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Æwieræwiecze Chóru „Jutrzenka” budzi mój najwiêkszy sza-

cunek… To jednak nie tylko dla mnie, lecz ca³ej naszej ornontowickiej spo³ecznoœci donios³e wydarzenie. Z jednej strony cieszymy siê z tego, ¿e tak godnie kultywowane s¹ u nas
tradycje œpiewacze wyros³e z pocz¹tków ubieg³ego wieku,
z drugiej zaœ strony podziwu godne s¹ osi¹gniêcia chórzystów
„Jutrzenki”, a przede wszystkim ich aktywna postawa i konsekwencja dzia³ania.

Prezes Zarz¹du Oddzia³u PZChiO Katowice

ks. kanonik Antoni Reginek
kapelan PZChiO Katowice

Rajmund Hanke

Prezes Honorowy Oddzia³u PZChiO Katowice

Ryszard Buczek

Prezes Zarz¹du Okrêgu PZChiO Gliwice

Lucjan Boczek
Rudolf Malczyk
Helena i Henryk Szynkarczok

K

Komitet Organizacyjny
Cecylia Spyra
Jan Go³¹b
Danuta Hy³a
Antonina Gnat
Maria Langer
Brygida Boczek
Betina Cubert
Tadeusz Skrobacz
Lucjan Szolc

To wszystko przek³ada siê na liczne koncerty i wystêpy,
które uœwietniaj¹ wszelakie uroczystoœci b¹dŸ po prostu same
w sobie œwiadcz¹ o muzycznej pasji ornontowickich œpiewaków. Niezwykle urzekaj¹ca jest przy tym ciep³a atmosfera Chóru, który mimo up³ywu czasu wci¹¿ inspiruje i przyci¹ga do
wspólnych spotkañ ze œpiewem. Piêkna to tradycja, tak zreszt¹
bardzo nam bliska i cenna zw³aszcza na Górnym Œl¹sku. Wymowny charakter maj¹ te¿ noworoczne rekolekcje „Jutrzenki” – jak niegdyœ Kokoszyce, tak teraz Brenna w szczególny
sposób jednoczy niemal wszystkich chórzystów, zaœ dla mnie
i przybywaj¹cych tam goœci wspólne spotkanie przy op³atku
jest zawsze niezapomnianym prze¿yciem.
Srebrny Jubileusz Chóru „Jutrzenka” napawa wiêc prawdziw¹ dum¹ i ¿yczeniem, aby œpiewacza pasja trwa³a w sercach chórzystów niezmiennie, ku satysfakcji i uciesze wszystkich Mieszkañców Ornontowic. Przy tej okazji s³owa podziêkowania nale¿¹ siê te¿ ka¿demu, kto na przestrzeni 25-lecia
Chóru zaznaczy³ w nim sw¹ obecnoœæ, okazuj¹c mu ¿yczliwoœæ
i wszelakie wsparcie.
Kazimierz Adamczyk
Wójt Gminy Ornontowice
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Mam ¿ywo w pamiêci rok 1984, bowiem by³em œwiad-

kiem narodzin nowego chóru; by³em i jestem wielkim entuzjast¹ jego rozwoju. Cieszê siê bardzo z jego niegasn¹cego entuzjazmu w popularyzowaniu kultury muzycznej,
z koncertowania w naszym œrodowisku i poza nim (nierzadko poza granicami kraju).
– 25 lat istnienia chóru „Jutrzenka”, to okres wielkiego pochodu z polsk¹ pieœni¹ do szerokich mas spo³eczeñstwa, bowiem najwa¿niejszym naszym zadaniem jest
œpiew;
– 25 lat istnienia chóru, to okres krzewienia mi³oœci
do muzyki, piêkna œpiewu chóralnego, które to kszta³tuj¹
w cz³owieku wielkie prze¿ycia estetyczne, moralne, patriotyczne;
– 25 lat istnienia „Jutrzenki” to okres mojej intensywnej pracy: jako cz³onek chóru,
póŸniej jako cz³onek Zarz¹du, a ostatnio jako prezes Zarz¹du chóru.
Walne Zebranie chórzystów „Jutrzenki” 22 lutego 1999 r. powierzy³o mi stanowisko
prezesa Zarz¹du chóru. Przyznam szczerze, ¿e nie bez obaw przyj¹³em to zaszczytne stanowisko prezesa, ale znaj¹c aktywnoœæ wybranych cz³onków Zarz¹du, chêtnych zawsze
do pomocy, przyj¹³em tê funkcjê i pe³niê j¹ po dzieñ dzisiejszy. Wspó³praca z Zarz¹dem
uk³ada siê bardzo dobrze. Du¿¹ pomoc i wsparcie otrzyma³em równie¿ od Dyrekcji Gminnego Domu Kultury, jak równie¿ od Samorz¹du Gminy Ornontowice.
Z okazji 25-lecia istnienia chóru „Jutrzenka” ¿yczê mu dalszej owocnej pracy, sukcesów w koncertowaniu i krzewieniu idei œpiewu chóralnego. ¯yczê równie¿ sobie i wszystkim chórzystom „Jutrzenki” du¿ego zaanga¿owania w pracê spo³eczn¹ chóru, du¿o zdrowia i wytrwa³oœci na kolejny jubileusz naszej „Jutrzenki”
Jan Go³¹b
Prezes chóru „Jutrzenka”

