SPOŁECZNY KOMITET OBCHODÓW 200 ROCZNICY
URODZIN STANISŁAWA MONIUSZKI
Uchwała Fundacji nr 8a/KOM/2017 z dnia 1 lipca 2017 r
Działając na postawie Par. 10 pkt. a, b, c i f statutu fundacji, Rada Fundacji jednogłośnie zaakceptowała powołanie przy Fundacji
„Niezależny Fundusz Kultury Polcanart” „Społecznego Komitetu Obchodów 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki”.

Społeczny Komitet Obchodów 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, powołany w lipcu 2017 r. przez Fundację
"Niezależny Fundusz Kultury Polcanart" oraz Zarząd Fundacji zwracają się do polskich władz i instytucji w kraju i za granicą
z ofertą przystąpienia do grona Strategicznego Operatora Obchodów Moniuszki i podjęcia współpracy przy organizacji
wydarzeń, poświęconych obchodom 200 rocznicy urodzin Ojca polskiej Opery Narodowej - Stanisława Moniuszki. Rocznica
przypada w dniu 5 maja 2019 r.
Jesteśmy przekonani, że zgodnie uznamy potrzebę wsparcia i doﬁnansowania działań na rzecz promowania wiedzy
o S. Moniuszce i jego twórczości. Dlatego w imieniu Fundacji i Komitetu zwracamy się z gorącą prośbą o szeroko pojętą pomoc
i włączenie się w nasze działania.
Przewodniczaca Komitetu
Elżbieta Stanisław Janowska Moniuszko

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE, CELE I ZADANIA

• Promowanie działań związanych z OBCHODAMI 200 ROCZNICY
URODZIN STANISŁAWA MONIUSZKI, pozyskiwanie partnerów
do współpracy. Planujemy uroczystą inaugurację działalności
Społecznego Komitetu oraz koncert w Teatrze Wielkim - Operze
Narodowej, z udziałem wybitnych polskich artystów.
• Samodzielne i wspólne organizowanie, w Polsce i za granicą,
koncertów, konferencji, spotkań, prelekcji, poświęconych
twórczości i biograﬁi Stanisława Moniuszki.
• W dniu 5 września 2017 r. zgłosiliśmy do pana prof. dr hab. Piotra
Glińskiego, Wicepremiera i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, naszą inicjatywę powołania, w najbliższym czasie,
NARODOWEGO INSTYTUTU STANISŁAWA MONIUSZKI, w skrócie
NISM. Celem działalności Instytutu będzie, podobnie, jak w przypadku Instytutu F. Chopina, ochrona, promocja oraz upowszechnianie twórczości Moniuszki w kraju i na świecie.
• Światowa OCHRONA MARKI MONIUSZKO.
• Program Fundacji i Komitetu pod hasłem „NARODOWE GRANIE
I ŚPIEWANIE MONIUSZKI” jest promocją naszego kompozytora
w Polsce i za granicą. Program kierujemy do wszystkich szkół oraz
instytucji związanych z kulturą, a szczególnie do młodego pokolenia. Jego kluczowym elementem będzie wspólne śpiewanie i słuchanie ogromnego dorobku Stanisława Moniuszki, arii i pieśni,
słuchanie i rozpoznawanie tematów muzycznych, które powinny
nam towarzyszyć od młodych lat. Chcemy, aby Stanisław Moniuszko stał się dla nas nie tylko kompozytorem kilku znanych

