
ŻORY 2021

Krzysztof Ścibik

15 lat
pieśni 

pokutnej
i pasyjnej 
w Żorach

ISBN 978-83-66069-67-1

9 7 8 8 3 6 6 0 6 9 6 7 1



Krzysztof Ścibik

15 lat
pieśni 

pokutnej
i pasyjnej 
w Żorach

Katowice 2021



Spis treści

Słowo Autora ......................................................................................................................... 3

Zarys historyczny miasta Żory ...........................................................................................4

Zarys historyczny kościoła pw. Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach ..........6

Realizatorzy (spirtus movens) Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Kościelnych  
Pieśni Pokutnej i Pasyjnej w Żorach ..................................................................................8

Słowo Księdza Proboszcza ................................................................................................ 10

Słowo Prezydenta Miasta Żory .......................................................................................... 11

Słowo Dyrektora Organizacyjnego Przeglądu ............................................................... 12

Słowo Dyrektora Artystycznego Przeglądu .....................................................................13

Historia Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Kościelnych  
Pieśni Pokutnej i Pasyjnej w Żorach ................................................................................ 14

I edycja przeglądu ................................................................................................................17

II edycja przeglądu ............................................................................................................. 25

III edycja przeglądu ............................................................................................................ 33

IV edycja przeglądu ............................................................................................................ 45

V edycja przeglądu ..............................................................................................................55

VI edycja przeglądu ............................................................................................................ 61

VII edycja przeglądu ..........................................................................................................69

VIII edycja przeglądu ......................................................................................................... 78

IX edycja przeglądu ............................................................................................................84

X edycja przeglądu ............................................................................................................. 91

XI edycja przeglądu .......................................................................................................... 102

XII edycja przeglądu ........................................................................................................ 109

XIII edycja przeglądu ........................................................................................................ 115

XIV edycja przeglądu ........................................................................................................123

XV edycja przeglądu ......................................................................................................... 132

Zakończenie .......................................................................................................................138



3

Słowo  
Autora

W ielki Post w Kościele katolickim i w ko-
ściołach protestanckich to czas zadu-

my nad zbawczą męką Jezusa oraz sprawami 
ostatecznymi człowieka. Piętnaście lat przeglą-
du, na którym wybrzmiewała pieśń pokutna 
i pasyjna w Żorach, to godna inicjatywa łączą-
ca chóry i schole różnych wyznań chrześcijań-
skich. Wielowiekowa tradycja śpiewów wiel-
kopostnych w kościele w Polsce, sięga swymi 
korzeniami czasów średniowiecza. Odpowia-
dając na te wartości, organizatorzy Ogólnopol-
skiego Przeglądu Chórów Kościelnych Pieśni 
Pokutnej i Pasyjnej z wielkim zaangażowaniem 
i poczuciem potrzeby tego rodzaju dzieła, prze-
prowadzili czternaście edycji, w których udział 
wzięły 252 zespoły śpiewacze (8550 osób). Pięt-
nasta, jubileuszowa edycja, która miała być 
okazją i szczególnym czasem, aby podziękować 
wszystkim osobom zaangażowanym w żor-
ski przegląd, nie mogła się odbyć w 2020 roku 
z powodu epidemii COVID-19 (choć logistycz-
nie była przygotowana na 100%). Zakwalifi-
kowane zespoły chóralne i schole do ostatniej 
chwili oczekiwały na decyzję przyjazdu do Żor. 
Postanowiono przełożyć XV edycję na kolejny 
rok, co również okazało się niemożliwe w reali-
zacji. Sytuacja związana z COVID-19 i nałożo-
ne obostrzenia spowodowały, że organizatorzy 
postanowili zakończyć Ogólnopolski Przegląd 
Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej 
w Żorach w obecnej formie. 20 marca 2021 roku 
transmitowano symboliczny koncert online 
pieśni pokutnych i pasyjnych za pośrednictwem 
telewizji internetowej TV Żory. 

Po ustąpieniu epidemii koronawirusa i znie-
sieniu związanych z tym restrykcji organiza-
torzy planują zastąpić przegląd inną formułą. 
Planowany jest „Międzynarodowy Koncert 
Muzyki Pokutnej i Pasyjnej w Żorach”. A więc 
uczta muzyczna w żorskim kościele będzie dalej 
rozbrzmiewać pieśniami wielkopostnymi. 

Ze swej strony pragnę podziękować oso-
bom: ks. prałatowi Stanisławowi Gańczorzowi, 
proboszczowi parafii Świętych Apostołów Fili-
pa i Jakuba w Żorach oraz włodarzom miasta 
Żory: prezydentowi Waldemarowi Socha i jego 
zastępcy Danielowi Wawrzyczkowi za okazaną 
pomoc, bez której żorski przegląd oraz ukaza-
nie się historycznego wydania byłoby niemoż-
liwe. 

Informacje oraz zdjęcia do albumu pozyska-
no z różnych źródeł,  dlatego niektóre fotografie 
(szczególnie z pierwszych edycji przeglądu) nie 
zawsze mają najwyższą jakość.

Mam nadzieję, że ta książka przyczyni się do 
promocji miasta, a Państwu pozwoli na reflek-
sję i przypomni uwiecznione wydarzenia. Życzę 
dużo dobrych wrażeń przy przeglądaniu stron 
tej publikacji oraz wielu sukcesów osobistych. 

Krzysztof Ścibik, menedżer ds. promocji 
i koordynacji logistycznej przeglądu 
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P ierwsza zachowana wzmianka o wsi Żory 
pochodzi z 1258 roku. Nazwa ta została 

wymieniona w dokumencie dotyczącym funda-
cji klasztoru cystersów w Rudach Raciborskich. 
Żorska osada miała być jedną ze wsi służebnych 
dla klasztoru. 24 lutego 1272 roku Władysław, 
książę Opola i Raciborza dokonał zamiany kil-
ku swoich majątków na wieś zwaną Żorami, na-
leżącą wówczas do dóbr jednego z jego rycerzy, 
Chwalisza. W zachowanym odpisie wydanego 
w tymże dniu dokumentu książę Władysław 
stwierdza, że zamierza w tym miejscu założyć 
obronne miasto. Zatem Miasto Żory oficjalnie 
zostaje założone 24 lutego 1272 roku.

Żory w 1291 roku, wraz z całym księstwem 
raciborskim, stały się lennem czeskim, gdyż 
syn księcia Władysława, Przemysław, złożył 
hołd lenny królowi Czech Wacławowi. W 1327 
roku kolejny hołd, złożony tym razem Janowi 
Luksemburskiemu przez syna Przemysława, 
Leszka, umocnił związek lenny tego księstwa 
z Czechami. 

Już wkrótce okazało się, że mury obron-
ne, sukcesywnie budowane przez kilkadziesiąt 
lat od chwili założenia miasta, przydadzą się 
mieszczanom. W 1345 roku król Polski Kazi-
mierz Wielki rozpoczął wojnę, w wyniku któ-
rej chciał przyłączyć Śląsk pod swe panowanie. 

Zarys historyczny 
miasta Żory

Polskie wojska, które wkroczyły na teren księ-
stwa raciborskiego, obległy m.in. Żory, jednak 
miasta nie zdobyły. Sąsiedni Rybnik, który nie 
miał murów obronnych, został wtedy doszczęt-
nie spalony. Innym zagrożeniem dla śląskich 
mieszczan w czasie średniowiecza była plaga ra-
bunków na drogach, która znacznie utrudniała 
handel. Żory przystąpiły zatem w 1384 roku do 
związku 22 miast śląskich i ziemi wieluńskiej, 
który miał tym sytuacjom zapobiegać. Miasto 
otrzymało wtedy przywilej karania schwy-
tanych przestępców mieczem. Najprawdopo-
dobniej fakt ten jest powodem, dla którego na 
żorskim herbie, oprócz połowy górnośląskiego 
orła, znajduje się skierowany ostrzem w dół 
miecz.

Pierwsza połowa XV wieku to na Śląsku czas 
wojen husyckich. Wojska husytów pojawiły się 
także pod murami Żor, jednak także i tym ra-
zem wojennym wrogom nie udało się zdobyć 
miasta. W 1526 roku Żory, wraz z całym Ślą-
skiem, weszły w skład monarchii habsburskiej. 
W następnym stuleciu ziemie te stały się areną 
walk w czasie wojny trzydziestoletniej. Żory, 
nękane przemarszami wojsk i epidemiami, 
znacznie wówczas zubożały. Inną plagą, która 
dręczyła miasto, były liczne pożary, niszczące 
drewnianą zabudowę miasta. Po szczególnie 
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dużym pożarze, który wybuchł 11 maja 1702 
roku (w którym zginęła większa część miesz-
kańców miasta łącznie z burmistrzem), po-
zostali przy życiu mieszkańcy postanowili co 
roku, na pamiątkę tego dnia, wyruszać 11 maja 
wieczorem w wielkiej błagalnej procesji z po-
chodniami, by uchronić miasto od kolejnych 
pożarów. Święto, zwane dziś Świętem Ognio-
wym, obchodzone jest nieustannie. Każdego 
roku 11 maja bierze w nim udział coraz więcej  
mieszkańców. 

Po 1740 roku, Żory przechodzą pod panowa-
nie pruskie. W 1806 roku, po kolejnym pożarze, 
który zniszczył większość drewnianej zabudo-
wy miasta, zapadła decyzja, by miasto zrekon-
struować już wyłącznie w formie murowanej. 
Od tej pory rozpoczęto powolną rozbiórkę mu-
rów obronnych, gdyż stanowiły tanie źródło su-
rowca budowlanego. W XIX wieku rozpoczęły 
się w mieście przemiany gospodarcze. Dotych-
czasowy charakter miasta utrzymującego się 
z rzemiosła, drobnego handlu, a nawet rolnic-
twa, zaczął się zmieniać na bardziej przemysło-
wy. W 1830 roku powstała w Żorach huta „Wa-
leska”, zaś w 1842 roku istniejąca do dziś (obec-
nie pod nazwą Odlewnia Żeliwa) huta „Pawła”. 
W 1842 roku wybudowano młyn parowy, nale-
żący do rodziny Sternów (w tej właśnie rodzinie 
w 1888 roku urodził się Otto Stern, późniejszy 
laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki). 

Od początku XX wieku wśród mieszkają-
cej w Żorach ludności pochodzenia polskiego 
(w mieście mieszkała także spora liczba Niem-
ców oraz członkowie gminy żydowskiej ist-
niejącej tu od XVI wieku), pogłębiła się chęć 
zamanifestowania własnej odrębności naro-
dowej. Powstało wówczas m.in. Towarzystwo 
Śpiewacze „Feniks”. Mieszkańcy Żor walczy-
li we wszystkich trzech powstaniach śląskich. 
W trzecim, w 1921 roku, wziął udział w walkach 
XIII Żorski Pułk Piechoty Wojsk Powstań-
czych. Przejęcie przez polską administrację 
władzy w Żorach nastąpiło 4 lipca 1922 roku. 
W tym samym roku Żory odwiedził Naczelnik 
Państwa Józef Piłsudski.

W okresie międzywojennym zaczęły się 
w mieście tworzyć kolejne polskie organi-
zacje: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”,  
ZHP. W 1922 roku powstało polskie Państwowe  

Gimnazjum im. Karola Miarki, powstał też 
zakład wyrobów metalowych „Minerwa”. 
W chwili wybuchu II wojny światowej w Żorach 
mieszkało 6100 mieszkańców. Okupacja nie-
miecka rozpoczęła się w mieście już w momen-
cie wybuchu II wojny światowej, 1 września 1939 
roku. Miasta broniły jedynie siły osłonowe pol-
skiego wojska (siły batalionu Obrony Narodo-
wej „Rybnik”, bateria 23 pułku artylerii lekkiej). 
Przeciwko sobie miały zaś siły główne 5 Dywi-
zji Pancernej Wehrmachtu. Żory wraz z resztą 
ziem polskiego Górnego Śląska zostały bezpo-
średnio przyłączone do III Rzeszy. Okupacja 
trwała pięć lat. Krótko przed końcem II  woj-
ny światowej miasto było świadkiem „marszu 
śmierci” więźniów obozu koncentracyjnego 
Auschwitz-Birkenau. Na terenie miasta zginęło 
wtedy 47 więźniów. II wojna światowa zakoń-
czyła się dla Żor tragicznie. W wyniku natarcia 
wojsk radzieckich i czechosłowackich 24 marca 
1945 roku 80 procent zabudowy miasta zostało 
doszczętnie zburzone. 

Do początku lat siedemdziesiątych Żory po-
woli odbudowywały się ze zniszczeń, pozostając 
jednak małym kilkutysięcznym miasteczkiem. 
W związku z rozbudową przemysłu wydobyw-
czego na terenie tzw. Rybnickiego Okręgu Wę-
glowego w Żorach rozpoczęto budowę wielkich 
osiedli mieszkaniowych, w których zamieszka-
li wraz ze swymi rodzinami nowi pracownicy 
okolicznych kopalń. W ciągu kilkunastu lat 
liczba mieszkańców miasta wzrosła do 60 tysię-
cy. 

(źródło: UM Żory – www.zory.pl)
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Ż orski kościół pomimo przekształceń spo-
wodowanych licznymi pożarami zachował 

w części czytelną formę gotycką. Historia ko-
ścioła jest integralnie związana z historią mia-
sta i jego mieszkańców. 

Historia

Źródła nie podają dokładnej daty wzniesie-
nia kościoła pw. Świętych Apostołów Filipa i Ja-
kuba. Przyjmuje się, że powstał on w XIII wieku, 
wkrótce po lokacji miasta (1272 r.), w północnej 
części średniowiecznego warownego układu, 
otoczonego murami obronnymi. Inicjatorem 
budowy był książę opolsko-raciborski Włady-
sław. W okresie reformacji (1569  r.) świątynia 
została przejęta przez protestantów i pozosta-
wała w ich rękach do 1629 roku. W kościele za-
chowała się kamienna płyta z 1617 roku – płyta 
mieszczanina wyznania luterańskiego, Jerzego 
Latanego. Pierwotnie kościół był budowlą mu-
rowaną z cegły, pięcioprzęsłową, halową, z trze-
ma nawami równej wysokości i wieżą od za-
chodu. Wieża była czworoboczna na całej wy-
sokości, podparta dwiema szkarpami od strony 
południowej i podzielona na trzy kondygnacje. 
W 1661 roku wybuchł pożar, który objął całe 
miasto i wówczas zniszczył górne partie wieży. 
W trakcie odbudowy na prostokątną podsta-
wę wieży do wysokości nawy nałożono człon 
ośmioboczny z otworami okiennymi, zamknię-
tymi półkoliście, a także nakryto go hełmem 
cebulastym. Świątynia straciła również dach 
i sklepienia oraz pierwotne wyposażenie, w tym 
dziewięć ołtarzy. Niezwłocznie nakryto ją no-
wym dachem (1662 r.), a w późniejszym czasie 
wstawiono nowe ołtarze w stylu barokowym. 
W 1690 roku do korpusu nawowego dobudo-
wano od południa owalną kaplicę Matki Bożej 
Miłosiernej. Nakryto ją kopułą. Była ona darem  

burmistrza Zygmunta Wacława Linka. Kolej-
ny pożar w 1702 roku zniszczył nowo powsta-
łą część wieży. Odbudowano ją w 1710 roku 
w obecnym kształcie. W latach 1854–1855 gon-
towe pokrycie hełmu zastąpiono blachą. Do 
obiektu prowadziły dwa wejścia, od południa 
i zachodu. Na przestrzeni wieków kościół był 
jeszcze wielokrotnie niszczony przez ogień. 
W następnych stuleciach ogień niszczył przede 
wszystkim dach gontowy, który w 1843 roku 
zamieniono na dachówkę karpiówkę. W latach 
1866–1868 podwyższono zewnętrzne przypory, 
a w 1885 roku przebudowano przedsionek ko-
ścioła. Świątynia ucierpiała również w czasie 
II wojny światowej. Po jej zakończeniu, w latach 
1946–1950, została odremontowana, a dodatko-
wo po północnej stronie prezbiterium dobudo-
wano sześcioboczną kaplicę wraz z zakrystią. 
Obecnie wyposażenie kościoła jest w większo-
ści współczesne.

Opis

Kościół usytuowany jest w śródmieściu, na 
północ od Rynku głównego, w granicach stare-
go miasta Żory. Orientowany, murowany z ce-
gły, częściowo tynkowany. Składa się z trzech 
części. Z pięcioprzęsłowego trójnawowego kor-
pusu, do którego od wschodu przylega węższe, 
prosto zamknięte, czteroprzęsłowe prezbite-
rium z przylegającą do niego od północy pro-
stokątną zakrystią, kruchtą oraz sześcioboczną 
współczesną kaplicą z dwoma przedsionkami. 
Do nawy od południa przylega eliptyczna kapli-
ca Linków, wewnątrz kwadratowa z zaokrąglo-
nymi narożnikami. Nad południowo-zachod-
nim narożnikiem korpusu dominuje trzykon-
dygnacyjna wieża. 

Zarys historyczny kościoła pw. Świętych 
Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach
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Bryła kościoła jest oszkarpowana, nakryta dachami siodłowymi nad nawą i prezbiterium, nad 
kaplicami nakryta kopułami. Fasada niesymetryczna, trójosiowa, dzieli się na partię korpusu na-
wowego i część wieżową. Oś środkową podkreślono wnęką zamkniętą łukiem odcinkowym miesz-
czącą portal, ponad którym znajduje się kolejna wnęka z blendowanym okulusem. Ten fragment 
elewacji ujmują wąskie wydłużone otwory okienne zamknięte ostrołukowo jeden nad drugim. 

Całość wieńczy trójkątny szczyt, który od południa na wysokości drugiej kondygnacji wtapia 
się w strefę wieżową, w narożach opiętą szkarpami. Najwyższa kondygnacja wieży jest ośmiobocz-
na, otynkowana, zdobiona blendami zamkniętymi półkoliście, zwieńczona hełmem cebulastym. 
Pozostałe elewacje artykułowane szkarpami, pomiędzy którymi znajdują się otwory okienne za-
mknięte ostrym łukiem. Wystrój wnętrza współczesny. Zabytek dostępny. 

(źródło: zabytek.pl, oprac. Dorota Bajowska)
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Realizatorzy (spirtus movens)  
Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów 

Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej 
w Żorach

G ospodarz przeglądu ks. prałat Stani-
sław Gańczorz w 1972 r. rozpoczął studia 

w WŚSD w Krakowie. Święcenia kapłańskie 
przyjął 12 kwietnia 1979 r. w katedrze Chry-
stusa Króla w Katowicach z rąk bpa Herberta 
Bednorza. Uzyskał stopień magistra teologii 
na Papieskim Wydziale Teologicznym w Kra-
kowie. Od 1979 do 1982 r. pracował jako wika-
riusz w Dębie, później w Mysłowicach (od 1982 
do 1987). W latach 1987–1991 pozostawał admi-
nistratorem, a później proboszczem w Bierach. 
W 1991 r. został proboszczem w parafii NSPJ 
w Boguszowicach. W 2003 r. otrzymał dekret 
proboszczowski do parafii Świętych Aposto-
łów Filipa i Jakuba w Żorach. Do 2018 r. pełnił 
funkcję dziekana dekanatu Żory. Na forum die-
cezjalnym jest członkiem Kolegium Konsulto-
rów, Rady Kapłańskiej i Rady do Spraw Ekono-
micznych. Członek Komisji ds. Ekonomicznych 
II Synodu Archidiecezji Katowickiej i Kapelan 
Jego Świątobliwości. Koordynator ŚDM – Żory. 
Nagrodzony specjalną nagrodą miejską dla 
osób wyjątkowo zasłużonych dla miasta: hono-
rową statuetką Phoenix Sariensis, nadaną przez 
Prezydenta Miasta Żory.

D yrektor Organizacyjny Ewa Adamczyk- 
-Ścibik jest absolwentką Wydziału Wy-

chowania Muzycznego Akademii Muzycznej 
im. K. Szymanowskiego w Katowicach, sekcja 
,,A’’ pod kier. prof. Jana Wojtachy. Od 1990 do 
2020 r. nauczyciel w Państwowej Szkole Muzycz-
nej I i II stopnia w Żorach (fortepian, chór, akom-
paniament). W 1997 r. założyła chór „Gloria” przy 
parafii Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żo-
rach (pierwsza dyrygent do 2009 r.). Z chórem 
zdobyła wiele nagród i wyróżnień w kraju i poza 
granicami. W 2003 r. została wybrana do Rady 
Ogólnopolskiego Związku Chórów Kościelnych 
„Caecilianum” w Warszawie jako przedstawiciel 
regionu śląskiego. Pomysłodawczyni Ogólno-
polskiego Przeglądu Chórów Kościelnych Pieśni 
Pokutnej i Pasyjnej w Żorach (od 2004 r. Dyrek-
tor Organizacyjny). Juror konkursów i festiwali 
m.in. Wojewódzkiego Przeglądu Kolęd i Pasto-
rałek „Bóg się rodzi” w Żorach, festiwalu muzyki 
chrześcijańskiej w Jastrzębiu Zdroju. Laureatka 
wielu nagród i wyróżnień. W 2014 r. uhonorowa-
na nagrodą miejską: statuetką Phoenix Sariensis 
(którą przyznaje się osobom szczególnie zasłużo-
nym dla Żor). Otrzymała medal Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego (2015) – Zasłużony 
dla Kultury Polskiej, medal Pro Christi Regno 
ustanowiony przez ks. abpa Wiktora Skworca za 
zasługi w dziele budowania Królestwa Bożego 
w Archidiecezji Katowickiej (2015). Kilkakrotnie 
otrzymała nagrody indywidualne II st. od Dy-
rektora Centrum Edukacji Artystycznej w War-
szawie. W roli akompaniatora występowała na 
prestiżowych konkursach muzycznych w Polsce 
i poza granicami – dyplomy za wyróżniający się 
akompaniament. Z chórem dziecięcym Diminu-
endo (ZPSM Żory) brała udział w Ogólnopol-
skich Festiwalach Muzyki Chóralnej, zdobywa-
jąc srebrne i brązowe medale oraz szereg wyróż-
nień.
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D yrektor Artystyczny, przewodniczący 
jury ks. dr Wiesław Hudek jest magi-

strem muzykologii (2001) i doktorem teologii 
(2003). Jest wykładowcą liturgiki na Wydziale 
Teologicznym UŚ, prowadzi też zajęcia w ra-
mach innowacji pedagogicznej dla organistów 
w szkołach muzycznych II stopnia w Katowi-
cach i Rybniku. W latach 2003–2007 był dy-
rygentem chóru seminaryjnego w Katowicach, 
a od 2003 r. jest przewodniczącym Komisji 
Muzyki Sakralnej Archidiecezji Katowickiej 
oraz duszpasterzem organistów, członkiem Sto-
warzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, 
członkiem jury festiwali muzyki religijnej, m.in. 
w Żorach, Gliwicach, Katowicach i Puławach. 
Autor książek (w tym tomów poezji) oraz wielu 
artykułów naukowych i publicystycznych. Od 
2007 r. współpracuje z Polskim Radiem Katowi-
ce i Radiem eM. Jest pomysłodawcą Żorskiego 
Festiwalu Twórczości Religijnej „Fide et Amo-
re”, animatorem życia kulturalnego i założycie-
lem grupy modlitewnej, wpierającej ludzi cho-
rujących na raka „Apostolstwo Zdrowia”. Od 
2011 r. jest także asystentem kościelnym Polskiej 
Federcji Pueri Cantores. Laureat wielu nagród 
i wyróżnień. W 2013 r. został uhonorowany na-
grodą miejską: statuetką Phoenix Sariensis.