P

Pocz¹tki œpiewania
chóralnego w Ornontowicach
Motto:

Muzyka jest spraw¹ spo³eczn¹
dobrem i w³asnoœci¹ ogó³u.
Jest te¿ sztuk¹ powszechn¹
która powinna obj¹æ wszystkie
warstwy spo³eczne
Karol Szymanowski

Œpiew i muzyka od zawsze odgrywa³y wa¿n¹ rolê w ¿yciu cz³owieka. St¹d te¿ od zarania ludzkoœci ich wk³ad w proces wychowania spo³eczeñstwa by³ nie do przecenienia.
Œpiew to przecie¿ inny sposób porozumiewania siê. Mo¿e byæ tak samo komunikatywny,
jak s³owo mówione.
Mieszkañcy Ornontowic zawsze doceniali walory œpiewu chóralnego. Pierwsze
wzmianki o istnieniu tutaj zespo³u œpiewaczego pochodz¹ z lat 20. ubieg³ego stulecia.
Chór mieszany „Wanda”, którego prezesem by³ A. Poloczek, liczy³ oko³o 50 osób. W jego repertuarze znajdowa³y siê zarówno pieœni ludowe, jak i sakralne. Jednak z biegiem
czasu aktywnoœæ zespo³u zaczê³a maleæ. Du¿y wp³yw na to mia³ brak odpowiedniego
pomieszczenia, w którym mog³yby siê odbywaæ próby. Zniechêca³o te¿ niezbyt przychylne nastawienie w³adz gminnych. Ponadto chór nie posiada³ wykwalifikowanego
dyrygenta. Dlatego w 1924 r. zespó³ zawiesi³ dzia³alnoœæ. Jednak ju¿ w piêæ lat póŸniej,
za spraw¹ ówczesnego nauczyciela tutejszej szko³y Kazimierza Jankowskiego, chór zosta³ reaktywowany. Oprócz dawnych chórzystów jego szeregi zasilili te¿ nowi. Z niewielkimi przerwami chór „Wanda” prowadzi³ dzia³alnoœæ do momentu wybuchu II woj-

ny œwiatowej, tj. do 1939 r. Zespó³ by³ zrzeszony w Zwi¹zku Œl¹skich Kó³ Œpiewaczych. St¹d te¿ uczestniczy³ w zjazdach okrêgowych oraz koncertowa³ podczas imprez organizowanych z okazji
œwi¹t pañstwowych.
Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej na nowo od¿y³y w Ornontowicach tradycje amatorskiego ruchu œpiewaczego. Odrodzi³y siê
one dziêki grupce „zapaleñców”, którzy ca³¹ swoj¹ wiedzê, energiê i czas poœwiêcili temu celowi. Ludziom tym, którzy bezgranicznie pokochali œpiew i muzykê, nale¿ny jest podziw i uznanie
za zapa³ i trud w³o¿ony w popularyzowanie polskiej pieœni. Dwoma spoœród nich byli Stefan Kuœka i Tadeusz Skrobacz. Pan Stefan przyczyni³ siê do reaktywacji chóru w 1954 r. i zosta³ jego dyrygentem, a od 1957 r. po rezygnacji Stefana Kuœki z funkcji dyryStefan Kuœka
genta zast¹pi³ go na tym stanowisku Tadeusz Skrobacz. Funkcjê
prezesa chóru powierzono Hermanowi Szala – chórzyœcie z przedwojennego sk³adu chóru
„Wanda”. Odznacza³ siê on wybitnymi zdolnoœciami organizacyjnymi i zachêca³ nie tylko
do œpiewania, ale równie¿ do próbowania swych si³ w aktorstwie.
W czasach jego prezesury chórzyœci przygotowali i wystawili kilka sztuk teatralnych. By³y one prezentowane zarówno w samych Ornontowicach, jak i w okolicznych
miejscowoœciach. Chór „Wanda”
nale¿a³ do Polskiego Zwi¹zku
Chórów i Orkiestr w Katowicach.
Bra³ udzia³ w zjazdach okrêgu miko³owskiego, w 1963 r. bêd¹c nawet sam organizatorem takiego¿.
Zespó³ zakoñczy³ swoj¹ dzia³alnoœæ
w 1968 r.
Herman Szala

