2009 Historia Chóru Ekumenicznego z Karpacza
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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 34 członków
(w tym 6 z naszej Parafii). Jego stan zwiększył się o 5 osób. Chór Ekumeniczny działa już trzynaście lat.
06.01.2009 r. (wtorek) godz. 18.00, kościół Rzymskokatolicki, Karpacz, Święto Epifanii - koncert
wspólny z chórem "Benedictus" z Jeleniej Góry
17.01.2009 r. (sobota) godz. 19.00, koncert, Kościół Rzymskokatolicki, Kowary

•

17 stycznia 2009 Chór Ekumeniczny z Karpacza został zaproszony przez parafię rzymskokatolicką w Kowarach do zaśpiewania kolęd i pastorałek w miejscowym kościele. W czasie
koncertu zaprezentowaliśmy nasz niemal cały repertuar bożonarodzeniowy. W pastorałce
"Oj Maluśki" gościnnie wystąpiły Tereska i Marysia Wiącek (uczennice szkoły podstawowej),
córki naszej chórzystki Justyny. Mimo panującego zimna licznie zgromadzona publiczność
wytrwała do końca naszego ponadgodzinnego koncertu. Brawa na stojąco były najlepszą
nagrodą, jaką mogliśmy oczekiwać. Proboszcz kowarskiego kościoła podziękował nam za
występ i już zaprosił na następne święta.

•

20.01.2009 r. (wtorek) godz. 17.00, śpiew na nabożeństwie ekumenicznym w kościele Wang

•

W ramach "Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan", 20 stycznia 2009 roku
w kościele WANG odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, w którym uczestniczył Chór
Ekumeniczny z Karpacza pod dyrekcją Bernarda Stankiewicza. Wykonaliśmy pięć utworów
m. in. "Ojcze spraw, aby byli jedno" - kompozytor J. Gałuszka, i "Czego chcesz od na Panie" ze
słowami J. Kochanowskiego. Liczni uczestnicy nabożeństwa (ewangelicy i katolicy razem) z
uznaniem wypowiadali się o utworach i poziomie naszego wykonania. Ekumeniczny
charakter nabożeństwa uświetniony był kazaniami proboszczów miejscowych parafii:
księdza Edwina Pecha z parafii ewangelicko-augsburskiej i księdza Zenona Stonia z parafii
rzymsko-katolickiej. W nabożeństwie uczestniczyli też ksiądz Michał Gołąb z parafii rzym.kat. w Karpaczu i ksiądz dziekan Jerzy Żytowiecki z Góry. Na początku i na zakończenie
nabożeństwa wystąpiła Pani Irena Sallmann z nastrojową muzyką na gongach, łącząc nas z
chrześcijanami w Korei, którzy przygotowali program tegorocznego nabożeństwa
ekumenicznego. Po nabożeństwie spotkaliśmy się na plebani kościoła "WANG", a tam czekała
na wszystkich tradycyjna agape - wspólny posiłek chrześcijan. Tekst: Wojciech Piotrowski
31.01.2009 r. (sobota) godz. 13.30, koncert, w ramach przeglądu Zespołów i grup
kolędniczych, Bogatynia, Ośrodek Kultury, ul. II Armii Woj. Pol. 31 stycznia 2009 odbył się w
Bogatyńskim Ośrodku Kultury XIX Przegląd Zespołów Kolędniczych i Śpiewaczych pod
patronatem burmistrza Bogatyni Andrzeja Grzmielewicza. Chór Ekumeniczny z Karpacza
pod dyrekcją Bernarda Stankiewicza został zaproszony jako gość specjalny do
zaprezentowania swojego repertuaru bożonarodzeniowego. Mieliśmy godzinę do dyspozycji
i w tym czasie wykonaliśmy większość znanych nam kolęd. Publiczność składająca się w
przewadze z okolicznych zespołów śpiewaczych z uznaniem przyjęła nasz koncert. Nie obyło
się bez bisu i długich oklasków. Po występie był poczęstunek, na który złożyły się dania
regionalne związane ze Świętem Bożego Narodzenia. Wojciech Piotrowski
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10.04.2009 r. (Wielki Piątek), godz. 17.00, śpiew na nabożeństwie w kościele Wang
12.04.2009 r. (Niedziela Wielkanocna), godz. 10.00, śpiew na nabożeństwie w kościele Wang
12.04.2009 r. (Niedziela Wielkanocna), godz. 12.00, śpiew na sumie w kościele rzymskokatolickim w
Karpaczu
10.05.2009 r. (niedziela), godz. 10.00, Lubań Śląski, kościół ewangelicki, al. Kombatantów 1, śpiew na
zjeździe chórów Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
06.06.2009 r. (sobota), godz. 17.00, Karpacz, kościół rzymskokatolicki Najświętszego Serca Pana
Jezusa, koncert z okazji Urodzin Miasta Karpacza. Wydarzenie artystyczne w Karpaczu! Premiera!
Charles Gounod (1818 - 1893} "Messe breve" nr 7 Msza oratoryjna. Dzieło po raz pierwszy wykonane
z towarzyszeniem organów! Kościół pw. NSJ w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 35
25.06.2009 r. (czwartek), godz. 20.00, Jelenia Góra Cieplice, kościół rzymskokatolicki Jana Chrzciciela,
w ramach Festiwalu Światło Serc.
01.09.2009 r. (wtorek), godz. 16.00, Jawor, kościół Pokoju. Chór śpiewał w czasie ekumenicznego
nabożeństwa z okazji 70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Kazanie wygłosił bp Huber z Berlina, a
udział wzięli m.in. bp R. Bogusz, bp Gołębiewski z Kościoła rzymsko - katolickiego z Wrocławia, bp
Cichy z Legnicy, biskupi innych protestanckich kościołów, władze województwa, starostwa i
samorządowe.
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12.09.2009 r. (sobota), godz. 10.00 - 16.00, Jelenia Góra - Cieplice, kościół ewangelicki, Plac
Piastowski, śpiew na Uroczystości 12-lecia Partnerstwa Diecezji Wrocławskiej KEA i Ewangelickiego
Kościoła Górnych Łużyc.
21.10.2009- koncert Chóru Ekumenicznego w Banku Genów dla leśników
06.11.2009 r. (piątek), godz. 18.30, koncert w kościele rzymskokatolickim w Kowarach
06.12.2009 r. (niedziela), godz. 15.00, Pałac w Łomnicy, koncert w czasie kiermaszu adwentowego
10.12.2009 r. (czwartek), godz. 18.00, Karpacz, w Hotelu Mercure Skalny w godz. 18:00 – 21:00 odbył
się Pierwszy Przegląd Twórczości Artystycznej Mieszkańców Karpacza – „Karpacz - Góry Kultury”,
występ Chóru Ekumenicznego.
20.12.2009 r. (niedziela), godz. 16.00, Görlitz, koncert kolęd w kościele Lutra
25.12.2009 r. (piątek) Boże Narodzenie, godz. 10.00 kościół ewangelicki Wang, Karpacz śpiew na
nabożeństwie
25.12.2009 r. (piątek) Boże Narodzenie, godz. 12.00 kościół rzymskokatolicki, Karpacz, śpiew na
sumie