utworów, ale, tak jak Chopin, Wieniawski, Paderewski czy Szymanowski, kompozytorem rozpoznawalnym na świecie. W ramach
tego programu planujemy realizację projektu pt. „200 KONCERTÓW NA 200 ROCZNICĘ URODZIN STANISŁAWA MONIUSZKI” –
będzie to cykl koncertów, wykonanych w różnych stylach i formach.
Pomysł i projekt zostanie oﬁcjalnie zgłoszony do komisji przyznającej i ustalającej rekordy Guinnesa. Finał programu planujemy
5 maja 2019 roku, z udziałem najwybitniejszych artystów z kraju
i zagranicy.
• Projekt pt. „MONIUSZKO NA 5 KONTYNENTACH”, połączony
z wydaniem płyty DVD/CD, będzie realizowany przez Fundację
i Komitet, z udziałem i pod kierownictwem dr hab. Marii
Pomianowskiej, autorki uznanego na świecie projektu „Chopin na
5 kontynentach”.
• Program pt. „MONIUSZKO NA KRAŃCACH ŚWIATA”, to nasza
inicjatywa skierowana głównie do Polonii na świecie. Planujemy
jej realizację we współpracy z polskimi Ambasadami, Konsulatami
RP oraz organizacjami polonijnymi na świecie.
• „THE SONGS OF MONIUSZKO”, to propozycja programu telewizyjnego, opartego o podobne programy, w których każdy może
w dowolny sposób i w dowolnej formie wykonawczej zaśpiewać
i zinterpretować utwory S. Moniuszki. Ma to być kolejny sposób
na popularyzację. Program skierowany będzie do wszystkich chcących zmierzyć się z muzyką Moniuszki, a element rywalizacji zwiększy popularność i atrakcyjność programu oraz wyłoni najciekawsze
interpretacje i formy przedstawiania muzyki Moniuszki.

• Ponieważ Społeczny Komitet Obchodów 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki zamierza organizować, w Polsce i za granicą,

koncerty, spotkania i prelekcje, poświęcone twórczości i biograﬁi kompozytora, musi mieć możliwość ﬁnansowania wynajmu sal,
instrumentów, zapewnienia wynagrodzenia dla artystów i zapraszanych prelegentów, przygotowanie i opracowanie zasad prawnych
dotyczących przedsięwzięć związanych z działalnością Komitetu i wydarzeniami organizowanymi przez Komitet; druku plakatów,
programów, ulotek, publikacji informującej o realizacji inicjatyw Komitetu, fundowanie nagród Komitetu dla laureatów konkursów
muzycznych, plastycznych oraz dotyczących wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki.

Stanisław Moniuszko

Maria Fołtyn

SPOŁECZNY KOMITET OBCHODÓW 200 ROCZNICY
URODZIN STANISŁAWA MONIUSZKI
1) Przewodnicząca Komitetu:
2) Wiceprzewodniczący Komitetu:
3) Wiceprzewodnicząca Komitetu:
4) Członek Zarządu Komitetu:

ZARZĄD KOMITETU

Elżbieta Stanisława JANOWSKA MONIUSZKO
Dr Jarosław DOMAGAŁA
Dr Inga Maja OLEKSIUK
Prof. dr hab. Beata ZAWADZKA-KŁOS

Szanowni Państwo, z najwyższym szacunkiem witamy kolejnych Szanownych Członków tworzonego przez nas Komitetu. Jesteśmy
niezwykle zaszczyceni przyjęciem naszego zaproszenia. Napawa nas wielką nadzieją i radością fakt, że wybitne postaci z różnych środowisk
naukowych, artystycznych i politycznych, zjednoczyły się z nami w pragnieniu propagowania wysokiej klasy polskiej kultury narodowej.
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CZŁONKOWIE - Społecznego Komitetu Obchodów 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki

Paweł ADAMEK - dyrygent, Prezes Dębickiego Towarzystwa Muzyczno-Śpiewaczego
Prof. dr hab. Jan BŁESZYŃSKI - profesor nauk prawnych, specjalista w zak. prawa cywilnego, prawa autorskiego
Ks. dr Ireneusz St. BRUSKI - animator kultury i społecznik, prezes Oddziału SDP w Olsztynie
Jakub BULZAK - historyk, pedagog, publicysta, animator kultury, reżyser
Massimilano CALDI - Pierwszy Dyrygent Gościnny Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku i Dyrygent
Honorowy Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki (Włochy)
Prof. WSM dr hab. Stanisław DAWIDZIUK - Prezydent WSM Warszawa, Dr h.c.m.
Grażyna DEHNEL - małżonka Macieja Dehnela
Maciej DEHNEL - praprawnuk kompozytora, emerytowany trener I klasy piłki siatkowej
Marcin DEHNEL - prapraprawnuk kompozytora, mgr wychowania ﬁzycznego
Katarzyna DOROSZ - SRIVATSA - koordynator Komitetu w USA, dziennikarz, menedżer kultury (USA)
Prof. Jerzy DUSZYŃSKI - Prezes Polskiej Akademii Nauk
Barbara GEBLER-WASIAK - Dyrektor Centrum Promocji Kultury Warszawa Praga-Południe
Dr Magdalena IDZIK - mezzosopran, wykładowca UMFC
Monika JAZOWNIK - nauczyciel akademicki na UKSW, animator kultury, nauczyciel muzyki
Red. Józef KAŃSKI - muzykolog i krytyk muzyczny, współredaktor Ruchu Muzycznego
Danuta KĄCKA - art. plastyk, członek ZPAP
Jerzy KLECHTA - pisarz, dziennikarz, felietonista, autor książki "Duchowość Moniuszki"
Prof. dr hab. Michał KLEIBER - Polska Akademia Nauk
Magdalena KOTARSKA - sopran
Natalia KOVALENKO - koordynator Komitetu na Ukrainie, sopran, pedagog (Ukraina/Polska)
Tomasz KUCHARSKI - Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe, UM St. Warszawy
Andrzej KUCYBAŁA - dyrygent, animator kultury w Bielsku Białej
Olgierd ŁUKASZEWICZ - aktor, Prezes ZASP - Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji
Maciej MADALIŃSKI - tenor
Marek MAJEWSKI - kompozytor, poeta, satyryk, felietonista
Beata MIZERSKA - Dyrektor Przedszkola Nr 16 "Zaczarowany Zakątek", animator kultury
Dr Kornel MORAWIECKI - Poseł na Sejm VIII kadencji
Witold MYSYROWICZ - art. plastyk, Prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury
Prof. dr hab. Elżbieta NOWICKA - historyk literatury, członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN
Prof. zw. dr hab. Roman PERUCKI – organista, pedagog, dyrektor Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
Ewa PIROS - praprawnuczka Kompozytora (Kanada)
Jerzy PIROS - członek rodziny Kompozytora (Kanada)
Dr hab. Maria POMIANOWSKA - kompozytorka, instrumentalistka, wiolonczelistka, pedagog
Ewa RACHLEWICZ-DEHNEL - fotograf
Dr hab. Dorota RADOMSKA - sopran, wykładowca, adiunkt na Wydziale Wokalno-Aktorskim UMFC
Dr hab. Anna RADZIEJEWSKA - sopran, wykładowca UMFC
Dr Andrzej ROZBICKI - dyrygent, kompozytor, producent, pedagog i promotor muzyki (Kanada)
Maria RZEPECKA - pianistka, nauczyciel w klasie fortepianu w ZPSM Nr 1 w Warszawie
Prof. dr hab. Cezary SANECKI - Jego Magniﬁcencja Rektor Akademii Muzycznej w Łodzi
Wojciech SEMERAU-SIEMIANOWSKI - dyrygent, pianista, mgr prawa (UW)
Dr Dariusz SKRZYDLEWSKI - Dyrektor Ośrodka Kultury w Wieliszewie
Beata STYLIŃSKA - dziennikarz, publicysta Polskiego Radia
Dr hab. Kazimierz UJAZDOWSKI - Deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji
Alejandrina VÁZQUEZ RAMÍREZ - sopran (Meksyk)
Jan WARZECHA - Poseł na Sejm VIII kadencji
Robert WASILEWSKI - Dyrektor Naczelny Filharmonii Koszalińskiej im. S. Moniuszki
Adrian WIECZOREK - manager w Funduszu Stabilnego Rozwoju Sp. z o.o.
Stefan WIELOCH - Prezes Polsko-Ukraińskiego Stow. Kulturalno-Oświatowego "KRYNICA" (Ukraina-Kijów)
Dominika ZAMARA - sopran (Włochy)
Marcin ZDUNIK - wiolonczelista, kompozytor
Adam ZDUNIKOWSKI - tenor, pedagog, solista Teatru Wielkiego Opery Narodowej

