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Z życia Chóru
Rok 2015-grudzień

20 grudnia 2015 roku odbyło się otkanie 
gwiazdkowe chóystów naszej parafii.Gości-
liśmy wółmałżonków koleżanek i kolegów 
oraz pastorostwo Ryszarda i Ruty Janików, 
wójta Gminy Jawoa dr.Radosława G. Ostał-
kiewia,kuratora Rady Parafialnej-Janusza 
Cięciałę oraz aktora Muzynego Teatru w Gli-
wicach - Arkadiusza Dołęgę. Podas uroyste-
go wieoru gwiazdkowego towayszyło nam 
słowo Boże,modlitwa,wólny śpiew, poezja, 
żyenia, opłatek i wólna kolacja.Po kolacji 
opiekun chóru, ks.Władysław Wantulok wrę-
ył wójtowi Gminy Jawoa dr. Radosławowi 
G. Ostałkiewiowi „DYPLOM HONOROWE-
GO CZŁONKA EWANGIELICKIEGO CHÓRU 
KOŚCIELNEGO W JAWORZU”. Koleżanki Ire-
na Klima i Renata Kropek otymały pamiąt-
kowe medale z okazji jubileuszu 40-lecia pracy 
w chóe.Podas otkania Arkadiusz Dołęga 
zaprosił chór do ynnego udziału w I Ekume-
ninym Festiwalu Muzyki Sakralnej.Zapro-
szenie zostało pyjęte. Niedaleka pyszłość 
pokazała,że mamy do pokonania bardzo wy-
soko postawioną popekę. 

W okresie świątenym, wzbogaciliśmy 
swoim śpiewem nabożeństwo wigilijne w ko-
ściele w Jasienicy oraz nabożeństwo jutenne 
i główne w kościele w Jawou.

27 grudnia 2015 roku odbył się Wieór Ko-
lęd z udziałem :

-dzieci ze szkółki niedzielnej w Jasienicy 
pod opieką pastorowej Doroty Kykowskiej

-Diecezjalnej Orkiestry Dętej pod batutą 

Adama Pasternego 
-zeołu „Cantate” pod kierownictwem 

Małgoaty Penkala-Ogrodnik
-Ewangelickiego Chóru Kościelnego w Ja-

wou pod dyrygenturą Krystyny Gibiec,
-gości-Chóru Kościelnego py parafii ym-

sko-katolickiej w Jawou,którego dyrygentem 
jest Tadeusz Kostor.

Miniony rok pyniósł kolejne zmiany 
w składzie osobowym naszego chóru.Było 
nas 41 osób,w trakcie roku do chóru wstąpiło 
5 osób i tak na koniec roku 2015 stan osobowy 
chóru wyniósł 46 osób.Ponadto mamy dwóch 
łonków honorowych: Pana Arkadiusza Do-
łęgę i Pana dr.Radosława G. Ostałkiewia.

W roku 2015 Chór odbył 56 prób,37 wy-
stępów: w parafii-26,poza parafią-5,na e 
środowiska-6.

Łąnie odśpiewano 190 pieśni,w tym 23 
nowe.

Z żyeniami urodzinowymi u seniorów 
zboru delegacje chóystów odwiedziły 203 
osoby,a do 96 wysłano żyenia potą.

Zaąd chóru otkał się 4 razy,na bieżąco 
uzupełniając plan pracy,rozwiązując aktualne 
problemy.

W nowy rok 2016 weszliśmy z planem pra-
cy,który zawiera bardzo ważne zadanie dla 
chóru.

W styniu 
braliśmy udział 
w uroysto-
ści konsekracji 
i wprowadzenia 
w uędowanie 
biskupa diece-
zji cieszyńskiej 
ks .d r. Adr iana 
Korczago.Uro-
yste nabożeń-
stwo odbyło 
się w kościele 
J e z u s o w y m 
w Cieszynie.
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12 stynia 2016 
o b c h o d z i l i ś m y 
jubileusz 80-tych 
urodzin pani pa-
storowej Ruty Ja-
nik - długoletniej 
byłej dyrygentki 
naszego chóru - 44 
lata pracy z Chóro-
wą rodziną. Prezes 
chóru w imieniu 
Rodziny Chórowej 
złożył gorące żyenia Jubilatce,a chór zaśpie-
wał dwie pieśni: “Królu mój,królu” oraz “Pra-
gnienie jedno”. Pastorowa Ruta Janik otyma-
ła piękny bukiet kwiatów.

16 stynia 2016 łonkowie chóru wraz 
z rodzinami bawili się na balu karnawało-
wym, który został pez chór zorganizowany. 
Frekwencja pekroyła oekiwania.

Parafia Ewangelicko-Augsburska zaprosi-
ła mieszkańców Jawoa na konce zeołu 
dziecięcego „Mali Golce”, który istnieje pod 
patronatem Fundacji Braci Golec.Konce od-
był się pod patronatem wójta Gminy Jawoe 
dr.Radosława G. Ostałkiewia.

24 stynia br. w kościele w Jawou odby-
ło się nabożeństwo ekumenine pod hasłem 
„UCZYŃ SWÓJ LUD ŚWIĘTYM I JEDNYM 
W CHRYSTUSIE”. Nabożeństwo zostało wzbo-
gacone pez chór tema pieśniami: „KYRIE”, 
„Pragnienie jedno” i  „Pekażmy sobie znak 
pokoju”. Dyrygowała p.Krystyna Gibiec.

26 stynia br.odbyło się zebranie rawoz-
dawo-wybore.

Prezes chóru Ryszard Milli pedstawił ra-
wozdanie z działalności chóru w roku 2015, 

w którym wyodrębnił: dane statystyne, 
chronologię wydaeń, ważniejsze wydaenia 
i peżycia, uroystości chórowe wewnętne, 
inne dziedziny życia chórowego i prace na 
e kościoła, podziękowania.

To było ostatnie rawozdanie pedstawio-
ne pez kolegę Ryszarda Milli. Po 22 latach 
prezesowania Ryszard Milli  podjął decyzję 
o rezygnacji z pełnionej funkcji. W wyniku 
wyborów prezesem został kol.Roman Chmiel.

Podziękowania za długoletnią służbę 
w imieniu Rodziny Chórowej złożył opiekun 
Chóru, ks. Władysław Wantulok.

5-6 lutego br. został zorganizowany wyjazd 
do Lalików na kulig. Z braku yjających wa-
runków atmosferynych otkanie „kuligo-
we” odbyło się py ognisku i gorącej kiełbasie 
pod wiatą na terenie ośrodka. W drugim dniu 
odbyły się warsztaty muzyne.

W związku ze zbliżającym się 
Wieorem Pasyjnym, serdenie 
zapraszamy do udziału w tym 
wieoe.

Kronika chórowy 
Renata Podstawny


