
2008 Historia Chóru Ekumenicznego z Karpacza 
 

Chór Ekumeniczny spotykał się na próbach w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy we wtorki 
od godz. 18.30 do 20.30. Dyrygentem jest Pan Bernard Stankiewicz z Jeleniej Góry. Na dziś 
chór liczy 29 członków w tym 6 z naszej Parafii. Chór Ekumeniczny działa już dwanaście lat. 

• 4.01.08 – koncert kolęd Chóru Ekumenicznego w Filharmonii w Jeleniej Górze wspólnie z 
chórem „Benedictus”. 

• 18.01.08 – występ na nabożeństwie ekumenicznym w kościele rzymskokatolickim w 
Karpaczu z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

• 20.01.08 – koncert kolęd Chóru Ekumenicznego w kościele rzymskokatolickim w Kowarach. 

• 20.04.08 – wyjazd do Wrocławia na II Diecezjalny Zjazd Chórów i Muzyków Diecezji 
Wrocławskiej.  

• 25 maja 2008 Chór Ekumeniczny z Karpacza pod dyrekcją Bernarda Stankiewicza wziął 
udział w zjeździe chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej. Koncerty chórów odbywały się 
w ewangelicko-augsburskim Kościele Pokoju w Jaworze, a uczestniczyły w nim zespoły z 
Bydgoszczy, Kalisza, Koszalina, Rypina, Sopotu, Torunia i gościnnie z Karpacza. Każdy z 
chórów wykonał samodzielnie trzy utwory, a na zakończenie wszystkie chóry zaśpiewały 
wspólnie również trzy pieśni. Połączone chóry (około 150 osób) poprowadził dyrygent z 
Sopotu. Koncert trwał blisko 3 godziny i dostarczył licznie zgromadzonym wiele wzruszeń. 
W zjeździe uczestniczył również zespół "Wang" z Karpacza pod dyrekcją Ryszarda Zająca 
(także gościnnie). Na zakończenie, na ręce dyrygentów zostały wręczone pamiątkowe 
dyplomy. Wręczenia dokonał Biskup diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej - Ksiądz Michał 
Warczyński. Po koncercie wszyscy z przyjemnością udali się na ciepły posiłek, gdyż kościół 
nie zdążył się jeszcze nagrzać po wielu dniach chłodu i w środku panował przenikliwy ziąb. 
Na spotkaniu po koncercie odbyła się dyskusja, wymiana doświadczeń i nut. Chór 
ekumeniczny z Karpacza wzbogacił się o nuty "Stabat Mater" Zoltana  Kodaly'ego. Utwór 
ten będziemy chcieli zaprezentować słuchaczom w przyszłym sezonie. 

• W niedzielę 1czerwca 2008 w karpackim kościele rzymskokatolickim odbył się koncert 
Chóru Ekumenicznego z Karpacza. Godzinny występ naszego chóru rozpoczął cykl imprez z 
okazji Urodzin Miasta Karpacza. Koncert poprzedziło wystąpienie Burmistrza 
Karpacza, Pana Bogdana Malinowskiego. Wśród słuchaczy obecny był także Z-ca 
Burmistrza, Pan Ryszard Rzepczyński. W programie naszego występu były utwory znane 
słuchaczom oraz kilka utworów nowych. Nieliczna tym razem publiczność (w tym samym 
czasie odbywał się mecz piłkarski Polska -Dania) nagrodziła nas oklaskami i na bis 
zaśpiewaliśmy nowy utwór:  "Barka" kompozycji Cesareo Garbarain. Po występie 
przeszliśmy do Muzeum Sportu i Turystyki, aby ustawić się do tradycyjnego zdjęcia 
Karpaczan. 

• W dniach 6-8 czerwca 2008 Chór Ekumeniczny z Karpacza wyjechał do miejscowości 
Kallenhardt koło Dortmundu (Niemcy). W tamtejszym kościele rzymskokatolickim wraz z 
miejscowym chórem wykonaliśmy wspólnie utwór Charles'a Gounod'a "Masse breve" No. 
7. Mieliśmy też okazję zaprezentowania własnego repertuaru, a dyrygował nami jak zwykle 
Bernard Stankiewicz. Licznie zgromadzeni słuchacze nagrodzili nas oklaskami i z uznaniem 
wypowiadali się o naszym poziomie śpiewania. Po zakończeniu naszego występu głos 
zabrał proboszcz parafii EA Wang z Karpacza, ksiądz Edwin Pech. Podziękował za 
zaproszenie i bardzo miłe przyjęcie nas. W czasie naszego pobytu mieliśmy okazje zwiedzić 
okoliczne zabytkowe miejscowości. Największe wrażenie zrobiło miasteczko Ruethen ze 
starą wieżą do torturowania czarownic (brrrrr). Miejscowy chór z Kallenhardt przygotował 
cały program naszego pobytu u nich wraz z noclegami u rodzin niemieckich. Wspólnie 
spędziliśmy sobotni wieczór przy grillu, a tam rozmowy, śpiewy przy piwie i pieczonych 
kiełbaskach. Temat zbliżającego się meczu piłkarskiego Polska - Niemcy na Euro2008 był 
oczywiście też poruszany. My obstawialiśmy zwycięstwo naszej drużyny, ale jak wyszło 



wszyscy wiemy. W niedzielę wieczorem szczęśliwie powróciliśmy do Karpacza. Tekst: Dr 
Wojciech Piotrowski 

• 26 czerwca 2008 r., o godz. 16.00 w Jeleniej Górze - Cieplicach, ul. Cieplicka 9, w kościele 
Św. Jana Chrzciciela odbył się koncert Chóru Ekumenicznego z Karpacza. W programie 
utwory J.S. Bacha, Ch. Gounoda, W.A. Mozarta, S. Gomułki, a także utwory gospel i wiele 
innych.  

• 30.08 – Dzień braterstwa w Nieder Seifersdorf koło Gorlitz. W spotkaniu tym wzięły czynny 
udział Zespół Wang oraz Chór Ekumeniczny. Była to kontynuacja zeszłorocznego spotkania, 
które odbyło się w naszej Parafii i zgromadziło wtedy gości z różnych parafii naszej diecezji 
oraz grupy parafialne z Niemiec 

• 13.09 – uroczystości z okazji 100 – lecia poświęcenia dawnego kościoła ewangelickiego, 
obecnie katolickiego w Karpaczu. W ramach tego święta odbyło się ekumeniczne 
nabożeństwo z udziałem dawnych i obecnych mieszkańców Karpacza, otwarto wystawę 
pięknych i interesujących zdjęć tego kościoła w Muzeum Sportu i Turystyki. W godzinach 
popołudniowych odbył się koncert chóru z Rewala, miasta zaprzyjaźnionego z Karpaczem, 
Chóru Seniora „My młodzi” z Witkowa koło Poznania oraz Chóru Ekumenicznego. 

• 22.11. 08 – udział Chóru Ekumenicznego w Przeglądzie chórów diecezji legnickiej w Legnicy 
w katedrze Kościoła rk. 

• 25.12.08 – śpiew na nabożeństwie w kościele Wang i w kościele Rzymskokatolickim w 
Karpaczu 

 