B iuro Organizacyjne OPCKPPiP 
w Żorach: 

Rada Artystyczna: 
ks. dr Wiesław Hudek, mgr Ewa Adamczyk-Ści-
bik 

Menedżer ds. logistyki i promocji: 
Krzysztof Ścibik

Przedstawiciele biura: 
mgr Jolanta Wieczorek, mgr Bernadeta Mikoła-
jec, Maria Kaczmarczyk, Łukasz Kojzar

Administrator strony internetowej: 
mgr inż. Marcin Kot 

Konferansjerzy: 
mgr Anna Michalik (I–V edycja), mgr Agniesz-
ka Czylok (XII–XIV edycja, wcześniej V–VIII 
edycja i XI pod panieńskim nazwiskiem Ści-
bik), mgr Katarzyna Jarzyna (IX–X edycja, XV)

Za patronat honorowy nad przeglądem dzię-
kujemy: metropolitom górnośląskim, najpierw 
ks. arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi, a na-
stępnie ks. arcybiskupowi Wiktorowi Skworco-
wi oraz zwierzchnikom Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego – śp. ks. biskupowi Tadeuszowi 
Szurmanowi oraz ks. biskupowi Marianowi 
Niemcowi.
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Słowo  
Księdza  

Proboszcza

P rzez wiele lat przyjeżdżali do Żor uczest-
nicy Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów 

Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej, by śpie-
wać Bogu na chwałę i człowiekowi ku pokrze-
pieniu serc, bo bez serc i Ducha to szkielety lu-
dzi (powtarzam, parafrazując zapis poetycki). 

Dziękuję, że są w Żorach ludzie będący 
Stwórcy obrazem – cierpią i żyją z Nim razem, 
powie Mistrz słowa. Tymi ludźmi są inspira-
torzy Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Ko-
ścielnych, a przede wszystkim Pani mgr Ewa 
Adamczyk-Ścibik wraz z mężem Krzysztofem 
Ścibikiem, chórem „Gloria” i wiele innych osób 
współpracujących, dających czas, intelekt, środ-
ki materialne, a nade wszystko: zaangażowanie.

I tak jak chce Juliusz Słowacki:

„zaklinam – niech żywi nie tracą nadziei
I przed narodem niosą oświaty kaganiec”,

Aż nas Pan Bóg przez pieśni 

„zjadaczy chleba – w aniołów przerobi”.

Słuchając w świątyni pieśni, czuję się jak 
Mozart, który miał przeświadczenie, że pisze 
„Requiem” dla siebie samego. Utwór został nie-
dokończony, ale jest on czymś zupełnie innym 
niż słynne preludium chorałowe Bacha, które 
również przerwała śmierć i w którym możemy 
usłyszeć głęboki spokój barokowej chwały nie-
bios. 

Mozart w „Requiem” jest przedstawicielem 
epoki lęków i pytań – tradycyjny porządek już 
nie istnieje, a świat perfumowanych peruk, fry-
wolnej kokieterii i salonowego ateizmu oświe-
conych mędrków nie znajdzie odpowiedzi na 
kataklizmy i śmierć. Odpowiedzią na śmierć 
jest religia, jak mawiał Novalis, wiara to pew-
ność, że przebudzimy się w innym świecie.

Te myśli nasuwają mi się, gdy słucham prze-
glądu. 

Wdzięczny Bogu i ludziom za Ewangelię za-
kodowaną w pieśni. 

Ks. prałat Stanisław Gańczorz
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Słowo  
Prezydenta  

Miasta Żory

P rzez lata Ogólnopolski Przegląd Chórów 
Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej 

stał się jedną z kulturalnych wizytówek Żor – 
wydarzeniem znanym w całej Polsce, o którym 
można usłyszeć wyłącznie pozytywne opinie 
w niemal każdym zakątku naszego kraju. Dzię-
ki niemu tysiące uczestników z całej Polski, 
a także z zagranicy poznało Żory i przekonało 
się, jak wiele dzieje się w naszym mieście, zabie-
rając następnie pozytywne wrażenia do swoich 
domów i dzieląc się nimi z innymi. 

Miałem przyjemność gościć na pierwszej 
edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów 
Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej w 2004 
roku. W mojej pamięci zostało to, jak duże wra-
żenie zrobiło wtedy to wydarzenia zarówno na 
mnie, jak i innych gościach oraz uczestnikach. 
Od pierwszej edycji, dzięki niezwykłej atmos-
ferze stworzonej przez organizatorów, wszy-
scy uczestniczący w tym przeglądzie wyraźnie 
odczuwali, że jest to wyjątkowe wydarzenie 
w skali regionu oraz całego kraju. Dlatego też 
od początku wzbudzało duże zainteresowanie 
mediów.

Przez te wszystkie lata Przegląd Chórów roz-
wijał się, zmieniał, przewinęło się przez niego 
tysiące uczestników. Niezmienne pozostało na-
tomiast towarzyszące temu wydarzeniu poczu-
cie wyjątkowości i wzniosłości. Bardzo cieszy 
mnie, że przez piętnaście edycji Miasto Żory 
dokładało swoją cegiełkę do organizacji „Pasyj-
nych Żor”. Zyskał na tym zarówno Przegląd, 
jak i Miasto. Jednocześnie serdecznie dzięku-
ję wszystkim, którzy poświęcili swój czas oraz 
włożyli całe serce, by to przedsięwzięcie mogło 
w tak niezwykły sposób się rozwinąć.

Tak ważne wydarzenie, z bogatą tradycją 
i tak wieloma ludźmi zaangażowanymi w jego 
tworzenie zasługuje na utrwalenie w naszej 
pamięci. Dlatego bardzo cieszę się, że powstał 
ten album. Mam nadzieję, że przy każdym się-
gnięciu po niego do czytelników wracały będą 
pozytywne emocje związane z Ogólnopolskim 
Przeglądem Chórów Kościelnych Pieśni Pokut-
nej i Pasyjnej.

Zastępca Prezydenta Miasta Żory 
Daniel Wawrzyczek
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Słowo  
Dyrektora 

Organizacyjnego 
Przeglądu

C ieszę się bardzo, że przez czternaście lat 
mogliśmy przeprowadzać w naszym mie-

ście Ogólnopolski Przegląd Chórów Kościel-
nych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej w Żorach, który 
miał miejsce w kościele pw. Świętych Aposto-
łów Filipa i Jakuba. 

Tradycja muzyczna całego Kościoła stano-
wi skarbiec nieocenionej wartości wybijający 
się ponad inne sztuki. Pięknym zwyczajem na 
Śląsku stało się wykonywanie w okresie Wiel-
kiego Postu (a zwłaszcza w Niedzielę Palmową) 
utworów pasyjnych. Naszym zamiarem było, 
aby wszystkie chóry wymieniły swoje doświad-
czenia i podnosiły swój poziom twórczy o prze-
znaczeniu liturgicznym. 

Nasz przegląd był jedynym tego typu przed-
sięwzięciem o tematyce pokutnej i pasyjnej 
w naszym kraju, łączącym chóry różnych wy-
znań chrześcijańskich. Cieszył nas fakt, że 
z roku na rok zgłaszało się coraz więcej chórów 

z różnych regionów Polski. Dzięki takiej mu-
zyce mogliśmy bardziej przeżywać tajemnicę 
Męki Pańskiej i przygotować się duchowo do 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 

Dziękuję wszystkim za pomoc i możliwość 
organizacji żorskiego Święta Chórów, jakim był 
niewątpliwie Ogólnopolski Przegląd Chórów 
Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej w Żo-
rach, a szczególnie ks. prałatowi Stanisławowi 
Gańczorzowi (proboszczowi naszej parafii) za 
wsparcie i przychylność przez te wszystkie lata, 
osobom obejmującym patronat honorowy nad 
przeglądem, władzom Miasta Żory, parafialne-
mu chórowi „Gloria”, darczyńcom i patronom 
medialnym.

Dyrektor Organizacyjny 
mgr Ewa Adamczyk-Ścibik
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Słowo  
Dyrektora 

Artystycznego 
Przeglądu

W ielki Post zajmuje w roku liturgicznym 
szczególną pozycję. Przygotowuje bo-

wiem wierzących na obchód najważniejszych 
dni: Uroczystości Zmartwychwstania Pańskie-
go. Z tego też powodu jego „muzyczna ilustra-
cja” od wieków stanowiła wielobarwną panora-
mę form i środków artystycznego wyrazu. 

W odnowionej liturgii okres wielkopostny 
posiada podwójny charakter. Stół Słowa Bożego 
od Środy Popielcowej do V Niedzieli Wielkie-
go Postu włącznie akcentuje tematy: chrztu na-
wrócenia, chrześcijańskich postaw miłosierdzia 
(modlitwa, post, jałmużna). Tematykę tę moż-
na sprowadzić do wspólnego pojęcia „pokuty”. 
Treść i przesłanie wielkopostnych nabożeństw 
(Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa) oraz liturgia 
ostatnich dwóch tygodni tego okresu wprowa-
dza wierzących w misterium Cierpiącego Zba-
wiciela. Ten pasyjny charakter Wielkiego Postu 
ze szczególnym upodobaniem kultywowano 
od najdawniejszych czasów w muzycznych for-
mach polskiej pobożności, czego świadectwem 
są stare pieśni, które nadal rozbrzmiewają w na-
szych świątyniach. 

Zdecydowaną przewagę twórczości pasyjnej 
nad pokutną w obecnej sytuacji należy uznać za 
wyzwanie dla współczesnych muzyków. Zaist-
niała luka w repertuarze liturgicznym domaga 
się jak najrychlejszego wypełnienia i zagospo-
darowania. Na to zapotrzebowanie odpowiada 
wydany w roku 2000 „Śpiewnik archidiecezji 
katowickiej” (red. ks. A. Reginek), w którym za-
mieszczono 16 pieśni pokutnych i 35 pasyjnych. 
Ogólnopolski Przegląd Chórów Kościelnych 
Pieśni Pokutnej i Pasyjnej w Żorach był zatem 
godną naśladowania inicjatywą. Wychodził 
bowiem naprzeciw zapotrzebowaniom chórów 
kościelnych, poszukujących właściwego dla sie-
bie repertuaru. 

Należy żywić nadzieję, iż wprowadzenie za-
równo propozycji repertuarowych śpiewnika 
diecezjalnego, jak i twórcza wymiana dobrych 
opracowań wielogłosowych w ramach przeglą-
du pozwoliło muzykom kościelnym i samym 
wiernym głęboko przeżywać wielkopostną li-
turgię.

Dyrektor Artystyczny
ks. dr Wiesław Hudek
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Historia Ogólnopolskiego Przeglądu  
Chórów Kościelnych  

Pieśni Pokutnej i Pasyjnej w Żorach

P omysłodawcami Ogólnopolskiego Prze-
glądu Chórów Kościelnych Pieśni Pokut-

nej i Pasyjnej w Żorach jest małżeństwo, Ewa 
Adamczyk-Ścibik i Krzysztof Ścibik. Inspira-
cją do powstania i przeprowadzenia pierwszej 
edycji przeglądu był udział chóru „Gloria” z pa-
rafii Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żo-
rach w Konkursie Pieśni Pasyjnych w Bydgosz-
czy, 5 kwietnia 2003 roku, gdzie chór, pod dy-
rekcją Ewy Adamczyk-Ścibik, zdobył III miejsce 
w kategorii chórów kościelnych. Proboszcz pa-
rafii Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żo-
rach, ks. Stanisław Gańczorz, kiedy otrzymał 
propozycję przeprowadzenia pierwszej edycji, 
postanowił, że będzie gospodarzem Przeglądu 
Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej. 
I tak się zaczęło…

Pierwsza edycja odbyła się 27 marca 2004 
roku. W przeglądzie wzięły udział 23 chóry ko-
ścielne (również ewangelickie) z województwa 
śląskiego. Na początku ustalono, że przegląd 
odbywać się będzie co dwa lata, lecz debiut po-
kazał dość spore zainteresowanie tym wyda-
rzeniem i potrzebę organizowania go co roku. 
Postanowiono więc wprowadzić przegląd na 
stałe do żorskiego kalendarza. Ustalono funkcje 
Zarządu OPCKPPiP: ks. Stanisław Gańczorz –
gospodarz przeglądu, Ewa Adamczyk-Ścibik –  
Dyrektor Organizacyjny przeglądu, ks. dr Wie-
sław Hudek – Dyrektor Artystyczny i przewod-
niczący jury, Krzysztof Ścibik – menedżer ds. 
promocji i koordynacji logistycznej przeglądu. 
Współorganizatorzy to: Parafialny Chór „Glo-
ria” oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska 
w Żorach.

Symbolem Przeglądu Chórów Kościelnych 
Pieśni Pokutnej i Pasyjnej w Żorach (od dru-
giej edycji) oraz główną nagrodą Grand Prix 

jest pozłacana 24-karatowym złotem Pieta, któ-
rej fundatorem jest ksiądz proboszcz Stanisław 
Gańczorz, a jej wykonania podjął się żorski ar-
tysta Alojzy Błędowski.

Trzecia edycja odbyła się 1 kwietnia 2006 
roku, a zainteresowanie było tak duże (zgłosze-
nia nadchodziły z całego kraju), że organizato-
rzy postanowili przeprowadzać przegląd w for-
mie ogólnopolskiej. 

Honorowy patronat nad przeglądem obej-
mowali: Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup dr Da-
mian Zimoń (w latach 2004–2011), od 2012 roku 
ks. Arcybiskup dr Wiktor Skworc Metropoli-
ta Katowicki. Od pierwszej edycji: Prezydent 
Miasta Żory Waldemar Socha. Od 2008 roku 
patronat honorowy objął również ks. bp Tade-
usz Szurman, zwierzchnik Diecezji Katowickiej 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a od 2015 
roku nowy zwierzchnik – ks. bp dr Marian Nie-
miec. W 2019 r. – Marszałek Województwa Ślą-
skiego Jakub Chełstowski.

Przegląd miał charakter ekumeniczny. 
Uczestnikami mogły być chóry i zespoły śpie-
wacze wyznania chrześcijańskiego (katolickie-
go, ewangelicko-augsburskiego, grekokatolic-
kiego i prawosławnego). Uczestników oceniało 
jury złożone z wybitnych muzyków, przyznając 
następujące nagrody:

Grand Prix – nagroda ks. abpa dra Wikto-
ra Skworca, ks. prałata Stanisława Gańczorza. 
Sponsor: firma Euromot Sp. z o.o.

I nagroda – Prezydenta Miasta Żory Walde-
mara Sochy

II nagroda – ks. bpa dra Mariana Niem-
ca, ks.  proboszcza Bartosza Cieślara (Kościół 
Ewangelicko-Augsburski). Sponsor: firma Kli-
mosz Sp. z o.o.

III nagroda – Rady Miasta Żory 
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Pomysłodawcy OPCKPPiP w Żorach  
(Bydgoszcz, 5 kwietnia 2003 r.)

Nagroda dla najlepszego dyrygenta – Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskie-
go

Wiele wyróżnień, m.in. dyrektorów – organizacyjnego i artystycznego przeglądu, gości zapro-
szonych, senatorów, posłów RP.

Przesłuchania odbywały się w kościele pw. Świętych Apostołów Filipa i Jakuba, a koncerty chó-
rów uczestniczących w przeglądzie w kościele Ewangelicko-Augsburskim w Żorach. W żorskim 
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Logo Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów 
Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej 

w Żorach

Pieta – znak wodny  
dyplomu OPCKPPiP

wydarzeniu uczestniczyły chóry z całego kraju 
od Bałtyku po Tatry. Gościnnie wystąpiły chó-
ry: „Benedictus” z katolickiego uniwersytetu 
w słowackim Rużemberoku oraz prawosławny 
chór z Kaliningradu, a także parafialny chór 
„Gloria” z Żor.

Przez czternaście edycji Żory odwiedziły 252 
zespoły chóralne/schole (ok. 8550 osób). Był to 
jedyny ogólnopolski przegląd o tematyce po-
kutnej i pasyjnej w kraju mający charakter eku-
meniczny, który dał uczestnikom możliwość 
wymiany doświadczeń i podniesienia swojego 

poziomu wykonawczego. Data przeglądu wypa-
dała zawsze w sobotę, tydzień przed Niedzielą 
Palmową.

W 14 edycjach patronaty medialne obejmo-
wali: TVP3 Katowice, TVP3 Rzeszów, TVP3 
Poznań, Radio „eM” 107.6 FM, Radio „Nadzie-
ja”, Radio „Viva”, „Gość Niedzielny”, opoka.org.
pl, wiara.pl, Ewangelik, zwiastun.pl, TVT, „Ga-
zeta Żorska”, Żory 24.pl, Wirtualne Żory, TV 
Żory HD i miesięcznik parafialny „CHODŹ ZE 
MNĄ”.

opr. Marcin Kot 
administrator strony internetowej przeglądu

Projektant znaku graficznego:  
Łukasz Kojzar, artysta grafik –  

odpowiedzialny za materiały biurowe i reklamowe,  
przedstawiciel biura OPCKPPiP w Żorach
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I edycja  
przeglądu

O d października 2003 do 31 stycznia 2004 
roku trwał nabór uczestników do pierw-

szej edycji Przeglądu Chórów Kościelnych Pie-
śni Pokutnej i Pasyjnej w Żorach. 27 marca 
2004 roku w parafii Świętych Apostołów Fili-
pa i Jakuba została przeprowadzona pierwsza 
żorska edycja. Otwarcia o godzinie 11.00 do-
konali gospodarz przeglądu ks. proboszcz Sta-
nisław Gańczorz oraz dyrektor organizacyjny 
przeglądu Ewa Adamczyk-Ścibik – przedstawi-
ciel województwa śląskiego w Ogólnopolskim 

Związku Chórów Kościelnych „Ceacilianum” 
w Warszawie. Rolę współorganizatora przyję-
ło Gimnazjum nr 2, Samorządowa Szkoła Mu-
zyczna II stopnia i żorski magistrat. Patronat 
nad przeglądem objęli: Metropolita Katowicki 
ks. Arcybiskup Damian Zimoń oraz Prezydent 
Miasta Żory Waldemar Socha.

2004
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Pierwszy chór „Cantores Familae” z parafii Świętej Rodziny z Piekar Śląskich zainaugurował 
swoim śpiewem przegląd chórów kościelnych w Żorach o godzinie 11.15. W przesłuchaniach do 
godziny 17.30 jury oceniło 23 chóry z województwa śląskiego.

Przesłuchano uczestników według następującej kolejności:
Chór „CANTORES FAMILAE” z parafii Świętej Rodziny w Piekarach Śląskich. Dyrygent – Ga-
briela Małogowska
Chór św. Grzegorza z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach. Dyrygent – Alojzy 
Bara
Katedralny chór mieszany z parafii św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach. Dyrygent – Wa-
cław Różak
Chór „CANTATA” z parafii św. Herberta w Wodzisławiu Śląskim. Dyrygent – Dorota Brzączkow-
ska
Chór „CANTABILE” z parafii św. Anny w Gliwicach-Łabędy. Dyrygent – Lilianna Czajkowska
Chór „BELCANTO” z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Jastrzębiu. Dyrygent – Danuta 
Wojtkowiak
Chór św. Maksymiliana z parafii Niepokalanego poczęcia NMP i św. Maksymiliana Kolbe w My-
słowicach. Dyrygent – Aleksandra Gąsiorczyk
Chór Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żorach. Dyrygent – Maria Tomaszewska 
Chór „DAR” Duszpasterstwa Akademickiego w Rybniku. Dyrygent – Joanna Glenc
Chór „AVE” z parafii św. Klemensa Papieża i Męczennika w Ustroniu. Dyrygent – Alicja Adam-
czyk

W składzie Jury I edycji przeglądu zasiedli (od lewej):  
Piotr Gaś – przedstawiciel Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego),  
mgr Elżbieta Żydek, ks. dr Wiesław Hudek – przewodniczący jury,  

mgr Ewa Adamczyk-Ścibik – dyr. przeglądu, mgr Ewa Dyrda,  
mgr Jacek Świtacz

2004
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Chór „GLORIA” z parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli. Dyrygent – Bogusław Kotlorz
Chór Kościelny z parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie. Dyrygent – Joanna Sikora
Chór „SOŚNICA” z parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Gliwicach. Dyrygent – Anna Kwiat-
kowska
Chór „AVE” z parafii NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju. Dyrygent – Marek Cypryś
Chór „ABSOLWENT” z parafii św. Michała w Skrzyszowie. Dyrygent – Małgorzata Tolarz
Chór „CECILIANUM” z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pszowie-Krzyżkowicach. Dy-
rygent – Sławomir Pindor
Chór „JUTRZENKA” z parafii Matki Boskiej Pośredniczki Łask w Szczejkowicach. Dyrygent – 
Aniela Martyniak
Chór mieszany z Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach. Dyrygent – Krzysztof Kaganiec
Chór „TERESA” z parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku. Dyrygent – Marian Górnicki
Chór „GLORIA” z parafii MB Różańcowej w Jastrzębiu – Moszczenicy. Dyrygent – Krzysztof 
Strzelak
Chór „DEI PATRIS” z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Boskiej Uzdrowienia Cho-
rych w Katowicach. Dyrygent – Piotr Gajos
Chór św. Jacka z parafii św. Jacka w Mysłowicach. Dyrygent – Adam Kolonka
Chór „CANTATES DOMINO” z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu Zdroju. 
Dyrygent – s. Dacja Romańska

2004
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Poza przeglądem na zakończenie przesłuchań wystąpił Ewangelicki Chór Kościelny z parafii 
Zbawiciela z Żor pod dyrekcją Piotra Gasia oraz Chór „GLORIA” z parafii Świętych Apostołów 
Filipa i Jakuba z Żor pod dyrekcją Ewy Adamczyk-Ścibik.

