
Irena Cieślak 
 

1. Nazwa i siedziba organizacji, której członkiem jest 

kandydat oraz stanowisko/funkcja kandydata w organizacji 
 

Stowarzyszenie Scena Kultury Wokalnej – „Śpiewanie bez 

granic” – Tenczynek – Prezes  

 

2. Opis działalności i najważniejsze osiągnięcia w sektorze 

pozarządowym 
 

Projekt będący inicjatywą stowarzyszenia rozrasta się z roku 

na rok. Od 2017 roku do dnia dzisiejszego – międzynarodowy 

zespół wokalny Śpiewanie bez Granic zorganizował  

29 koncertów w Polsce i Norwegii w miejscach takich jak  

m.in. Zamek Tenczyn w Rudnie, Radio Kraków czy foyer Opery Den Norske Opera w Oslo. 

Nasze wydarzenia są otwarte dla wszystkich. Wydarzeniom Śpiewania bez Granic przyświeca 

idea integracji – międzynarodowej (dotychczas śpiewali z nami artyści z 8 krajów), 

międzykulturowej, międzypokoleniowej oraz artystycznej (śpiewacy światowych scen 

operowych wraz z zespołem wokalnym profesjonalistów i amatorów). Ważnym elementem 

działalności zespołu jest również aktywizacja osób starszych, nie aktywnych zawodowo i mniej 

aktywnych społecznie. Muzyka staje się dla nich drogą do czynnego zaistnienia w środowisku, 

rozwijania swoich pasji i wymiany doświadczeń w zespole, bez ograniczeń wiekowych. Celem 

jest również promowanie polskiej kultury, sztuki i postaw patriotycznych w Polsce i za granicą, 

dlatego szczególnie ważną dla nas grupą jest Polonia przebywająca poza granicami kraju – 

naszym celem jest integrowanie jej, aktywizowanie w kierunku postaw patriotycznych a także 

zbliżanie do polskiej sztuki poprzez wspólny śpiew, jako że w tym roku naszą główną 

muzyczną myślą przewodnią jest muzyka polska – tj. jako że 2020 r. jest rokiem Fryderyka 

Chopina to nie zabraknie jego utworów w repertuarze zespołu. W repertuarze nie zabraknie 

pereł muzyki operowej i chóralnej kompozytorów takich jak Verdi, Puccini, Bizet, Bellini, 

Mozart czy Grieg.  

Wydarzenia współorganizowane są w ścisłej współpracy z norweskim stowarzyszeniem 

Polsk-Norsk Kulturforening SAMHOLD, a także partnerami lokalnymi takimi jak Centrum 

Kultury i Sportu w Krzeszowicach, Państwowa Szkoła Muzyczna w Krzeszowicach, 

Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni, Parafia w Rudawie. A także przy współpracy 

medialnej z TVP3 Kraków, Radio Kraków, Magazynem Krzeszowickim, Dziennikiem 

Polskim, Głosem Podkrakowskim, Gwarkiem Małopolskim, Radiem Wataha.no, Radiem 1.7. 

 

3. Opis doświadczenia kandydata w zakresie udziału w ciałach doradczych  

i opiniodawczych 
 

Kandydatka jest zasłużonym działaczem kultury (odznaka), organizatorem imprez 

kulturalnych. Jako prezes stowarzyszenia – organizator międzynarodowej trasy koncertowej 

VIA POLONIA z koncertami w Norwegii i Polsce a także koncertu na Dzień Kobiet w Radiu 

Kraków 1 marca br. Pasje: sztuka, muzyka, fotografia, turystyka/zwiedzanie zabytków, 

szlaków turystycznych.  

 

4. Opis motywacji kandydata do pracy w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku 

Publicznego w Powiecie Krakowskim 
 

Kandydatka motywuje swoją osobę na stanowisko w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku 

Publicznego w Powiecie Krakowskim dużym zaangażowaniem w inicjatywy kulturalne, 

wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu oraz organizacji przedsięwzięć, a także 

pragnieniem poświęcenia swojego czasu którym dysponuje, na pomoc i aktywne działanie  

w celu społecznego rozwoju Powiatu Krakowskiego w obszarze kulturalnym. 


