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1996-1999 
Chór Ekumeniczny w Karpaczu rozpoczął swoją działalność w listopadzie 1996 roku. Powstał z połączenia 
grupy osób związanych z Zespołem Wang przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wang w Karpaczu i grupy 
śpiewających pasjonatów z Parafii Rzymskokatolickiej z Karpacza. 
 
Państwo Urszula i Andrzej Gniewek, organizując Międzynarodowe Spotkania Kolędowe w kościele Wang, 
w grudniu 1996 r., zaprosili do występu Zespół Wang działający przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
Wang. Ale problemem było to, że zespół śpiewał tylko kompozycję Ryszarda Zająca, nie było w nich kolęd. 
Wtedy, członkini zespołu Wang, Grażyna Futerhendler, zaproponowała, aby zaprosić znajomych z Kościoła 
Rzymskokatolickiego do wspólnego śpiewania kolęd.  
Atmosfera ekumeniczna na próbach byłą wspaniała, koncert udany. Osoby, które wzięły udział w tym 
wspólnym ekumenicznym przedsięwzięciu spotkały się po koncercie i zdecydowały, że będą kontynuować 
próby i tak powstał Chór Ekumeniczny z Karpacza.  
 
Pierwszą dyrygentką chóru była Jagoda Plebańska (wówczas mieszkanka Karpacza). Niedługo później Chór 
miał nowego dyrygenta; był nim zawodowy muzyk - skrzypek Andrzej Gniewek. 
 
Członkowie Chóru Ekumenicznego, zdecydowali, iż będą śpiewali twórczość kompozytorów, tak dobraną, 
aby nie zranić niczyich uczuć religijnych. Próby chóru kończone są odczytaniem rozważania biblijnego i 
Modlitwą Pańską „Ojcze nasz”. Dalszym postanowieniem było to, aby organizować koncerty 
charytatywne, a przychód z nich przeznaczyć dla potrzebujących wsparcia.  
 
Ewangelicy i Katolicy, pomimo różnic doktrynalnych, pragną być widzialnym znakiem jedności w 
Chrystusie.  
 
Próby na początku działalności odbywały się w Domu Parafialnym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej przy 
kościele Wang w Karpaczu, ale ze względu na trudny dojazd zimą, przeniosły się do budynku znajdującego 
się przy stadionie miejskim w Karpaczu oraz do salki katechetycznej przy Parafii Rzymskokatolickiej w 
Karpaczu. Aktualnie (2020 r.) próby odbywają się w holu Leśnego Banku Genów w Kostrzycy.  
W czasie remontu tego holu, gościny na próby, udzieliło Miejskie Muzeum Zabawek w Karpaczu. 
 
Osoby, które inicjowały powstanie chóru i są z nim związane do dziś to: Bogusława Pech, ks. Edwin Pech 
(proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wang), Grażyna Piotrowska. Niedługo potem dołączyła 
Jadwiga Saładucha. 
 
Chór jest otwarty na przyjęcie nowych członków. Każdy, kto czuje radość śpiewania, ma słuch muzyczny, 
poczucie rytmu i akceptuje zasady ekumenii może w nim znaleźć miejsce. 
 
Chór utrzymuje się dzięki dotacji Gminy Karpacz i Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wang oraz ze składek 
członków chóru. Chórzyście nie pobierają wynagrodzenia za występy.  
 
Siedzibą Chóru jest Parafia Ewangelicko-Augsburska Wang, ul. Na Śnieżkę 8, 58-540 Karpacz. 
 
 

 
Tel. +48 75 7619228 
wang@wang.com.pl  
http://www.wang.com.pl  
https://www.facebook.com/kosciolwang 
 
 

mailto:wang@wang.com.pl
http://www.wang.com.pl/
https://www.facebook.com/kosciolwang