2004
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Przed rozpoczęciem się o 18.00 Mszy św. w intencji uczestników i gospodarzy przeglądu nastą-
piło wspólne odśpiewanie „Gaude Mater”. Po Eucharystii ogłoszono werdykt jury.

Konferansjerem I edycji przeglą-
du została mgr Anna Michalik (na 
co dzień nauczyciel w Państwowej 
Szkole Muzycznej w Żorach).

2004
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II miejsce – Chór „Absolwent” z parafii św. Michała ze Skrzyszowa. Dyrygent – Małgorzata Tolarz. 

Nagrodę Prezydenta Miasta Żory Waldemara Sochy wręczył w jego imieniu Daniel Wawrzyczek, 
Wiceprezydent Miasta Żory.

III miejsce – Chór Kościelny z parafii Ewangelicko-Augsburskiej z Cieszyna. Dyrygent – Joanna 
Sikora.

Nagrodę specjalną za najlepszą interpretację pieśni „Stabat Mater” otrzymał chór „Pasja” z parafii 
św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żorach pod dyrekcją Marii Tomaszewskiej. Wyróżniono 
również Chór Duszpasterstwa Akademickiego z Rybnika pod dyrekcją Joanny Glenc.

I miejsce zdobył – Chór „Cecilianum” z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pszowie-Krzyż-
kowicach. Dyrygent – Sławomir Pindor. 

2004

•◆•
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Po wręczeniu nagród do parafii Świętych Apostołów Filipa i Jakuba przybył metropolita ka-
towicki ks. abp Damian Zimoń. Podziękował pomysłodawcom za wspaniałą inicjatywę, która 
zainaugurowała w żorskiej parafii taką tradycję wykonywania w okresie Wielkiego Postu pieśni 
pokutnych i pasyjnych. Pogratulował laureatom i wyraził wdzięczność za przeprowadzenie pierw-
szej edycji. Na zakończenie udzielił błogosławieństwa pasterskiego organizatorom i uczestnikom 
przeglądu.

Pierwszy żorski przegląd pokazał zapotrzebowanie na organizację dalszych edycji, ciesząc się 
sporym zainteresowaniem.

2004
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II edycja  
przeglądu

12 marca 2005 roku odbył się drugi Prze-
gląd Chórów Kościelnych Pieśni Po-

kutnej i Pasyjnej w Żorach, ważne wydarzenie 
w okresie Wielkiego Postu, pomagające w głę-
bokim przeżyciu duchowym muzycznej medy-
tacji, budzące chwile refleksji nad okresem po-
kuty i nawrócenia.

O godzinie 12.00 otwarcia przeglądu doko-
nali: ks. proboszcz Stanisław Gańczorz oraz 
dyrektor organizacyjny Ewa Adamczyk-Ścibik. 
Przegląd rozpoczął się od występu ubiegłorocz-
nego laureata – chóru „Cecilianum” z parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa z Pszowa- 
Krzyżowic pod dyrekcją Sławomira Pindora.

W II edycji udział wzięło 15 zespołów chó-
ralnych. Jury w składzie: przewodniczący  
ks. dr Wiesław Hudek oraz mgr Ewa Adam-
czyk-Ścibik, mgr Zofia Mańka-Błaszczyk,  
mgr Jacek Świtacz, mgr Ewa Dyrda, mgr Elżbie-
ta Żydek oceniło w kolejności:

Chór „HARMONIA” z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu – dyrygent Andrzej 
Kojdecki
Chór „CANTATA” z parafii św. Herberta z Wodzisławia – dyrygent Dorota Brzęczkowska
Chór „COR JESU” z parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Boguszowicach – dyrygent Jerzy 
Przeliorz
Chór „LIRA” z parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Turzy Śląskiej – dyrygent Katarzyna Kucza
Chór Kościelny „ANGELUS” z parafii św. Andrzeja Boboli w Leszczynach – dyrygent Aniela Kur-
panik-Ciołek
Chór Parafialny „HIACYNT” z parafii św. Jacka w Stanowicach – dyrygent Anna Jędrzejak
Chór „CANTABILE” z parafii św. Anny z Gliwic- Łabęd – dyrygent Lilianna Czajkowska
Chór Parafialny Parafii św. Cecylii w Rudzie Śląskiej- Kochłowicach – dyrygent Hubert Ratka
Chór Parafialny z Parafii św. Jerzego w Cieszynie – dyrygent Jan Raszka

2005
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Chór „CECYLIA” z parafii św. Marii Magdaleny w Bełku – dyrygent s. Benigna Tkocz
Chór „BASILICA CANTANS” z Bazyliki Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie – dy-
rygent Włodzimierz Krawczyński
Chór „URBANUM” z parafii św. Urbana w Brzeszczach – dyrygent Krzysztof Matyszkowicz
Chór „PASJA” z parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika z Żor – dyrygent Maria Tomaszewska
Chór „DAR” Duszpasterstwa Akademickiego z Rybnika – dyrygent Joanna Glenc
Chór „POLONIA” z parafii św. Bartłomieja w Bieruniu – dyrygent Janusz Muszyński 

Uczestnicy drugiej edycji:

2005
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Po zakończeniu przesłuchań zespołów chó-
ralnych o godzinie 17.30 przyjechał ks. abp Da-
mian Zimoń metropolita katowicki, aby udzie-
lić błogosławieństwa pasterskiego śpiewającym 
i słuchającym pieśni pokutnych i pasyjnych. Po-
dziękował chórom i organizatorom za tak pięk-
ne dzieło, jakim jest przegląd w Żorach i życzył 
dalszych sukcesów muzycznych.

2005
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Ze względu na ograniczony czas wizyty arcybiskupa w żorskiej parafii w jego zastępstwie Mszę 
świętą w intencji organizatorów i uczestników o godzinie 18.00 odprawił ks. dr hab. Antoni Regi-
nek, przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji ds. Muzyki Sakralnej w Katowicach oraz duszpa-
sterz organistów. 

W drugiej edycji po raz pierwszy główną na-
grodą i zarazem symbolem Przeglądu Chórów 
Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej w Żo-
rach była przepiękna Pieta, którą ufundował 
dziekan ks. Stanisław Gańczorz proboszcz pa-
rafii Świętych Apostołów Filipa i Jakuba. 

Wykonania statuetki podjął się żorski ar-
tysta Alojzy Błędowski (ur. w 1943 roku w Go-
rzyczkach). Mistrz rzemiosła artystycznego, ce-
ramik plastyk, rzemieślnik. Dziesięć lat praco-
wał w Hucie Silesia w Rybniku, gdzie kierował 
oddziałem złocenia. W 1967 roku otworzył wła-
sną pracownie ceramiczną. Uprawia malarstwo 
sztalugowe w technikach: olejnej, pastelowej 
i akwarelowej, wykonuje również rysunki piór-
kiem. Swoje prace ceramiczne, malarskie eks-
ponował na wielu wystawach indywidualnych 
i zbiorowych w kraju i zagranicą. Brał udział 
w konkursach, zdobywając nagrody i wyróż-
nienia.

•◆•

2005
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Figurka przedstawia Matkę Boską trzymają-
cą zdjętego z krzyża Jezusa, leżącego po lewej 
stronie Maryi. Artysta stwierdził, że przeważ-
nie matka kładzie głowę swojego syna od strony 
serca i w ten sposób wykonał pietę, a całość po-
krył 24-karatowym złotem. Artysta zasugero-
wał również, że Michał Anioł wykonał oryginał 
w odbiciu lustrzanym i dlatego Jezus leży głową 
po prawej stronie swojej Matki.

Jury przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:
I miejsce ex aequo i nagroda ks. abpa Damiana Zimonia i ks. dziekana Stanisława Gańczo-

rza gospodarza przeglądu: Chór z Bazyliki Archikatedralnej pw. Świętej Rodziny w Częstochowie 
„BASILICA CANTANS” pod dyrekcją Włodzimierza Krawczyńskiego oraz Chór Duszpasterstwa 
Akademickiego z Rybnika „DAR” pod dyrekcją Joanny Glenc.

Decyzja jury ex equo sprawiła, że pozłacana statuetka Piety powędrowała do Częstochowy.

2005
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II miejsce i nagrodę Prezydenta Miasta Żory Waldemara Sochy otrzymał: Chór „PASJA” z pa-
rafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika z Żor pod dyrekcją Marii Tomaszewskiej.

III miejsce i nagrodę Senatora RP Klemensa 
Ścierskiego otrzymał: Chór z parafii św. Jerzego 
w Cieszynie pod dyrekcją Jana Raszki.

2005
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Jury przyznało również wyróżnienia:
Wyróżnienie dla najlepszego dyrygenta w przeglądzie – nagrodę dyrektora organizacyjnego 

Ewy Adamczyk-Ścibik otrzymała Joanna Glenc – dyrygent chóru „DAR” z Rybnika.

Trzy równorzędne wyróżnienia jury przyznało za ogólny wyraz artystyczny:
Chórowi „CECYLIA” z parafii św. Marii Magdaleny z Bełku pod dyrekcją siostry Benigny 

Tkocz, chórowi „HIACYNT” z parafii św. Jacka w Stanowicach pod dyrekcją Anny Jędrzejak, chó-
rowi „URBANUM” z parafii św. Urbana w Brzeszczach pod dyrekcją Krzysztofa Matyszkowicza.

W drugiej edycji przeglądu jury przyznało ex aequo I miejsce dwóm zespołom chóralnym, 
z których tylko jeden otrzymał Pietę. Organizatorzy postanowili w związku z tą sytuacją ustano-
wić jedno miejsce (bez dzielenia), a pozostałe mogłyby być ex aequo.

Wyróżnienie za najlepiej wykonany utwór pasyjny – nagrodę dyrektora artystycznego i prze-
wodniczącego jury ks. dra Wiesława Hudka otrzymał: Chór „BASILICA CANTANS” z Częstocho-
wy pod dyrekcją Włodzimierza Krawczyńskiego za utwór „Popule meus”.

2005
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III edycja  
przeglądu

1 kwietnia 2006 roku w Żorach odbył się trzeci 
Ogólnopolski Przegląd Chórów Kościelnych 

Pieśni Pokutnej i Pasyjnej Metropolii Górnoślą-
skiej. Ponieważ dwie pierwsze edycje przyniosły 
duże zainteresowanie w kraju, organizatorzy 
postanowili trzecią edycję przeprowadzić już 
w formie ogólnopolskiej. Do Żor zjechało 24 
uczestników różnych wyznań chrześcijańskich. 
Otwarcia ogólnopolskiego przeglądu dokonali 
tradycyjnie gospodarz ks. Stanisław Gańczorz 
proboszcz parafii Świętych Apostołów Fili-
pa i Jakuba oraz dyrektor organizacyjny Ewa 
Adamczyk-Ścibik. Przesłuchania rozpoczęły się 
o godzinie 10.00 i trwały do 17.15.

Ponieważ przegląd miał rangę ogólnopol-
ską, w Jury zasiedli wybitni znawcy muzyki 
sakralnej: przewodniczący, a zarazem dyrektor 
artystyczny przeglądu ks. dr Wiesław Hudek, 
Prezes Związku Chórów Kościelnych „Caeci-
liamum” w Krakowie dr Wiesław Delimat, na-
uczyciel Państwowej i Samorządowej Szkoły 

Muzycznej I i II st. w Żorach, mgr Ewa Adam-
czyk Ścibik, dyrektor organizacyjny OPCKPPiP 
w  Żorach, nauczyciel Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I st. w Żorach, wybitny znawca muzyki 
chóralnej mgr Zofia Mańka-Błaszczyk, sopra-
nistka mgr Elżbieta Żydek oraz dyrygent chó-
ru parafii ewangelicko-augsburskiej w Żorach  
Piotr Gaś.

Jury w kolejności oceniło:
Chór „Głos Serca” z parafii NSPJ Kęty – dyr. Paweł Karpiński
Chór „Teresa” z Sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku – dyr. Aleksandra Orze-
chowska-Niedziela
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Chór „ Jutrzenka” z parafii Matki Boskiej Wszechpośredniczki Łask – Wodzisław Śl.-Jedłownik – 
dyr. Barbara Malirz
Chór „Pasja” z parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żorach – dyr. Maria Tomaszewska 

Chór „Cantata” z parafii św. Herberta – Wodzisław Śl. – dyr. Dorota Brzęczkowska
Chór „Cecylia” z parafii Nawiedzenia NMP – Połomia – dyr. Józef Pękała

Chór „Nadzieja” z parafii Ewangelicko-Augsburskiej – Drogomyśl – dyr. Władysław Wilczak
Chór „Bielański” z Sanktuarium Chrystusa Cierpiącego – Parafia Św. Macieja – Bielany – dyr. 
Magdalena Rodak

2006
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Chór „Laudate Dominum” z parafii bł. Czesława – Opole – dyr. Ludmiła Wocial-Zawadzka
Chłopięcy Chór „Pueri Cantores Sancti Nicolai” z parafii św. Mikołaja – Bochnia – dyr. ks. Stani-
sław Adamczyk

Chór „Świętojański” z parafii św. Małgorzaty i Katarzyny – Kęty – dyr. Stanisława Majkut
Chór „Kościelny” z parafii Ewangelicko-Augsburskiej – Orzesze – dyr. Anna Pojda

Chór „Słowiczek” z parafii Trójcy Przenajświętszej – Katowice-Kostuchna – dyr. Elżbieta Kudala
Chór „Canticum Iubilaeum” z Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej – Limanowa – dyr. Marek Michalik

2006
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„Schola Cantorum Cracoviensis” z Kolegiaty św. Anny – Kraków – dyr. Barbara Karpała
Chór „Kościelny przy Kościele Zbawiciela” z parafii Ewangelicko-Augsburskiej – Bielsko-Biała – 
dyr. Agata Fender

Chór „Cantores Sanctae Familiae” z parafii Świętej Rodziny – Tarnów – dyr. Mariusz Łabędź
Chór „Harmonia” z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa – Bieruń – dyr. Andrzej Kojdecki

Chór „Cecylia” z parafii św. Marii Magdaleny – Bełk – dyr. S.M. Benigna Tkocz
Chór „Polonia” z parafii św. Bartłomieja – Bieruń – dyr. Janusz Muszyński

2006
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Chór „Fletnia Pana” z parafii Najświętszego Serca Jezusowego – Włodawa – dyr. Marian Szczer-
betka
Chór „Cecylia” z parafii Trójcy Przenajświętszej – Ruda Śląska-Kochłowice – dyr. Hubert Ratka

Chór Męski „Cantus” z parafii Ewangelicko-Augsburskiej – Goleszów – dyr. Jean Claude Haupt-
mann
Chór Katedralny „Lutnia” z parafii Katedralnej Narodzenia NMP – Żywiec – dyr. Krystyna Jagła

Dyrektor organizacyjny przeglądu Ewa Adamczyk-Ścibik: „Było to dla nas bardzo duże wy-
zwanie, szczególnie że trzecia edycja miała szerszy, bo ogólnopolski charakter. Odwiedziły nas 
chóry z różnych zakątków kraju, między innymi z Włodawy, Tarnowa, Opola, Krakowa, w sumie 
ok. 900 osób. Chórzystów zachęciliśmy, aby po swoich przesłuchaniach udali się do parafii Ewan-
gelicko-Augsburskiej przy ul. Osińskiej i tam zaśpiewali”.

I tak to się zaczęło, że od III edycji w parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach koncertowali 
uczestnicy żorskiego przeglądu i laureaci lat ubiegłorocznych. To jedyne tego typu przedsięwzięcie 
o tematyce pokutnej i pasyjnej w naszym kraju, mające charakter ekumeniczny, które łączy chó-
ry różnych wyznań chrześcijańskich.

2006
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O godzinie 17.30 wystąpił chór „DAR” z Rybnika pod dyrekcją Joanny Glenc – laureat (ex equo 
I miejsca) II edycji z roku 2005 r.

Po Mszy świętej dołączył do uczestników i organizatorów trzeciej edycji metropolita katowicki 
ks. abp dr Damian Zimoń.

Mszę świętą o godzinie 18.00 w intencji organizatorów i uczestników odprawił ks. dr Wiesław 
Hudek w koncelebrze ks. prałata Jana Szewczyka, ks. proboszcza Stanisława Gańczorza i ks. Mi-
chała Stefana.

2006
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Dyrektor organizacyjny Ewa Adamczyk-Ścibik podziękowała za przybycie ks. arcybiskupowi, 
a także wszystkim zaangażowanym w organizację trzeciej edycji oraz darczyńcom i sponsorom 
medialnym.

Przewodniczący Jury, a zarazem dyrektor artystyczny przeglądu, odczytał werdykt.

Jury po przesłuchaniach 24 uczestników zadecydowało: 
I miejsce i nagrodę ks. abpa Damiana Zimonia oraz ks. dziekana Stanisława Gańczorza pozła-

caną statuetkę Piety otrzymał Chór Chłopięcy „PUERI CANTORES SANCTI NICOLAI” z parafii 
św. Mikołaja w Bochni, działający pod dyr. ks. Stanisława Adamczyka.

2006
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Chór ten ponadto otrzymał wyróżnienie przewodniczącego Jury ks. dra Wiesława Hudka za 
najlepiej wykonany utwór pasyjny.

2006
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II miejsce i nagrodę Prezydenta Miasta Żory Waldemara Sochy otrzymał Chór „CANTORES 
SANCTAE FAMILIAE” z parafii Świętej Rodzimy w Tarnowie pod dyr. Mariusza Łabędzia.

III miejsce i nagrodę ks. pastora Tadeusza Makuli, proboszcza parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej w Żorach otrzymał chór „NADZIEJA” z parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Drogomyślu 
pod dyrekcją Wiesława Wilczaka.

Chór otrzymał również nagrodę Prezesa Związku Chórów Kościelnych „Caeciliamum” w Kra-
kowie dra Wiesława Delimata.

2006
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Przyznano również wyróżnienia: dla najlepszego dyrygenta za bardzo dobrą współpracę z chó-
rem, nagrodę dyrektora organizacyjnego Ewy Adamczyk-Ścibik otrzymał Marek Michalik – dyry-
gent chóru „Canticum Iubilaeum” z Bazyliki MB Bolesnej z Limanowej.

Wyróżnienie za ogólny wyraz artystyczny – nagrodę ks. prałata Jana Szewczyka otrzymała 
„Schola Cantorum Cracoviensis” z Kolegiaty św. Anny w Krakowie pod dyrekcją Barbary Karpały.

2006
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oraz Chór Kościelny przy kościele Zbawiciela z parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku-Białej 
pod dyrekcją Agaty Fender. 

Jury przyznało ponadto dwa równorzędne wyróżnienia za debiut – otrzymały je chóry: „Lau-
date Dominum” z parafii bł. Czesława z Opola pod dyrekcją Ludmiły Wocial-Zawadzkiej

Po wręczeniu nagród laureatom III edycji przeglądu ks. abp dr Damian Zimoń, metropolita ka-
towicki, pobłogosławił wszystkich na koniec i życzył organizatorom, aby tradycja Przeglądu Chó-
rów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej dalej rozwijała się w tak dobrym kierunku i zapisała na 
stałe w historii miasta Żory.

2006
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II nagroda – Prezydenta Miasta Żory Waldemara Sochy dla chóru „Cantores Sanctae Familiae” 
z parafii Świętej Rodziny – Tarnów – dyr. Mariusz Łabędź.

Trzecia edycja pokazała, że ogólnopolski 
zasięg przeglądu okazał się bardzo dobrą de-
cyzją organizatorów i ma duże zapotrzebo-
wanie wśród zespołów chóralnych i scholi 
w kraju.

Przegląd zakończył się występem laureatów. 

I nagroda – statuetka pozłacana 24-karatowym złotem Pieta dla chłopięcego chóru „Pueri Can-
tores Sancti Nicolai” z parafii św. Mikołaja-Bochnia – dyr. ks. Stanisław Adamczyk.

2006
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IV edycja  
przeglądu

Otwarcia IV edycji o 10.45 dokonali: ks. proboszcz Stanisław Gańczorz – gospodarz parafii 
Świętych Apostołów Filipa i Jakuba i dyrektor organizacyjny Ewa Adamczyk-Ścibik.

24 marca 2007 roku odbyła się IV edy-
cja Ogólnopolskiego Przeglądu Chó-

rów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej 
w Żorach. To wyjątkowa edycja pod wieloma 
względami – zgłosiło się 21 uczestników z ca-
łego kraju. Tylko jeden chór z Opola nie doje-
chał (powodem była choroba chórzystów). Po 
debiucie ogólnopolskim trzeciej edycji ruszy-
ły telewizyjne i radiowe spoty zapowiadające  
OPCKPPiP w Żorach. W IV edycji przyznana 
została po raz pierwszy nagroda Grand Prix – to 
wszystko sprawiło, że poziom i ranga przeglądu 

wzbudziły uznanie wielu ekspertów muzyki chó-
ralnej. Wszyscy związani z tym wydarzeniem 
mieli jednak świadomość, że bez pomocy, współ-
pracy i życzliwości wielu osób, przegląd nie mógł-
by się odbyć.

