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Fundacja Ogród Kreacji w 2018 roku. 
 

 
CELE STATUTOWE FUNDACJI 
 

1. Działalność edukacyjna i oświatowa w zakresie tradycyjnych, alternatywnych i holistycznych 
metod leczniczych i terapeutycznych oraz metod rozwoju świadomości. 
 

2. Oświata i edukacja w zakresie zagadnień dotyczących biosfery, permakultury, ekologicznej 
świadomości, miejsca i roli człowieka w życiu planety, sposobów działania i kierunków rozwoju 
dla zachowania i kultywacji życia na Ziemi.      

3. Ochrona i restauracja środowiska naturalnego. 

4. Wymiana i edukacja międzykulturowa oraz  międzydyscyplinarna.   

5. Działalność edukacyjna w dziedzinie alternatywnych i ekologicznych technologii budownictwa 
i pozyskiwania energii. 

6. Działalność edukacyjna w dziedzinie alternatywnych sposobów organizacji życia. 

7. Uczestniczenie w życiu lokalnej społeczności oraz współpraca z lokalnymi i 
międzynarodowymi organizacjami edukacyjnymi, kulturowymi i oświatowymi, ochrony 
środowiska i leśnictwa. 

 
 
SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH 

 
1. Organizacja warsztatów, konsultacji, doradztwa i sesji terapeutycznych w dziedzinie 
profilaktyki zdrowotnej i holistycznych metod pracy. 

2. Działalność wydawnicza i oświatowa w zakresie celów fundacji. 

3. Organizacja wyjazdów szkoleniowych i badawczych. 

4. Współpraca z instytucjami, szkołami  i innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi w 
zakresie celów fundacji. 

5. Promocja kultury i środowiska lokalnego. 

6. Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych, oraz organizacji 
nie mających osobowości prawnej, których działalność jest zbliżona z celami Fundacji. 

7. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów 
statutowych. 

8. Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowych. 

9. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie programów służących reintegracji osób społecznie 
wykluczonych, w tym organizowanie szkoleń, treningów i warsztatów. 

 

MISJA  

Holistyczne podejście do człowieka i natury, która go otacza oraz rozwój świadomości i powrót 
do mądrości płynącej z wnętrza ciała i ziemi. 

CEL 

Naszym celem jest głębsze poznanie siebie i otaczającego nas świata poprzez wspólne 
działanie:  organizowanie i prowadzenie warsztatów rozwojowych i artystycznych oraz spotkań 
kulturalnych. 



 

Zespół Fundacji – stan na dzień 31.12.2018 
 

 
ZARZĄD FUNDACJI 
 

 Wieconkowski Wojciech – Prezes Zarządu 

 GrubaTomasz – Członek Zarządu 

 Bartoszewicz Katarzyna – Członek Zarządu 

 Barbara Pączkowska – Członek Zarządu 

 
 
 

 
 

Główne działania Fundacji w 2018 roku 
 
 
STYCZEŃ 

 
 Koncert gongów i mis tybetańskich w Joga Park - głęboko relaksującedźwięki mis 

i gongu są bardzo przyjemną i prostą metodą odzyskaniawewnętrznej harmonii. 
Poddając się ich wibracjom, wspomagamy organizmw procesach samoregulacji, 
wyzwalamy wewnętrzne piękno, poprawiamysamopoczucie i tym samym jakość życia. 

Podczas słuchania tychniezwykłych instrumentów następuje synchronizacja półkul 
mózgowych,masowana jest każda komórka w ciele. 

 
 

LUTY 
 

 Konwent Wiedzy Alternatywnej - wydarzenie to tworzone jest z myśląo wspólnym 

spotkaniu się i integracji ludzi o podobnych zainteresowaniach,a także dzieleniu się 
wiedzą, doświadczeniami i przemyśleniami, którew sposób praktyczny podnoszą jakość 

ludzkiego życia. 
 
 Intensywny Kurs Masażu Dźwiękiem - masaż dźwiękiem może byćelementem 

innych masaży lub zabiegów relaksacyjnych jak równieżkompletnym i całościowym 
masażem trwającym około godziny. Jest todoskonała terapia głęboko relaksująca, 
przywracająca przepływ w ciele,działająca na wielu poziomach. 

 
 Trzygodzinny Koncert ”Muzyka Źródła” - Muzyka Źródła to koncertrelaksacyjny, 

który służy odnowieniu, odprężeniu, doświadczaniukrajobrazów, które pokazuje nam 
nasze wnętrze w relacji z muzyką.To moment, by cieszyć się obecnością. 

 

 
MARZEC 
 

 Baśnie Ludów Ziemi - wieczór z baśniami opowiadanymi przez MagdęPolkowską. 
Baśnie prastare tradycyjne opowieści ludów ziemi z wielukrańców świata oraz te które 
przychodzą teraz. Baśń niesie naukę, mądrośći głębię; krąży wokół tej samej 

niezmiennej prastarej wiecznej prawdyprzekazywanej przez pokolenia, aby człowiek 
pamiętał o tym kim jest. 

 

 Koncert całonocny Muzyka Źródła - Muzyka Źródła to koncertrelaksacyjny, który 
służy odnowieniu, odprężeniu, doświadczaniukrajobrazów, które pokazuje nam nasze 

wnętrze w relacji z muzyką.To moment, by cieszyć się obecnością. 
 
 



KWIECIEŃ 
 

 Trzygodzinny Koncert ”Muzyka Źródła” - Muzyka Źródła to koncertrelaksacyjny, 

który służy odnowieniu, odprężeniu, doświadczaniukrajobrazów, które pokazuje nam 
nasze wnętrze w relacji z muzyką.To moment, by cieszyć się obecnością. 

 
 Koncert dla rodzin z dziećmi - koncert podczas którego dzieci razemz rodzicami 

zrelaksują się przy dźwiękach mis i gongów. Koncert dla rodzinnie ma sztywnej formuły. 

Można leżeć, chodzić, przyglądać się, zadawaćpytania. 
 
 

MAJ 
 

 Warsztat Świadomego Śnienia - warsztaty, które poszerzają świadomość,pokazują 

co robić aby świadome sny stały się częścią naszegodoświadczenia - żebyśmy mogli 
czerpać z nich to, czego potrzebujemy. 

 
 Koncert całonocny Muzyka Źródła - Muzyka Źródła to koncertrelaksacyjny, który 

służy odnowieniu, odprężeniu, doświadczaniukrajobrazów, które pokazuje nam nasze 

wnętrze w relacji z muzyką.To moment, by cieszyć się obecnością. 
 
 Koncert gongów i mis tybetańskich w Joga Park - głęboko relaksującedźwięki mis 

i gongu są bardzo przyjemną i prostą metodą odzyskaniawewnętrznej harmonii. 

Poddając się ich wibracjom, wspomagamy organizmw procesach samoregulacji, 

wyzwalamy wewnętrzne piękno, poprawiamysamopoczucie i tym samym jakość życia. 

Podczas słuchania tychniezwykłych instrumentów następuje synchronizacja półkul 

mózgowych, masowana jest każda komórka w ciele 

 
CZERWIEC 

 
 Baśnie Ludów Ziemi - wieczór z baśniami opowiadanymi przez MagdęPolkowską. 

Baśnie prastare tradycyjne opowieści ludów ziemi z wielukrańców świata oraz te które 
przychodzą teraz. Baśń niesie naukę, mądrośći głębię; krąży wokół tej samej 
niezmiennej prastarej wiecznej prawdyprzekazywanej przez pokolenia, aby człowiek 
pamiętał o tym kim jest. 

 
 Plenerowy koncert Muzyka Źródła (Ogród Kreacji) - Muzyka Źródła to 

koncertrelaksacyjny, który służy odnowieniu, odprężeniu, doświadczaniukrajobrazów, 
którepokazuje nam nasze wnętrze w relacji z muzyką.To moment, by cieszyć się 
obecnością. 

 
 

LIPIEC 

 
 Koncert gongów i mis tybetańskich w Akademii świadomego człowieka- 

głęboko relaksujące dźwięki mis i gongu są bardzo przyjemną i prostą metodą 

odzyskania wewnętrznej harmonii. Poddając się ich wibracjom, wspomagamy organizm 
w procesach samoregulacji, wyzwalamy wewnętrzne piękno, poprawiamy samopoczucie 
i tym samym jakość życia. Podczas słuchania tychniezwykłych instrumentów następuje 

synchronizacja półkul mózgowych,masowana jest każda komórka w ciele 
 

 Plenerowy koncert Muzyka Źródła (Ogród Kreacji) - Muzyka Źródła to 

koncertrelaksacyjny, który służy odnowieniu, odprężeniu, doświadczaniukrajobrazów, 
którepokazuje nam nasze wnętrze w relacji z muzyką.To moment, by cieszyć się 

obecnością. 
 

 Konwent Wiedzy Alternatywnej - Wydarzenie to tworzone jest z myśląo wspólnym 

spotkaniu się i integracji ludzi o podobnych zainteresowaniach,a także dzieleniu się 



wiedzą, doświadczeniami i przemyśleniami, którew sposób praktyczny podnoszą jakość 
ludzkiego życia. 