Maria Pomianowska

Dane teleadresowe oraz stron www i na facebooku do kontaktu z Komitetem i Fundacją:
Komitet na stronach inetrnetowych:

htp://www.fundacjapolcanart.org/index.html
htp://www.fundacjapolcanart.org/moniuszko2019/
Komitet na stronach facebooka:

htps://www.facebook.com/spoleczny.komitet.moniuszko2019/
htps://www.facebook.com/ukrainamoniuszko2019/
htps://www.facebook.com/USAMONIUSZKO/
Prezes Fundacji
Aleksander Czajkowski-Ładysz
Adres Fundacji i Komitetu:
Pl. Inwalidów 10/50; 01-552 Warszawa
Fundacja: tel.: +48 728 987 144;
e-mail: oﬃce@polcanart.pl;

Przewodnicząca Komitetu
Elżbieta Stanisława Janowska Moniuszko
Komitet: tel. +48 505 810 407
e-mail:janowska.moniuszko16@wp.pl
konto bankowe :

Banku BGŻ BNP Paribas: 56 2030 0045 1110 0000 0415 6420 z dopiskiem Moniuszko 2019

Projekt graﬁczny, skład i łamanie folderu: ACZŁ 2018 r

Partonaty

OFERTA FUNDACJI I KOMITETU DLA FIRM
Przekonani o potrzebie podjęcia działań zmierzających do prezentowania i rozwijania polskiej twórczości związanej z Polską Kulturą,
zwracamy się do wszystkich ﬁrm z propozycją stałej współpracy i zaproszeniem do grona naszych znakomitych sponsorów. Jednoczenie
oferujemy Państwu następujące miejsca reklamowe: logo na zaproszeniach, plakatach, programach, na stronie www Fundacji, banery
w miejscach koncertów, ekspozycję produktu w czasie trwania koncertów i innych wydarzeń - szczegóły do omówienia.
Jesteśmy przekonani, że nasza propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem jednocześnie liczymy na możliwość
bezpośredniego i szybkiego omówienia szczegółów współpracy.
DLA WSZYSTKICH OSÓB, FIRM I INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH I SPONSORUJĄCYCH PROJEKTY FUNDACJI ZGODNIE Z PRZEPISAMI
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODPISU OD OPODATKOWANIA DO 10% NA POTRZEBY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ( FUNDACJI)
Podstawa prawna dla darowizny od osób ﬁzycznych i od osób prawnych:

Zapisy Ustawy o podatku od osób ﬁzycznych (art. 26 ust. 1 pkt. 9) i podatku od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt. 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od
podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny: 1.przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), - organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3
ust. 2 i 3 tej ustawy, - prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego)
określonych w tej ustawie. Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu i 10% od osób prawnych. Należy
pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne
wydatki związane z tą darowizną.
UWAGA: Fundacja, Społeczny Komitet obchodów 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki i Autorzy projektów zastrzegają sobie, na zasadzie wyłączności, wszystkie
prawa związane z koncepcją zamieszczonych koncertów i projektów, realizacją ich treści programowych i artystycznych oraz ich rozpowszechnieniem na wszystkich polach,
biorąc jednocześnie całkowitą odpowiedzialność prawną i cywilną za realizację projektu. (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579), (Dz. U. z 2016 r. poz. 666) Dz.U. 1994 Nr 24
poz. 83 tj. Dz.U. 2017 poz. 880 - Brzmienie od 16 maja 2016 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych .

