OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy

Chór Cantamus Domino

nazwa podmiotu

Chór Cantamus Domino

dokładny adres

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie
ul. Kościelna 26; 41-260 Sławków

gmina

Sławków

powiat

będziński

województwo

śląskie

telefon

+48.501.794.679

adres strony internetowej

www.chor-slawkow.pl

faks

-

adres e-mail

biuro@chor-slawkow.pl

2. Charakter podmiotu
Obywatele zorganizowani (zaznacz):


w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne



w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców



zebraniach wiejskich i sołectwach

 w organizacjach pozarządowych


nieformalnych grupach obywatelskich



indywidualne osoby

3. Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz):


realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych



działalność charytatywna i opiekuńcza



działalność edukacyjna i wychowawcza



działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej



działalność na rzecz podniesienia warunków życia

 działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji
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4. Przedmiot działalności
Chór Cantamus Domino powstał przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Sławkowie w 2009 roku, zapełniając lukę w tej aktywności artystycznej na mapie
kulturalnej miasta Sławków. Celem chóru jest propagowanie i upowszechnianie tradycyjnych
pieśni chórowych, zarówno z repertuaru kościelnego, jak i patriotycznego, w tym lokalnych.
Członkowie chóru wielokrotnie reprezentowali miasto na zewnątrz, a wydarzenia kulturalne
organizowane z udziałem przyciągają dużą liczbę mieszkańców nie tylko miasta. Chór jest
jedyną tego typu formacją artystyczną w Sławkowie. W 2011 roku większość członków chóru
przystąpiło również do Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Miasta Sławków.

5. Opis działań
Stworzenie chóru działającego przy parafii narodziło się z inicjatywy miejscowych artystów.
Od samego początku zakładano, że chór będzie pełnił rolę nie tylko barwnej oprawy
uroczystości kościelnych, ale zacznie oddziaływać na życie kulturalne miasta. Nikt wówczas
nie przypuszczał, że działalność chóru szybko wykroczy poza Sławków, region i granice
kraju, stając się jedną z wizytówek miasta i integrując miejscową społeczność.
Chór uczestniczy w najważniejszych dla miejscowej społeczności wydarzeniach. Rozwój
działalności artystycznej Chóru najlepiej widać na przestrzeni lat. Chór powstał z inicjatywy
Małgorzaty Kostki, znanej w Sławkowie i regionie instruktorki muzyki oraz byłego
sławkowskiego wikariusza, ks. Marcina Kruszaka.
Do najważniejszych wydarzeń z udziałem chóru zaliczyć można:
W ROKU 2009:
 oprawa muzyczna pasterki i Bożonarodzeniowej Mszy św. w kościele parafialnym,
 udział w obchodach z okazji 730. rocznicy lokacji Bolesławia,
 udział w XXV Jesieni Poetyckiej w Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie,
 oprawa muzyczna uroczystości Bożego Ciała w Sławkowie,
 koncert „Pan jest moją mocą” przy okazji nadania tytułu Honorowego Obywatela
Miasta Sławkowa ks. Antoniemu Kwiatkowskiemu.
W ROKU 2010:
 koncert kolęd w kościele parafialnym,
 koncert „Zamyślenia Wielkopostne” w kościele parafialnym,
 oprawa muzyczna mszy świętych,
 koncert „Pasja wg św. Jana” w kościele parafialnym,
 Koncert pieśni patriotycznych oraz uroczysta Msza Święta z okazji poświęcenia kopii
miecza koronacyjnego króla Stanisława Augusta w Bolesławiu,
 udział młodzieży z chóru Cantamus Domino w międzynarodowym projekcie
kulturalnym "Europejska Pieśń o Kopalni" i w programie artystycznym
"La formidable histoire du cochon sans histoire",
 prezentacja w/w przedstawienia w Sławkowie,
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koncert pieśni patriotycznej podczas Pikniku Militarno – Historycznego w Sławkowie,
koncert pieśni patriotycznej podczas uroczystości 10 rocznicy założenia
sławkowskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
udział w inscenizacji historycznej "Republika Sławkowska" w Zespole Szkół im. Jana
Pawła II w Sławkowie z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości,
oprawa muzyczna wielu Mszy św. w kościele parafialnym.