 

SIERPIEŃ  
 

 Koncert gongów i mis tybetańskich w Akademii świadomego człowieka- 

głęboko relaksujące dźwięki mis i gongu są bardzo przyjemną i prostą metodą 
odzyskania wewnętrznej harmonii. Poddając się ich wibracjom, wspomagamy organizm 

w procesach samoregulacji, wyzwalamy wewnętrzne piękno, poprawiamy samopoczucie 
i tym samym jakość życia. Podczas słuchania tychniezwykłych instrumentów następuje 
synchronizacja półkul mózgowych,masowana jest każda komórka w ciele. 

 

 
WRZESIEŃ 
 

 Koncerty Relaksacyjne w Joga Park -głęboko relaksujące dźwięki mis i gongu są 

bardzo przyjemną i prostą metodą odzyskania wewnętrznej harmonii. Poddając się ich 

wibracjom, wspomagamy organizm w procesach samoregulacji, wyzwalamy 

wewnętrzne piękno, poprawiamysamopoczucie i tym samym jakość życia. Podczas 

słuchania tychniezwykłych instrumentów następuje synchronizacja półkul mózgowych, 

masowana jest każda komórka w ciele 

 Koncert całonocny Muzyka Źródła - Muzyka Źródła to koncertrelaksacyjny, który 

służy odnowieniu, odprężeniu, doświadczaniukrajobrazów, któy pokazuje nam nasze 
wnętrze w relacji z muzyką.To moment, by cieszyć się obecnością. 

 
 Krąg Snów w Gdańsku, Akademia Świadomego Człowieka - Spotkanie w kręgu, 

praca nad wniesieniem świadomości w życie senne. Uczestnicy opowiadają swój 

wybrany sen a reszta grupy interpretuje go, zwracając uwagę na skojarzenia, symbole i 

uczucia.  

 Muzyko-piknikw Ogrodzie- społeczne wydarzenie służące integracji ludzi 

zainteresowanych tematyką ekologii, wspólnotowości oraz miłośników natury i sztuki. 

Dzielenie się doświadczeniami, wymiana wiedzy, wspólna celebracja.  

 Koncert dla rodzin z dziećmi - koncert podczas którego dzieci razemz rodzicami 

zrelaksują się przy dźwiękach mis i gongów. Koncert dla rodzinnie ma sztywnej formuły. 
Można leżeć, chodzić, przyglądać się, zadawaćpytania. 

 

 Koncert gongów i mis tybetańskich w Akademii świadomego człowieka- 
głęboko relaksujące dźwięki mis i gongu są bardzo przyjemną i prostą metodą 
odzyskania wewnętrznej harmonii. Poddając się ich wibracjom, wspomagamy organizm 

w procesach samoregulacji, wyzwalamy wewnętrzne piękno, poprawiamy samopoczucie 
i tym samym jakość życia. Podczas słuchania tychniezwykłych instrumentów następuje 
synchronizacja półkul mózgowych,masowana jest każda komórka w ciele. 

 
 Krąg Medycyny Pieśni - cykliczne spotkania mające na celu zrzeszyć osoby pragnące 

realizować się śpiewie. Podczas kręgów uczestnicy poznają pieśni pochodzące z różnych 
kultur całego świata, m.in. z Ameryki Północnej i Południowej czy Indii. Wspólna nauka 
pieśni, rytmów wybijanych bębnami i grzechotkami oraz taniec nie tylko pozwalają 

zdobyć nowe umiejętności ale także wpływają prozdrowotnie na organizm ludzki. Kręgi 
pozwalają nawiązać nowe znajomości lokalnej społeczności oraz pogłębić relacje między 
osobami, które się znają. 

 

 Koncert gongów i mis tybetańskich w Joga Park - głęboko relaksującedźwięki mis 
i gongu są bardzo przyjemną i prostą metodą odzyskaniawewnętrznej harmonii. 

Poddając się ich wibracjom, wspomagamy organizmw procesach samoregulacji, 
wyzwalamy wewnętrzne piękno, poprawiamysamopoczucie i tym samym jakość życia. 



Podczas słuchania tychniezwykłych instrumentów następuje synchronizacja półkul 
mózgowych,masowana jest każda komórka w ciele. 

