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Z życia Chóru
Patrząc na program pracy chóru, opracowa-

ny na bieżący rok, okazało się, że III kwartał 
był dla nas bardzo pracowity.

1 lipca br. odbył się Międzynarodowy 
Koncert Chórów Ziemi Cieszyńskiej w jawo-
rzańskim amfiteatrze, a nazajutrz uświetnili-
śmy uroczyste nabożeństwo w Świętoszówce  
z okazji Pamiątki Założenia Kościoła. Pomimo 
niesprzyjającej aury wierni nie tylko wypełni-
li kościółek, ale również siedzieli pod namio-
tami. Słowo Boże rozważał zaproszony gość ks. 
Zdzisław Sztwiertnia.

Pod koniec lipca braliśmy czynny udział  
w radosnej uroczystości zaślubin syna naszych 
chórzystów Danusi i Janka Fuschów. Pod dy-
rekcją p. Krystyny Gibiec zaśpiewaliśmy parę 
pieśni.

Pod koniec lipca wyjechaliśmy na 3-dnio-
wą wycieczkę, która obejmowała trasę Krosno 
- Lwów - Przemyśl.

28 lipca zwiedziliśmy Krosno, a tutaj pro-
gram był bardzo intensywny.

Zwiedziliśmy Centrum Dziedzictwa Szkła,  
w którym były interaktywne pokazy pro-
dukcji i zdobienia szkła, w których braliśmy 
czynny udział. Przy CDS znajduje się sklep  
z ogromnym wyborem produktów szklanych. 
Jak to mówią „do wyboru do koloru”. I my do-
konaliśmy małych zakupów „ku pamięci”.

Zapewne wielu z nas zna komedię Alek-
sandra Fredry ,pt. „Zemsta”, nie tylko jako 
lekturę szkolną ,którą trzeba było przeczytać, 
ale również oglądało film pod tym samym 
tytułem- prawda? No właśnie...Zwiedziliśmy 
miejsce akcji utworu - Zamek Kamieniec. Tak 
naprawdę fabuła utworu jest oparta na wy-
darzeniach, jakie zdarzyły się w ówczesnym 
czasie/xvII w./ w kamienieckim zamku. Wów-
czas właścicielem  włości był  m.in. hrabia 
Aleksander  Fredro, który w archiwach zam-
ku znalazł akta procesowe dotyczące sporu  
o mur rozdzielający zamek na część korczyń-
ską i część odrzynowską, pomiędzy rodami 
Firlejow i Skotnickich. Spór zakończony został 
ślubem ich dzieci. W zamku znajduje się małe 
muzeum z portretami hrabiego, jego żony, het-
mana koronnego oraz militaria.

Niedaleko zamku Kamieniec  znajduje się 
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rezerwat Czarnorzecko-Skrzyżowskiego Par-
ku Krajoznawczego. Na jego terenie znajdują 
się skały zbudowane z piaskowców zwane 
„Prządkami”. Wg legendy to trzy dziewczy-
ny zaklęte w skały. Na koniec zwiedziliśmy 
pierwszą kopalnię ropy naftowej na świecie  
w Bóbrce k/ Krosna. Obecnie znajduje się tutaj 
muzeum przemysłu naftowego i gazowniczego 
im. Ignacego  Łukasiewicza.  Na terenie kopal-
ni wydrążono ręcznie 60 szybów od 14-50 m  
i jeden do 150 m głębokości. Kopalnia cały 
czas działa i czuć zapach ropy.

Drugi  dzień wycieczki spędziliśmy we 
Lwowie. Zwiedziliśmy Cmentarz  Łyczakow-
ski, Stare Miasto, kwartał ormiański - najstar-

szą i najwspanialszą świątynię miasta. Podczas 
zwiedzania świątyni zaśpiewaliśmy pieśń pt. 
ZBAWCO PROWADŹ. Podziwialiśmy piękne 
i bogate wnętrze bazyliki oo. jezuitów, ratusz, 
rynek, teatr opery lwowskiej, czarną kamienicę 

i wiele innych budynków. Wrażenia ze Lwowa 
były niezapomniane.

