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1.

Powitanie.
Na wstępie przekazane zostały pozdrowienia i informacje o chórach i grupach, które chcą się
włączyć w inicjatywę, ale nie mogły być obecne na spotkaniu.
Następnie Lea Kjeldsen otwarła spotkanie, wskazując 4 listopada jako datę szczególną – był
to dzień pierwszej próby KGC w 1999 roku, Jesteśmy przekonani, że 16 lat później liczne
chóry, które działają dziś w Polsce, są gotowe zrobić krok dalej i zjednoczyć się dla jeszcze
lepszej pracy.

2. Modlitwa otwierająca spotkanie.
Za Słowo, które rozważyliśmy w naszej modlitwie, posłużył fragment listu do Rzymian, który
inspirował różne działania Republiki od początku inicjatywy (Rz. 12, 4-5):

Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę
samą czynność - podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z
osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami.
3. Koncepcja i historia Republiki, znaczenie spotkania.
Lea Kjeldsen i Ela Jakubek krótko przedstawiły rozwój inicjatywy od 2013 roku, a także
dotychczasowe osiągnięcia (m.in. przeprowadzone liczne szkolenia i spotkania, wydana płyta
„Gospel Celebration”, badania i raporty, które z nich powstały – uczestnicy spotkania
otrzymali płytę CD oraz wydruk wyników badań). Podkreślony został fakt, że Republika
Gospel przede wszystkim ma jednoczyć chóry i grupy gospel, żeby funkcjonowały lepiej, i
przez to lepiej realizowały swój ostateczny cel, jakim jest prowadzenie poszczególnych ludzi
do Boga.

Korzyści, które daje współpraca związane są również z możliwościami działania na większą
skalę – np. przy współpracy z chórami i innymi partnerami zagranicą czy negocjacjach ze
sponsorami.
Istotą zmiany, która jest oczekiwana w tym kolejnym etapie rozwoju Republiki Gospel, jest
kwestia podejścia chórów do uczestniczenia w działaniach, proponowanych przez Republikę.
Do tej pory była to raczej forma biernego uczestnictwa – na przykład korzystanie z
przygotowanych szkoleń i spotkań. Teraz chcemy, aby chóry stały się rzeczywistymi
członkami – współtworzącymi strategię i koncepcję działań, współodpowiedzialnymi za ich
realizację. Aktywne członkostwo będzie się też wiązało z wymiernymi korzyściami w
stosunku do biernego uczestnictwa.
4. Komentarze uczestników spotkania, pomysły na wspólne działania i formę pracy
Republiki:
Potrzebna jest nam taka forma pracy, która nie obciąży dodatkowo ludzi już
zaangażowanych, to dobrze, że możemy sami wykreować to, co będziemy robili w
następnych latach. Poszczególne osoby z chórów, żeby się zaangażować, potrzebują bardzo
konkretnych, małych operacyjnych zadań, o charakterze projektowym, krótkoterminowym.
 Ważne jest, żeby bardziej lokalnie chóry zawiązywały współpracę, na przykład w regionach,
miastach (przykład – Śląsk – spotkanie, które odbyło się w listopadzie 2014 roku). Konkretny
pomysł do realizacji – wspólne spotkanie chórów (np. noworoczne, albo w Wielkim Poście,
kiedy nie ma sezonu koncertowego), które są gdzieś blisko siebie terytorialnie, Można też
pomyśleć o wspólnym weekendzie dla chórów z całej Polski, o charakterze „rekolekcji” – „Dni
Republiki Gospel”.
 Ważne jest też, żeby osoby zaangażowane w Republikę dały się poznać chórzystom – na
przykład przyjechały na próbę, opowiedziały o działaniach i możliwościach Republiki.
 Pytanie od jednego z chórów: „W jaki sposób nasze problemy, związane z tym, że jesteśmy
grupą nieformalną, wpłyną na nasze możliwości zaangażowania w Republice? Jakie
wsparcie możemy uzyskać?” Odpowiedź – Republika Gospel będzie funkcjonowała w
sposób, który umożliwi również chórom bez formalnej osobowości prawnej (np.
Stowarzyszenia) działać w jej ramach i korzystać z członkostwa. Jeśli natomiast chór będzie
chciał formalizować swoją działalność, Republika na pewno będzie mogła posłużyć
wsparciem i doświadczeniem innych członków.
 Republika Gospel ma bardzo różne oblicza i postrzegamy ją w różny sposób, zależnie od tego,
czego potrzebujemy, na jaki aspekt chcemy patrzeć. Kluczem do sukcesu Republiki jest
„sieciowanie” – potrzeba wypracowania wspólnego głosu, którym możemy mówić na
zewnątrz – szerzyć wartości, które propagujemy.