 

PAŹDZIERNIK 
 

 Koncert gongów i mis tybetańskich w Joga Park - głęboko relaksującedźwięki mis 

i gongu są bardzo przyjemną i prostą metodą odzyskaniawewnętrznej harmonii. 
Poddając się ich wibracjom, wspomagamy organizmw procesach samoregulacji, 

wyzwalamy wewnętrzne piękno, poprawiamysamopoczucie i tym samym jakość życia. 
Podczas słuchania tychniezwykłych instrumentów następuje synchronizacja półkul 
mózgowych,masowana jest każda komórka w ciele. 

 

 Trzygodzinny Koncert ”Muzyka Źródła” - Muzyka Źródła to koncertrelaksacyjny, 
który służy odnowieniu, odprężeniu, doświadczaniukrajobrazów, które pokazuje nam 

nasze wnętrze w relacji z muzyką.To moment, by cieszyć się obecnością. 
 
 Warsztat Świadomego Śnienia - warsztaty, które poszerzają świadomość,pokazują 

co robić aby świadome sny stały się częścią naszegodoświadczenia - żebyśmy mogli 
czerpać z nich to, czego potrzebujemy. 

 
 Krąg kobiet - cykliczne spotkanie Kobiet zaprzyjaźnionych z Ogrodem Kreacji z 

terenów Trójmiasta. Krąg Kobiet ma strukturę spotkania podczas którego uczestnicy 

siedzą w kręgu co sprzyja kształtowaniu się relacjom pełnym równości i akceptacji. 
Kręgi mają terapeutyczny charakter, dają wsparcie oraz pozwalają nawiązać nowe 
znajomości. Spotkania te wspierają rozwój umiejętności empatycznego słuchania oraz 

wypowiadania się z otwartością przy innych.  
 

 Krąg Medycyny Pieśni - cykliczne spotkania mające na celu zrzeszyć osoby pragnące 

realizować się śpiewie. Podczas kręgów uczestnicy poznają pieśni pochodzące z różnych 
kultur całego świata, m.in. z Ameryki Północnej i Południowej czy Indii. Wspólna nauka 
pieśni, rytmów wybijanych bębnami i grzechotkami oraz taniec nie tylko pozwalają 

zdobyć nowe umiejętności ale także wpływają prozdrowotnie na organizm ludzki. Kręgi 
pozwalają nawiązać nowe znajomości lokalnej społeczności oraz pogłębić relacje między 
osobami, które się znają. 

 
 
LISTOPAD 

 
 Krąg kobiet - cykliczne spotkanie Kobiet zaprzyjaźnionych z Ogrodem Kreacji z 

terenów Trójmiasta. Krąg Kobiet ma strukturę spotkania podczas którego uczestnicy 
siedzą w kręgu co sprzyja kształtowaniu się relacjom pełnym równości i akceptacji. 
Kręgi mają terapeutyczny charakter, dają wsparcie oraz pozwalają nawiązać nowe 

znajomości. Spotkania te wspierają rozwój umiejętności empatycznego słuchania oraz 
wypowiadania się z otwartością przy innych.  

 

 Koncert całonocny Muzyka Źródła - Muzyka Źródła to koncertrelaksacyjny, który 
służy odnowieniu, odprężeniu, doświadczaniukrajobrazów, które pokazuje nam nasze 
wnętrze w relacji z muzyką.To moment, by cieszyć się obecnością. 

 
 Wspólne masowanie dźwiękiem- zajęcia podczas których możnamasować się 

dźwiękiem mis śpiewających, gongu, dzwonków, shruti boxa igłosu. Nauka technik 
pracy z dźwiękiem. 

 

 Koncert gongów i mis tybetańskich w Akademii Świadomego Człowieka - 
głęboko relaksujące dźwięki mis i gongu są bardzo przyjemną i prostą metodą 
odzyskania wewnętrznej harmonii. Poddając się ich wibracjom, wspomagamy organizm 

w procesach samoregulacji, wyzwalamy wewnętrzne piękno, poprawiamy samopoczucie 
i tym samym jakość życia. Podczas słuchania tych niezwykłych instrumentów następuje 
synchronizacja półkul mózgowych, masowana jest każda komórka w ciele. 



 
 

 Krąg Medycyny Pieśni - cykliczne spotkania mające na celu zrzeszyć osoby pragnące 

realizować się śpiewie. Podczas kręgów uczestnicy poznają pieśni pochodzące z różnych 
kultur całego świata, m.in. z Ameryki Północnej i Południowej czy Indii. Wspólna nauka 

pieśni, rytmów wybijanych bębnami i grzechotkami oraz taniec nie tylko pozwalają 
zdobyć nowe umiejętności ale także wpływają prozdrowotnie na organizm ludzki. Kręgi 
pozwalają nawiązać nowe znajomości lokalnej społeczności oraz pogłębić relacje między 

osobami, które się znają. 
 