Tadeusz Skrobacz
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Powstanie chóru „Jutrzenka”

Mieszkañcy Ornontowic nie zapomnieli o swoich wieloletnich tradycjach œpiewaczych. W latach 80. ubieg³ego
wieku powrócili do nich ówczesny proboszcz ks. Jan Œleziona oraz Henryk Swoboda, niegdyœ nale¿¹cy do chóru
„Wanda”. Zebranie za³o¿ycielskie nowego zespo³u œpiewaczego mia³o miejsce 11 stycznia 1984 r. Do salki parafialnej przyby³o wówczas wielu entuzjastów œpiewu chóralnego – w tym tak¿e z dawnego sk³adu „Wandy” – aby
ustaliæ kwestie organizacyjne. Wybrano równie¿ zarz¹d
chóru. Pierwszym prezesem zosta³ Henryk Swoboda, który zobowi¹za³ siê do ustalenia sk³adu osobowego zespo³u.
Natomiast ks. Œleziona poczyni³ starania o pozyskanie –
jako dyrygenta – Joanny Pudlik,
nauczycielki szko³y muzycznej Ks. Jan Œleziona
w Gliwicach. Uzgodniono, ¿e
skoro to chór parafialny, to jego próby bêd¹ siê odbywaæ raz
w tygodniu w salce przy koœciele. Podczas pierwszej z nich za
pulpitem stanê³a ju¿ m³oda, energiczna Joanna Pudlik. Pani dyrygent powiedzia³a wówczas, i¿ „chór jest podstawowym ogniwem
komunikacji miêdzy spo³eczeñstwem a muzyk¹; to najprzystêpniejsza
forma muzykowania dla ludzi pragn¹cych stale doskonaliæ siê, chc¹cych uczestniczyæ w ¿yciu muzycznym.” Zabra³a siê te¿ z zapa³em
do pracy. Pani¹ dyrygent cechowa³y karnoœæ, zdyscyplinowanie, wielkie zaanga¿owanie i odpowiedzialnoœæ. Chórzyœci nie
zra¿ali siê stawianymi im wysokimi wymaganiami. Wprost
przeciwnie. Byli bardzo ulegli i podporz¹dkowywali siê wszelHenryk Swoboda
kim rygorom. Pocz¹tkowo æwiczono jedynie pieœni sakralne –

w koñcu by³ to chór parafialny – ale z biegiem czasu
zaczêto wprowadzaæ do repertuaru tak¿e utwory œwieckie. Na próbach pojawia³o siê coraz wiêcej zwolenników œpiewu chóralnego. Zespó³ zacz¹³ prê¿nie dzia³aæ. Na spotkania przychodzi³ równie¿ proboszcz – za³o¿yciel chóru – który ¿ywo interesowa³ siê prac¹ i rozwojem chóru. Ks. Œleziona duchowo i materialnie
wspiera³ chórzystów. Ufundowa³ stroje, dokona³ zakupu pianina, op³aca³ ga¿ê dyrygenta. Bywa³ równie¿
na zebraniach zarz¹du, podczas których zawsze liczono siê z jego g³osem doradczym. St¹d te¿, kiedy 23 wrzeœnia 1984 r. ks. Œleziona obchodzi³ jubileusz 25-lecia kap³añstwa, podczas uroczystego nabo¿eñstwa chór zaœpiewa³ mu „Magnificat” oraz „Te Deum Laudamus”.
By³ to drugi oficjalny wystêp zespo³u w koœciele para- Ks. Jan Œleziona w ornontowickiej œwi¹tyni
fialnym. Pierwszy mia³ miejsce w marcu 1984 r.
Zmiany w zarz¹dzie chóru nast¹pi³y w 1985 r. Nowym
prezesem zosta³ wówczas Izydor Nowak. Wielkim zaskoczeniem sta³a siê rezygnacja 31 sierpnia 1988 r. Joanny Pudlik
z funkcji dyrygenta chóru. Jej miejsce zaj¹³ Henryk Mandrysz,
utalentowany muzyk.
Przez d³ugi czas ornontowicki chór nie posiada³ swojej nazwy. W koñcu spoœród wielu propozycji wybrano „jutrzenkê”.
Uroczyste nadanie imienia mia³o miejsce 25 listopada 1989 r.
Sta³o siê to podczas mszy odprawionej w koœciele parafialnym,
a celebrowanej przez ks. Jana Œlezionê. „Chrzestnymi” chóru
zostali: Urszula Smerczek, Agnieszka Szczepañska, Henryk
Zdrza³ek, Andrzej Kops. Po zakoñczeniu nabo¿eñstwa, podczas
którego œpiewa³a ju¿ „Jutrzenka”, w salce parafialnej odby³o siê
spotkanie towarzyskie z udzia³em chórzystów, proboszcza oraz
Henryk Mandrysz
zaproszonych goœci.