Uczestników oceniało Jury w składzie: 
przewodniczący ks. dr Wiesław Hudek, 
członkowie  – mgr Ewa Adamczyk-Ścibik, 
mgr Zofia Mańka-Błaszczyk, dr Joanna 
Glenc i Piotr Gaś.
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W kolejności przesłuchano:
Chór Parafii św. Stanisława Kostki – Lubliniec. Dyrygent – Krzysztof Anczyk
Chór mieszany „Pax et Bonum” z parafii św. Franciszka i św. Klary – Tychy. Dyrygent – Renata 
Dołęga

Chór mieszany „Cantare” z parafii św. Barbary – Czechowice-Dziedzice. Dyrygent – Wanda Zmełty
Chór parafialny „Harmonia” z parafii NSPJ – Bieruń. Dyrygent – Andrzej Kojdecki

Chór „Dwie Korony” z parafii św. Maksymiliana Kolbego – Częstochowa. Dyrygent – Maria Kłoś
Schola „Agni Novi” z parafii św. Jerzego – Jasienica. Dyrygenci – Ewa i Paweł Sowa

2007
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Chór męski „Cecylia” z parafii św. Józefa – Zabrze. Dyrygent – Kornelia Dyllus
Chór Parafialny św. Michała z parafii św. Michała Archanioła – Żernica. Dyrygent – Gabriela 
Malcherczyk

Chór mieszany „Harfa” z parafii MB Szkaplerznej – Imielin. Dyrygent – Roman Jochymczyk
Chór mieszany Parafii Ewangelicko-Augsburskiej – Dzięgielów. Dyrygent – Hanna Stanieczek

Międzyparafialny chór „Talis Cantus” i „Fraternitas” Świętych Mikołaja i Franciszka – Otmuchów. 
Dyrygent – Bronisława Kozubek-Trela
Chór „Fletnia Pana” z parafii NSJ – Włodawa. Dyrygent – Marian Szczerbetka

2007
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Chór Chłopięco-Męski z Bazyliki Kaliskiej – Kalisz. Dyrygent – Marek Łakomy
Chór Otwartych Serc z parafii NSPJ – Sobótka. Dyrygent – Wojciech Magnucki

Chór „Jutrzenka” z parafii NBWŁ – Jodłownik. Dyrygent – Barbara Malirz
Chór Parafialny św. Cecylii z parafii Trójcy Przenajświętszej – Ruda Śląska. Dyrygent – Hubert 
Ratka

Chór mieszany „Canticum Iubilaeum” z Bazyliki Matki Boskiej – Limanowa. Dyrygent – Marek 
Michalik
Chór Cecyliański w Krakowie z Bazyliki oo. Franciszkanów – Kraków. Dyrygent – Andrzej Ko-
rzeniowski

2007
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Przesłuchania trwały od godziny 11.00 aż 
do godziny 17.00. Pierwsi uczestnicy pojawili 
się już o godzinie 9.00, a tuż po 10.00 kościół 
zaczął się zapełniać słuchaczami, którzy w ten 
sposób pragnęli wgłębić się w Tajemnicę Męki 
Pańskiej i odkrywać tradycję muzyczną Wiel-
kiego Postu. Można było usłyszeć m.in. takie 
pieśni jak: U stóp Krzyża Matka stała F.  Cho-
pina, O głowo uwieńczona J.S. Bacha, Per 
Crucem tuam P. Pałki, czy też Parce Domine 
F.  Nowowiejskiego. Chóry, które przyjechały 
wcześniej, miały możliwość ponownego zapre-
zentowania się od godziny 16.00 podczas kon-
certu w kościele Ewangelicko-Augsburskim  
w Żorach. 

Po przesłuchaniach uczestników wypowie-
dzi dziennikarzom udzieliła Ewa Adamczyk- 
-Ścibik, dyrektor organizacyjny (na co dzień dy-
rygent chóru „Gloria”, działającego przy parafii 
Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach oraz 
przedstawiciel regionu Śląska Ogólnopolskiego  

Chór „Cantores Familiae” z parafii św. Rodziny – Piekary Śląskie. Dyrygent – Gabriela Małogowska
Chór „Colleium Cantorum” z parafii św. Józefa – Chełmno. Dyrygent – Michał Rajewski

Związku Chórów Kościelnych CAECILIANUM 
w Warszawie): „Od początku ogromnie po-
maga nam ks. proboszcz Stanisław Gańczorz, 
przychylni są nam również pracownicy Urzędu 
Miasta m.in. pani Teresa Ledwoń wraz z pre-
zydentem Waldemarem Sochą na czele. Po-
zyskujemy coraz większą liczbę sponsorów, 
dzięki którym od tegorocznej edycji może-
my przyznawać nagrody pieniężne otrzyma-
ne na cele kultu religijnego. Rzeczywiście jest 
to wyjątkowa edycja. Poziom zdecydowanie 
wyższy, gdyby tak porównywać czwartą edy-
cję z pierwszą. Wieść niesie się po całym kra-
ju i w tym roku odwiedziły nas formacje m.in. 
z Chełmna i Kalisza, a więc nie jest to tylko 
południowa Polska. Bardzo nas to cieszy, bo 
wzrasta prestiż organizowanego przez nas  
przedsięwzięcia”. 

Patronat honorowy objęli: metropolita kato-
wicki ks. abp dr Damian Zimoń oraz Prezydent 
Miasta Żory Waldemar Socha.

•◆•

2007
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Ks. dr Wiesław Hudek, dyrektor artystyczny a zarazem przewodniczący Jury, wygłosił piękne 
kazanie, w którym podkreślał mocno, że tylko miłość może nawracać do Boga, który jest miłością.

Po Eucharystii ks. proboszcz Stanisław Gańczorz oraz dyrektor organizacyjny przeglądu Ewa 
Adamczyk-Ścibik powitali ks. abpa dra Damiana Zimonia metropolitę katowickiego.

O 18.00 odprawiona została uroczysta 
Msza św. w intencji organizatorów i uczest-
ników.

Przewodniczący Jury ks. dr Wiesław Hudek ogłosił werdykt. Przyznano następujące miejsca: 
Po raz pierwszy laureatem nagrody Grand Prix (będącą odpowiednikiem wcześniej pierwszego 

miejsca w przeglądzie), a także złotą Pietę otrzymał z rąk ks. dra abpa Damiana Zimonia chór mie-
szany „CANTICUM IUBILAEUM” z Bazyliki Matki Boskiej z Limanowej pod dyrekcją Marka 
Michalika.

Ponadto chór otrzymał wyróżnienie za najlepiej wykonany utwór pokutny – nagrodę  
ks. dra Wiesława Hudka dyrektora artystycznego przeglądu.

2007
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Laureat GRAND PRIX

2007
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I miejsce nagrodę Prezydenta Miasta Żory Waldemara Sochy otrzymał: chór chłopięco-męski 
z Bazyliki Kaliskiej pod dyrekcją Marka Łakomego.

Od IV edycji wprowadzono statuet-
kę nutkę za I, II, III miejsce

Laureat I miejsca

2007
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II miejsce otrzymał: międzyparafialny chór „TALIS CANTUS I FRATERNITAS” z Otmucho-
wa pod dyrekcją Bronisławy Kozubek-Treli.

Laureat II miejsca

III miejsce otrzymała: schola „AGNI NOVI” z parafii św. Jerzego z Jasienicy pod dyrekcją Ewy 
i Pawła Sowy.

Laureat III miejsca

2007

•◆•
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Jury wyróżniło również chóry: chór „FLETNIA PANA” z parafii Najświętszego Serca Jezusa 
we Włodawie pod dyrekcją Mariana Szczerbetki za interesujący dobór repertuaru oraz chór mie-
szany z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Dzięgielowie pod dyrekcją Hanny Stanieczek.

Z każdą edycją (według opinii Jury i obserwatorów) rósł poziom wykonywanych pieśni, często 
słyszeliśmy utwory we własnym opracowaniu czy dzieła z tzw. górnej półki klasyki chóralnej. Mie-
liśmy przegląd zespołów dziecięcych, młodzieżowych oraz chóry mieszane.

Przyznano ponadto specjalne dwa wyróżnienia za ogólne wrażenie artystyczne: Nagrodę ks. 
prałata Jana Szewczyka oraz nagrodę dla najlepszego dyrygenta w przeglądzie, czyli nagrodę Ewy 
Adamczyk-Ścibik dyrektora organizacyjnego otrzymał chór „CECYLIAŃSKI” z Bazyliki oo. Fran-
ciszkanów w Krakowie – dyr. Andrzej Korzeniowski.

Dyrygent Andrzej Korzeniowski 

2007
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V edycja  
przeglądu

Jury w składzie: ks. dr Wiesław Hudek – przewodniczący, mgr Ewa Adamczyk-Ścibik, dr Joanna 
Glenc, mgr Zofia Mańka-Błaszczyk i Piotr Gaś oceniło uczestników piątej edycji według kolejności: 

W żorskim kościele farnym Świętych 
Apostołów Filipa i Jakuba odbyła się 

8 marca 2008 roku V edycja Ogólnopolskiego 
Przeglądu Chórów Kościelnych Pieśni Pokut-
nej i Pasyjnej. Do V edycji (pierwszego małego 

Chór Parafialny św. Cecylii przy parafii Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach. 
Dyrygent – Hubert Ratka
Schola Liturgiczna „Agni Novi” przy parafii św. Jerzego w Jasienicy, św. Marcina w Międzyrzeczu. 
Dyrygenci – Ewa i Paweł Sowa 

jubileuszu) zgłosiło udział piętnaście zespołów 
(chóry, schole), ale ostatecznie do Żor zjecha-
ło trzynaście z nich. Otwarcia dokonali jak co 
roku ks. Stanisław Gańczorz – proboszcz oraz 
Ewa Adamczyk-Ścibik – dyrektor organizacyjny. 

•◆•
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Chór „Canticum Novum” przy parafii św. Brata Alberta – Żory-Kleszczówka. Dyrygent – Gabriela 
Jaworska
Chór Cecyliański przy Bazylice oo. Franciszkanów – Kraków. Dyrygent – Andrzej Korzeniowski 

Chór „Francesco” – parafia św. Floriana – Wiry. Dyrygent – Arkadiusz Klemczak
Chór Dębnicki przy parafii św. Stanisława Kostki – Kraków. Dyrygent – Joanna Gutowska-Kuźmicz

Schola „Ad Templum Sancti Jacobi” przy parafii św. Jakuba – Brzesko. Dyrygent – s. Maria Fili-
powska
Chór Męski im. Ks. Józefa Hajduka przy parafii św. Michała Archanioła – Mszana Dolna. Dyry-
gent – Piotr Wójcik

2008
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Chór pw. Świętej Cecylii przy parafii Chrystusa Króla – Bydgoszcz. Dyrygent – Leszek Rusiniak
Schola „Cantorum Misericordis Christi” przy parafii Chrystusa Miłosiernego – Biała Podlaska. 
Dyrygent – Piotr Karwowski

Chór Międzyparafialny „Ichthis” przy parafii Przemienienia Pańskiego – Sulejówek. Dyrygent – 
Wojciech Karaś
Chór kościelny „Vocantes” przy parafii św. Jakuba Apostoła – Murowana Goślina. Dyrygent – Le-
szek Bajon

Chór Parafii Bożego Ciała – Olesno. Dyrygent – Krystyna Hober

2008



58

O 18.00 Mszę św. na zakończenie przeglądu w intencji uczestników i organizatorów odprawił 
ks. abp Damian Zimoń, który w homilii powiedział: „Pieśń pokutna i pasyjna nawiązuje do tego, 
co jest w obecnym czasie: tajemnicy śmierci Pana Jezusa. Współczesny człowiek potrzebuje po-
kuty i nawrócenia. Nowoczesne Żory są pełne reklam i świateł z supermarketów, to wszystko wi-

dać szczególnie wieczorem. Rozwój materialny 
jest ważny, ale pamiętajmy również o rozwoju 
wewnętrznym”. Ks. Arcybiskup zapropono-
wał organizatorom: „Zaproście również do 
udziału w kolejnych edycjach imprezy chórów 
z Kościoła prawosławnego i greckokatolickie-
go. Cieszę się, że w przeglądzie uczestniczy Ko-
ściół ewangelicki. Ale teraz należałoby zrobić 
krok w stronę Kościołów Wschodnich. Prze-
cież u nich pieśń pasyjna i pokutna rozwijała 
się w niezwykły sposób. Tam kontempluje się 
cierpienie Pana Jezusa” – zaznaczył metropolita  
katowicki.

Po Mszy św. ogłoszono werdykt i zostały 
wręczone nagrody. Jury było jednomyślne. Zde-
cydowało, iż główna nagroda GRAND PRIX 
należy się scholi „Cantorum Misericordis Chri-
sti” z parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej 
Podlaskiej, która zaprezentowała się jako ostat-
nia „szczęśliwa trzynastka” podczas przesłu-
chań. Dyrygent Piotr Karwowski odebrał z rąk 
ks. abpa Damiana Zimonia metropolity kato-
wickiego oraz ks. dziekana Stanisława Gańczo-
rza nagrodę – pozłacaną 24-karatowym złotem 
Pietę, symbol żorskiego przeglądu.

Patronat nad przeglądem objęli: ks. dr  
abp Damian Zimoń metropolita katowicki oraz 
Waldemar Socha Prezydent Miasta Żory. Jako 
gość honorowy nagrodę ufundował i wręczył 
laureatowi Grand Prix Wojewoda Śląski Zyg-
munt Łukaszczyk.

Poziom uczestników był bardzo zróżnicowa-
ny pod względem artystycznym. Były zespoły 
bardzo dobre, jak i przeciętne, ale każdy, kto 
odwiedził kościół farny podczas przesłuchań, 
był zachwycony.

2008

O godzinie 17.00 wystąpił chór zaproszony 
przez organizatorów przeglądu jako gość laureat 
IV edycji.
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Oprócz nagrody głównej schola otrzymała nagrodę pieniężną ufundowaną przez firmę Eu-
romot w Żorach, prezes Weronikę Pawlicką-Jaworską. Również dyrektor artystyczny, a zarazem 
przewodniczący Jury ks. dr Wiesław Hudek wyróżnił scholę za najlepiej wykonany utwór „Chri-
stus factus est”. Na tym nie poprzestano, bo dyrygent Piotr Karwowski został wyróżniony przez 
Ewę Adamczyk-Ścibik, dyrektora organizacyjnego jako najlepszy dyrygent V edycji. 

„To była naprawdę dobra schola, a jej występ był prawdziwym zjawiskiem. Nie mieliśmy żad-
nych wątpliwości co do przyznania nagrody Grand Prix” – podsumowała w swojej wypowiedzi 
Ewa Adamczyk-Ścibik, szefowa przeglądu oraz dyrygent farnego chóru „Gloria” z Żor.

Pierwsze miejsce i nagrodę pieniężną 
ufundowaną przez Prezydenta Miasta Żory 
Waldemara Sochę otrzymała schola litur-
giczna „Agni Novi”, działająca przy parafii 
św. Jerzego w Jasienicy i św. Marcina w Mię-
dzyrzeczu, pod dyrekcją Ewy i Pawła Sowa.

2008
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Przyznano ponadto wyróżnienia: nagrodę ks. prałata Jana Szewczyka za ogólne wrażenie arty-
styczne otrzymał chór kościelny „Vocantes” z parafii św. Jakuba Ap. w Murowanej Gośliny – dyry-
gent Leszek Bajon oraz chór św. Cecylii z parafii Chrystusa Króla w Bydgoszczy – dyrygent Leszek 
Rusiniak. Inny chór o tej samej nazwie św. Cecylii, działający przy parafii Trójcy Przenajświętszej 
z Rudy Śląskiej-Kochłowic, prowadzony przez dyrygenta Huberta Ratkę, zyskał uznanie Jury za 
swoją wytrwałość – biorąc udział w czterech z pięciu edycji przeglądu.

Na koniec tradycyjnie odbył się występ laureatów. 

Pierwszy mały jubileusz przeglądu (5 lat) potwierdził zasadność organizowania ekumenicznego 
charakteru konkursu, na co zwrócił również uwagę abp Damian Zimoń, proponując organizato-
rom zaproszenie chórów wyznania prawosławnego.

Drugie miejsce i nagrodę ks. proboszcza Ta-
deusza Makuli – pastora kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w Żorach oraz nagrodę pienięż-
ną ufundowaną przez firmę rodzinną SMAK 
państwa Pysz otrzymał międzyparafialny chór 
„Ichthis”, działający przy parafii Przemienienia 
Pańskiego w Sulejówku – dyrygent Wojciech 
Karaś.

Jury przyznało dwa III miejsca. Nagrodę pieniężną ufundowaną przez Auchan Żory otrzymali: 
schola „Ad Templum Sancti Jakobi” z parafii św. Jakuba w Brzesku – dyrygent s. Maria Filipowska 
oraz chór „Canticum Novum” z parafii św. Brata Alberta w Żorach – dyrygent Gabriela Jaworska.

2008
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28 marca 2009 roku odbyła się szósta edy-
cja Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów 

Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej. Otwar-
cia o godzinie 11.00 dokonali, jak co roku, pro-
boszcz parafii Świętych Apostołów Filipa i Ja-
kuba w Żorach ks. prałat Stanisław Gańczorz 

VI edycja  
przeglądu

Zespoły chóralne zaprezentowały swoje pieśni pokutne i pasyjne według następującej kolejności:

Chór Parafii św. Cecylii, działający przy parafii Wniebowzięcia NMP w Krapkowicach-Otmę-
cie. Dyrygent – Henryk Szoja
Chór Parafialny „Fiaccola”, działający przy parafii MBNP w Międzybrodziu Żywieckim.  Dyry-
gent – Katarzyna Sadlik

oraz Ewa Adamczyk-Ścibik, dyrektor organiza-
cyjny. Do dziewiątej edycji zgłosiło swój udział 
21 zespołów chóralnych/scholi. Ostatecznie Jury 
podczas przesłuchań oceniało 19 uczestników 
(dwa chóry zgłosiły swoją rezygnację).

•◆•
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Chór Męski Parafii św. Jerzego, działający przy parafii św. Jerzego w Cieszynie. Dyrygent – Jan 
Raszka
Chór Żeński, działający przy Parafii bł. Karoliny w Tarnowie. Dyrygent – Ewa Świerczek

Chór Mieszany „Cantate Deo”, działający przy parafii św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku. Dyrygent – 
Anna Barczuk
Chór mieszany „Cantate”, działający przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Chorzowie. Dyry-
gent – Agnieszka Musioł 

Międzyparafialny Chór z Czerwionki i Stanowic, działający przy parafii NSJ w Czerwionce oraz 
św. Jacka w Stanowicach. Dyrygent – Anna Jędrzejak
Chór Katedralny, działający przy parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach. Dyry-
gent – Krystyna Krzyżanowska-Łoboda

2009
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Chór Parafii św. Franciszka, działający przy parafii św. Franciszka – Bielsko-Biała-Wapienica. Dy-
rygent – Piotr Skowroński
Schola „Ad Templum Sancti Jacobi”, działająca przy parafii NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Ap. 
w Brzesku. Dyrygent – s. Maria Filipowska

Sanktuaryjny Chór Mieszany, działający przy sanktuarium Matki Boskiej Tucholskiej – Tuchów. 
Dyrygent – Jan Gładysz
Chór „Canto”, działający przy Parafii MBC w Piastowie. Dyrygent – Jan Dąbrowski

Chór „Soli Deo”, działający przy parafii św. Wawrzyńca w Warszawie. Dyrygent – Jacek Lis
Chór Milenium, działający przy parafii Wszystkich Świętych w Mysłowicach-Dziećkowicach. Dy-
rygent – Ilona Wróbel

2009
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Chór Mieszany Katedry Wawelskiej, działają-
cy przy parafii Archikatedralnej św. Stanisława 
BM i św. Wacława M na Wawelu w Krakowie. 
Dyrygent – Andrzej Korzeniowski

Chór Mieszany „Ad Dei Gloriam”, działający przy parafii NSPJ w Czeskim Cieszynie. Dyrygent – 
Beata Brzóska 
Chór „Cantores Familiae”, działający przy parafii św. Rodziny w Piekarach Śląskich. Dyrygent – 
Gabriela Małogowska

Chór „Largo Cantabile”, działający przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej Zmartwychwstania 
Pańskiego w Katowicach. Dyrygent – Aleksandra Maciejczyk
Chór „Laudate Dominum”, działający przy Fundacji Centrum Sakralno-Młodzieżowe parafii  
bł. Czesława w Opolu. Dyrygent – Ludmiła Wocial-Zawadzka

2009
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Równocześnie w żorskim kościele Ewangelicko-Augsburskim o godzinie 16.00 zaprezentowali 
się publiczności uczestnicy biorący udział w VI edycji. 

Po zakończeniu przesłuchań Mszę św. o godzinie 18.00 w intencji uczestników i organizatorów 
odprawił katowicki biskup pomocniczy Gerard Bernacki. Po zakończeniu Eucharystii, skierował 
swoje słowo do organizatorów i uczestników przedstawiciel Wojewody Śląskiego, odczytując list 
Zygmunta Łukaszczyka. Wojewoda wyraził podziękowanie Ewie Adamczyk-Ścibik, dyrektorowi 
organizacyjnemu, za trafną inicjatywę, życząc dalszych sukcesów, a uczestnikom jak najlepszych 
osiągnięć na drodze muzyki.

Jury w składzie: przewodniczący – ks. dr Wiesław Hudek, członkowie: prof. dr hab. Mirosława 
Knapik, mgr Zofia Mańka-Błaszczyk, dr Joanna Glenc, dr hab. Bogusława Orzechowska przyznało 
następujące nagrody:

Grand Prix – nagrodę ks. abpa Damiana Zimonia, metropolity katowickiego, oraz ks. dziekana 
Stanisława Gańczorza, proboszcza parafii Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach – pozłaca-
ną 24-karatowym złotem Pietę oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez Firmę Euromot w Żo-
rach otrzymał z rąk ks. bpa Gerarda Bernackiego Chór Mieszany Katedry Wawelskiej, działający 
przy parafii archikatedralnej św. Stanisława BM i św. Wacława M na Wawelu w Krakowie. Dyry-
gent – Andrzej Korzeniowski.

I miejsce – nagrodę ufundowaną przez Prezydenta Miasta Żory Waldemara Sochę otrzymał: 
Chór Mieszany „Ad Dei Gloriam”, działający przy parafii NSPJ w czeskim Cieszynie. Dyrygent – 
Beata Brzóska

2009
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III miejsce ex aequo i nagrodę ufundowaną przez Mirosława i Bożenę Klimosz (firma Klimosz 
spółka z o.o.) otrzymali: Chór Żeński, działający przy parafii bł. Karoliny w Tarnowie, dyrygent – 
Ewa Świerczek, a także Schola „Ad Templum Sancti Jacobi”, działająca przy parafii NMP Matki 
Kościoła i św. Jakuba Ap. w Brzesku, dyrygent – s. Maria Filipowska.

II miejsce – nagrodę v-ce ministra Adama Zdziebło i ks. pastora Tadeusza Makuli z parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez Bank Spółdziel-
czy w Żorach (prezes Wacław Tomecki) otrzymał: Sanktuaryjny Chór Mieszany, działający przy 
Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej – Tuchów. Dyrygent – Jan Gładysz.

2009
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Dla najlepszego dyrygenta – nagroda Ewy Adamczyk-Ścibik, dyrektora organizacyjnego prze-
glądu, otrzymał: dyrygent Chóru Mieszanego Katedry Wawelskiej, działającego przy parafii archi-
katedralnej św. Stanisława BM i św. Wacława M na Wawelu w Krakowie – Andrzej Korzeniowski.

Specjalne trzy wyróżnienia: za ogólne wrażenie artystyczne – nagrodę ks. prałata Jana Szew-
czyka, otrzymał: Chór „Soli Deo”, działający przy parafii św. Wawrzyńca w Warszawie. Dyrygent – 
Jacek Lis.

