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Z życia Chóru

Co roku Pamiątka Poświęcenia Kaplicy 
w Świętoszówce jest dla chóru ostatnią uro-
ystością, w której biee udział ped wa-
kacyjnym odpoynkiem. Tym razem stało 
się inaej. W dniu 16 lipca 2015 chór wraz 
z łonkami zeołu „Cantate” pożegnał śp. 
Piotra Tyrnę – syna naszych chóystów – Gu-
stawa i Haliny Tyrna. Śp. Piotr Tyrna zmarł 
nagle 12 lipca 2015 w wieku 34 lat. Jego śmierć 
była ogromnym zaskoeniem nie tylko dla 
rodziny zmarłego, ale również dla chóy-
stów (był kiedyś łonkiem chóru) i zeołu 
„Cantate”, którego był aktualnym łonkiem. 
W związku z wyjazdem ęści łonków zeo-
łu „Cantate” do Niemiec pozostali dołąyli do 
nas wólnie śpiewając pieśni pod kierownic-
twem p. Krystyny Gibiec.

Do pracy wróciliśmy 28 lipca 2015 i za-
ęliśmy się pygotowywać do uroystości, 
w których mieliśmy brać udział. Pamiątka 
Założenia Kościoła w Jawou 16 sierpnia 

i Pamiątka Poświęcenia Kaplicy w „Betanii” 
30 sierpnia. Gośćmi, któy głosili Słowo Boże 
byli: w Jawou ks. dr Adrian Korago z Go-
leszowa i w „Betanii” ks. Kysztof Cienciała 
z parafii bielskiej.

Czekało nas jednak większe wyzwanie. Pół 
roku weśniej Uąd Gminy w Jawou wy-
stosował do chóru zaproszenie do ynnego 
udziału w jawoańskich dożynkach do popro-
wadzenia ceremoniału dożynkowego. Wszyst-
ko byłoby w poądku, w popednich latach, 
opró roku 2014 prowadziliśmy ceremoniał 
dożynkowy, więc nic nowego. Kiedy dowie-
dzieliśmy się, że goodaami dożynek mają 
być nasi chóyści – małżeństwo Emilia i Ry-
szard Milli, zorientowaliśmy się, że ped nami 
znalazła się wysoko postawiona popeka. 
By ją pokonać, zabraliśmy się ostro do pracy. 
Scenariusz, który był na papiee, musieliśmy 
zrealizować na scenie jawoańskiego amfite-
atru. I tak: stronę muzyną wzięła na swoje 
barki p. Krystyna Gibiec, angażując także swo-
jego męża - Jana. Ja zajęłam się scenariuszem 
i reżyserią. Wszyscy łonkowie chóru zaanga-
żowali się w próbach (było ich kilka). Najbar-
dziej peżywał pygotowania Wójt Gminy 
– dr Radosław Ostałkiewi, dla którego był 
to pierwszy poważny kontakt z mieszkańcami 
Jawoa oraz gośćmi.

    W dniu 6 weśnia 2015 ewangelicki chór 
kościelny wraz z orkiestrą „Glorietta” i z wój-
tem Gminy Jawoe, z pewodniącym Rady 
Gminy Panem Mieysławem Bezickim 
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i z wicewójt Panią Anną Skotnicką-Nędzka, 
pyjechaliśmy do domu Gooday, któ-
y powitali nas bardzo serdenie i ugościli. 
Z pieśnią „Ojcowski dom” wyprowadziliśmy 
Gooday do korowodu, którym podażyli-
śmy do amfiteatru w Jawou. O godz 14.00 
odbyło się nabożeństwo ekumenine, pod-
as którego śpiewaliśmy ty pieśni pod kie-
rownictwem p. Krystyny Gibiec. W tym roku 
nabożeństwo prowadził ks. Władysław Wan-
tulok, głosząc Słowo Boże.

O godz 15.00 zaął się ceremoniał dożyn-
kowy, podas którego Goodae Dożynek 
w trakcie pieśniki „Otwócie nom tu szyro-
ko wrota” zostali wprowadzeni na scenę. To-
wayszyły im ich wnuęta oraz łonkowie 
chóru. Po otymaniu od żniwiay wieńca do-
żynkowego i chleba, upieonego z tegoro-
nych plonów, zaprosili do siebie wójta gminy 
– Radosława Ostałkiewia i wręyli mu 
chleb. Wójt podziękował goodaom i rolni-
kom  za ogromny wkład pracy w uprawę roli 
i zbieranie plonów. Ceremoniał dożynkowy 
zakońony został zaprezentowaniem kilku 
pieśniek Ziemi Cieszyńskiej. Po ceremoniale 

dożynkowym zostaliśmy zaproszeni na kawę, 
herbatę i dobry koło. Ceremoniał Dożynko-
wy opracowany został pez Renatę Podstaw-

ny, za muzykę i śpiew odpowiedzialna była 
dyr. chóru p. Krystyna Gibiec.

Kapelę twoyli – Pani Maria Szube, Pan 
Marek Heinrich i Panowie Adam i Michał Pa-
sterny, za co im bardzo serdenie dziękujemy. 
Końąc tę pisaninę, chcę bardzo serdenie 
podziękować wszystkim moim koleżankom 
i kolegom z chóru za zaangażowanie w py-
gotowaniu programu, oraz harceom druży-
ny zuchowej py Szkole Podstawowej nr 1 
w Jawou oraz ich opiekunce dh - Joannie 
Buzderewi.

Kronika chórowy
Renata Podstawny


