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MATERIAŁY PRASOWE 

Wrocławski Chór Seniora to projekt interdyscyplinarny adresowany do wrocławskich Seniorów  

i aktywizujący ich do podejmowania aktywności zmierzających do samorozwoju, rozwijania swoich pasji  

i marzeo, integracji społecznej, przełamania hermetyczności uczestnictwa w tzw. kulturze wysokiej,  

a także nabywania nowych i wartościowych umiejętności. Wymiernym efektem realizacji jest stworzenie 

największego we Wrocławiu chóru senioralnego, który stanie się nie tylko wizytówką miasta, ale także 

zespołem cechującym się zaciśniętą więzią społeczną. Poprzez liczne wydarzenia w postaci: warsztatów, 

zajęć, prelekcji, wykładów, spotkao, wycieczek w ramach turystyki kulturalnej oraz czynnego 

uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, pragniemy stworzyć nowe miejsce spotkao na kulturalno-

społecznej mapie Wrocławia. Realizacja zadania jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie 

najstarszych mieszkaoców naszego miasta do włączania się w liczne inicjatywy, podążaniem  

za wyzwaniami XXI wieku oraz wciąż niedostateczną liczbą projektów o takim charakterze. 

 

Projekt realizowany będzie do kooca 2023 roku.  

Jego nadrzędnym celem jest stworzenie największego chóru senioralnego w Polsce. 

Próby odbywać się będą co tydzieo w siedzibie Teatru Scena Kamienica przy ul. Joachima Lelewela 15  

we Wrocławiu. W ich trakcie Seniorzy będą opracowywać i poznawać repertuar różnych gatunków muzyki 

okresu od klasycyzmu do współczesności. Zajęcia obfitować będą ponadto w podstawy emisji głosu, 

artykulacji, prawidłowego oddechu, dykcji i teorię muzyki. Raz na kwartał, przy okazji ważnych świąt  

i rocznic, organizowane będą koncerty Wrocławskiego Chóru Seniora otwarte dla szerokiej publiczności.  

Ponadto, Wrocławski Chór Seniora prezentować się będzie w organizowanych przez Miasto przeglądach 

twórczości senioralnej, uczestniczyć w prezentacjach międzypokoleniowych, dawać koncerty dla 

przedszkoli i szkół oraz Domów Pomocy Społecznej. Kierownictwo artystyczne zespołu objął mgr Tomasz 

Maleszewski - ceniony wrocławski artysta śpiewak, dyrygent i pedagog mający wieloletnie doświadczenie 

pracy ze społecznością senioralną. 

Dla Seniorów zaangażowanych do tego projektu cyklicznie organizowane będą warsztaty: arteterapii, 

muzykoterapii, logopedii, ruchowe, taneczne, aktorskie, prawidłowego oddechu, dykcji, zachowania na 

scenie oraz technik wokalnych. Stworzony zostanie także klub recenzenta. Prowadzący warsztaty  

to uznani specjaliści i autorytety w swoich dziedzinach: 

 Warsztaty arteterapii, muzykologii, logopedii - prowadzone przez mgr Mariolę Augustyn.  

 Warsztaty taneczne - prowadzone przez mgr Ewę Chrobak. 

 Warsztaty technik cyfrowych i technologii muzycznej - prowadzone przez inż. Damiana Domalewskiego. 

 Warsztaty audycji muzycznych i klub recenzenta - prowadzone przez Macieja Michałkowskiego. 

 Warsztaty "PoCOVIDowe" - przeznaczone dla osób, które przebyły zakażenie wirusem SARS COVID-2, 

podczas których uczestnicy uczyć się będą ćwiczeo oddechowych.  

Prowadzone będą przez mgr Mariolę Augustyn i mgr Tomasza Maleszewskiego. 

 Warsztaty aktorskie - prowadzone przez mgr Arkadiusza Cyrana. 

Projekt „Wrocławski Chór Seniora” jest współfinansowany ze środków budżetu Gminy Wrocław. 

    WWW.WROCLAW.PL 

 

http://www.wroclaw.pl/
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STOWARZYSZENIE OPERETKA WROCŁAWSKA – realizator projektu 

Stowarzyszenie Operetka Wrocławska zostało założone w roku 65-lecia sztuki operetkowej we Wrocławiu 

(2020). W swoich działaniach skupia się na krzewieniu tego gatunku muzycznego, poprzez organizację oryginalnych  

i niestandardowych projektów społeczno-kulturalnych: koncertów, spektakli, recitali i widowisk. Ze względu na 

obserwowany zanik tej dziedziny sztuki muzycznej, postawiliśmy sobie za cel przypomnienie najważniejszych dzieł 

operetkowych polskich i zagranicznych kompozytorów w atrakcyjnej wokalnie i instrumentalnej formie wyrazu. 