W ROKU 2011:
 koncert kolęd w kościele parafialnym,
 oprawa uroczystej Mszy Świętej dla Rycerzy Kolumba Diecezji Sosnowieckiej
z Ks. Biskupem Grzegorzem Kaszakiem w Kościele Parafialnym w Sławkowie,
 koncert Zamyślenia Wielkopostne w kościele parafialnym,
 koncert „Pasja wg św. Jana” w kościele parafialnym,
 udział w montażu słowno-muzycznym poświęconym Papieżowi Janowi Pawłowi II
w kościele parafialnym,
 opracowanie, rejestracja i wydanie dwóch profesjonalnych płyt CD z nagraniami
chóru: „Nie wstydź się mówić Polska” i „Krzyżu Święty”,
 udział w międzynarodowym projekcie współpracy kulturalnej z miastem partnerskim
Messeix we Francji zorganizowanym przez Urząd Miasta Sławków przy współpracy
z Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Rozwoju
Miasta Sławków. Wykonanie 3 koncertów: 23.08.2011 - Kościół w Messeix, 27.08.2011
– Ośrodek Kultury w Montaigut, 28.08.2011 - Ośrodek Kultury w Messeix,
 udział w nagraniach płyty DVD "Spotkania z leśną poezją" w ramach projektu
olkuskiego Nadleśnictwa i bolesławskiego Centrum Kultury zorganizowanego
w związku z Międzynarodowym Rokiem Lasów, obchodzony pod hasłem
„Las sentymentalny – Las użyteczny”,
 udział w Koncercie "Ocalić od zapomnienia" połączonym ze zbiórką pieniędzy na cel
charytatywny pod patronatem Poseł na Sejm RP Beaty Małeckiej – Libery,
zorganizowanym przez społeczny komitet organizacyjny na terenie miasta Sławków,
 koncert podczas uroczystego podsumowania projektu olkuskiego Nadleśnictwa
i bolesławskiego
Centrum
Kultury
zorganizowanego
w
związku
z Międzynarodowym Rokiem Lasów, obchodzony pod hasłem „Las sentymentalny
– Las użyteczny”,
 oprawa muzyczna uroczystej Mszy św. z okazji jubileuszu pięciolecia Sławkowskiego
Oddziału CARITAS,
 zajęcie I miejsca w kategorii CHÓRY DOROSŁYCH w XVI Wojewódzkim Festiwalu
Pieśni Patriotycznej w Myszkowie,
 oprawa muzyczna Mszy św. w Narodowe Święto Niepodległości w kościele
parafialnym,
 uczestnictwo w I Piłkarskim Turnieju Niepodległości zorganizowanym przez Radę
Rycerzy Kolumba im. Sł. Świętosława w Sławkowie,
 zapewnienie oprawy muzycznej szeregu innych nabożeństw w kościele parafialnym.
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W ROKU 2012:
 oprawa muzyczna uroczystości Święta Trzech Króli w kościele parafialnym,
 koncert kolęd w wykonaniu Chóru Cantamus Domino i Przyjaciół w kościele
parafialnym,
 wydanie kolekcjonerskiej płyty CD pt. "Chór Cantamus Domino i Przyjaciele",
składającej się z programu pt: "Krzyżu Święty" oraz "Nie wstydź się mówić Polska"
przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Miasta Sławków,
 udział w VIII Regionalnym Przeglądzie Pieśni Pasyjnej i Pokutnej w Koziegłówkach
- Lgocie Górnej,
 koncert „Zamyślenia Wielkopostne” w kościele parafialnym i kolejny, w Olkuszu,
 zdobycie I miejsca w kategorii CHÓRY DOROSŁYCH w VIII Regionalnym
Przeglądzie Pieśni Pasyjnej i Pokutnej w Koziegłówkach - Lgocie Górnej,
 koncert w Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała K. Wojtyły w Krakowie w trakcie
wernisażu wystawy malarstwa „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich” Urszuli
Rychlińskiej,
 oprawa Uroczystej Mszy Świętej oraz Koncert pieśni patriotycznych z okazji 70-lecia
powstania Armii Krajowej oraz 10-lecia Sztandaru Oddziału Armii Krajowej
w Sławkowie,
 udział w zagranicznym wyjeździe kulturalnym dla mieszkańców Sławkowa
oraz członków Chóru CANTAMUS DOMINO na obchody Dni Napoleońskich
w Slavkovie u Brna w Czechach,
 uroczysta Msza Święta w Narodowe Święto Niepodległości w kościele parafialnym,
 oprawa muzyczna wielu innych Mszy św. w kościele parafialnym.
W ROKU 2013:
 wydanie kolekcjonerskiej płyty CD pt. "Chór Cantamus Domino i Przyjaciele"
w programie pt: "Kolędy i Pastorałki”,
 uroczysta Msza Święta z okazji 45-lecia działalności KOŁA GOSPODYŃ
w Sławkowie,
 koncert kolęd i pastorałek w kościele parafialnym,
 koncert pieśni patriotycznych podczas BIESIADY PATRIOTYCZNEJ "Z pieśnią
przez wieki" w Szkole Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie,
 uroczysta Msza Święta w intencji Papieża Franciszka w parafialnym kościele,
 Wielki Czwartek - Msza Krzyżma Świętego w Katedrze Sosnowieckiej
pod przewodnictwem Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka,
 Liturgia Męki Pańskiej w kościele parafialnym pod przewodnictwem ks. bpa Piotra
Skuchy,
 koncert podczas konferencji Kulturowej „Droga św. Jakuba VIA REGIA Małopolska
Zachodnia”,
 koncert z okazji XIV rocznicy wizyty Papieża Jana Pawła II na Placu Papieskim
w Sosnowcu,
 oprawa muzyczna telewizyjnej Mszy Świętej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie – Łagiewnikach,
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wyjazd chóru na Ukrainę – rejon żydaczowski z dwoma koncertami,
udział w spektaklu słowno-muzycznym „Kazania Sejmowe ks. Piotra Skargi”
w kościele parafialnym z udziałem Dariusza Wiktorowicza, aktora i reżysera,
dyrektora Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie,
oprawa wielu Mszy św. w kościele parafialnym.