2009
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Za najlepiej wykonaną pieśń pokutną nagrodę ks. dra Wiesława Hudka, przewodniczącego 
jury, otrzymała Schola „Ad Templum Sancti Jacobi”, działająca przy parafii NMP Matki Kościoła  
i św. Jakuba Ap. w Brzesku. Dyrygent – s. Maria Filipowska.

Ponadto jury wyróżniło: 
Chór mieszany „Cantate”, działający przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Chorzowie. Dy-

rygent – Agnieszka Musioł. 
Chór „Largo Cantabile”, działający przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej Zmartwychwstania 

Pańskiego w Katowicach. Dyrygent – Aleksandra Maciejczyk. 
Chór św. Cecylii – działający przy parafii Wniebowzięcia NMP w Krapkowicach. Dyrygent – 

Henryk Szoja. 
Chór „Cantores Familiae” – działający przy parafii św. Rodziny w Piekarach Śląskich. Dyry-

gent – Gabriela Małogowska. 
Chór Męski Parafii św. Jerzego, działający przy parafii św. Jerzego w Cieszynie. Dyrygent – Jan 

Raszka.

W VI edycji wziął również udział chór z czeskiego Cieszyna (o polskich korzeniach). Organi-
zatorzy postanowili dopuścić zespoły chóralne pochodzenia polskiego (Polonia) zamieszkałe poza 
granicami kraju.

2009
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VII edycja  
przeglądu

Z e względu na sprawy zdrowotne dyrek-
tora organizacyjnego Ogólnopolskiego 

Przeglądu Chórów Kościelnych Pieśni Pokut-
nej i Pasyjnej VII edycja nie odbyła się w roku 
2010. Przegląd chórów odbył się rok później, 
9  kwietnia 2011 roku w kościele Świętych Apo-
stołów Filipa i Jakuba w Żorach, a otwarcia 
o godzinie 10.00 tradycyjnie dokonali gospo-
darz przeglądu ks. proboszcz Stanisław Gań-
czorz i dyrektor organizacyjny Ewa Adam-
czyk-Ścibik. Do udziału w VII edycji zgłosiło 
się 26 zespołów chóralnych, ale ostatecznie po 
jednej rezygnacji zaśpiewało 25 chórów/scho-
li. Warto było usłyszeć wykonawców z całej 
Polski. Taka muzyka doskonale rozbrzmiewa 

Jury w składzie: przewodniczący ks. dr Wiesław Hudek, członkowie prof. dr hab. Mirosława 
Knapik, mgr Zofia Mańka-Błaszczyk, dr Joanna Glenc, dr Aleksandra Maciejczyk przesłuchało 
w następującej kolejności: 

w murach świątyni. Z każdą kolejną edycją rosło 
zainteresowanie żorskim Ogólnopolskim Prze-
glądem Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej 
i Pasyjnej w Żorach, a atmosfera przeglądu była 
niezwykła. Potwierdzali to uczestnicy i słucha-
cze odwiedzający miasto Żory. Patronat hono-
rowy nad VII edycją objęli: ks. dr abp Damian 
Zimoń, metropolita katowicki, i po raz pierwszy  
bp Tadeusz Szurman, zwierzchnik diecezji ka-
towickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
oraz Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory.



70

Chór „Jutrzenka” z parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela z Bojszów. Dyrygent – Robert Koźbiał
Młodzieżowy chór parafii św. Jana Kantego z Częstochowy. Dyrygent – Dariusz Madejski

Chór mieszany „Laudate” z parafii Matki Bożej Różańcowej w Zwonowicach. Dyrygent – Mirela 
Szutka 
Chór „Gloria” z parafii św. Michała Archanioła z Goleszowa. Dyrygent – Ewa Wigezzi-Skałka

Chór „Jutrzenka” z parafii MB Pośredniczki Wszelkich Łask w Szczejkowicach. Dyrygent – Ewe-
lina Zabłocka
Chór mieszany „Cantantes Domino” z parafii NSPJ z Jastrzębia. Dyrygent – Stanisław Kolorz

2011
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Chór św. Cecylii z parafii Wniebowzięcia NMP z Krapkowic. Dyrygent – Henryk Szoja
Chór św. Anny z parafii św. Anny w Krzyżanowicach. Dyrygent – Leonard Fulneczek 

Schola „Ad Templum Sancti Jacobi” z parafii NMP i św. Jakuba w Brzesku. Dyrygent – s. Maria 
Filipowska
Chór mieszany „Talis Cantus” z parafii św. św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego z Otmuchowa. 
Dyrygent – Bronisława Kozubek-Trela 

Chór Parafialny im. Z. Krasińskiego z parafii św. Jana Chrzciciela w Złotym Potoku. Dyrygent – 
Janusz Brawata
Chór kameralny „Getsemani” z parafii św. Barbary w Jaworznie. Dyrygent – Grażyna Prokop

2011
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Chór Ekumeniczny z parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wang z Karpacza. Dyrygent-Bernard 
Stankiewicz
Konkatedralny Chór Kamionek z parafii Bożego Ciała Matki Boskiej Zwycięskiej w Warszawie. 
Dyrygent – Jolanta Janczuk-Tyszkiewicz

Chór mieszany „Musica Ex Anima” z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Dyrygent – 
Krzysztof Michałek 

Chór Parafii św. Wojciecha z parafii św. Wojciecha w Krakowie. Dyrygent – Ilona Szczepańska 
Chór Parafialny im. bł. Edmunda Bojanowskiego z parafii Przemienienia Pańskiego w Kamienicy. 
Dyrygent – s. Barbara Gawełda

2011
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Chłopięcy chór katedralny „Pueri Cantores Tarnovienses” z Bazyliki Katedralnej w Tarnowie. Dy-
rygent – ks. Grzegorz Piekarz
Jasnogórski Chór Mieszany im. NMP Królowej Polski przy Sanktuarium Jasnogórskim w Często-
chowie. Dyrygent – Marcin Lauzer 

Chór Liturgiczny z parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym k/Warszawy. Dyry-
gent – Paweł Ginda
Chór „Amadeum” z parafii Matki Bożej Pocieszenia z Krakowa. Dyrgent – Tomasz Filipek 

Chór mieszany „Vox Cordis” z parafii Wniebowstąpienia Pańskiego z Warszawy. Dyrygent – Ka-
tarzyna Zemler 
Chór Chłopięco-Męski Bazyliki Kaliskiej z Bazyliki św. Józefa w Kaliszu. Dyrygent – Marek Ła-
komy

2011
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O godzinie 16.00 w żorskim kościele Ewangelicko-Augsburskim zaprezentowali się z koncertem 
uczestnicy biorący udział w VII edycji.

O godzinie 18.00 została odprawiona Msza św. w intencji organizatorów i uczestników VII edy-
cji OPCKPPiP, którą celebrował ks. biskup Gerard Bernacki. Nawiązał w homilii do refleksji nad 
tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Po zakończeniu Mszy św. przewodniczący Jury ks. dr Wiesław Hudek odczytał protokół.

Jury przyznało następujące nagrody: 

Grand Prix – nagrodę ks. abpa Damiana Zimonia, metropolity katowickiego, oraz ks. dziekana 
Stanisława Gańczorza, proboszcza parafii Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach – pozła-
caną 24-karatowym złotem Pietę oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez Firmę Euromot Żory 
(prezes W. Pawlicka-Jaworska) i nagrodę rzeczową wojewody katowickiego Zygmunta Łukaszczy-
ka otrzymał: Chłopięcy Chór katedralny „Pueri Cantores Tarnovienses” z Bazyliki Katedralnej 
w Tarnowie. Dyrygent – ks. Grzegorz Piekarz.

Chór Kameralny Łańcuckiej Fary z parafii św. Stanisława Bpa z Łańcuta. Dyrygenci – Michał Ho-
rodecki, Jan Szydło 
Katolickie Stowarzyszenie Śpiewacze im. św. Clary z parafii NNMP w Pełczycach. Dyrygent – Ta-
deusz Poźniak 

2011
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I miejsce – nagrodę ufundowaną przez Prezydenta Miasta Żory Waldemara Sochę otrzymał: 
Chór Kameralny Łańcuckiej Fary z parafii św. Stanisława Bpa z Łańcuta. Dyrygent – Michał Ho-
rodecki.

Nagrodę wręczył Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha.

2011



76

II miejsce – nagrodę bpa Tadeusza Szurmana, zwierzchnika diecezji katowickiej Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez Auchan Żory otrzymał 
Młodzieżowy Chór Parafii św. Jana Kantego z Częstochowy. Dyrygent – Dariusz Madejski.

Specjalne trzy wyróżnienia: 
Za ogólne wrażenie artystyczne – nagrodę ks. prałata Jana Szewczyka otrzymał: Chór św. Cecy-

lii Wniebowzięcia NMP z Krapkowic. Dyrygent – Henryk Szoja.
Dla najlepszego dyrygenta – nagroda mgr Ewy Adamczyk-Ścibik, dyrektora organizacyjnego 

przeglądu, otrzymał: dyrygent Henryk Szoja.
Za najlepiej wykonaną pieśń pokutną – nagrodę ks. dra Wiesława Hudka otrzymał: Chór mie-

szany „Musica ex Anima” z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Dyrygent – Krzysztof 
Michałek.

III miejsce ex aequo otrzymali: 
Chór liturgiczny z parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym k/Warszawy. Dy-

rygent – Paweł Ginda.
Chór Parafialny im. bł. Edmunda Bojanowskiego z parafii Przemienienia Pańskiego w Kamie-

nicy. Dyrygent – s. Barbara Gawełda 
Fundator Getin Bank, wręczający – dyrektor Gimnazjum nr 2 w Żorach Jacek Świerkocki oraz 

przedstawiciel Rady Miasta Krzysztof Mentlik.

2011
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Ponadto Jury wyróżniło: Jasnogórski Chór Mieszany im. NMP Królowej Polski przy Sanktu-
arium Jasnogórskim w Częstochowie, dyr. Marcin Lauzer oraz Chór Mieszany „Vox Cordis” z pa-
rafii Wniebowstąpienia Pańskiego z Warszawy, dyr. Katarzyna Zemler.

Jury podkreśliło bardzo wysoki poziom artystyczny wszystkich występujących zespołów chó-
ralnych, ciekawe własne opracowania utworów wielkopostnych oraz interesujący dobór repertuaru 
zaczerpnięty z klasyki muzyki chóralnej o tematyce pokutno-pasyjnej.

Listowne podziękowanie

2011
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VIII edycja  
przeglądu

Przewodniczący, a zarazem dyrektor artystyczny przeglądu ks. dr Wiesław Hudek oraz członko-
wie: prof. dr hab. Mirosława Knapik, dr Aleksandra Maciejczyk, dr Joanna Glenc, mgr Ewa Adam-
czyk-Ścibik, dyrektor organizacyjny przeglądu.

Jako pierwszy o godz. 11.45 w przesłuchaniach zaprezentował się chór mieszany „De Profundis” 
z parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bytomiu pod dyrekcją Haliny Unger. Następnie 
według kolejności wystąpili:

24 marca 2012 roku w Żorach ponownie 
zabrzmiały pieśni pokutne i pasyjne 

w wykonaniu uczestników przeglądu. VIII edy-
cja OPCKPPiP w Żorach była wyjątkowa, po-
nieważ dyrekcja artystyczna zakwalifikowała 
minimalną liczbę dziesięciu zespołów chóral-
nych. Z powodu choroby dyrygenta w ostatniej 
chwili zrezygnował z udziału Chór św. Józefa 
(parafia św. Józefa – Zabrzeg).

VIII edycję oceniało Jury w składzie:

Gość specjalny, chór, który przyjechał aż 
z Kaliningradu, dał specjalny koncert.

Otwarcia Ogólnopolskiego Przeglądu Chó-
rów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej 
w Żorach o godzinie 11.30 dokonali gospodarz 
ks. prałat Stanisław Gańczorz oraz dyrektor or-
ganizacyjny Ewa Adamczyk-Ścibik. 
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Chór „Cantate Deo” – parafia Krzyża Świętego – Tychy-Czułów. Dyrygent – Michał Brożek 
Chór Cantabile – parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej – Dobrzeń Wielki. Dyrygent – Hubert 
Prochota

2012

Chór „Gloria” – parafia Ewangelicko-Augsburska – Skoczów. Dyrygent – Bolesław Noga

Chór mieszany „Absolwent” – parafia św. Michała Archanioła – Skrzyszów. Dyrygent – Małgorza-
ta Tolarz 
Chór „Amadeum” – parafia Matki Bożej Pocieszenia – Kraków. Dyrygent – Tomasz Filipek 
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O godzinie 16.00 w żorskim kościele Ewangelicko-Augsburskim zaprezentowali się uczestnicy 
biorący udział w VIII edycji. 

O godzinie 17.00 w kościele farnym Świętych Apostołów Filipa i Jakuba wystąpił ze specjalnym 
koncertem chór Parafii Prawosławnej Opieki Matki Boskiej z Kaliningradu (gość przeglądu). Była 
to wielka uczta dla ucha. Można było posłuchać pięknych głosów chóru prawosławnego.

O godz. 18.00, jak podczas każdej edycji, odprawiona została Msza św. w intencji organizatorów 
i uczestników przeglądu. Przewodniczył jej ks. dr Wiesław Hudek, a słowo do uczestników w ka-
zaniu skierował ks. prałat Stanisław Gańczorz.

Po Eucharystii ks. dr Wiesław Hudek odczytał werdykt Jury. 

Grand Prix – nagrodę ks. abpa Wiktora Skworca, metropolity katowickiego, oraz ks. dziekana 
Stanisława Gańczorza, proboszcza parafii Świętych Apostołów Filipa i Jakuba – pozłacaną 24-ka-
ratowym złotem Pietę oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez Euromot Żory (prezes W. Paw-
licka-Jaworska) i nagrodę rzeczową wojewody katowickiego Zygmunta Łukaszczyka otrzymał: 
Chór „Accentus” z parafii św. Huberta w Zalesiu Górnym. Dyrygent – Jacek Solecki.

2012

Chór Liturgiczny „Accentus” – parafia św. Huberta – Zalesie Górne. Dyrygent – Jacek Solecki

Chór św. Cecylii – parafia Trójcy Przenajświętszej, Ruda Śl.-Kochłowice. Dyrygent – Beata Rąba- 
-Tomica
Chór „A’vista” –parafia NSPJ – Katowice-Murcki. Dyrygent – Teresa Stanisz
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Występ laureata

2012
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I miejsce – nagrodę ufundowaną przez Prezydenta Miasta Żory Waldemara Sochę otrzymał: 
Chór św. Cecylii z parafii Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śl.-Kochłowicach. Dyrygent – Beata 
Rąba-Tomica.

2012

Nagrodę za I miejsce wręczył w imieniu Prezydenta Miasta Żory wiceprezydent Wojciech Ka-
łuża.

II miejsce – nagrodę bpa Tadeusza Szurmana, zwierzchnika diecezji katowickiej Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego, oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez Firmę Klimosz – Mirosława 
i Bożenę Klimosz otrzymał: Chór „Cantate Deo”z parafii Krzyża Świętego w Tychach-Czułowie. 
Dyrygent – Michał Brożek.

Nagrodę wręczyli: Bożena i Mirosław Klimosz oraz zwierzchnik Diecezji Ewangelicko-Augs-
burskiej ks. bp Tadeusz Szurman i proboszcz parafii ewangelickiej w Żorach ks. Tadeusz Makula.

III miejsce ex aequo otrzymali: Chór „De Profundis” z parafii św. Stanisława z Bytomia, dyry-
gent Halina Unger, a także Chór „Cantabile” z parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej z Dobrzenia 
Wielkiego, dyrygent Hubert Prochota. Nagrody ufundowali: Staromiejskie Biuro Nieruchomości – 
Bogusław Świerczek, Bank Spółdzielczy – prezes Wacław Tomecki.
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Nagrodę wręczyli: przewodniczący Rady Miasta Żory Piotr Kosztyła oraz zastępca przewodni-
czącego Rady Miasta Żory Krzysztof Mentlik.

2012

Specjalne trzy wyróżnienia: 
Za ogólne wrażenie artystyczne – nagrodę śp. ks. prałata Jana Szewczyka otrzymał: Chór „Ab-

solwent” z parafii św. Michała Archanioła w Skrzyszowie. Dyrygent – Małgorzata Tolarz.
Dla najlepszego dyrygenta – nagrodę mgr Ewy Adamczyk-Ścibik, dyrektora organizacyjnego, 

otrzymała: Beata Rąba-Tomica.

Za najlepiej wykonaną pieśń pasyjną „A gdy 
było około szóstej” – nagrodę ks. dra Wiesława 
Hudka otrzymał: Chór „Gloria” z parafii Ewan-
gelicko-Augsburskiej w Skoczowie. Dyrygent – 
Bolesław Noga.

Ponadto jury wyróżniło: 
Chór „Amadeum” z parafii Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie. Dyrygent – Tomasz Filipek.
Chór „A’vista” z parafii NSPJ w Katowicach-Murckach. Dyrygent – Teresa Stanisz.

Na zakończenie wystąpili ponownie laureaci VIII edycji.

Prawdziwej uczty duchowej dostarczył nam w tej edycji chór prawosławny z Kaliningradu. Po 
wysłuchaniu w ich wykonaniu pieśni wielkopostnych niejednemu słuchaczowi ze wzruszenia za-
kręciła się łza w oku. Przegląd został w ten sposób wzbogacony o muzykę cerkiewną.
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IX edycja  
przeglądu

Jako pierwszy w przesłuchaniach wystąpił chór „HOSANNA”, działający przy parafii Matki 
Bożej Bolesnej w Nysie, pod dyr. Mariusza Drożdżala. A następnie w kolejności:

Chór „VOX ANIMAE”, działający przy parafii Miłosierdzia Bożego w Chrzanowie-Kątach. Dy-
rygent – Iwona Gruszczak

16 marca 2013 roku odbyła się IX edy-
cja Ogólnopolskiego Przeglądu Chó-

rów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej. 
Otwarcia dokonali tradycyjnie gospodarz  
ks. Stanisław Gańczorz i Ewa Adamczyk-Ścibik. 
Przesłuchania uczestników, jak co roku, miały 
miejsce w kościele Świętych Apostołów Filipa 
i Jakuba w Żorach przy ulicy Garncarskiej 16 
i trwały w godzinach od 10.30 do 16.30.

Jury w składzie: przewodniczący ks. dr Wie-
sław Hudek, członkowie: prof. dr hab. Miro-
sława Knapik, mgr Zofia Mańka-Błaszczyk, 
mgr Ewa Adamczyk-Ścibik przesłuchało 19 ze-
społów chóralnych starających się o główną na-
grodę Grand Prix – złotą Pietę.

Przegląd od lat ma charakter ekumeniczny, 
więc wystąpiły również chóry z kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego.

•◆•
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Chór Katedralny „LARGO CANTABILE”, działający przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ka-
towicach. Dyrygent – Aleksandra Maciejczyk
Chór „LAUDATE DOMINUM”, działający przy parafii bł. Czesława w Opolu. Dyrygent – Ludmiła 
Wocial-Zawadzka

2013
Misyjno-Bazylikowy chór św. Grzegorza, działający przy parafii św. Ludwika Króla i Wniebowzię-
cia NMP w Katowicach-Panewnikach. Dyrygent – Beata Rąba-Tomica
Chór mieszany „DE PROFUNDIS”, działający przy parafii św. Stanisława BM w Bytomiu. Dyry-
gent – Halina Unger

Chór „COLNOVICA”, działający przy parafii Niepokalanego Serca i w Kolonowskiem. Dyrygent –  
Iwona Cierpich
Chór „CORDA CORDIS”, działający przy Bazylice NSJ w Krakowie. Dyrygent – Anna Górnicka-  
-Miarka
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Chór „CON FUOCO”, działający przy parafii św. Józefa Opiekuna Pracy w Piasecznie. Dyrygent – 
Andrzej Sochocki
Chór „SOLI DEO”, działający przy parafii św. Stanisława BM w Jaśle. Dyrygent – Monika Twarduś

2013
Chór św. Józefa, działający przy parafii św. Józefa w Zabrzegu. Dyrygenci – Sylwia Strządała i Da-
niel Strządała
Chór Męski „CANTAMUS”, działający przy parafii św. Marcina Bpa w Kępnie. Dyrygent – Antoni 
Janaszewski

Chór Ekumeniczny, działający przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej WANG w Karpaczu. Dyry-
gent – Bernard Stankiewicz
Chór „CORDA CORDI”, działający przy parafii NSJ w Śremie. Dyrygent – Agnieszka Panas



87

Chór „Amadeum” z parafii MB Pocieszenia w Krakowie. Dyrygent – Tomasz Filipek
Chór „VINCENTINUM”, działający przy parafii św. Wincentego à Paulo w Bydgoszczy Dyry-
gent – Dariusz Rynkowski

2013
Chłopięcy chór „Pueri Cantores Sancti Nicolai”, działający przy parafii św. Mikołaja w Bochni. 
Dyrygent – ks. Stanisław Adamczyk
Chór „Epifania”, działający przy parafii Miłosierdzia Bożego w Warszawie. Dyrygent – Zuzanna 
Falkowska

W godzinach od 16.00 do 17.30 trwał koncert w kościele Ewangelicko-Augsburskim w Żorach 
przy ul. Osińskiej 4, w ramach IX edycji, gdzie wystąpili uczestnicy przeglądu.

Chór „NADZIEJA”, działający przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Drogomyślu. Dyrygent – 
Monika Czaja
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Patronat nad przeglądem objęli: metropolita katowicki ks. abp dr Wiktor Skworc, zwierzchnik 
diecezji Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach ks. bp Tadeusz Szurman oraz Prezydent Miasta 
Żory Waldemar Socha.

O 18.00 została odprawiona Msza św. w intencji uczestników i organizatorów przeglądu pod 
przewodnictwem ks. abpa dra Wiktora Skworca. W homilii ks. Arcybiskup porównał wykony-
wane przez chórzystów pieśni z symboliką piety, opłakiwaniem Jezusa przez Jego Matkę. „To było 
jak utulenie cierpiącego Chrystusa. Wchodziliście jakby w rolę Matki, braci i sióstr Chrystusa” – 
mówił.

Po Mszy św. zabrał głos również Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Katowi-
cach ks. bp Tadeusz Szurman, który nawiązał do męki i zbawienia ludzi przez Jezusa Chrystusa.