 
GRUDZIEŃ 

 
 Trzygodzinny Koncert ”Muzyka Źródła” - Muzyka Źródła to koncertrelaksacyjny, 

który służy odnowieniu, odprężeniu, doświadczaniukrajobrazów, które pokazuje nam 
nasze wnętrze w relacji z muzyką.To moment, by cieszyć się obecnością. 

 

 Wspólne masowanie dźwiękiem- zajęcia podczas których możnamasować się 
dźwiękiem mis śpiewających, gongu, dzwonków, shruti boxa igłosu. Nauka technik 

pracy z dźwiękiem. 
 

 
 

WYDARZENIA DODATKOWE – cykliczne. 
 

 Męski Krąg - regularne (co miesięczne) spotkania grupy mężczyzn odbywające się 

przez cały rok. Służą wymianie, dzieleniu się doświadczeniem i dyskutowaniu o roli 
mężczyzn we współczesnym świecie, zmianach jakie zachodzą w tym zakresie. Ponad to 

inicjowanie wspólnych działań i pielęgnowanie relacji. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ZMIANY W STRUKTURZE FUNDACJI 

 
 

W dniu 25.07.2018, uchwałą rady fundacji został uchylony dotychczasowy statut oraz 
został uwalony nowy jednolity statut Fundacji.  W ten sposób powstały następujące 
zmiany: 

 
1. Rada fundacji została odwołana od pełnienia funkcji uchwałą z dnia 25.07.2018. 

 

2. Powołany został nowy zarząd Fundacji w składzie: Katarzyna Bartoszewicz, Tomasz 
Gruba, Barbara Pączkowska, Wojciech Wieconkowski. 
 

3. Powołany został nowy prezes zarządu: Wojciech Wieconkowski. 
 
4. Uległ zmianie sposób reprezentowania podmiotu na:  

„Do reprezentowania Fundacji w sprawach do 30 000zł upoważniony jest każdy członek 
zarządu działający samodzielnie. Sprawy powyżej 30 000 zł wymagają zatwierdzenia przez 
zarząd fundacji w obecności minimum trzech członków, większością głosów. 

 
 
 



 
 

 

 
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018 

 

 

Działalność statutowa nieodpłatna - przychody  

- darowizny od osób fizycznych 750zł 

- darowizny od osób prawnych 0,00 

- 1% 0,00 

- dotacje 0,00 

Pozostałe przychody operacyjne 700,04 

Działalność statutowa odpłatna - przychody  

- festiwale, warsztaty, konwenty 55 120,28 

Przychody (PLN) z działalności gospodarczej 

Sprzedaż usług 6 338,00 

  

RAZEM 62 908,32 

 
 

 

Działalność statutowa nieodpłatna- koszty 6 462,07 

- działalność statutowa/warsztaty 6 462,07 

Działalność statutowa odpłatna - koszty 10 095,96 

- warsztaty 5 791,13 

- konwenty 1 558,45 

- pozostałe 2 746,38 

  

Koszty działalności gospodarczej 1 675,72 

Pozostałe 89,76 



Usługi Obce 1 585,96 

  

Koszty Zakupu 1 149,00 

  

Koszty ogólnego zarządu 42 049,23 

Wynagrodzenia 1 649,00 

Materiały i Energia 13 259,33 

Podróże służbowe 426,00 

Usługi Obce 23 170,62 

Pozostałe 1 064,62 

Podatki i Opłaty 2 070,00 

  

Różnice kursowe  
 

16,21 

Pozostałe koszty operac. 3 033,27 

 

 Obroty Wn  Obroty Ma Saldo Wn Saldo Ma 

Suma obrotów zespołu  

 

61.431,98 409,66 61.022,32 0,00 

Różnice kursowe  
 

16,21 0,00 16,21  

Pozostałe koszty operac. 3 033,27 0,00 3 033,27  

 
Dotacje 

 
Fundacja Ogród Kreacji w roku 2018 nie otrzymała zleceń od podmiotów państwowych i 
samorządowych 

 
Fundusze (PLN) 
 

W ramach kapitału podstawowego istnieją następujące fundusze: 
 Fundusz Założycielski – 2200,00 

 Fundusz Statutowy – 0,00 
 Fundusz na działalność gospodarczą – 1000,00 

 
Sprawozdanie z działalności Fundacji Ogród Kreacji za 2018 rok zostało przygotowane przez: 
 

Prezesa Fundacji 
 



 
Wojciech Wieconkowski 


