na górze Rowokół oraz w kościele
św. Mikołaja w Gdańsku.
6. 9 czerwca 2017 koncert Historia Resurrectionis Domini Nostri Iesu Christi w ramach Festiwalu Organy
Plus w kościele św. Trójcy w Gdańsku.
7. sierpień 2017 - finansowe wsparcie udziału młodzieży szkolnej w Festiwalu Pieśń naszych korzeni (dwie
osoby).
8. 17 września 2017 wykonanie mszy Requiem w intencji spowiedników bł. Doroty z Mątów w rycie
Notula Dominorum Theutonicorum.
9. 3 października 2017 - przygotowanie oprawy muzycznej nabożeństwa Transitus w kościele Braci
Kapucynów pw. św. Jakuba w Gdańsku.
10. 30 listopada 2017 roku koncert „Chorał czasów zarazy” w prezbiterium kościoła św. Trójcy w Gdańsku.
Koncert był częścią koordynowanego przez Muzeum Narodowe w Gdańsku projektu: „Sąd Ostateczny
Hansa Memlinga. JEDEN ze 100 najważniejszych obrazów w sztuce dawnej”. Zarówno koncert jak i
jego przygotowanie było dofinansowane ze środków miasta Gdańska Nr umowy RWB-W/3904
/BPK/385/U-W. Bież./2017/ML.
11. 5 grudnia 2017 - matutinum ku czci patrona fundacji - św. Mikołaja z Miry Cudotwórcy pod kierunkiem
Roberta Pożarskiego.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
nie dotyczy

Odpisy uchwał zarządu fundacji
W okresie sprawozdawczym Zarząd fundacji nie podejmował uchwał.

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem
ich źródeł
Środki pochodzące ze źródeł publicznych: 9000 zł
Darowizny na cele statutowe: 5 900 zł
Dotacje: 9000 zł
Inne przychody określone Statutem: 2500 zł
Pozostałe przychody finansowe 0,05 zł

Informacja o poniesionych kosztach
1. realizacja celów statutowych: 17 114,95 zł
2. administracja: 0 zł
3. działalność gospodarcza -n/d
4. łączna kwota wynagrodzeń: 500 zł
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Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji
podatkowych
Sprawozdawczość do US i ZUS jest prowadzona na bieżąco. W okresie sprawozdawczym w fundacji nie została
przeprowadzona kontrola.
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