Za³o¿yciel chóru, ks. Jan Œleziona zmar³ nagle 5 marca 1990 r. Chór pogr¹¿y³ siê w wielkiej ¿a³obie. Ceremonie pogrzebowe zosta³y odprawione w koœciele parafialnym w Ornontowicach, po czym zw³oki proboszcza odprowadzono na cmentarz. Chór „Jutrzenka”
po raz ostatni zaœpiewa³ nad jego grobem ulubion¹ pieœñ „Chór niewolników” z opery
Giuseppe Verdiego „Nabucco”.
Po œmierci ks. Œleziony w strukturze organizacyjnej chóru zasz³y powa¿ne zmiany.
Chór – dot¹d parafialny – przeszed³ pod jurysdykcjê w³adz gminnych i sta³ siê zespo³em
œwieckim. Zosta³ te¿ zg³oszony do PZCHiO w Katowicach. Ponadto zmieni³ siê sk³ad
zarz¹du. 26 lutego 1992 r. po rezygnacji z funkcji prezesa Izydora Nowaka, jego miejsce
zaj¹³ Edward Adamczyk. Stanowisko wiceprezesa powierzono Janowi Go³¹bowi. Próby
chóru przeniesiono z salki katechetycznej do wyremontowanego przez chórzystów pomieszczenia w tzw. organistówce. W dalszym ci¹gu zajêcia odbywa³y siê raz w tygodniu,
a dyrygentem nadal by³ Henryk Mandrysz. Pod jego batut¹ chór æwiczy³ bardzo intensywnie. Poziom artystyczny chóru stale wzrasta³, systematycznie te¿ poszerza³ siê jego
repertuar. Chór by³ dobrze postrzegany we w³asnym œrodowisku. Wystêpowa³ na wszystkich uroczystoœciach gminnych i koœcielnych. „Jutrzenka” dawa³a te¿ koncerty poza Ornontowicami. Chór
koncertowa³ równie¿ w œwi¹tyniach znajduj¹cych siê na
szlaku corocznych wycieczek i pielgrzymek. Wœród nich
znalaz³ siê m.in. koœció³ Œw. Krzy¿a w Warszawie. Msza
z udzia³em ornontowickiego chóru by³a wówczas transmitowana przez polskie radio. „Jutrzenka” œpiewa³a te¿
w Watykanie podczas spotkania z Janem Paw³em II.
Wystêpy chóru by³y zawsze przyjmowane bardzo ¿yczliwe, z wielkim entuzjazmem. Chórzystom zaœ dostarcza³y wielu niezapomnianych prze¿yæ i wra¿eñ. Przyczynia³y siê równie¿ do integracji zespo³u.
Od pocz¹tku istnienia chóru jego próby odbywa³y
siê w starej, zagrzybionej organistówce. Zmieni³o siê to
Wójt Kazimierz Adamczyk, ks. proboszcz Jerzy Kie³basa
26 wrzeœnia 2001 r., kiedy to wójt Kazimierz Adamczyk
i wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Damian Dyrbusz
podczas przekazania nowej salki na potrzeby chóru „Jutrzenka”
– wielki orêdownik i mi³oœnik œpiewu chóralnego –

wprowadzaj¹c chór do nowej sali powiedzia³: „to jest wasz lokal, w którym odt¹d mo¿ecie odbywaæ próby chóru”. W przekazaniu
pomieszczenia na potrzeby chóru uczestniczyli równie¿ inni przedstawiciele w³adz
gminy, zaproszeni goœcie oraz proboszcz,
który dokona³ poœwiêcenia lokalu.
Nowa sala jest znacznie bardziej
komfortowa od poprzedniej. Organizowanie tutaj prób stanowi prawdziw¹ przyjemnoœæ. Czêsto odbywaj¹ siê równie¿
ró¿nego rodzaju imprezy. Co roku, 6 grudnia zagl¹da „Miko³aj”, entuzjastycznie
pieœni¹ witany przez chórzystów. W podziêce za to goœæ przynosi zawsze drobne
upominki, dobre s³owo, chwali za w³aœciwe zachowanie i œpiew, ale czasem te¿ VI rekolekcje chóru „Jutrzenka” w Kokoszycach – 1992 rok
i wytyka b³êdy.
Chór „Jutrzenka” powsta³ w 1984 r. St¹d te¿ podczas posiedzenia zarz¹du w styczniu
1993 r. powo³ano komitety honorowy oraz organizacyjny obchodów 10-lecia istnienia zespo³u. Na czele tego drugiego stan¹³ Izydor Nowak, który mia³ siê zaj¹æ przygotowaniem
sali w Gminnym Domu Kultury, ustaleniem preliminarza wydatków oraz zebraniem odpowiednich funduszy. Natomiast dyrygent po ustaleniu odpowiedniego repertuaru rozpocz¹³ d³ugie i mêcz¹ce próby. Efekt by³ jednak imponuj¹cy. Pierwsza czêœæ uroczystoœci
jubileuszowych „Jutrzenki” mia³a miejsce w niedzielê 16 stycznia 1994 r. Chór podczas
specjalnego koncertu zaprezentowa³ wówczas bogaty i bardzo ambitny program. Zespo³owi na fortepianie towarzyszy³ Jerzy Matula, dyrygent opery bytomskiej.
Podczas wystêpu, zgromadzonej na sali publicznoœci, po raz pierwszy zosta³ zaprezentowany nowy sztandar. Ufundowali go sami ornontowiczanie. Zosta³ on poœwiêcony
23 stycznia 1994 r. podczas mszy celebrowanej przez ks. Antoniego Reginka – kapelana
œl¹skich chórów – oraz proboszcza. W czasie tego nabo¿eñstwa œpiewa³ chór „Dzwon”

„Jutrzenka” w jubileuszowym roku 10-lecia chóru

z Orzesza. Po jego zakoñczeniu chórzyœci, goœcie oraz sympatycy zespo³u spotkali siê
w miejscowym Domu Kultury na uroczystej wieczornicy. Serwowano kawê, herbatê i tradycyjny œl¹ski „ko³ocz”. Uroczystoœci 10-lecia „Jutrzenki” zakoñczy³o 29 stycznia spotkanie chórzystów z reporterami TVP Katowice. Dziennikarze przyjechali do Ornontowic na
zaproszenie komitetu organizacyjnego. Przeprowadzili wywiady z dyrygentem i cz³onkami chóru oraz nagrali kilka pieœni w wykonaniu chóru. Ca³oœæ zosta³a wyemitowana przez
lokaln¹ „trójkê” 6 kwietnia 1994 r.
Po zakoñczeniu obchodów jubileuszowych chór nadal nie zwalnia³ tempa pracy. Jego
cz³onkowie jak zwykle próby odbywali raz w tygodniu. Dyrygent zaœ „podnosi³ poprzeczkê”, przygotowuj¹c pieœni o coraz wiêkszym stopniu trudnoœci. Kolejna dekada „Jutrzenki” nie obfitowa³a ju¿ w tak wa¿ne i burzliwe wydarzenia, jak pierwsza. Dosz³o jedynie
do zmiany zarz¹du.18 grudnia 2000 r. zmar³ prezes Edward Adamczyk, który poœmiertnie
zosta³ odznaczony „Z³ot¹ Odznak¹” PZChiO. Jego miejsce zaj¹³ Jan Go³¹b, dotychczaso-

Koncert chóru „Jutrzenka” w pszczyñskim koœciele

wy zastêpca. Chór zaœ nadal bra³ czynny udzia³ w ¿yciu codziennym gminy, okrêgu i oddzia³u PZChiO. Swoimi wystêpami uœwietnia³ zarówno uroczystoœci œwieckie, jak i parafialne. Co roku wystêpowa³ podczas koncertów kolêd i pieœni maryjnych. Organizowa³
spotkania biesiadne w dniu œw. Cecylii. Bra³ te¿ udzia³ w organizowanych przez katowicki
oddzia³ PZChiO „Trojoku Œl¹skim” oraz Miêdzynarodowym Zlocie Chórów. Ponadto „Jutrzenka” œpiewa³a podczas uroczystoœci ods³oniêcia w Katowicach pomnika gen. Jerzego
Ziêtka.
Spowolnione dot¹d tempo pracy chóru uleg³o przyœpieszenie przed planowanym na
styczeñ 2004 r. jubileuszem 20-lecia istnienia. Same przygotowania rozpoczê³y siê rok
wczeœniej. Zarz¹d wspólnie z dyrygentem opracowa³ harmonogram uroczystoœci. Wybrano kilkanaœcie pieœni, które chór mia³ zaœpiewaæ podczas koncertu jubileuszowego. Ponownie powo³ano komitety honorowy i organizacyjny. Tym drugim pokierowa³ Tadeusz
Skrobacz. Zmobilizowano te¿ ca³y zespó³.