W trzecim dniu zwiedziliśmy zamek w Kra-
siczynie. Następnie pojechaliśmy do Przemy-
śla, gdzie powitał nas wojak Szwejk, który był 
przewodnikiem po przemyskiej Starówce. 

Po obiedzie zwiedziliśmy najpiękniejszy  
z ogrodów botanicznych w Polsce - Arboretum 
Bolestraszyce. Rośnie w nim ponad 2000 ga-
tunków roślin i krzewów. W godzinach popo-
łudniowych nastąpił wyjazd w drogę powrot-
ną do Jaworza, ale... przed drogą powrotną 
nasz przewodnik Mateusz Podkul ofiarował 
nam bochenek chleba z tajemniczym wkła-
dem w środku. Chleb otrzymał od gospodarzy 
dożynek z Węgier. W dwa dni później po po-
wrocie do domu spotkaliśmy się w sali para-
fialnej, aby podzielić się otrzymanym chlebem. 
Po rozkrojeniu chleba w środku zobaczyliśmy 
wkładkę z wędzonego mięsa. Chleb z „dodat-
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kiem” został sprawiedliwie podzielony i skon-
sumowany.

15 sierpnia wznowiliśmy próby po przerwie 
wakacyjnej.

20 sierpnia odbyło się uroczyste jubileuszo-
we nabożeństwo 235 rocznicy pamiątki zało-
żenia kościoła w Jaworzu. Nabożeństwo roz-
poczęło się porankiem muzycznym, w którym 
wzięli udział- Diecezjalna Orkiestra Dęta Zie-
mi Cieszyńskiej pod batutą Adama Pasternego, 
zespół „Cantate” pod kierunkiem Małgorzaty 
Penkala-Ogrodnik i Ewangelicki Chór Kościel-
ny w Jaworzu pod dyr. Krystyny Gibiec. W uro-
czystym nabożeństwie wzięli udział przedsta-
wiciele Urzędu Gminy  w Jaworzu w osobach 
wójta gminy dr Radosława  G. Ostałkiewicza 
i przewodniczącego R.G. Mieczysława Brze-
zickiego. Słowem Bożym służył ks. dr Adam 
Malina z parafii Katowice-Szopienice, prezes 
Synodu Kościoła. Nabożeństwo uświetnione 
było śpiewem chóru, zespołu Cantate . Opra-
wę muzyczną zapewniła Diecezjalna Orkiestra. 

Do obecnych słuchaczy gratulacje skierował 
wójt gminy Jaworza, wręczając pamiątkową 
tablicę z dedykacją na ręce proboszcza parafii. 
Po nabożeństwie odbył się piknik parafialny.

27 sierpnie odbyło się następne uroczyste 
nabożeństwo z okazji Pamiątki Założenia Ka-
plicy w „Betanii”, w którym braliśmy udział 
uświetniając je pieśniami. Po pikniku na za-
proszenie kol. Marysi Miarki złożyliśmy wizy-
tę jej krewnemu - Janowi Kubokowi, z okazji 
99 lat urodzin .Prezentem dla Jubilata były 
pieśni zaśpiewane przez chór. Następnie poje-
chaliśmy do pp. Kuklów - rodziców i teściów 
naszych chórzystów Lidzi i Romana Ryrychów 
oraz Reni i Krzysia  Niedzielskch aby im zaśpie-
wać „100 lat” z okazji 60-tej rocznicy ślubu. 
Dla jednej, jak drugiej rodziny była to ogrom-
na radość i łzy wzruszenia. Solenizantowi i Ju-
bilatom życzymy wszystkiego najlepszego.

3 września Ewangelicki Chór Kościelny brał 
udział w korowodzie dożynko-
wym, śpiewał podczas nabożeń-
stwa ekumenicznego i prowadził 
ceremoniał dożynkowy w Jawo-
rzu.

kronikarz chórowy 
Renata Podstawny


