10 – lecie chóru Ekumenicznego z Karpacza
„Oto jest dzień, który dał nam Pan,
Radujmy się i weselmy się w nim.
Alleluja!”
Dnia 25 listopada 2006 roku w kościele rzymskokatolickim w Karpaczu odbył
się koncert Chóru Ekumenicznego z Karpacza. Był on niezwykły, ponieważ odbywał
się z okazji jubileuszu 10 – lecia istnienia i działania Chóru. To już, czy dopiero 10
lat?
Koncert zgromadził wielu zaproszonych oficjalnych gości, łącznie z władzami
miasta, a przede wszystkim mieszkańców Karpacza i gości. Kościół był wypełniony
słuchaczami, co w naszych warunkach nie jest czymś oczywistym. Sądząc po reakcji i
głośnych oklaskach podobało się.
Chórzysta ks. prob. Edwin Pech w imieniu chóru powitał wszystkich gości i
odczytał pozdrowienia i życzenia przesłane dla chóru od bpa Janusza Jaguckiego
zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz od bpa Diecezji
Wrocławskiej KEA ks. Ryszarda Bogusza. Podziękował także wszystkim
dyrygentom i chórzystom za podarowanie swojego czasu, zdolności, cierpliwości i
miłości dla Choru. Podkreślając, że dzięki zaangażowaniu chórzystów można było
obchodzić Jubileusz! Ta Uroczystość była okazją do dziękowania Bogu za tak
wiele lat błogosławieństwa dla Chóru Ekumenicznego.
Burmistrz Karpacza pan Bogdan Malinowski wręczył chórzystom
podziękowanie w specjalnych teczkach z napisem Chór Ekumeniczny a także
upoważnił Chór do używania herbu miasta Karpacza. Chor podziękował Urzędowi
Miasta Karpacza za udzieloną w tym roku dotację finansową na działalność.
A początek był taki: Impulsem do powstania chóru były organizowane przez
Państwo Urszulę i Andrzeja Gniewków Międzynarodowych Spotkań Kolędowych w
kościele Wang. Należało przygotować kolędy. Wtedy pani Grażyna Futerhendler
zaproponowała, aby połączyć zespół „Wang”, działający przy parafii ewangelickoaugsburskiej Wang, z grupą śpiewających pasjonatów z parafii rzymskokatolickiej.
Pani Jagoda Plebańska była pierwszym dyrygentem, dostarczała nuty,
organizowała próby.
Po zakończeniu kolędowania postanowiono śpiewać dalej. Grupa śpiewacza
przyjęła nazwę Chór Ekumeniczny z Karpacza a dyrygentem został pan Andrzej
Gniewek z Jeleniej Góry.
Próby odbywały się w okresie letnim przy kościele Wang a zimą w salce
parafialnej Parafii Rzymskokatolickiej, na stadionie miejskim i w końcu w Leśnym
Banku Genów w Kostrzycy.
Członkowie chóru ekumenicznego zdecydowali, iż będą śpiewać utwory tak
dobrane, 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, poza istniejącymi podziałami, widzialnym
znakiem jedności w Chrystusie.
Takie były początki Chóru Ekumenicznego. Ciekawostką jest, że był to
wtedy pierwszy i jedyny tego rodzaju chór na Dolnym Śląsku.
W sumie przewinęło się przez chór około 50 osób. Koncertujemy
przeważnie w kościołach. Oprócz częstych występów w kościele Wang, jesteśmy
zapraszani przez księdza proboszcza Zenona Stonia z parafii rzymskokatolickiej w
Karpaczu. Śpiewaliśmy także w Jeleniej Górze, Kowarach, Mysłakowicach,
Lubawce, Miłkowie, Świdnicy, Bogatyni, Pieszycach, Jaworze, Cieszynie (na
zjeździe chórów Diecezji Cieszyńskiej), Cisownicy, Wiśle oraz na zamku
"Czocha" i w Krobnitz. Były też występy zagraniczne w Jabloncu i Vrchlabi,
Goerlitz, Reichenbach. Chór był kilkakrotnie zaproszony do zaśpiewania podczas
uroczystości zaślubin i brał także udział w wielkiej uroczystości 825-lecia kościoła
"Wang".
Od roku 2001 chórem dyrygował Pan Andrzej Ejsymont z Piechowic a od
stycznia 2004 roku chór prowadzi Pan Bernard Stankiewicz z Jeleniej Góry.
Ten jubileuszowy koncert pokazał nam na nowo, że to, co robimy ma
głęboki sens. Bo to, że różnimy się w sposobach wyznawania wiary, nie powinno
nas zniechęcać do siebie, ale ubogacać. I tak chcemy traktować ekumenię w
Chórze Ekumenicznym.
Próby odbywają się raz w tygodniu we wtorki o godzinie 18.30 i trwają 2
godziny. Chór jest otwarty na przyjęcie nowych członków. Każdy, kto czuje
radość śpiewania, ma słuch muzyczny, poczucie rytmu i akceptuje zasady
ekumenii może być wśród nas. Zapraszamy wszystkich chętnych.
Chór Ekumeniczny