W 2004 r. chór „Jutrzenka” œwiêtowa³ jubileusz 20-lecia

Sam jubileusz zaplanowano na 24 stycznia 2004 r.
Nabo¿eñstwo z okazji 20-lecia chóru „Jutrzenka” celebrowa³ miejscowy proboszcz,
ks. Jerzy Kie³basa. Oprawê muzyczn¹ mszy zapewni³ sam jubilat. Druga czêœæ uroczystoœci odby³a siê w miejscowym Domu Kultury. Uczestniczyli w niej mieszkañcy Ornontowic oraz goœcie. Przyby³ych do sali GDKiB powita³ Tadeusz Skrobacz, przewodnicz¹cy
komitetu organizacyjnego. Wœród zaproszonych znaleŸli siê: Ryszard Buczek – prezes gliwickiego okrêgu PZCHiO, Alfred Konarski – przewodnicz¹cy Rady Gminy Ornontowice,
wójt Kazimierz Adamczyk, Krzysztof Zdrza³ek – przewodnicz¹cy Komisji Kultury i Oœwiaty,
Cecylia Spyra – dyrektor Gminnego Domu Kultury oraz miejscowi duszpasterze, ks. Jerzy Kie³basa i ks. Jan Sopota. Na jubileusz przybyli te¿ byli prezesi chóru – Izydor Nowak
i Henryk Swoboda – oraz pierwszy dyrygent Joanna Pudlik. Przewodnicz¹cy komitetu
organizacyjnego w dalszej czêœci uroczystoœci mówi³, i¿ „to zaledwie 20 lat naszego œpiewania, ale s¹ one bardzo owocne, jak¿e radosne. Cieszymy siê z niegasn¹cego entuzjazmu œpiewania,

umi³owania œpiewu chóralnego przez naszych chórzystów. Jest to w du¿ej mierze zas³uga i wynik
du¿ego poœwiêcenia i wewnêtrznej dyscypliny chórzystów, dobrej wspó³pracy z w³adzami samorz¹dowymi gminy, z w³adzami PZChiO, a przede wszystkim du¿ego zaanga¿owania, mozolnej
pracy oraz taktownego i przyjaznego kierowania chórem przez dyrygenta p. Henryka Mandrysza”. Nastêpnie Zofia Szencel przedstawi³a historiê chóru na przestrzeni 20 lat jego istnienia. Po czym wyst¹pi³ sam jubilat. Chór pod batut¹ Henryka Mandrysza i przy akompaniamencie Jerzego Matuli, wykona³ kilkanaœcie utworów muzyki œwieckiej i sakralnej.
Koncert rozpocz¹³ pieœni¹: „Gaude Mater”. W jego dalszej czêœci znalaz³y siê: psalm
M. Gomó³ki „Nieœcie chwa³ê”, „In Celo Domino” oraz „Ave verum” W. A. Mozarta, „Ko³ysanka” J. Brahmsa, „Pleasir d’amour” J. Martiniego, „Pieœñ o domu” oraz „Cztery konie” F. Rylinga, „Pieœñ o lipie” F. Schuberta, „PójdŸ za mn¹” F. Mendelsona, „Z ³ukiem
i strza³¹” K. M. Webera, „Zottelmarsch” J. Veselki, „Cicha noc” F. Grubera. ¯ywio³owy
wystêp przez zgromadzon¹ publicznoœæ zosta³ nagrodzony gromkimi brawami.
W czêœci oficjalnej uroczystoœci 14 zas³u¿onych cz³onków chóru zosta³o uhonorowanych z³otymi i srebrnymi odznaczeniami zwi¹zkowymi, nadanymi przez zarz¹d oddzia³u
PZCHiO w Katowicach. Przyjacio³om i sympatykom zaœ przyznano okolicznoœciowe dyplomy.
Wrêczali je Ryszard Buczek, prezes okrêgowy
PZCHiO oraz Jan Go³¹b, stoj¹cy na czele zarz¹du chóru. Poza tym w gronie cz³onków honorowych znaleŸli siê wójt Kazimierz Adamczyk oraz
„chrzestni” chóru Agnieszka Szczepañska, Urszula Smerczek, Henryk Zdrza³ek. ¯yczenia jubilatowi z³o¿yli przewodnicz¹cy PZChiO, wójt
gminy Ornontowice, by³y dyrygent zespo³u, delegaci s¹siednich chórów oraz przedstawiciele
miejscowych organizacji spo³ecznych. Uroczystoœci zakoñczono wspóln¹ biesiad¹ przy kawie, herbacie i œl¹skim „ko³oczu”. Do zabawy przygry- Chrzestni chóru – Urszula Smerczek, Agnieszka Szczepañska
i Henryk Zdrza³ek
wa³a ornontowicka kapela „Œl¹skie Bajery”.

