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Z e s p ó ł   C a n t a t e

Z wizytą w Bockhorn
Czwakowy poranek 16 lipca 2015 roku 

był poątkiem niezwykle pasjonującej po-
dróży. Członkowie zeołu „Cantate” oraz 
pedstawiciele parafii ewangelicko-augsbur-
skiej w Jawou na ele z ks. Władysławem 
Wantulokiem udali się z oficjalną wizytą do 
panerskiej parafii w Bockhorn w północnych 
Niemech. Gdy wsiadaliśmy rano do autobu-
su, brakowało nam jednej osoby wpisanej na 
listę uestników, Piotra, który już nigdy nie 
wee nas swoim pięknym głosem.

Istotnym i chwytającym za serce momen-
tem naszej podróży był ontaninie zaą-
dzony postój o godzinie 15. Wszyscy zjedno-
yliśmy się we wólnej modlitwie i śpiewie, 
aby w ten osób ucić pamięć naszego kole-
gi, śp. Piotra Tyrny, którego pogeb właśnie 
wtedy zaynał się w kaplicy w Jasienicy. 
Ze wzruszenia z trudem zaśpiewaliśmy jedną 
zwrotkę pieśni: „Panie womnij mnie”.  Człon-
kowie zeołu, któy z różnych względów nie 
uestniyli w planowanym od roku wyjeź-
dzie do Bockhorn, śpiewali wólnie z Chórem 
Kościelnym z Jawoa w asie uroystości 
pogebowej.

Ponad tysiąckilometrowa podróż minę-
ła nad podziw szybko i do celu dotarliśmy 
około godziny 20. Zostaliśmy niezwykle ser-
denie powitani pez kuratora niemieckiej 

parafii Stefana Brunkena, grono jego wół-
pracowników oraz miejscowy zeół grający 
pepięknie na myśliwskich rożkach. Pierwsze 
rozmowy toyły się podas kolacji, a tłuma-
eniem dzielnie zajmowali się pan Leopold 
Kłoda – koordynator całego wyjazdu, pani 
Małgosia Penkala-Ogrodnik oraz towayszą-
cy nam wójt gminy Jawoe, pan Radosław 
Ostałkiewi.

Niemieccy goodae zadbali, aby każda 
minuta naszego pobytu była zagoodaro-
wana.I tak pierwszego dnia pojechaliśmy do 
Emden, poowego miasta, gdzie mieliśmy 
okazję popłynąć statkiem po zatoce, posłuchać 
o historii miejscowości oraz regionu, zwiedzić 
Bibliotekę Jana Łaskiego oraz wziąć udział 
w ceremonii paenia fryzyjskiej herbaty, któ-
ra zaintrygowała nas swoją odmiennością. Po 
powrocie do Steinhausen, gdzie nocowaliśmy, 
odbyło  się otkanie z naszymi miłymi go-
odaami oraz miejscowym wójtem, panem 
Andreasem Meinen. Była to okazja do niefor-
malnych, pyjacielskich rozmów, wymiany 
doświadeń, a także śpiewu.

Następny dzień rozpoęliśmy – jak zwykle 
– od wesnej pobudki i już po śniadaniu wy-
ruszyliśmy na kolejną wyprawę. Tym razem 
naszym pierwszym celem była wędzarnia wę-
goy w Wiefelstede, szycąca się wieloletnią 
tradycją. Widok żywych węgoy wywołał na-
der żywiołową reakcję, zwłasza u damskiej 
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ęści wycieki. Następnie udaliśmy się do 
Bad Zwischenahn, uroego miasteka sana-
toryjnego, gdzie głównym punktem programu 
była pejażdżka tamtejszą odmianą „ciuchci 
beskidzkiej” o wdzięnym imieniu Molly. 
Trasa wiodła m. in. pez szkółkę ogrodnią, 
gdzie zachwyciły nas pepiękne okazy bonsai, 
hoensji oraz klonów japońskich. Po powro-
cie, podas  kolacji degustowaliśmy wędzone 
węgoe i zapoznaliśmy się z kolejnym fryzyj-
skim obędem.

I nadeszła niedziela, dzień, na który e-
kaliśmy z lekką tremą (dotyyło to zwłasz-
a nowych łonków zeołu). Uestniąc 
w nabożeństwie w kościele w Bockhorn, wy-
konaliśmy kilka pieśni, m.in. „Nad ekami 
Babilonu”, „Bóg potężny” i „Panie mój” Pe-
tera Straucha, którą wykonaliśmy także po 
niemiecku. Naszym śpiewem uświetniliśmy 
ceremonię chtu. Chonych było sześcioro 

dzieci, a dla nas pewnym zaskoeniem był 
fakt, że dzieci miały od terech miesięcy do … 
dziesięciu lat.

Po południu wzięliśmy udział w Festynie 
Śpiewaym w Grabstede, gdzie zaprezento-
waliśmy utwory zarówno religijne, jak i lu-
dowe. Opró nas występowało jesze pięć 
chórów, a wszyscy wykonawcy pochodzili 
z okolinych miejscowości. Nieskromnie te-
ba pyznać, że nasz występ pyjęty został 
z gorącym aplauzem.

Serdene pożegnanie zakońyło nasz po-
byt w Bockhorn. Podziękowań i żyeń  było 
bez liku, jednak jak mówi stare poekadło: 
„To, co dobre, szybko się końy” i nasza 
wizyta dobiegła końca. Szęśliwie, z Bożą 
pomocą dotarliśmy do do-
mów. Pozostały womnienia 
i … może nieśmiałe plany na 
pyszłość…

Jolanta Szugiel