Widzimy, że mamy podobne problemy, warto dzielić się rozwiązaniami. Potrzebujemy też
wypracować „spojrzenie makro”. Ważna jest też właściwa i efektywna komunikacja – warto
zbudować mierzalny wskaźnik na ten rok – jak poznamy, że członkowie naszych chórów
rozumieją, czym jest Republika Gospel.
Republice przydałby się klip video, który pokazywałby ludzi Republiki, opowiadający o historii
– jako promocja tego, co się już wydarzyło, osiągnięcia (pokazane w liczbach!), materiały,
plakaty z koncertów, płytę… oraz plany na przyszłość.
Ważne, żeby materiały ze szkoleń, które już zostały przeprowadzone, były dostępne dla
członków.
Republika Gospel JUŻ funkcjonuje, moi chórzyści widzą, że coś się dzieje i motywuje ich
świadomość bycia częścią większej całości.
Naszym zadaniem jest też wychodzenie na zewnątrz: żeby ludzie mogli zgłaszać się do
Republiki Gospel z pomysłem na robienie czegoś związanego z muzyką gospel, z prośbą o
wsparcie i wskazówki dotyczące tego co i jak robić. Dzięki temu Republika pomoże
środowisku gospel ciągle rosnąć, nie tylko wzmacniać się wewnętrznie.
Pomysł na działanie w roku 2016: realizacja koncertu „Gospel Celebration” w wielu miastach
w Polsce (równoczesny koncert - data: 18 września, godzina 17:00. - ze wspólną promocją).
Możemy zdecydować się na skoordynowanie działanie w województwach, żeby
zorganizować „Gospel Celebration” z wykorzystaniem środków Urzędów Marszałkowskich
(konkursy będą ogłoszone na początku roku).

5. Zatwierdzenie Regulaminu oraz podpisanie Deklaracji Członkowskich.
Przesłany wcześniej do konsultacji Regulamin został zaakceptowany, obecne na spotkaniu
organizacje / chóry złożyły deklaracje członkowskie.
6. Ustalenie składki członkowskiej:
Każdy z obecnych wyraził swoją opinię jaka jest maksymalna kwota możliwa do
zadeklarowana przez chóry (na podstawie realnych doświadczeń i ocen sytuacji własnych
chórów.) – jest to kwota 200 zł / rok.
Przedyskutowane zostały 3 możliwe opcje ustalenia składki członkowskiej na rok 2016:


Opcja 1: każdy członek, niezależnie od rozmiaru i aktywności, wnosi składkę tej
samej wysokości. Zalety: prostota i przejrzystość. Wady: dla niektórych grup
(małych, niezbyt aktywnych) pułap 200zł może być zbyt wysoki, jako że nie
dysponują własnym budżetem.





Opcja 2: składka kalkulowana jest na podstawie wielkości organizacji (tego, jak
liczna jest grupa uczestników) - po 15zł rocznie od osoby. Zalety: zróżnicowanie
wkładu organizacji zależy od ich wielkości. Wady – trudno kalkulować wg członków
w przypadkach np. Stowarzyszeń, które nie są chórami z określoną liczbą członków,
a tylko organizatorami warsztatów.
Opcja 3: podział na różne poziomy wysokości składki, zależnie od typu organizacji,
liczebności etc. Decyzję o wysokości składki podejmuje sama organizacja, oceniając
swoje możliwości. Kierujemy się zasadami zaufania i solidarności. Możliwe wysokości
składki to: 50zł, 100zł lub 200zł rocznie, możliwe jest też oczywiście przekazanie
składki w kwocie wyższej, jako darowizny.

Grupa zdecydowała o przyjęciu OPCJI 3.
Składka członkowska w roku 2016 przeznaczona będzie na podstawowe koszty, związane z
działaniami administracyjnymi w Republice (na ile pozwolą zgromadzone środki) – np.
koszty komunikacji telefonicznej, przesyłek czy podróży przedstawicieli Republiki na
spotkania z członkami.
7. Wybór Grupy Roboczej
Do działania w ramach Grupy Roboczej zgłosiły się następujące osoby: Tony Adams
(Fundacja Źródło Życia), Sebastian Szokalski (Łódzka Grupa Gospel), Karol Lisowski (Śląskie
Stowarzyszenie Gospel), Agata Lorek (Śląskie Stowarzyszenie Gospel), Lea Kjeldsen
(Stowarzyszenie Gospel w Krakowie).
Dodatkowo Jola Mitko (Gospel Sound / Stowarzyszenie Gospel bez Granic) zadeklarowała
chęć aktywnego udziału w grupie koordynacyjnej wydarzenia Gospel Celebration na Śląsku.
8. Spotkanie zakończyło się wspólną kolacją, w przemiłej atmosferze. :)