Chór „Jutrzenka” w jubileuszowym roku 25-lecia istnienia

Niejako przed³u¿eniem jubileuszu sta³a siê wycieczka do Lwowa, która odby³a siê od
3 do 6 czerwca 2004 r. Jej pomys³odawc¹ by³ prezes Izydor Nowak. Tu¿ przed sam¹ granic¹ polsko- ukraiñsk¹ zwiedzono jeszcze klasztor franciszkañski w Kalwarii Pac³awskiej.
Sam zaœ Lwów wiêkszoœæ uczestników wycieczki zobaczy³a po raz pierwszy. Chórzystów
zachwyci³y przede wszystkim budynki teatru, hotelu „George” oraz muzeum. W katedrze zaœpiewali kilka pieœni. Odwiedzili te¿ cerkiew. Niezatarte wra¿enia pozostawi³y
wizyty na Cmentarzu £yczakowskim oraz Cmentarzu Orl¹t Lwowskich. Spaceruj¹c po
Lwowie uczestnicy wycieczki spotykali wielu lwowiaków mówi¹cych po polsku.
Kolejnym wa¿nym wydarzeniem w dziejach „Jutrzenki” sta³ siê udzia³ w zjeŸdzie

Wycieczka chórzystów do Lwowa

chórów. Zosta³ on z inicjatywy Zarz¹du G³ównego PZChiO w Warszawie, zorganizowany
od 20 do 22 maja 2005 r. w Licheniu, dla uczczenia 85. rocznicy urodzin Jana Paw³a II.
W zjeŸdzie uczestniczy³o ok. 5 tys. chórzystów oraz ok. 1,5 tys. muzyków z ró¿nych orkiestr dêtych. W tej grupie znalaz³ siê równie¿ chór z Ornontowic. Tego rodzaju zjazdy
sta³y siê odt¹d tradycj¹ i nastêpny odby³ siê od 18 do 20 maja 2007 r.
Nastêpna uroczystoœæ w historii chóru mia³a miejscew pocz¹tkach 2006 r. Od 5 do
8 stycznia 2006 r. cz³onkowie chóru po raz 20. uczestniczyli w dorocznych rekolekcjach
w Domu Rekolekcyjnym w Brennej. Tradycjê tê w 1985 r. zapocz¹tkowa³ ks. Jan Œleziona. Od tego momentu chórzyœci co roku wyje¿d¿ali do Kokoszyc lub Brennej, by w ciszy

Chór „Jutrzenka” na I Zlocie Chórów i Orkiestr w Licheniu

i w skupieniu – z dala od codziennych trosk i obowi¹zków – wspólnie oddawaæ siê modlitwie i rozmyœlaniom. Nauki rekolekcyjne g³oszone przez ksiê¿y-rekolekcjonistów by³y
zawsze przyjmowane z wdziêcznoœci¹, w nabo¿nym skupieniu. W przerwach odbywa³y
siê równie¿ próby chóru. Ponadto chór wystêpowa³ podczas mszy œw. oraz spotkañ towarzyskich. Rekolekcje, jak co roku, w sobotni wieczór 7 stycznia zakoñczy³y siê spotkaniem op³atkowym. Tym razem by³o ono szczególnie uroczyste. Zaszczycili je bowiem
swoj¹ obecnoœci¹ zaproszeni goœcie: Ryszard Buczek – prezes okrêgu gliwickiego
PZChiO, wójt Kazimierz Adamczyk, „chrzestni” – Agnieszka Szczepañska i Henryk
Zdrza³ek oraz Robert Ratajczak – redaktor naczelny miesiêcznika „G³os Ornontowic”.