W ROKU 2014:
 parafialne kolędowanie w wykonaniu Chóru Cantamus Domino i Przyjaciół
w kościele parafialnym,
 zajęcie
przez
chór
III
miejsca
w
kategorii
Zespoły
parafialne
na XX Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika
w Będzinie.

6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
Działalność Chóru Cantamus Domino jest doskonałym przykładem połączenia
przedstawicieli lokalnej społeczności w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest
działalność w zakresie upowszechniania i popularyzacji kultury. W wydarzeniach
organizowanych przez chór, lub tych, którym chór zapewnia oprawę muzyczną, bierze
udział bardzo duża liczba mieszkańców miasta i najbliższych okolic. Ponadto chór,
w składzie którego znajdują się przedstawiciele lokalnych społeczności, jest wielokrotnie
wizytówką Sławkowa na zewnątrz, podczas organizowanych wydarzeń artystycznych
w kraju i za granicą. Wydane, profesjonalne płyty z nagraniami są jednym z trwałych
efektów jego działalności.
O chórze wielokrotnie pisała lokalna prasa, był on też przedmiotem zainteresowania
telewizji. Wśród wybranych publikacji wymienić można:
http://www.slawkow.pl/pl/1268/13420/Ksiadz_Proboszcz_Antoni_Kwiatkowski_Honoro
wym_Obywatelem_Miasta_Slawkow.html,
http://www.chor-slawkow.pl/20111119.html,
http://www.parafiaslawkow.pl/index.php?mact=Gallery,m6e73e,default,1&m6e73edir=Od
pust-2012%252F&m6e73ereturnid=21&page=21,
http://www.chor-slawkow.pl/20120501-1.pdf,
http://www.veslavkove.cz/spolecnost/napoleonske-dny-2012.aspx,
http://www.chor-slawkow.pl/20130127.pdf,
http://www.chor-slawkow.pl/20130201.pdf,
http://kanal99.pl/2013/04/slawkow-na-szlaku/,
http://www.powiat.bedzin.pl/aktualnosci/509-via-regia-w-slawkowie,
http://www.stowarzyszenie-slawkow.pl/dokumenty/nasze-miasto-slawkow-nr4.pdf,
http://www.powiat.bedzin.pl/aktualnosci/855-ksiadz-skarga-przemowil-do-mieszkancowslawkowa,
http://kanal99.pl/2013/11/kazania-sejmowe-w-slawkowie/,
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http://bedzin.naszemiasto.pl/galeria/zdjecia/2069874,kazania-sejmowe-piotra-skargi-wslawkowie-zdjecia,galeria,7374942,id,t,tm,zid.html,
http://www.powiat.bedzin.pl/aktualnosci/356-www-art11,
http://www.powiat.bedzin.pl/aktualnosci/721-zaspiewali-na-ukrainie,
http://www.powiat.bedzin.pl/aktualnosci/1048-jubileuszowy-festiwal-za-nami.
Wiele publikacji ukazało się także drukiem, między innymi w Dzienniku Zachodnim
(Tygodnik Powiatowy – Będzin).

7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Chór Cantamus Domino związany jest z parafią pw. Podwyższenia Krzyża
Św. w Sławkowie. Chórzyści nie dysponują zewnętrznymi środkami finansowymi. Nakłady
konieczne do działalności chóru, a także działalność wydawniczą pozyskiwane są ze źródeł
zewnętrznych (sponsoring, dotacje). Dzięki współpracy chóru ze Stowarzyszeniem na Rzecz
Wspierania Rozwoju Miasta Sławków udaje się wiele przedsięwzięć z sukcesem zrealizować.
Przykładowo wydanie jednego tytułu CD chóru to koszt ok. 6.000 złotych bez uwzględniania
społecznej pracy członków chóru i stowarzyszenia oraz wolontariuszy.

8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Warto podkreślić, że taka aktywna działalność wymaga wielu godzin prób i dyspozycyjności
od wszystkich członków chóru.

9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Działalność kulturalna w tak szczególnej dziedzinie, jaką jest muzyka chóralna, wymaga,
by wśród osób tworzących zespół był dobry i sprawdzony koordynator, osoba gruntownie
muzycznie przygotowana do prowadzenia chóru. Ponadto należy dobrze zapoznać się
ze stroną formalną, związaną chociażby z prawami autorskimi do wykonywanych utworów.
W sprawach formalnych dobrze, jeśli chór funkcjonuje albo w postaci sformalizowanego
stowarzyszenia, albo jeśli taką współpracę nawiąże z jakimś stowarzyszeniem lub inną
organizacją/podmiotem działającym na rzecz kultury.
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