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INFORMACJA PRASOWA NR 4/2017 
 

z dnia 9 czerwca 2017 r. 
 
 

Pomóżmy spełniać marzenia! 

 

 
Czy to nie wspaniałe, móc spełnić czyjeś marzenie? Dzisiaj mamy okazję! Możemy wspólnie spełnić 

marzenie młodych, utalentowanych członkiń chóru Cantores Minores.  A jest nim udział w 

prestiżowym wydarzeniu, jakim jest "Leonardo da Vinci Choral Festival" we Florencji. Projekt ten, do 

którego przygotowania trwają już od kilku miesięcy, to realizacja marzeń wszystkich chórzystów. 

Jednakże, aby sen o Florencji mógł się spełnić, młodzi artyści muszą pozyskać brakującą kwotę 6 tys. zł.  

Zachęcamy do wspierania inicjatywy na stronie: www.wspieram.to/cantoresminoresflorencja. 

 

Chór Cantores Minores swoją działalność rozpoczął w 2004 r przy Szkole Podstawowej im. Jana III 

Sobieskiego w Gniewie. Obecnie w jego składzie znajdują się osoby zarówno z tej szkoły, jak i z 

gimnazjum i liceum. Grupa ta poszczycić się może wieloma sukcesami i czołowymi miejscami w 

konkursach i przeglądach szkolnych oraz konkursach o tematyce sakralnej. Uświetniają swoimi 

występami uroczystości państwowe, święta i imprezy okolicznościowe na terenie gminy Gniew i nie 

tylko.  

 

W 2015 r. za swoją działalność grupa odebrała tytuł Organizacji Społecznej Roku podczas IX Gminnej Gali 

Wolontariatu. Ponadto, kilka dni temu, 30 maja, Starosta Tczewski przyznał chórowi nagrodę w 

dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury. Wyróżnienie przyznano za 

osiągnięcia w roku ubiegłym w kategorii animacja kultury oraz organizację imprez kulturalnych. 

 

Pod koniec ubiegłego roku chór otrzymał osobiste zaproszenie od dyrektora Artystycznego Festiwalu 

Leonarda da Vinci we Florencji (http://www.florencechoral.com/festivals/leonardo-da-vinci-choral-

http://www.wspieram.to/cantoresminoresflorencja
http://www.florencechoral.com/festivals/leonardo-da-vinci-choral-festival/


 

 

 

 
URZĄD MIASTA I  GMINY GNIEW  

 
 

REFERAT PROMOCJI I INFORMACJI • Plac Grunwaldzki 16/17, 83-140 Gniew  
tel. 58 535 40 21, 58 530 79 47 • fax 58 530 79 40 • e-mail: rpi@gniew.pl • www.gniew.pl • NIP: 593-10-05-516  •  REGON 191675296 

festival/) do wzięcia udziału w tym międzynarodowym wydarzeniu. To nobilitacja której chór z małej 

miejscowości położonej na pomorskim Kociewiu (Gniew) nawet nie liczył... a jednak! 

 

Festiwal będzie się odbywał od 11 do 14 lipca 2017 r. we włoskiej Florencji. Wszystko tam będzie 

pierwszy raz - pierwszy wyjazd chóru za granicę, pierwszy festiwal w międzynarodowej obsadzie, 

pierwsze tak trudne wyzwanie, do którego przygotowania trwają już od kilku miesięcy. Ten projekt to 

realizacja marzeń wszystkich młodych chórzystów - ich najważniejsze wydarzenie w tym roku, a kto wie 

czy nie w ostatniej dekadzie... 

 

Dlaczego warto pomóc? Żeby wspólnie pokazać wszystkim, że chcieć to móc! Zachęcamy do wspierania 

inicjatywy na stronie: www.wspieram.to/cantoresminoresflorencja. 

 

Dyrygentką i twórczynią sukcesu chóru jest Izabela Chyła, tel. 608 075 654.  
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