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Z życia Chóru
Zanim będę opisywać nasze „dzieje”  

w Nowym Roku, muszę powrócić do IV kwar-
tału 2017 roku. Po uroczystym nabożeństwie  
z okazji Jubileuszu 500 lat Reformacji, podczas 
którego obchodziliśmy 105- lecie działalności 
chóru trochę się jeszcze działo.

5 listopada na zakończenie obchodów Jubile-
uszu 500-lecia Reformacji w naszym kościele od-
był się koncert zespołu „Trzecia Godzina Dnia”, 
podczas którego chórzyści byli słuchaczami.

7 listopada 2017r. na zaproszenie kierow-
nika kulturalno-oświatowego Szpitala Reha-
bilitacyjnego w Jaworzu daliśmy koncert dla 
przebywających tam na leczeniu pacjentów.  
W programie były pieśni religijne i ludowe.

11 listopada 2017 byliśmy świadkami wrę-
czenia Laurów Srebrnej Cieszynianki zasłu-
żonym mieszkańcom Śląska Cieszyńskiego. 
Jednym z laureatów był nasz kolega Ryszard 
Klima- nominowany przez Towarzystwo Miło-
śników Jaworza. Uroczystość odbyła się w cie-
szyńskim Teatrze im. Adama Mickiewicza.

10 grudnia 2017 uczestniczyliśmy w dzięk-
czynnym nabożeństwie z okazji 30-lecia or-
dynacji proboszcza naszej parafii - ks. Włady-
sława Wantuloka. Nabożeństwo wzbogacone 
zostało pieśniami chóru i zespołu „CANTATE”.

17 grudnia 2017 chórzyści zorganizowali spo-
tkanie gwiazdkowe. Ten wieczór spędziliśmy  
w szczególny sposób. Słuchaliśmy Słowa Bo-
żego przeznaczonego właśnie na okres świą-
teczny, śpiewaliśmy kolędy, koleżanki „re-

cytowały” wiersze związane z tematyką 
bożonarodzeniową i dzieliliśmy się opłatkiem, 
składając sobie wzajemnie życzenia. W tym 
uroczystym wieczorze uczestniczyli współmał-
żonkowie chórzystów, przedstawiciele Rady 
Parafialnej i wójt Gminy Jaworze - Radosław 
G. Ostałkiewicz, oraz pastorowa Ruta Janik.

Opiekun chóru, ks. Władysław Wantulok 
wręczał nagrody książ-
kowe chórzystom(wy-
branym) za 100%-90% 
frekwencję na próbach  
i koncertach. Kol. Gustaw 
Tyrna otrzymał pamiąt-
kowy medal za 42 lata 
przynależności do chóru.

Radosław G. Ostał-
kiewicz, korzystając ze 
swojej obecności na na-
szym spotkaniu, w imie-
niu urzędu Gminy wrę-
czył ks. Władysławowi 
Wantulokowi pamiątkę 
z okazji 30-lecia ordynacji proboszcza.

Obchodziliśmy urodziny naszych koleża-
nek - Marysi Miarki i Wioli Maindok. Wie-
czór gwiazdkowy zakończył przyjazd Mikołaja 
wraz z prezentami. To dopiero była zabawa!

W ostatnim tygodniu grudnia wzbogacili-
śmy śpiewem nabożeństwo wigilijne w ko-
ściele w Jasienicy, a w Święto Narodzenia Pań-

skiego śpiewaliśmy kolędy na nabożeństwie 
jutrzennym i głównym.

Nowy rok 2018 chór witał pieśniami pt. 
„DLACZEGO DZISIAJ” i „A TO KOMU”

”CHODZIĆ WCIĄŻ Z PANEM” i „ ŚWIECI 
GWIOZDA”.
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7 stycznia br. odbył się WIECZÓR KOLĘD,  
w którym wzięli udział:

Zespół Big-Band z Jasienicy pod kier. Sta-
nisława Urbana, zespół „CANTATE” pod kier. 
Małgosi Penkala-Ogrodnik, Chór Kościelny 
wzmocniony głosami dzieci (7) pod dyr. Kry-
styny Gibiec i dzieci ze szkółki niedzielnej  
z Jasienicy pod kierownictwem pastorowej 
Doroty Krzykowskiej.

21 stycznia br. odbył się koncert kolęd  
w wykonaniu Damiana Holeckiego, pod pa-
tronatem Wójta Gminy Jaworze dr. Radosła-
wa G. Ostałkiewicza. Koncert odbył się w ra-
mach realizacji zadania publicznego w zakresie 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego.

Co roku, w styczniu odbywa się Walne Ze-
branie Sprawozdawcze Ewangelickiego Chóru 
Kościelnego w Jaworzu. W tym roku odbyło 
się  23 stycznia. Porządek zebrania składał się  
z dwóch części. Pierwsza część poświęcona 
była sprawozdaniu z działalności chóru w mi-
nionym roku 2017,w którym prezes chóru kol. 
Roman Chmiel przedstawił dane statystyczne 
dotyczące składu osobowego chóru, ilości prób 
i występów, oraz ilość „wyśpiewanych” pieśni.

I tak w skrócie:
-ilość chórzystów-45 -soprany-15,alty-12,te-

nory-7,basy-11,honorowych członków-2
-ilość prób-49
-występów-39,26 w parafii,8 kościelnych,5 

na rzecz środowiska
-ilość pieśni-176 w tym 25 pieśni nowych.
Ponadto członkowie chóru odwiedzili 227 

seniorów zboru z okazji ich urodzin.
W dalszym sprawozdaniu przedstawił chro-

nologię wydarzeń, (a było ich 43), podczas któ-
rych chór służył pieśnią.

Oprócz koncertów i występów były wspólne 
imprezy i uroczystości. Kończąc swoje sprawoz-
danie podziękował wszystkim obecnym za trud  
i wysiłek podczas naszej pracy. Szczególne podzię-
kowanie skierowane zostały w stronę opiekuna 
chóru, ks. Władysława Wantuloka i jego Mał-
żonki- Anny oraz dyrygentki Krystyny Gibiec. 

Kasia Wizner- nasza księgowa- przedstawi-
ła stan finansowy chóru. Otrzymaliśmy zarys 
pracy na rok 2018.

Po przedstawieniu obu sprawozdań rozpo-
częliśmy dyskusję nad ich treścią.

Po zakończeniu zebrania rozpoczęła się dru-
ga część wieczornego spotkania- urodziny. So-
lenizanci styczniowi to: Ruta i ks. Ryszard Jani-
kowie (nieobecny z powodu choroby), Helena 
Milli, Renia Niedzielska, Mariola Kupczewska.

Oczywiście solenizanci przygotowali małe 
„ co nieco”, przy którym toczyły się przyjazne 
rozmowy.

27 stycznia członkowie chóru zorganizowali 
bal karnawałowy w OSP w Jasienicy. Ponadto 
braliśmy udział w smutnych uroczystościach- 
pożegnaniach najbliższych naszych koleżanek.

03.02.2018r - pożegnaliśmy mamę naszej 
koleżanki Marty Jankowskiej- śp. Helena Ku-
kla, a 20.02.2018 było pożegnanie ojca Ani 
Chmiel, śp. Jana Pyki.

No, cóż. Śpiewamy nie tylko na 
koncertach, ale służyliśmy swoją 
pieśnią w pożegnaniu tych, któ-
rych Pan Bóg powołał do siebie.

Kronikarz chóru
Renata Podstawny