Ks. abp Wiktor Skworc pogratulował Ewie Adamczyk-Ścibik, dyrektorowi przeglądu, za wszyst-
kie żorskie edycje i wspaniałą organizację. Kościół wypełniony był po brzegi, gdy przewodniczący 
Jury ks. dr Wiesław Hudek podszedł do mikrofonu, by ogłosić wyniki IX edycji. Na wstępie pod-
kreślił, że z roku na rok poziom jest wyższy, co stanowi powód do wielkiej radości.

I tak Jury przyznało następujące nagrody:
Grand Prix – nagrodę ks. dra Wiktora Skworca, metropolity katowickiego, oraz ks. dziekana 

Stanisława Gańczorza, proboszcza parafii Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach, pozłaca-
ną 24-karatowym złotem Pietę oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez Firmę Euromot Żory – 
prezes W. Pawlicka-Jaworska, nagrodę rzeczową Wojewody Katowickiego Zygmunta Łukaszczy-
ka otrzymał: Chór „Pueri Cantores Sancti Nicolai” z parafii św. Mikołaja w Bochni. Dyrygent –   
ks. Stanisław Adamczyk.

2013

I miejsce – nagrodę ufundowaną przez Pre-
zydenta Miasta Żory Waldemara Sochę otrzy-
mał: chór „Epifania” z parafii Miłosierdzia 
Bożego w Warszawie. Dyrygent – Zuzanna 
Falkowska.

Nagrodę wręczył wiceprezydent miasta 
Żory Wojciech Kałuża.
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III miejsce ex aequo otrzymali:
Chór Misyjno-Bazylikowy św. Grzegorza z parafii św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP 

w Katowicach-Panewnikach. Dyrygent: Beata Rąba-Tomica
Chór Katedralny „Largo Cantabile” z parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach. Dyry-

gent – Aleksandra Maciejczyk.
Fundator: Bank Spółdzielczy Żory i Staromiejskie Biuro Nieruchomości – Bogusław Świerczek.

2013
II miejsce – nagrodę bpa Tadeusza Szur-

mana, zwierzchnika diecezji katowickiej Ko-
ścioła Ewangelickiego-Augsburskiego, oraz 
nagrodę pieniężną ufundowaną przez Fir-
mę Klimosz (Bożenę i Mirosława Klimosz) 
otrzymał: Chór „Corda Cordi” z parafii NSPJ 
w Śremie. Dyrygent: Agnieszka Panas.

Specjalne wyróżnienia: 
Za ogólne wrażenie artystyczne – nagrodę ks. prałata Jana Szewczyka otrzymał: Chór „Canta-

mus” z parafii św. Marcina Bpa w Kępnie. Dyrygent – Antoni Janaszewski.
Dla najlepszego dyrygenta – nagrodę przyznawaną przez dyrektora organizacyjnego Ewę 

Adamczyk-Ścibik (fundatorem nagrody jest Auchan Żory, dyr. G. Kustosik) otrzymała Zuzanna 
Falkowska (chór „Epifania”).

Za najlepiej wykonaną pieśń pasyjną – nagrodę ks. dra Wiesława Hudka otrzymał: chór „Largo 
Cantabile” („Siedem słów Chrystusa na Krzyżu”). Dyrygent – Aleksandra Maciejczyk. 

Specjalne wyróżnienie Rady Miasta dla Chóru św. Józefa z parafii św. Józefa w Zabrzegu. Dyry-
genci – Sylwia Strządała i Daniel Strządała.

Specjalne wyróżnienie Senatora RP Adama Zdziebło dla Chóru „Hosanna” z parafii Matki Bo-
żej Bolesnej w Nysie. Dyrygent – Mariusz Drożdżal.
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Na koniec odbył się koncert laureatów. Jako pierwszy wystąpił chór „Corda Cordi” z parafii 
NSPJ w Śremie pod dyr. Agnieszki Panas. Następnie chór „Epifania” z parafii Miłosierdzia Boże-
go w Warszawie pod dyr. Zuzanny Falkowskiej. Na koniec usłyszeliśmy chór chłopięcy z Bochni, 
zdobywcę nagrody Grand Prix. Chórzyści stanęli w półokręgu wokół swojego dyrygenta ks. Stani-
sława Adamczyka, żeby lepiej się słyszeć. A potem zaśpiewali tak, że publiczność zamarła ze zdu-
mienia. Niezwykle piękny śpiew wielkiego chłopięcego chóru o wielkiej klasie. Abp Wiktor Skworc 
po wręczeniu nagrody Grand Prix powiedział: „Ten chór jest mi szczególnie bliski. Jako biskup 
tarnowski opiekowałem się nimi przez czternaście lat”. Chór robi wrażenie nie tylko śpiewem, ale 
też jako wspólnota. Gdy ceremonia wręczenia nagród zakończyła się i większość ludzi opuściła 
już żorski kościół, ks. Stanisław Adamczyk poprowadził swoich podopiecznych do prezbiterium. 
Wszyscy odmówili razem modlitwę. 

Przegląd żorski cieszył się dużą popularnością wśród chórów z całej Polski. Niektóre zespoły 
wystąpiły w przeglądzie kolejny raz z rzędu, co cieszyło organizatorów i słuchaczy.

2013
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X edycja  
przeglądu

Do X edycji komisja artystyczna zakwalifikowała 17 chórów, 1 scholę, 1 zespół wokalny. Po 
rezygnacji jednego chóru, który przekazał swą decyzję w ostatniej chwili przed datą przeglądu, 
Jury w składzie: przewodniczący ks. dr Wiesław Hudek oraz prof. dr hab. Mirosława Knapik,  
dr hab. Joanna Glenc, dr Aleksandra Maciejczyk, mgr Zofia Mańka-Błaszczyk, ks. Sebastian Krecz-
mański, przesłuchało 18 zespołów w kolejności:

D ziesiątą, jubileuszową edycję Ogólno-
polskiego Przeglądu Chórów Kościel-

nych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej w Żorach zapo-
wiedział koncert inauguracyjny 30 marca 2014 
roku o 17.00 w kościele pw. św. Brata Alberta 
przy ulicy Jodłowej 12. Wystąpiły chóry Zespo-
łu Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach 
i „Camerata Sariensis”. Wykonali dzieło Pergo-
lesiego „Stabat Mater”.

Przesłuchania uczestników oraz jubileuszo-
we uroczystości odbyły się 5 kwietnia 2014 roku 
tradycyjnie u gospodarza ks. dziekana Stani-
sława Gańczorza, proboszcza parafii Świętych 
Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach, który do-
konał otwarcia o godz. 10.00 wspólnie z dyrek-
torem organizacyjnym Ewą Adamczyk-Ścibik.

Chór „Modus Vivendi”, działający przy parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Katowi-
cach Piotrowicach. Dyrygent – Anna Szawińska
Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, działający przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wi-
śle Centrum. Dyrygent – Elżbieta Szajtauer
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Chór „Nadzieja”, działający przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Drogomyślu. Dyrygent – 
Monika Czaja
Schola „Unisono”, działająca przy parafii św. Mikołaja w Raciborzu. Dyrygent – Iwona Pardon-
-Chojecka

2014

Chór „Harmonia”, działający przy parafii NSPJ w Bieruniu. Dyrygent – Małgorzata Kalinowska
Chór „Polonia”, działający przy parafii św. Bartłomieja w Bieruniu. Dyrygent – Małgorzata Kali-
nowska

Chór „Cantate”, działający przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Chorzowie. Dyrygent – 
Agnieszka Dobrakowska
Chór „De Profundis”, działający przy parafii św. Stanisława Bpa. Dyrygent – Halina Unger
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Chór „Convivium”, działający przy parafii św. Rodziny we Wrocławiu. Dyrygent – Marta Kierska-
-Witczak. 
Chór „Corda Cordis”, działający przy Bazylice NSJ w Krakowie. Dyrygent –Anna Górnicka-Miar-
ka.

2014

Chór „Vox Animae”, działający przy parafii Miłosierdzia Bożego w Chrzanowie-Kątach. Dyry-
gent – Karolina Czura
Chór „Getsemani”, działający przy parafii św. Barbary w Jaworznie. Dyrygent – Grażyna Prokop 

Chór „Iunctus”, działający przy parafii NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy. Dyrygent – Iwona 
Wróbel
Chór „Cantate Domino”, działający przy Sanktuarium NMP Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzy-
skim. Dyrygent – Andrzej Budziński
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Zespół Wokalny im. Wacława z Szamotuł działający przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
św. Marcina w Krakowie. Dyrygent – Łukasz Bruno Laxy
Chór „Veraicon” działający przy parafii Małgorzaty w Nowym Sączu. Dyrygent – Izabela Biskup-
ska

2014

Dziewczęcy Chór Gimnazjum Katedralnego działający przy Katedrze w Poznaniu. Dyrygent – Ka-
rolina Piotrowska-Sobczak
Chór „Coro Mater Ecclesiae” działający przy parafii NMP Matki Kościoła w Warszawie. Dyry-
gent – Franciszek Kubicki

X Jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego 
Przeglądu Chórów Kościelnych Pieśni Pokut-
nej i Pasyjnej w Żorach była na bardzo do-
brym poziomie, co podkreślił przewodniczą-
cy Jury ks. dr Wiesław Hudek. 

Współorganizatorzy przeglądu, parafia 
Ewangelicko-Augsburska w Żorach, o godzi-
nie 16.00 przeprowadzili koncert, w którym 
wystąpili uczestnicy X edycji (foto: Andrzej 
Żabka).
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2014
W zastępstwie za ks. bpa Tadeusza Szur-

mana, zwierzchnika diecezji ewangelicko-au-
gsburskiej w Katowicach, wydarzeniu prze-
wodniczył ks. Henryk Reske, proboszcz parafii 
ewangelicko-augsburskiej w Orzeszu. Słowo do 
uczestników wygłosił gospodarz parafii ewan-
gelicko-augsburskiej w Żorach, ks. proboszcz 
Tadeusz Makula.
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2014

Wieczorem w kościele Świętych Apostołów Filipa i Jakuba o godz. 18.00 odbyła się Msza św. 
w intencji uczestników i organizatorów przeglądu, której przewodniczył ks. dr abp Wiktor Skworc. 
Na zakończenie podziękował i pobłogosławił organizatorom i uczestnikom, życząc dalszych suk-
cesów muzycznych oraz pogratulował wspaniałych dziesięciu lat żorskiego przeglądu.

Jubileuszowa edycja to okazja do podziękowań darczyńcom za pomoc w finansowaniu nagród 
dla uczestników: Proboszczowi ks. Stanisławowi Gańczorzowi, Prezydentowi Miasta Żory Wal-
demarowi Socha, Radzie Miasta Żory, Firmom – Euromot Sp. z o.o. – Prezes Weronika Pawlicka- 
Jaworska, Klimosz Sp. z o.o. – Bożena i Mirosław Klimosz, Bankowi Spółdzielczemu w Żorach, 
Cukierni Jerzy Król, Piekarni Emilia Kristof, Sklepowi z herbatą w Żorach – Janina Jaworudzka, 
a także senatorom i posłom RP.

Następnie przewodniczący Jury ks. dr Wiesław Hudek podziękował wszystkim chórzystom, 
wszystkim dyrygentom, wszystkim twórcom muzyki chóralnej za wkład w budowaniu kultury 
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Grand Prix otrzymał: Chór „Veraicon”, działający przy parafii Małgorzaty w Nowym Sączu. 
Dyrygent – Izabela Biskupska. Nagrodę wręczył ks. abp Wiktor Skworc.

2014
duchowej, za kultywowanie tradycji muzyki liturgicznej, a także wyraził przekonanie, że dalsze 
przeglądy będą tę tradycję podtrzymywały. Wyczuwało się wielkie emocje wśród chórzystów, gdyż 
zaraz miało nastąpić odczytanie protokołu X edycji. Brawom nie było końca, wręczono nagrody, 
a na zakończenie wysłuchano występów laureatów.
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2014

I miejsce otrzymał: Dziewczęcy Chór 
Gimnazjum Katedralnego, działający przy 
Katedrze w Poznaniu. Dyrygent – Karolina 
Piotrowska-Sobczak.

Nagrodę wręczył zastępca Prezydenta 
Miasta Żory Daniel Wawrzyczek.

II miejsce otrzymał: Chór „Convi-
vium”, działający przy parafii św. Rodziny 
we Wrocławiu. Dyrygent – Marta Kierska-
-Witczak.

Nagrodę w imieniu biskupa Zwierzch-
nika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w Katowicach wręczył ks. Henryk Reske.
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III miejsce zajął również: Chór „Iunctus”, 
działający przy parafii NMP Matki Miłosier-
dzia w Oleśnicy. Dyrygent: Iwona Wróbel. 

Nagrodę wręczył Radny Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego Jacek Świerkocki.

2014
Ex aequo III miejsce otrzymał: Chór 

Coro Mater Ecclesiae, działający przy parafii 
NMP Matki Kościoła w Warszawie. Dyry-
gent – Franciszek Kubicki.

Nagrodę wręczył przewodniczący Rady 
Miasta Żory Piotr Kosztyła. 

Nagroda Senatora RP Adama Zdziebło dla 
Chóru „Cantate”, działającego przy parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Chorzowie. Dy-
rygent – Agnieszka Dobrakowska.
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Wyróżnienie przewodniczącego Jury ks. dra Wiesława Hudka za najlepiej wykonany utwór 
pokutny otrzymał: Chór „Convivium”, działający przy parafii św. Rodziny we Wrocławiu. Dyry-
gent – Marta Kierska-Witczak.

Wyróżnienie dyrektora organizacyjnego mgr Ewy Adamczyk-Ścibik dla najlepszego dyrygenta 
otrzymała: Izabela Biskupska – dyrygent chóru „Veraicon”.

2014

Wyróżnienie ks. prałata Jana Szewczyka otrzymał: 
Chór „Vox Animae”, działający przy parafii Miłosierdzia 
Bożego w Chrzanowie-Kątach. Dyrygent – Karolina Czura. 
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KONCERT LAUREATÓW

2014

Kolejny jubileusz przyniósł wiele wzruszeń i doznań artystycznych. X edycja była uhonorowana 
specjalnym koncertem, który odbył się tydzień przed przeglądem, a usłyszeliśmy „Stabat Mater” 
Pergolesiego w wykonaniu chóru ZPSM w Żorach oraz orkiestry „Camerata Sariensis” pod dyrek-
cją Jarosława Wolanina. Partie solowe wykonali: Dagmara Świtacz, Marcin Liweń. Chór przygoto-
wała Zofia Mańka-Błaszczyk.

II miejsce

I miejsce

Grand Prix



102

XI edycja  
przeglądu

XI edycja Ogólnopolskiego Przeglądu 
Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej 

i Pasyjnej w Żorach odbyła się 21 marca 2015 
roku. Otwarcia Przeglądu o godzinie 10.00 do-
konali proboszcz parafii Świętych Apostołów 
Filipa i Jakuba w Żorach, ks. prałat Stanisław 
Gańczorz oraz dyrektor przeglądu Ewa Adam-
czyk-Ścibik. Do Żor zjechało 18 zespołów (17 

chórów i 1 schola), aby móc wyśpiewać główną 
nagrodę GRAND PRIX, pozłacaną 24-karato-
wym złotem Pietę.

Jury: przewodniczący ks. dr Wiesław Hudek, 
członkowie – prof. dr hab. Mirosława Knapik, 
mgr Ewa Adamczyk-Ścibik, dr Aleksandra Ma-
ciejczyk, mgr Zofia Mańka-Błaszczyk, ks. Seba-
stian Kreczmański.

Poziom artystyczny prezentowany przez uczestników był bardzo wysoki i Jury stanęło przed nie 
lada wyzwaniem, aby wybrać najlepszych. Według kolejności zaprezentowali się:

Chór „HARMONIA”, działający przy parafii NSPJ w Bieruniu. Dyrygent – Małgorzata Kalinow-
ska-Przybylska
Chór „IUNCTUS”, działający przy parafii Najświętszej Marii Panny Matki Miłosierdzia w Oleśni-
cy. Dyrygent – Iwona Wróbel

•◆•
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2015

Chór im. Juliusza Rogera, działający przy parafii WNMP w Rudach. Dyrygent – Krystyna Lubos
Chór męski „GLORIA”, działający przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie. Dyry-
gent – Bolesław Noga

Schola Bytkowska, działająca przy parafii Zesłania Ducha Świętego w Siemianowicach Śl. Dyry-
gent – Dariusz Kudełko
Chór mieszany „CANTO DEO”, działający przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rybniku. 
Dyrygent – Adelajda Romańska

Chór „CANTORES DON BOSCO”, działąjący przy Salezjańskim Zespole Szkół Publicznych im. 
św. Dominika Savio w Zabrzu. Dyrygent – Szymon Cichoń
Chór kameralny „ARS CAMERALIS”, działający przy kościele rektorskim Świętej Trójcy w Kra-
kowie. Dyrygent – Gabriela Jaskiernia
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Chór „ANIMATO”, działający przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gliwicach. Dyrygent – 
Zoriana Łańcucka 
Chór „UNISONO”, działający przy parafii św. Mikołaja w Raciborzu. Dyrygent – Iwona Pardon-
-Chojecka

2015

Zespół Wokalny im. Wacława z Szamotuł, działający przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
św. Marcina w Krakowie. Dyrygent – Łukasz Bruno Laxy
Chór Parafii św. Anny, działający przy parafii św. Anny w Babicach. Dyrygent – Brygida Tomala

Chór im. Świętego Maksymiliana, działający przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Brze-
gu. Dyrygent – s. Anna Majewska
Pszczyński Zespół Kameralny „CON FUOCO”, działający przy parafii Wszystkich Świętych 
w Pszczynie. Dyrygent – Katarzyna Machnik
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Chór „LAUDATE DOMINUM”, działający przy parafii bł. Czesława w Opolu. Dyrygent – Ludmi-
ła Wocial-Zawadzka 
Chór „CORDA CORDIS”, działający przy Bazylice Najświętszego Serca Jezusa w Krakowie. Dyry-
gent – Anna Górnicka-Miarka 

2015

Chór „CANTABILE”, działający przy parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzeniu Wiel-
kim. Dyrygent – Hubert Prochota 
Zespół Wokalny „SOUL”, działający przy parafii Przemienienia Pańskiego w Sanoku. Dyrygent – 
Monika Brewczak

W ramach współorganizacji o godz. 16.00 odbył się koncert chórów (uczestników przeglądu) 
w parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach.
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Na zakończenie przeglądu została odprawiona Msza św. za uczestników i organizatorów pod 
przewodnictwem ks. bpa Marka Szkudło.

Grand Prix otrzymał Chór „Cantores Don Bosco”, działający przy Salezjańskim Zespole Szkół 
Publicznych im. Świętego Dominika Savio w Zabrzu pod dyrekcją Szymona Cichonia.

2015

Jest to nagroda ks. abpa Wiktora Skworca i ks. prałata Stanisława Gańczorza, proboszcza parafii 
Świętych Apostołów Filipa i Jakuba, oraz nagroda pieniężna od firmy Euromot Żory – prezes We-
ronika Pawlicka-Jaworska.
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2015

Wyróżnienie dla najlepszego dyrygenta i na-
grodę dyrektora organizacyjnego Ewy Adam-
czyk-Ścibik otrzymał Szymon Cichoń (chór 
„Cantores Don Bosco”).

Wyróżnienie za najlepiej wykonaną pieśń 
pasyjną i nagrodę dyrektora artystycznego  
ks. dra Wiesława Hudka otrzymał: chór „Can-
tores Don Bosco” za pieśń „Parce Domine”.

Pierwsze miejsce i nagrodę ufundowaną 
przez Prezydenta Miasta Żory Waldemara So-
chę otrzymał Chór Parafialny św. Anny w Babi-
cach pod dyrekcją Brygidy Tomali.

Nagrodę wręczył wiceprezydent Miasta Żory 
Daniel Wawrzyczek wraz z dyrektorem organi-
zacyjnym przeglądu Ewą Adamczyk-Ścibik. 

Drugie miejsce i nagrodę bpa dra Mariana 
Niemca – zwierzchnika diecezji katowickiej 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz na-
grodę pieniężną ufundowaną przez firmę KLI-
MOSZ otrzymał: Zespół wokalny „Soul” z pa-
rafii Przemienienia Pańskiego w Sanoku pod 
dyrekcją Moniki Brewczak.

Trzecie miejsce i nagrodę ufundowaną przez 
Radę Miasta Żory otrzymał: Zespół Kameral-
ny „Con Fuoco” z parafii Wszystkich Świętych 
w Pszczynie pod dyrekcją Katarzyny Machnik.

Nagrodę wręczył przewodniczący Rady 
Miasta Żory Piotr Kosztyła.
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2015

Specjalne wyróżnienie za ogólne wrażenie artystyczne i nagrodę ks. prałata Jana Szewczyka 
otrzymał: chór „Iunctus” z parafii NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy pod dyrekcją Iwony Wró-
bel.

Specjalne wyróżnienie z rąk Senatora RP 
Adama Zdziebło otrzymała Schola Bytkowska 
z parafii Ducha Świętego w Siemianowicach 
Śląskich pod dyrekcją Dariusza Kudełko.

Wyróżnienia otrzymali również: Chór „Canto Deo” z parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ryb-
niku oraz chór kameralny „Ars Cameralis” z kościoła rektorskiego pw. Trójcy w Krakowie.

