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Marek Grechuta 

A wolność, to królestwo dobrych słów 
Mądrych myśli, pięknych snów 

To wiara w ludzi



Projekt 
"Śpiewamy Polskę"

Dedykowany Polsce i Polakom z okazji obchodów 100 lat 
Niepodległej, Wolnej, Braterskiej Ojczyzny. 

 

Cykl warsztatów zakończony przepięknym koncertem, który stworzył okazję 

do integracji międzypokoleniowej, budowania wspólnoty 

w oparciu o ponadczasowe wartości takie jak poszanowanie praw i wartości 
drugiego człowieka, solidarność i wolność. 

Inicjatywa szczególna, łącząca osoby młodsze i starsze poprzez śpiewanie 

utworów patriotycznych oraz polskiej poezji śpiewanej. 
Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach, 

a koordynatorem Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury. 

 

Chór w projekcie to szczególne miejsce , w którym najważniejsze jest 
budowanie autentycznej jedności oraz możliwości 

wszechstronnego rozwoju. 

W ramach projektu zostały zorganizowane warsztaty chóralne 

 dla chórów “Con Grazia” z Czastar oraz “Cantiamo Tutto” 

z Wrocławia, na których chórzyści wspólnie uczyli się 

utworów patriotycznych. 

 

Punktem kulminacyjnym projektu był koncert “Śpiewamy Polskę” 

w Wieruszowie w dniu 11 listopada, na którym ponad siedemdziesięciu 

chórzystów w towarzystwie orkiestry zaprezentowało utwory patriotyczne 

w specjalnie przygotowanych aranżacjach przez młodych 

wrocławskich kompozytorów. 

Koncert przyciągnął uwagę ponad pięciuset słuchaczy i zdobył uznanie 

jako jedno z najbardziej atrakcyjnych wydarzeń 

w Wieruszowie w 2018 roku.



Przygotowania do 
Nadzwyczajnego Koncertu 

"Śpiewamy Polskę"



Chóralne Warsztaty w Głuchołazach 
 31.08-02.09.2018 

19-21.10.2018













Próba we Wrocławiu  

04.11.2018



Próba Generalna 
 przed koncertowym finałem projektu "Śpiewamy Polskę"





Koncert 
"Śpiewamy Polskę"

KOŚCIÓŁ PW. NAWIEDZENIA 

NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 

W WIERUSZOWIE 
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Realizatorzy Projektu 
"Śpiewamy Polskę" 



Sebastian Sikora 

Absolwent Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we 

Wrocławiu na kierunku logistyka oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu, Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu na kierunku 

Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej 
o specjalności dyrygentura chóralna. Naucza gry na instrumentach, 

prowadzi zajęcia z emisji głosu. 

 

Dyrygent i dyrektor artystyczny chórów „Con Grazia” 

z Czastar oraz „Cantiamo Tutto” z Wrocławia. Bierze czynny udział 
w ogólnopolskich konferencjach i seminariach poświęconych tematyce 

chóralistyki oraz śpiewu. Prowadzi chóry „Cantiamo Tutto” oraz „Con Grazia” 

po drabinie do szczytu, nieustannie wkładając wiele pracy w rozwój, co owocuje 

wieloma prestiżowymi nagrodami oraz udziałem w ciekawych koncertach 

i projektach artystycznych. W listopadzie 2017 roku wraz 

z chórem „Biała Góra” z Węglewic nagrał płytę pt. „Maryjo Prowadź”. 

Organizator życia kulturalnego regionu wieruszowskiego i wrocławskiego,  

inicjator i organizator Regionalnego Przeglądu Kolęd w Czastarach. 

Laureat III miejsca podczas Ogólnopolskich Konfrontacji Chórmistrzów – 

Uniwersyteckiego Forum Dyrygentów w Lublinie (2017) oraz Laureat 
III miejsca podczas Ogólnopolskich Konfrontacji Chórmistrzów – Forum 

Dyrygentów w Olsztynie (2018). Uhonorowany tytułem Człowiek Roku 2017 

w dziedzinie kultury w powiecie wieruszowskim oraz Medalem Absolwenta UAM 

w Poznaniu za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający się udział 
w życiu Uniwersytetu.