Założyciele stowarzyszenia to uznani w środowisku artystycznym działacze, animatorzy kultury i artyści  

z powodzeniem realizujący wiele projektów artystycznych i edukacyjnych skupiających się na gatunku operetkowym. 

Dlatego też działalność organizacji czerpie z ich dokonao i doświadczenia na polu krzewienia sztuki wysokiej oraz 

organizacji wydarzeo na najwyższym poziomie. Cele regulaminowe Stowarzyszenia Operetka Wrocławska zakładają 

odbudowę tradycji tego gatunku muzyki na terenie całej Polski.  

Tylko w 2021 roku Stowarzyszenie Operetka Wrocławska przygotowało ogólnopolską trasę koncertową, 

która odbyła się w 56 polskich miejscowościach i 9 województwach. Plasuje to organizację, jako jedną  

z najaktywniejszych w Polsce. Zrealizowaliśmy 34 zadania publiczne dostarczając sztukę operetkową dla 

kilkudziesięciu tysięcy odbiorców. W ramach projektów kulturalnych, odbywały się koncerty plenerowe: "Operetka na 

WYNOS!, "Lata 20., lata 30. na WYNOS!", „Operetka dla Dzieci na WYNOS!”, liczne festiwale operetkowe, wydarzenia 

specjalne i edukacyjne. Łącznie przygotowaliśmy i wykonaliśmy 92 wydarzenia! Wszystkie odbywają się zawsze 

nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych odbiorców, a często osób wykluczonych z dostępu do dóbr kultury. 

Stowarzyszenie Operetka Wrocławska jest pomysłodawcą i realizatorem unikalnego w skali kraju projektu 

pn. „Koncerty na WYNOS!”. Wydarzenie to w dobie pandemii cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów  

i stanowi bezpieczną możliwość oglądania i słuchania koncertów ze swoich okien i balkonów, czy też na dużych 

przestrzeniach otwartych. Dotychczas wydarzenia w ramach teatru objazdowego odbyły się na podwórkach, 

rynkach, skwerkach i placach m. in. w: Słupsku, Darłowie, Jarosławcu, Wrocławiu, Brzegu Dolnym, Pile, Opolu, 

Legionowie, Brześciu Kujawskim, Żorach, Oświęcimiu, Raciborzu, Ciechocinku, Środzie Wielkopolskiej, Wałbrzychu, 

Żninie, oraz na terenie powiatów kamiennogórskiego, piaseczyoskiego, wrocławskiego, krakowskiego, kępioskiego, 

żnioskiego, złotowskiego i ostrołęckiego. W ramach intensyfikacji działao odbyły się pilotażowe edycje festiwali 

muzyki operetkowej w Żninie (dwie edycje), Radlinie, Oświęcimiu, Darłowie oraz na Podlasiu. 

Stowarzyszenie Operetka Wrocławska może poszczycić się realizacją dużych projektów społeczno-

kulturalnych. W grudniu 2020 z okazji Mikołajek i dzięki dotacji Fundacji LOTTO przygotowaliśmy specjalny spektakl 

online „Operetka dla Dzieci”, który dedykowany był dzieciom znajdującym się w polskich ośrodkach opiekuoczo-

wychowawczych (domach dziecka) oraz rodzinom zastępczym. W obliczu ogólnonarodowej kwarantanny na 

początku 2021 roku, dzięki wsparciu Fundacji PZU nagraliśmy, a następnie rozesłaliśmy pocztą 5.000 egzemplarzy 

płyt CD z największymi przebojami dwudziestolecia międzywojennego. Adresatami byli dolnośląscy seniorzy 

skupieni wokół organizacji opiekuoczych, uniwersytetów trzeciego wieku, czy też instytucji aktywizujących osoby  

w starszym wieku. 

W 2022 roku Stowarzyszenie Operetka Wrocławska zrealizuje ponad 50 projektów społeczno-kulturalnych 

odbywających się w całej Polsce. 

www.operetkawroclawska.pl 

Facebook, YouTube, Instagram: @operetkawrocławska 

Kontakt dla Mediów: Maciej Michałkowski | tel. 604562843 | mail: maciej.michalkowski@gmail.com 
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