Uświetnieniem przeglądu był występ laureatów, a po nim dyrektor organizacyjny przeglądu 
podziękowała uczestnikom za udział w XI edycji oraz darczyńcom i sponsorom medialnym, a za-
razem nadmieniła, że biskup Marek Szkudło i biskup ewangelicki Marian Niemiec żałowali, że nie 
mieli okazji wysłuchać wszystkich chórów, a tylko tych nagrodzonych, które wystąpiły po Mszy 
św.
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XII edycja Ogólnopolskiego Przeglądu 
Chórów Kościelnych Pieśni Pokut-

nej i Pasyjnej w Żorach odbyła się dwa lata póź-
niej, 1 kwietnia 2017 roku, ponieważ w roku 2016 
nie było wymaganej (zgodnie z regulaminem) 
liczby zgłoszeń uczestników. Do XII edycji zgło-
siło się 21 zespołów chóralnych i 2 schole. Osta-
tecznie w przeglądzie udział wzięło 17 chórów  

XII edycja  
przeglądu

i 2 schole. Jury w składzie: przewodniczący  
ks. dr Wiesław Hudek, członkowie: prof. dr hab. Mi-
rosława Knapik, dr Maria Piotrowska-Bogalecka, 
dr Aleksandra Maciejczyk, oceniło w kolejności:

Chór kameralny „BEATITUDO”, działający przy parafii św. Franciszka z Asyżu w Chorzowie. 
Dyrygent – Krzysztof Dudzik
Zespół wokalny „PASJONATA”, działający przy parafii św. Jozafata Kumcewicza w Marklowicach 
Górnych. Dyrygent – Aleksandra Ignacek

Chór kameralny „CANTICUM NOVUM”, działający przy parafii św. Stanisława Biskupa i Mę-
czennika w Suszcu. Dyrygenci – Barbara Garus i Szymon Cichoń
Schola liturgiczna „ANIMA SYMPHONIZANS”, działająca przy Bazylice Ojców Franciszkanów 
w Katowicach. Dyrygent – Łukasz Kurpas
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Chór mieszany „CANTICUM IUBILAEUM”, działający przy Bazylice Matki Boskiej w Limano-
wej. Dyrygent – Marek Michalik
Chór „CANTATE DEO”, działający przy parafii Krzyża św. w Tychach. Dyrygent – Michał Brożek 

2017

Wyższobramski Chór Kameralny, działający przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie. 
Dyrygent – Piotr Sikora
Chór Parafii św. Jacka, działający przy parafii św. Jacka w Opolu. Dyrygent – ks. Krzysztof Drze-
wiecki 

Chór mieszany „ADORAMUS”, działający przy parafii NMP Matki Kościoła w Rdzawce. Dyry-
gent – Marcin Zborek
Chór „COLNOVICA”, działający przy parafii Niepokalanego Serca Maryi w Kolonowskiem. Dyry-
gent – Iwona Cierpich
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Chór „AVE”, działający przy parafii św. Klemensa w Ustroniu. Dyrygent – Alicja Adamczyk
Schola Duszpasterstwa Akademickiego „ALBERTINUM”, działający przy Duszpasterstwie Aka-
demickim w Gliwicach. Dyrygent – Szymon Szymik

2017

Jasnogórski Chór Chłopięco-Męski „PUERI CLAROMONTANI”, działający przy Sanktuarium 
Narodowym na Jasnej Górze w Częstochowie. Dyrygent – Jarosław Jasiura
Chór „LAETUS CANTUS”, działający przy parafii św. Mikołaja w Skale. Dyrygent – Grażyna 
Rodek

Zespół śpiewaczy „ECHO ŁYSICY”, działający przy parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Bieli-
nach. Dyrygent – Grzegorz Michto
Chór „BORROMEO”, działający przy parafii św. Karola Boromeusza we Wrocławiu. Dyrygent – 
Irmina Zakowicz
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Chór „LIPIE”, działający przy parafii św. Stanisława BM w Dankowie. Dyrygent – Rafał Krawczyk
Chór Ekumeniczny, działający przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Karpaczu. Dyrygent – 
Bernard Stankiewicz

2017

Stowarzyszenie śpiewacze Chór „SERAF”, dzia-
łający przy parafii św. Józefa Robotnika w Ryb-
niku. Dyrygent – Żaneta Wojaczek

Po przesłuchaniach uczestników XII edycji o godz. 17.00 gościnnie wystąpił chór Zespołu Pań-
stwowych Szkoły Muzycznych w Żorach pod dyrekcją mgr Zofii Mańki-Błaszczyk, dyrektora szko-
ły. Chór zaprezentował 10 pieśni wielkopostnych na chór żeński a cappella a 3 voci w opracowaniu 
prof. Jacka Glenca, który wysłuchał wykonań osobiście. Jak stwierdził na zakończenie, wszystkie 
interpretacje poruszyły go głęboko i zachwyciły jakością wykonania.

Po przepięknych pieśniach o godzinie 18.00 odprawiona została Msza św. w intencji organiza-
torów i uczestników przeglądu, której przewodniczył ks. bp Marek Szkudło w zastępstwie arcybi-
skupa metropolity katowickiego. Powiedział w kazaniu m.in., że żorski przegląd pieśni pokutnej 
i pasyjnej to spotkanie z pięknem. Przytoczył słowa bpa Gądeckiego, że muzyka kościelna stanowi 
odpowiedź człowieka, który uświadomił sobie, że został zbawiony przez Jezusa. Dodał, że głos ten 
wzniósł się dziś do Boga w żorskich kościołach: katolickim i ewangelicko-augsburskim. Piękno jest 
po to, by zachęcało do pracy. 
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2017
Po Mszy św. nadeszła oczekiwana chwila przez uczestników – odczytanie werdyktu Jury. Prze-

wodniczący, a zarazem dyrektor artystyczny, ks. dr Wiesław Hudek podkreślił, iż grono Jury ob-
radowało rekordowo długo, gdyż poziom przeglądu był szczególnie wysoki i wyrównany. Z roku 
na rok poziom stale rośnie, co bardzo cieszy. Jurorzy stanęli przed nie lada wyzwaniem, aby wy-
brać najlepszych. Ostatecznie uznano, że nagroda Grand Prix powędruje do Zespołu Śpiewaczego 
„Echo Łysicy” z parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Bielanach pod dyrekcją Grzegorza Michty. 
Grupa prowadzi również swą działalność przy Kole Gospodyń Wiejskich.

Fundatorami nagrody Grand Prix są: ks. abp dr Wiktor Skworc oraz ks. Stanisław Gańczorz, 
proboszcz parafii Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach (pozłacanej 24-karatowym złotem 
Piety) oraz Weronika Pawlicka-Jaworska, Prezes Euromot Żory (nagroda pieniężna).
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Pierwsze miejsce – nagrodę ufundowaną 
przez Prezydenta Miasta Żory Waldemara So-
chę otrzymała Schola Duszpasterstwa Akade-
mickiego „Albertinum”, działająca przy Dusz-
pasterstwie Akademickim w Gliwicach, pod 
dyrekcją Szymona Szymika.

Nagrodę wręczył zastęca Prezydenta Miasta 
Żory Daniel Wawrzyczek.

2017

Drugie miejsce – nagrodę bpa Mariana 
Niemca, zwierzchnika Diecezji Katowickiej Ko-
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego oraz nagro-
dę pieniężną ufundowaną przez Firmę Klimosz 
otrzymał chór „Canticum Iubilaeum” z Bazyliki 
w Limanowej pod dyrekcją Marka Michalika. 

Trzecie miejsce – nagrodę Rady Miasta Żory 
otrzymał Wyższobramski Chór Kameralny 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie 
pod dyrekcją Piotra Sikory.

Nagrodę wręczył Piotr Kosztyła, Przewodni-
czący Rady Miasta Żory.

Specjalne wyróżnienia otrzymali:
Chór z parafii ewangelicko-augsburskiej w Karpaczu pod dyrekcją Bernarda Stankiewicza – na-

groda ks. prałata Jana Szewczyka – za ogólne wrażenie artystyczne.
Marcin Zborek dyrygent chóru „Adoramus” z parafii NMP Matki Kościoła w Rdzawce – nagro-

da dyrektora organizacyjnego Ewy Adamczyk-Ścibik dla najlepszego dyrygenta XII edycji.
Chór „Canticum Novum” z parafii św. Stanisława BM w Suszcu pod dyrekcją Szymona Cicho-

nia – nagroda dyrektora artystycznego za najlepiej wykonany utwór pasyjny. 
Specjalne wyróżnienie poseł RP Izabeli Kloc otrzymał chór „Beatitudo” z parafii św. Franciszka 

z Asyżu w Chorzowie pod dyrekcją Krzysztofa Dudzik.
Przyznano również wyróżnienia:
Chórowi „Cantate Deo” z parafii Krzyża Świętego w Tychach pod dyrekcją Michała Brożka oraz 

chórowi chłopięco-męskiemu „Pueri Claromontani” z Sanktuarium Narodowego na Jasnej Górze 
w Częstochowie pod dyrekcją Jarosława Jasiury.

XII edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej w Żo-
rach została zarejestrowana przez Telewizję Katowice. Powstał reportaż pod tytułem „Bogu dla 
chwały – ludziom ku pokrzepieniu” – kierownik produkcji Krystyna Nowojska. 

Relacja z żorskiego przeglądu została wyemitowana w 16 ośrodkach regionalnych TVP3 w okre-
sie Świąt Wielkanocnych. 
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XIII edycja  
przeglądu

Jury w składzie: przewodniczący ks. dr Wie-
sław Hudek, członkowie – prof. dr hab. Mi-
rosława Knapik, mgr Ewa Adamczyk-Ścibik,  
dr Aleksandra Maciejczyk, przesłuchało w ko-
lejności: 

P iękne interpretacje i wykonania wpro-
wadziły słuchaczy w dniu 17 marca 2018 

roku w klimat Wielkiego Postu i zbliżających 
się świąt Wielkiej Nocy. Po raz trzynasty w Żo-
rach usłyszeliśmy pieśni pokutne i pasyjne. Do 
XIII edycji zgłosiło się trzynaście zespołów 
chóralnych/scholi. Ostatecznie w przesłucha-
niach usłyszeliśmy dziesięciu uczestników. 

O godzinie 11.00 otwarcia dokonali tradycyjnie 
ks. prałat Stanisław Gańczorz, proboszcz para-
fii Świętych Apostołów Filipa i Jakuba oraz Ewa 
Adamczyk-Ścibik dyrektor organizacyjny prze-
glądu.

Parafialna Schola Liturgiczna, działająca przy parafii św. Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej. 
Dyrygent – Artur Gogolin 

Schola „CANTORUM EXULTET”, działająca przy katedrze pw. św. Stanisława i Wacława 
w Świdnicy. Dyrygent – Marta Moneta
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Żeński Zespół Wokalny, działający przy parafii Bożego Ciała w Bytomiu Miechowicach. Dyry-
gent – Marta Giglok
Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy. Dyrygent – Jakub Kwintal

2018

Chór mieszany „GAUDETE”, działający przy parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Święto-
chłowicach. Dyrygent – Karolina Ryczek-Zgoła
Ewangelicki chór „CONCORDIA”, działający przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu. 
Dyrygent – Magdalena Szymańska 

Schola „4Him”, działająca przy parafii św. Jana Chrzciciela w Łagiewnikach Wielkich. Dyrygent – 
Martina Kaczmarzyk
Schola liturgiczna „GAUDETE”, działająca przy Franciszkańskim Ośrodku Duszpasterstwa Aka-
demickiego w Katowicach. Dyrygent – Paweł Płoskoń 
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To była jedna z najlepszych edycji w historii Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Kościelnych 
Pieśni Pokutnej i Pasyjnej Żory 2018, a uczestnicy pokazali się jak z najlepszej strony. Chociaż 
przegląd należy już do przeszłości, w pamięci pozostaną piękne wykonania pieśni chórów z róż-
nych stron Polski. Dla tych, którym nie było dane zawitać do Żor, relację z przebiegu przesłuchań 
i wręczenia nagród prowadziła internetowa Telewizja Żory HD.

Przegląd ma charakter ekumeniczny, dlatego w ramach wydarzenia o godzinie 16.00 odbył się 
koncert w parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach, w którym wystąpiły zespoły biorące udział 
w przesłuchaniach XIII edycji. Uczestników przywitał proboszcz parafii ewangelickiej ks. Bartosz 
Cieślar.

2018

Chór „METANOIA CORDIS”, działający przy Klasztorze Ojców Franciszkanów w Pilicy. Dyry-
gent – Karol Suchcicki
Schola „CANTICUM NOVUM”, działająca przy parafii św. Stanisława BM w Suszcu. Dyrygent – 
Szymon Cichoń
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Ewangelicki Chór „Concordia”, działający przy parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu 
pod dyrekcją Magdaleny Szymańskiej.

2018
Zapowiedział trzech uczestników biorących udział w koncercie: 
Scholę „Cantorum Exultet”, działającą przy katedrze Świętych Stanisława i Wacława w Świdni-

cy pod dyrekcją Marty Monety.

Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy pod dyrekcją Jakuba Kwintala.

Ogłoszenie werdyktu Jury oraz koncert laureatów poprzedziła jak w każdej edycji uroczysta Eu-
charystia w intencji organizatorów i uczestników przeglądu pod przewodnictwem ks. bpa Adama 
Wodarczyka. W homilii pomocniczy biskup archidiecezji katowickiej przypomniał, że podstawo-
wą zasadą przyświecającym chórom/scholom jest oddawanie czci Bogu. „Przez wasz śpiew przybli-
żacie innym tajemnicę samego Boga. Czynicie to na Jego chwałę” – powiedział.

Po Mszy św. przewodniczący Jury ks. dr Wiesław Hudek odniósł się do słów homilii – przypo-
mniał, że to właśnie „misja jest najważniejsza”. – „Nie konkurs jest istotą, ale to, co chcecie przeka-
zać śpiewem jest ważne” – powiedział. 

•◆•
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2018
W kościele zapadła cisza, gdy przewodniczący przystąpił do odczytana wyników. I tak w kolej-

ności nagrodzono:
Grand Prix – nagrodę ks. abpa dra Wiktora Skworca, metropolity katowickiego, oraz ks. dzie-

kana Stanisława Gańczorza, proboszcza parafii Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach – 
pozłacaną 24-karatowym złotem Pietę oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez Firmę Euromot 
Żory (prezes W. Pawlicka-Jaworska) otrzymała: Schola „Canticum Novum” z parafii św. Stanisła-
wa BM w Suszcu. Dyrygent – Szymon Cichoń.

I miejsce – nagrodę ufundowaną przez Pre-
zydenta Miasta Żory Waldemara Sochę otrzy-
mała: Parafialna Schola Liturgiczna z parafii 
św. Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej. Dy-
rygent – Artur Gogolin.
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II miejsce – nagrodę ks. bpa dra Mariana Niemca, zwierzchnika Diecezji Katowickiej Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego, oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez Firmę Klimosz (Bożenę 
i Mirosława Klimosz) otrzymała: Schola Liturgiczna „Gaudete”, działająca przy franciszkańskim 
Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego w Katowicach. Dyrygent – Paweł Płoskoń.

2018

III miejsce – nagrodę Rady Miasta Żory otrzymał: Żeński Zespół Wokalny z parafii Bożego 
Ciała w Bytomiu Miechowicach. Dyrygent: Marta Giglok.
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2018
Specjalne wyróżnienia: 
Za ogólne wrażenie artystyczne – nagrodę ks. Infułata Bronisława Morawca otrzymał: Chór 

mieszany „Gaudete” z parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Świętochłowicach. Dyrygent – 
Karolina Ryczek-Zgoła.

Dla najlepszego dyrygenta – nagrodę przy-
znawaną przez dyrektora organizacyjnego 
przeglądu mgr Ewę Adamczyk-Ścibik otrzymał: 
Szymon Cichoń.
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Za najlepiej wykonaną pieśń pasyjną – nagrodę przyznawaną przez dyrektora artystycznego 
przeglądu ks. dra Wiesława Hudka – otrzymała Schola „Canticum Novum” z Suszca za „Stabat 
Mater”, opr. Szymon Cichoń.

2018

Specjalne wyróżnienie Senatora RP Adama 
Gawędy otrzymał Ewangelicki Chór „Concor-
dia” ze Zgierza. Dyrygent – Magdalena Szy-
mańska.

Na koniec wysłuchano koncertu laureatów.
XIII Edycja była szczęśliwa zwłaszcza dla jednego chóru, który wystąpił po raz drugi w przeglą-

dzie, tym razem zdobywając Grand Prix, nagrodę dla najlepszego dyrygenta oraz nagrodę za pieśń 
„Stabat Mater” w opracowaniu Szymona Cichonia (dyrygent).

Wyróżnienie Radnego Sejmiku Śląskiego Jacka Świerkockiego otrzymała: Schola „4Him” z pa-
rafii św. Jana Chrzciciela w Łagiewnikach Wielkich. Dyrygent – Martina Kaczmarzyk.
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XIV edycja 
przeglądu

R ozpoczynając 6 kwietnia 2019 roku XIV 
edycję, nikt nie przypuszczał, że to bę-

dzie ostatnia edycja w formie przesłuchań 
uczestników. Wysoki i równy poziom Ogól-
nopolskiego Przeglądu Chórów Kościelnych 
Pieśni Pokutnej i Pasyjnej w Żorach o charak-
terze ekumenicznym pokazał, że muzyka łączy 
i daje duchową i artystyczną wartość żorskiemu 

przeglądowi  – jedynemu na południu Polski. 
To muzyczna kontemplacja przed Wielkanocą. 
Otwarcia o godzinie 9.15 dokonali gospodarz 
proboszcz parafii Świętych Apostołów Filipa 
i Jakuba ks.  prałat Stanisław Gańczorz oraz 
dyrektor organizacyjny przeglądu mgr Ewa 
Adamczyk-Ścibik. W przesłuchaniach udział 
wzięło 19 zespołów z całej Polski oraz z Zaolzia. 

Uczestników oceniało Jury: przewodniczący ks. dr Wiesław Hudek, członkowie: prof. dr hab. 
Mirosława Knapik, ks. Jan Waliczek, dr Aleksandra Maciejczyk, mgr Ewa Adamczyk-Ścibik.

•◆•
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Wystąpili:
Towarzystwo Śpiewacze „CHORUS SANCTI GREGORIUS”, działające przy parafii Wniebowstą-
pienia Pańskiego w Bytomiu. Dyrygent – Sandra Sojka
Towarzystwo Śpiewacze im. Dąbrówki w Dąbrówce Wielkiej, działające przy parafii Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych w Piekarach Śląskich. Dyrygent – Joanna Klajnowska-Pełka 

2019

Stowarzyszenie Śpiewacze chór „SERAF”, działające przy parafii św. Józefa Robotnika w Rybniku. 
Dyrygent – Żaneta Wojaczek
Schola „DEI GLORIA”, działająca przy parafii św. Antoniego Padewskiego w Rybniku. Dyrygent – 
Adrian Orzoł 

Chór mieszany „CANTANTES DOMINO”, działający przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa w Jastrzębiu Zdroju. Dyrygent – Stanisław Kolorz
Akademicka Schola „GAUDETE”, działająca przy Franciszkańskim Ośrodku Duszpasterstwa 
Akademickiego w Katowicach. Dyrygent – Paweł Płoskoń
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Chór kameralny „BEATITUDO”, działający przy parafii św. Franciszka z Asyżu w Chorzowie. 
Dyrygent – Krzysztof Dudzik
Zespół „AKATYST”, działający przy parafii Świętej Rodziny w Piekarach Śląskich. Dyrygent – Jo-
anna Kamińska 

2019

Chór mieszany „UNISONO”, działający przy parafii św. Benedykta w Tychach. Dyrygent – Monika 
Madejska
Chór kościelny „LAUDAMUS”, działający przy rzymskokatolickiej parafii św. Alberta Jerozolim-
skiego w Trinec. Dyrygent – Eugeniusz Worek 

Grupa wokalna CAMERTON, działająca przy parafii MB Królowej Różańca Świętego w Łaziskach 
Górnych. Dyrygenci – Ewa i Grzegorz Kaczmarczyk
Parafialna Schola Liturgiczna, działająca przy parafii św. Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej. 
Dyrygent – Artur Gogolin
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Chór „METANOIA CORDIS”, działający przy klasztorze o.o. Franciszkanów – Sanktuarium Mat-
ki Bożej Śnieżnej w Pilicy. Dyrygent – Karol Suchcicki
Chór „CANTORES MINORES BASILICA SANCTI ANDREAE”, działający przy bazylice św. An-
drzeja Apostoła w Olkuszu. Dyrygent – ks. Robert Żwirek

2019

Chór „STELLA MARIS”, działający przy parafii bł. bpa Władysława Gorala w Lublinie. Dyry-
gent – Barbara Cedrowska
Żeński zespół wokalny „MIRTILLO ROSSO”, działający przy parafii NMP Matki Pocieszenia – 
Sanktuarium w Oławie. Dyrygent – Barbara Janas

Chór „CANTATE DEO”, działający przy parafii Chrystusa Króla w Dzierżoniowie. Dyrygent –  
Tadeusz Krupnik 
Zespół „AGAPETOS”, działający przy Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Dyrygent – 
Filip Białas
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Po zakończeniu przesłuchań w parafii Świętych Apostołów Filipa i Jakuba słuchacze muzyki 
pokutnej i pasyjnej mieli również okazję wysłuchania koncertu w kościele Ewangelicko-Augsbur-
skim w Żorach. Wystąpili uczestnicy biorący udział w XIV edycji.

O godzinie 18.00 została odprawiona Msza św. w kościele farnym, której przewodniczył biskup 
pomocniczy Marek Szkudło. Powiedział podczas kazania m.in., że słuchanie muzyki klasycznej, 
a zwłaszcza sonaty D-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta ma pozytywny wpływ na ludzki mózg. 
Poprawia krótkotrwale inteligencję o nawet 8–9 punktów, bo w odpowiedni sposób przestawia 
neurony. Dodajmy, że tzw. efekt Mozarta odkryła w 1993 roku amerykańska psycholog Frances 
Rauscher. 

Po wieczornej Mszy św. ogłoszono wyniki. „Jak co roku mieliśmy wielką trudność, bo poziom 
uczestników był wysoki i wyrównany. Zaśpiewały zespoły kameralne i wielkie chóry kościelne. 
W tej sytuacji najsprawiedliwiej było zastosowanie jednego kryterium – muzycznego” – zaznaczył 
przewodniczący Jury ks. dr Wiesław Hudek. Dlatego w ten sposób wszyscy wykonawcy mieli rów-
ne szanse. 

Prezentacje oceniali także: prof. Mirosława Knapik, dr Aleksandra Maciejczyk, ks. Jan Waliczek 
oraz Ewa Adamczyk-Ścibik, dyrektor organizacyjny przeglądu, która obchodziła w sobotę urodzi-
ny. „Najpierw życzenia. Kilkanaście lat poświęciła pani tej sprawie, budując wokół tej idei pewne 
środowisko” – podkreślił ks. Hudek.

2019

Chór kameralny „PIU MOSSO”, działający przy 
parafii Miłosierdzia Bożego w Świdnicy. Dyry-
gent – Dominik Jarocki 

•◆•
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Grand Prix wyśpiewał Chór Kameralny „Beatitudo” z parafii św. Franciszka z Asyżu w Chorzo-
wie, pod dyrekcją Krzysztofa Dudzika. Otrzymał pozłacaną 24-karatowym złotem Pietę, ufundo-
waną przez abpa dra Wiktora Skworca, metropolitę katowickiego, i ks. prałata Stanisława Gańczo-
rza, proboszcza parafii Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach. Nagrodę pieniężną wręczyła 
Weronika Pawlicka-Jaworska, prezes firmy Euromot Żory.