DYRYGENT, MUZYK, PEDAGOG, LOGISTYK



Chór Con Grazia

 

Brązowy Dyplom w kategorii Chóry Mieszane, Brązowy Dyplom w kategorii Chóry Senioralne 

podczas Muzyki Chóralnej "Cantates Lublinensis" w Lublinie (listopad 2018);

III miejsce w kategorii Chóry Stowarzyszeń i Towarzystw Śpiewaczych podczas 
Ogólnopolskiego Łódzkiego Festiwalu Chóralnego CANTIO LODZIENSIS (listopad 2018);

Srebrne Pasmo podczas VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów „Silesia Cantat” w Głogowie 

(październik 2018);

I miejsce w IV Przeglądzie Twórczości Artystycznej - Senioralia w Wieruszowie (listopad 2018) 

III miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym „W Hołdzie Niepodległej” w Sieradzu 

(październik 2018);

Brązowe Pasmo podczas X Ogólnopolskiego Turnieju Chórów w Chełmnie (październik 2018);

Złote Pasmo i I miejsce w kategorii chórów mieszanych w Ogólnopolskim Festiwalu 

Chóralnym w Wejherowie (maj 2018);  

Srebrne Pasmo oraz II miejsce w kategorii chórów senioralnych w Ogólnopolskim Festiwalu 

Chórlanym w Tykocinie (maj 2018); 

II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Przystanek 60+” w Łodzi (luty 2018); 

I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+” w kategorii chóry 

i zespoły wokalne w Łodzi (grudzień 2017);

Wyróżnienie specjalne w Wojewódzkim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Łodzi (styczeń 2017);

I miejsce podczas Senioraliów Regionu Wieruszowskiego (listopad 2016) 

Brązowe Pasmo w I Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym 50+ w Wejherowie (maj 2016).

Chór „Con Grazia” powstał w 2015 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury 

w Czastarach. Początkowo był chórem żeńskim, liczącym tylko 9 Pań. 

W obecnym składzie mieszanym – 35 osób działa od października 2017 roku. 

Zespół realizuje bardzo różnorodny repertuar - od utworów ludowych, przez 

rozrywkowe po patriotyczne i sakralne. Pomimo niedużego stażu może 

pochwalić się dużym dorobkiem artystycznym: 



Chór Cantiamo Tutto

Chór powstał w listopadzie 2016 roku. Złożony z ludzi w różnym wieku - 

amatorów kochających muzykę i śpiew. Od podstaw zaczynali swój warsztat 
wokalny i repertuarowy. Pomimo niedługiego stażu, zostali docenieni przez 

Radio Wrocław, gdzie w Plebiscycie Dolnośląskich Chórów „Top 5” zajęli 3 

miejsce, a w ramach Plebiscytu „Zaśpiewali dla Niepodległej”, którego 

organizatorem było również Radio Wrocław – 2 miejsce.  

Pasja do muzyki i chęć rozwoju to wizytówka chóru „Cantiamo Tutto”. 

 

Wyróżnienia: 

 

Srebrny Dyplom w kategorii Chóry Mieszane, Srebrny Dyplom w kategorii 
Open, Brązowy Dyplom w kategorii Zespoły Wokalne do 18 osób podczas 
III Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej "Cantates Lublinensis" w 

Lublinie (listopad 2018);

II miejsce w kategorii Chóry Stowarzyszeń i Towarzystw Śpiewaczych 

podczas Ogólnopolskiego Łódzkiego Festiwalu Chóralnego CANTIO 

LODZIENSIS (listopad 2018); 

Złote pasmo podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Chóralnego „Silesia 

Cantat” w Głogowie (październik 2018);

I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu chóralnym „W Hołdzie Niepodległej” 
w Sieradzu (październik 2018); 

Brązowe pasmo podczas X Ogólnopolskiego Turnieju Chórów w Chełmnie 

(październik 2018); 

Srebrne pasmo i II miejsce w kategorii Chóry Mieszane, podczas 
Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Sakralnej w Tykocinie (maj 2018).