2019

Pierwsze miejsce i nagrodę prezydenta Waldemara Sochy przyznano chórowi „Stella Maris” 
z parafii bł. bpa Władysława Gorala w Lublinie pod batutą Barbary Cedrowskiej.
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Drugie miejsce i nagrodę bpa dra Mariana Niemca, zwierzchnika diecezji katowickiej Kościo-
ła Ewangelicko-Augsburskiego, oraz nagrodę pieniężną firmy Klimosz otrzymała: Akademicka 
Schola „Gaudete” przy Franciszkańskim Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego w Katowicach. 
Dyrygent – Paweł Płoskoń. 

2019

Trzecie miejsce: nagroda Rady Miasta Żory trafiła do Chóru Kościelnego „Laudamus” z parafii 
św. Alberta Jerozolimskiego w czeskim Trzyńcu. Dyrygent – Eugeniusz Worek.

Nagrodę wręczył wiceprzewodniczący rady miasta Piotr Huzarewicz.
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Specjalną nagrodę pieniężną marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego dostał 
najlepszy dyrygent przeglądu Filip Białas z zespołu „Agapetos” z Archikatedry Chrystusa Króla 
w Katowicach.

2019

Przyznano cztery specjalne wyróżnienia. Jednym z laureatów został przedstawiciel naszego re-
gionu – Chór Mieszany „Cantantes Domino” z parafii NSPJ w Jastrzębiu-Zdroju (dyrygent Sta-
nisław Kolorz), uhonorowany przez ks. Jana Waliczka (przedstawiciela Archidiecezjalnej Komisji 
Muzyki Sakralnej w Katowicach. Od 2000 roku jest dyrektorem Studium Organistowskiego Ar-
chidiecezji Katowickiej). 

Ewa Adamczyk-Ścibik wręczyła swoje wyróżnienie Scholi Liturgicznej z parafii św. Michała 
Archanioła w Rudzie Śląskiej pod batutą Artura Gogolina.

Za najlepiej wykonaną pieśń ks. dr Wiesław Hudek przyznał swoje wyróżnienie w postaci na-
grody rzeczowej Chórowi „Cantores Minores Basilica Sancti Andreae” z Bazyliki św. Andrzeja 
Apostoła w Olkuszu. Dyrygent: ks. Robert Żwirek.

•◆•
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Pandemia i obostrzenia z nią związane zamknęły nasz przegląd (w tej formie). Jednak orga-
nizatorzy nie powiedzieli ostatniego słowa i w przyszłości (kiedy będzie można przeprowadzić 
przegląd), chcą kontynuować (w innej formule) swoje dzieło. W miejsce przeglądu ma powstać 
inicjatywa wprowadzenia koncertów w okresie Wielkiego Postu. Pieśń pokutna i pasyjna będzie 
nadal rozbrzmiewać w żorskim kościele. 

2019
Wyróżnienie senatora RP Adama Gawędy (nagroda rzeczowa) pojechało z Żeńskim Zespołem 

Wokalnym „Mirtillo Rosso” pod dyrekcją Barbary Janas do parafii NMP Matki Pocieszenia – 
Sanktuarium w Oławie. W imieniu senatora RP nagrodę wręczył Daniel Wawrzyczek.
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D o XV edycji w 2020 roku zgłosiło się 9 
zespołów chóralnych oraz 3 schole li-

turgiczne. Organizatorzy logistycznie dopięli 
do końca XV edycję, która 28 marca 2020 roku 
mała mieć swój jubileusz w żorskich parafiach: 
Świętych Apostołów Filipa i Jakuba oraz parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej.

Niestety, nasz kraj w marcu 2020 roku nawie-
dziła epidemia koronawirusa COVID-19 i rząd 
RP wprowadził obostrzenia, m.in. o zgroma-
dzeniach i liczbie osób w kościołach. Sytuacja ta 
doprowadziła do odwołania wielu przeglądów 
i festiwali w Polsce. 

XV edycja  
przeglądu

Wykonawcami pieśni pokutnych i pasyjnych byli: Rybnicki chór kameralny „Autograph” i przy-
jaciele (dawny chór „DAR”) pod dyrekcją Joanny Glenc oraz chór żeński Zespołu Państwowych 
Szkół Muzycznych w Żorach pod dyrekcją Zofii Mańki-Błaszczyk.

Organizatorzy OPCKPPiP w Żorach posta-
nowili uczestników zgłoszonych do XV edycji 
przełożyć na rok następny (2021). Epidemia 
nadal jednak nie odpuszczała, lecz przeciwnie, 
zwiększyła swoją skalę, co spowodowało, że 
Ogólnopolski Przegląd Chórów Pieśni Pokut-
nej i Pasyjnej w Żorach znów stanął pod zna-
kiem zapytania. W styczniu 2021 roku zapadła 
decyzja o zakończeniu przeglądu żorskiego 
i przeprowadzeniu ostatniej XV edycji w formie 
koncertu online, za pośrednictwem telewizji in-
ternetowej TV Żory HD. 

 
Po koncercie online została odprawiona Msza św. dziękczynna w intencji organizatorów, uczest-

ników biorących udział w piętnastu edycjach, osób zaangażowanych w pomoc przy realizacji prze-
glądu, darczyńców i sponsorów medialnych. Koncelebra: ks. Wiesław Hudek, ks. prałat Stanisław 
Gańczorz, ks. Sebastian Kreczmański. 
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Po Mszy św. gospodarz przeglądu ks. prałat Stanisław Gańczorz wręczył pozłacaną statuetkę 
Pietę dyrygentowi chóru „DAR”, który wyśpiewał tę nagrodę w 2005 roku i jej nie otrzymał (przy-
znanie nagrody ex aequo przez Jury spowodowało tę sytuację).

2021

Po latach złota Pieta w rękach dyrygenta 
chóru „Dar” dr Joanny Glenc.



134

Coś się kończy, ale i zaczyna

K ażda edycja Ogólnopolskiego Przeglądu 
Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej 

i Pasyjnej dla zespołów i słuchaczy była świę-
tem wokalistyki religijnej. Na koncerty czeka-
liśmy z utęsknieniem i ciekawością, ale dzięki 
przeogromnej pracy organizatorów, wiedzieli-
śmy, że znowu zaśpiewają najlepsi.

XV Jubileuszowy Ogólnopolski Przegląd 
Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej 
okazał się ostatnim w znanej nam dotychczas 
formule. 20 marca, po koncercie online, w ko-
ściele pw. Świętych Apostołów Filipa i Jakuba 
podsumowaliśmy wszystkie edycje.

O godzinie 19 rozpoczęła się Msza św. w in-
tencji organizatorów, uczestników Przeglądu, 
darczyńców i patronów medialnych, której 
przewodniczył ksiądz dr Wiesław Hudek, dy-
rektor artystyczny. Koncelebrowali ksiądz pra-
łat Stanisław Gańczorz, proboszcz żorskiej pa-
rafii, i ksiądz Sebastian Kreczmański, delegat 
księdza arcybiskupa Wiktora Skworca. 

Ks. Wiesław Hudek powitał wszystkich za-
angażowanych w organizację Przeglądu, wy-
mieniając pomysłodawczynię Przeglądu Ewę 
Adamczyk-Ścibik. 

Piąta niedziela Wielkiego Postu stanowi 
swoistego rodzaju punkt pomiędzy dwoma jego 
podokresami – pokutnym i pasyjnym. Dlatego 
wigilia piątej niedzieli była terminem naszego 
corocznego Przeglądu – przypomniał w homi-
lii ks. Wiesław Hudek, muzykolog i prezydent 
Polskiej Federacji Pueri Cantores, skupiającej 
katolickie chóry młodzieżowe. Przypomniał 
nazwiska kompozytorów, których dzieła wy-
brzmiewały na żorskim Przeglądzie, m.in. naj-
większego śląskiego twórcy Henryka Mikołaja 
Góreckiego. 

Utwory pasyjne mają jeszcze bogatsze za-
soby muzykalne. Średniowieczne, jednogłoso-
we były wykonywane przez trzech kapłanów, 
najniższy rejestr należał do osoby Jezusa, dru-
gi kapłan śpiewał tenorem, do trzeciego na-
leżała partia tłumu. Na przestrzeni wieków 
powstało wiele przepięknych dzieł z ostatnich 
12 godzin życia Jezusa, od pojmania do śmier-
ci krzyżowej  – zarówno w tradycji wschod-
niej, jak i zachodu: katolickiej, luterańskiej czy  

anglikańskiej. Tu nie sposób nie wspomnieć 
o genialnych pasjach Bacha, największego teo-
loga wśród muzyków i największego muzyka 
wśród teologów – mówił kapłan. Następnie 
podziękował braciom z siostrzanego Kościoła 
ewangelicko-augsburskiego, na czele z pasto-
rem księdzem Bartoszem Cieślarem, że od sa-
mego początku współtworzyli Przegląd. Mszę 
św. uświetniły śpiewy parafialnej Scholi „Can-
torum Sariensis” pod dyrekcją Ewy Dyrdy. 

Po Eucharystii wręczono nagrody. Ks. Wie-
sław Hudek odczytał fragment protokołu dru-
giej edycji, gdzie pierwszym miejscem uhono-
rowano aż dwa zespoły. Ale nagroda była tylko 
jedna – powleczona 24-karatowym złotem sta-
tuetka Piety, która powędrowała do Często-
chowy. Od następnego Przeglądu dzieło żor-
skiego artysty plastyka Alojzego Błędowskiego, 
fundowane przez metropolitę katowickiego 
i proboszcza naszej parafii, przyznawano jako 
Grand Prix.

Dzisiaj przyszedł czas sprawiedliwości dzie-
jowej. Ta Pieta, która stoi na ołtarzu, pojedzie 
do drugiego laureata pierwszej nagrody edycji 
drugiej – uśmiechnął się dyrektor artystyczny. 
Ks. Stanisław Gańczorz wręczył statuetkę Jo-
annie Glenc, dyrygent Chóru Duszpasterstwa 
Akademickiego „DAR” z Rybnika, która nie 
kryła ogromnego wzruszenia, że po tylu latach 
Pieta trafiła do zespołu. – Cieszę się ogromnie. 
Statuetka Piety będzie nam przypominała pięk-
ne chwile, które przeżyliśmy na Przeglądzie. To 
wspaniała nagroda – powiedziała pani Joanna. 

Dyrektor organizacyjny Ewa Adamczyk 
Ścibik wraz z mężem Krzysztofem od począt-
ku realizowała dzieło swego życia. Bez nich nie 
byłoby piętnastu edycji, na których zaśpiewało 
256. zespołów chóralnych i scholi, co daje łącz-
nie około 8600 chórzystów! 

– Właśnie jednostki, osoby podejmujące dzie-
ło przez swoją konsekwencję, wytrwałość, po-
przez mobilizowanie innych sprawiają, że tych 
piętnaście edycji Przeglądu staje się duchowym 
i kulturowym dorobkiem nie tylko żorskiej pa-
rafii i miasta, ale i całego Śląska. Za to należy 
się, pani Ewo, wielki szacunek i płynąca z serca 
wdzięczność – zaznaczył ks. Wiesław Hudek. 

2021
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Krzysztof Ścibik przypomniał, że minęło 18 lat 
odkąd z małżonką poprosili ks. Stanisława Gań-
czorza, czy mogą robić taki Przegląd. – Pamię-
tam jak dziś, było to w 2003 roku. Teraz na Mszy 
św. dziękowaliśmy z całego serca Bogu za to, że 
postawił na naszej drodze tak wspaniałego i do-
brego człowieka. Bóg zapłać księdzu za wspar-
cie i pomoc przy organizacji naszego wspólnego 
przedsięwzięcia, za każdą radę, zaangażowanie, 
za każdy wyjazd do kurii oraz za łaskę, którą 
dzięki tobie otrzymaliśmy od Pana. Dziękuje-
my również za Twoją otwartość, uśmiech, dobre 
słowo i troskę. Na dalszą posługę kapłańską ży-
czymy światła Ducha Świętego i Matczynej opie-
ki – odczytał pan Krzysztof. Następnie przekazał 
kapłanowi niezwykły upominek: ikonę napisaną 
ręką i sercem mistrza rzemiosła artystycznego 
Alojzego Błędowskiego, to pozłacana 23-karato-
wym złotem Pieta. Dzieło wykonano unikalną 
technologią nanoszenia obrazu na drewno,w tym 
przypadku deskę z orzecha, o czym zaświadcza 
dołączony certyfikat. 

Nie jest tajemnicą, że po wakacjach ksiądz 
prałat Stanisław Gańczorz odejdzie z Żor do in-
nej, odpowiedzialnej pracy duszpasterskiej. Pro-
boszcz parafii farnej i długoletni żorski dziekan 
za zasługi dla lokalnej społeczności otrzymał też 
najbardziej prestiżową honorową nagrodę miej-
ską – Phoenix Sariensis (Feniksa), którą wręczył 
wiceprezydent Daniel Wawrzyczek. 

Piętnaście przeglądów, ile pracy, ale przede 
wszystkim ilu chórzystów przyjechało z całej 
Polski do Żor… Przecież było to kilka tysięcy 
ludzi z wielu różnych miast i miejscowości. Po-
tem wrócili do siebie, swoich uczelni, szkół, za-
kładów pracy i opowiedzieli o Żorach. Zawdzię-
czamy to organizatorom Przeglądu, przede 
wszystkim pani dyrektor oraz mężowi pani 
Ewy. Chciałem serdecznie Wam podziękować 
w imieniu władz miasta – powiedział wicepre-
zydent i odczytał list sygnowany przez prezy-
denta Żor Waldemara Sochę oraz przewodni-
czącego rady miasta Piotra Kosztyłę. Rzeczywi-
ście Przegląd promował Żory w całej Polsce. 

Na tym nie koniec wzruszających momen-
tów. Krzysztof Ścibik wręczył małżonce bukiet 
kwiatów za lata wspólnej pracy na rzecz Prze-
glądu. Pani Ewa dziękowała kolejno sprawcom 
sukcesu, począwszy od arcybiskupa Wiktora 
Skworca i biskupa ewangelicko-augsburskiego 
Mariana Niemca. Oprawione w ramki Podzię-
kowania z Pietą otrzymali sponsorzy Przeglą-
du, wszystkie osoby zaangażowane w jego re-
alizację oraz przedstawiciele mediów. W imie-
niu marszałka województwa śląskiego Jakuba 
Chełstowskiego list odczytała Danuta Sobczyk. 

Zamknięcie Przeglądu ogólnopolskiego nie 
oznacza końca pieśni pokutnej i pasyjnej w Żo-
rach. Wszystko wskazuje na to, że w najbliż-
szych latach ruszy Przegląd międzynarodowy. 
Najpierw musimy poradzić sobie z pandemią. 

 Tekst: Ireneusz Stajer 

Podziękowania dla ks. prałata Stanisława 
Gańczorza proboszcza parafii św. Apostołów 
Filipa i Jakuba w Żorach, gospodarza OPCKP-
PiP za 15-letnią współpracę.

2021
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2021

Na zakończenie przewodniczący Jury ks. Wiesław Hudek oraz ks. prałat Stanisław Gańczorz 
podziękowali organizatorom, uczestnikom wszystkich edycji za dzieło, jakie zostało stworzone 
w żorskiej parafii.

Podziękowania dla dyrektora organizacyjnego przeglądu Ewy Adamczyk-Ścibik od władz mia-
sta Żory – wręczył Wiceprezydent Daniel Wawrzyczek.

Od lewej strony na zdjęciu: Krzysztof Ścibik, ks. prałat Stanisław 
Gańczorz, Alojzy Błędowski, Ewa Adamczyk-Ścibik, Joanna Brzóz-
ka, Joanna Glenc oraz senator RP Ewa Gawęda.
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Informacja uzupełniająca

Zespoły chóralne przyjęte do XV edycji w 2020 r., które 
z powodu epidemii nie mogły wziąć udziału w przeglą-
dzie. Dla upamiętnienia podajemy ich nazwy:

• Schola „IMANI”, działająca przy parafii św. Anny 
w Świerklanach. Dyrygent: Przemysław Kadłubek 

• Chór mieszany „APERTUM COR”, działający przy 
parafii Matki Bożej Różańcowej w Katowicach-Zado-
lu. Dyrygent: Kamil Gojowy

• Parafialna Schola Liturgiczna, działająca przy parafii 
św. Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej-Orzego-
wie. Dyrygent: Artur Gogolin 

• Chór „Animato”, działający przy parafii św. Jana 
Chrzciciela. Dyrygent: Małgorzata Lucjan

• Chór kameralny „Legato”, działający przy parafii 
NMP i św. Bartłomieja (Bazylika Mniejsza) w Pieka-
rach Śląskich. Dyrygent: Anna Kotulska

• Chór „Cecylia”, działający przy parafii św. Jana Sar-
kandra w Bełku. Dyrygent: S.M. Jolenta Brzęczek

• Chór mieszany „Cantabile”, działający przy parafii 
św. Marcina Biskupa w Łużnej. Dyrygent: Jan Wypa-
sek 

• Chór „Vox Cordis”, działający przy parafii Niepoka-
lanego Serca NMP w Książenicach. Dyrygent: An-
drzej Podorski

• Chór Mieszany Katedry Wawelskiej, działający przy 
parafii Archikatedralnej św. Stanisława i św. Wacława 
w Krakowie. Dyrygent: Andrzej Korzeniowski

Figurka Jezusa Frasobliwego  
z kościoła pw. Świętych Apostołów 

Filipa i Jakuba w Żorach

•◆•

• Chór Parafialny im. ks. A. Chlondowskiego, działający przy parafii Trójcy Przenajświętszej 
w Chełmie Śląskim. Dyrygent: Rafał Kozubek

• Zespół kameralny „Adalbert”, działający przy parafii św. Wojciecha w Bulowicach. Dyrygent: 
Alicja Kruczała

• Chór Męski „Cantores Sancti Nicolai”, działający przy parafii św. Mikołaja w Bochni. Dyry-
gent: ks. Stanisław Adamczyk
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C ieszy fakt, że Ogólnopolski Przegląd Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej w Żorach 
przez czternaście edycji zachęcił do udziału 289 zespoły. Ostatecznie zakwalifikowano 234 ze-

społy chóralne oraz 18 scholi. Miasto Żory odwiedziło w tych edycjach 8550 osób biorących udział 
w Przeglądzie, dając gospodarzowi parafii Świętych Apostołów Filipa i Jakuba przeprowadzić 
wspaniałe muzyczne rekolekcje wielkopostne, a miastu Żory promocję w kraju i poza granicami.

Szczególne podziękowania za pomoc finansową w wydaniu książki:
• Urząd Miasta Żory – Prezydent Waldemar Socha
• Rada Miasta Żory – Przewodniczący Piotr Kosztyła
• Euromot Żory Sp. z o.o. – Prezes Weronika Pawlicka-Jaworska
• Firma Klimosz Sp. z o.o. – Bożena i Mirosław Klimosz
• Parafia Ewangelicko-Augsburska w Żorach – ks. Bartosz Cieślar
• Państwo Rita i Egon Adamczyk
• Państwo Jolanta i Krzysztof Mentlik 
• Bank Spółdzielczy w Żorach – Prezes Wacław Tomecki
• Firma Extral Aluminium Żory Sp. z o.o. – Prezes Andrzej Pruszyński
• Firma Nifco Korea Poland Żory Sp. z o.o. – Prezes Kim Do Gyun
• Przedsiębiorstwo Węglokoks SA Katowice – Prezes Tomasz Heryszek

Podziękowania
Parafia świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach oraz organizatorzy składają serdeczne po-
dziękowanie instytucjom i osobom za wsparcie finansowe oraz pomoc przy realizacji OPCKPPiP 
w Żorach: 

• Urząd Miasta Żory – Prezydent Waldemar Socha – Wiceprezydent Daniel Wawrzyczek 
• Euromot Sp. z o.o. – Prezes Weronika Pawlicka-Jaworska
• Klimosz Sp. z o.o. – Bożena i Mirosław Klimosz
• Rada Miasta Żory – Przewodniczący Piotr Kosztyła
• Dyrekcja Szkoły Gimnazjum nr 2 – SP-3 w Żorach
• Cukiernia Jerzy Król – Boguszowice 
• Piekarnia Emilia Kristof Firma Rodzinna Sp. z o.o. 
• Sklep z herbatą w Żorach – Janina Jaworudzka
• Bank Spółdzielczy w Żorach – Prezes Wacław Tomecki
• Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk
• Senator Adam Zdziebło
• Senator Adam Gawęda
• Radny Sejmiku Śląskiego Jacek Świerkocki
• Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski

Zakończenie
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• Parafia Ewangelicko-Augsburska w Żorach
• Chór GLORIA z parafii Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach
• TV Żory HD – Janusz Janik
• Drukarnia INFOGRAF – Roman Wyszogrodzki
• Sklep Muzyczny VIOLINO – Żory
• Restauracja R-1272 – Żory 
• Kwiaciarnia Narcyz – Żory
• DrewnoGAL Fabryka Stołów i Krzeseł
• Żory – SMAK Sp. z o.o. – Żory-Baranowice 
• Centrum Handlowe Auchan – Żory
• Sklep Spożywczy MIX Broda – Żory
• MOSIR – Żory
• Bractwo Kurkowe – Żory
• Cukiernia Magdalena Witoszek – Żory
• Piekarnia Rehlis – Żory
• FOTO Szczepański
• Voyage Sp. z o.o. 
• Mokate Sp. z o.o.
• Firma Vertical – Żory
• Getin Bank oddział w Żorach
• Straż Pożarna w Żorach
• Komenda Policji w Żorach
• ZHP – hufiec w Żorach
• Bogusław Świerczek 
• Piotr Rudzicki
• Wszystkim służbom kościelnym parafii Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach

Sponsorzy medialni w edycjach I–XV:

TVP-3 Katowice, TVP-3 Rzeszów, TVP-3 Poznań, TV Żory HD,
Radio eM 107,6 FM, Radio Nadzieja 103,6 FM, Radio Via 103,8 FM,
Tygodnik Katolicki Gość Niedzielny, wiara. pl, opoka.org.pl,
Tygodnik Regionalny Nowiny, Zwiastun. pl, Ewangelik, tuŻory.pl, zorydlawas.pl,
Wzasięgu.pl, Gazeta Żorska, Gazetka Parafialna „Chodź ze Mną”

Podziękowanie dla Telewizji Katowice za udostępnienie materiału na płytę Bogu dla chwały – 
Ludziom ku pokrzepieniu. 

Serdeczne podziękowanie za pomoc przy wydaniu płyty dla Bogdana Wity.
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