Kameralna Orkiestra 
z Wrocławia



Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach 

Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach to samorządowa instytucja 

kultury, której organizatorem jest gmina Czastary. 

Obszarem działalności GOK jest teren gminy Czastary. Gmina Czastary to 

gmina wiejska, położona w województwie 

łódzkim, w powiecie wieruszowskim. Gminę zamieszkuje ponad 4,5 tys. 
mieszkańców zameldowanych na pobyt stały. Sieć osadniczą w gminie 

tworzy 17 miejscowości,z czego 11 jest siedzibą sołectw. 

Tereny Gminy Czastary to w całości tereny rolnicze. Ośrodek Kultury 

zajmuje się działalnością kulturalną, wychowawczą 

i sportowo – rekreacyjną. Swoje działania kieruje przede wszystkim do 

dzieci i młodzieży. Zabiega też o coraz liczniejszą obecność seniorów 

i osób dorosłych w jego placówce. Misją GOK jest rozwój kultury, 

przekazywanie wartości i umiejętności oraz zachowanie 

i popularyzacja dziedzictwa i tradycji naszego regionu. Istniejemy po to, 

aby pobudzać w ludziach chęć do działania i obcowania z kulturą. 

Mieszkańcy są potencjałem, a ich pomysły mechanizmem napędowym 

instytucji pragnącej sprzyjać rozwojowi osobistemu i tworzeniu 

warunków do integracji.



Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury 
"Kulturalny Koneser"

Organizacja pozarządowa, Stowarzyszenie Animatorów Kultury 

"Kulturalny Koneser", powstała by upowszechniać 

i ożywiać kulturę muzyczną, wspierać wszelkie inicjatywy społeczne, których 

celem jest aktywizacja kulturalna oraz intelektualna ludzi ze wszystkich grup 

wiekowych - bez względu na poglądy, zainteresowania i pochodzenie. Poprzez  

działania umożliwiamy społeczności szeroko pojęty rozwój, budowanie 

zaangażowania w życie społeczne, odkrywanie talentów - a przez to 

wzmacnianie poczucia własnej wartości i tworzenie długoletnich relacji 
międzyludzkich opartych 

na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 

 

Dumą stowarzyszenia jest powołanie do życia międzypokoleniowego Chóru 

Cantiamo Tutto, w którym każdy ma szansę na spełnianie marzeń o śpiewaniu 

 i muzykowaniu. Oprócz tego organizacja wspiera działalność Chóru Con Grazia 

z Czastar. Wspólne śpiewanie to możliwość odkrywania w sobie 

i w innych towarzyszach wszystkiego co najpozytywniejsze. 

Śpiew w chóralnym wydaniu nadaje życiu blasku i zachwyca, buduje wspólnotę 

- a samych uczestników motywuje do nieustannej pracy nad sobą. 

Wielkim marzeniem stowarzyszenia jest kreacja lepszego lokalnego świata, 

zjednoczonego przez muzykę. Stowarzyszenie tworzy grupa ludzi z różnymi 
doświadczeniami zawodowymi i życiowymi, którzy kochają muzykę chóralną 

i poprzez nią pragną ożywiać kulturę społeczną. Jest to miejsce, które 

w chóralistyce dostrzega powiew świeżości i wielki potencjał, który napędza 

organizację do nieustannej pracy, rozwoju i stawiania 

przed sobą ambitnych wyzwań.



DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU WIELOLETNIEGO NIEPODLEGŁA 

NA LATA 2017-2022 W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO „NIEPODLEGŁA”. 

 

Publikacja zrealizowana w ramach projektu "Śpiewamy Polskę". 
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