Przed pomnikiem Fryderyka Chopina w Warszawie

Spotkanie rozpoczê³o siê od tradycyjnego prze³amania siê
op³atkiem oraz z³o¿enia sobie ¿yczeñ. Nastêpnie prezes
chóru Jan Go³¹b oznajmi³, ¿e na wniosek Zarz¹du chóru
oddzia³ PZChiO w Katowicach przyzna³ wyró¿niaj¹cym siê
chórzystom odznaczenia zwi¹zkowe. Wœród nich znalaz³o
siê jedno z³ote z laurem, 16 z³otych oraz 2 br¹zowe. Ich
wrêczenia dokonali prezes Ryszard Buczek oraz wójt Kazimierz Adamczyk. Ponadto zarz¹dzaj¹cy Domem Rekolekcyjnym w Brennej wrêczy³ ka¿demu uczestnikowi rekolekcji okolicznoœciow¹ pami¹tkê. Dalszy ci¹g wieczoru mi³o up³yn¹³ przy kawie i s³odkim poczêstunku. S³uchano muzyki, œpiewano kolêdy. Nikogo nie opuœci³ dobry humor.
Wkrótce te¿ zaczêto przygotowania do nastêpnego
jubileuszu 25-lecia istnienia chóru. Zarz¹d chóru pocz¹³ Rekolekcje w Brennej – 2008 rok
siê rozgl¹daæ za nowymi, szczególnie m³odymi kandydatami do chóru, natomiast dyrygenta zobowi¹zano do przygotowania nowego repertuaru na
jubileuszowy koncert, boæ przecie¿ wizytówk¹ ka¿dego chóru jest jego repertuar. Kolejne
zebrania zarz¹du chóru by³y nacechowane trosk¹ o nawi¹zanie œciœlejszej wspó³pracy z w³adzami samorz¹dowymi w Ornontowicach oraz w³adzami PZCHiO w Gliwicach i w Katowicach. Powo³ano komitet organizacyjny przysz³ego jubileuszu, którego przewodnicz¹c¹
zosta³a Cecylia Spyra. Utworzono równie¿ Komitet Honorowy, do którego zaproszono m.in.
przedstawicieli PZChiO i w³adz samorz¹dowych.
Chór „Jutrzenka” przygotowany jest do wzmo¿onej i wytê¿onej pracy. Dyrygent nie
zwalnia tempa pracy; opracowuje z chórem coraz to nowsze utwory, które niebawem mog¹
byæ wykorzystane na jubileuszowy koncert. Dyrygent jest surowy i konsekwentny, ale jednoczeœnie serdeczny i towarzyski. Kiedy trzeba podniesie g³os, skarci, a za chwilê poruszaj¹c w¹sem roz³aduje niemi³¹ atmosferê i ³agodnym uœmiechem prowadzi próbê chóru dalej.
Praca dyrygenta nie jest ³atwa, ale p. Henio to doœwiadczony chórmistrz i doœwiadczony pedagog. Przygotowa³ „Jutrzenkê” na jubileusz 10-lecia, 20-lecia, przygotuje równie¿ wspaniale chór na jubileusz 25-lecia.

K

Kalendarium chóru „Jutrzenka”
Ta czêœæ publikacji przedstawia przegl¹d wystêpów, koncertów, pielgrzymek, wycieczek
oraz biesiad i spotkañ chóru „Jutrzenka” na przestrzeni 25-lecia swojego istnienia.
Rok 1984
Z inicjatywy proboszcza parafii Ornontowice ks. Jana Œleziony pad³a propozycja za³o¿enia chóru mieszanego. Jego
propozycj¹ oraz werbowaniem cz³onków zaj¹³ siê p. Henryk Swoboda.
11.01 – odby³o siê spotkanie mi³oœników œpiewu chóralnego w salce parafialnej. Przyby³o 36 osób. Przedstawiono dyrygenta chóru p. Joannê Pudlik, po czym
odby³a siê pierwsza próba chóru. Po próbie odby³o
siê pierwsze zebranie organizacyjne, na którym wybrano zarz¹d chóru. Prezesem zarz¹du zosta³ wybrany p. Henryk Swoboda.
01.07 – urz¹dzono jednodniow¹ wycieczkê do Bielska zorganizowan¹ przez ks. Jana Œlezionê.
24.11 – msz¹ œw. w koœciele uczczono œw. Cecyliê, patronkê chórów; po mszy œw. w salce odby³o siê spotkanie towarzyskie z ks. proboszczem.

Rok 1986
10-12.01 – chórzyœci za namow¹ ks. proboszcza udaj¹ siê na
rekolekcje do Kokoszyc.
27.02 – wyjazd do opery w Bytomiu na operê G. Verdiego
„Nabucco” (inicjatywa ks. proboszcza).
08.06 – chór odbywa jednodniow¹ wycieczkê do Bielska.
6-7.09 – chór bierze udzia³ w zjeŸdzie chórów na Górze œw.
Anny.
22.11 – udzia³ chóru we mszy œw. w patronalne œwiêto œw.
Cecylii oraz w towarzyskim spotkaniu w salce.
Rok 1987
16.10 – chór œpiewa podczas mszy œw. w koœciele Œw. Krzy¿a w Gliwicach odprawianej w 9. rocznicê wyboru
Ojca Œw. Jana Paw³a II.
21.11 – udzia³ we mszy œw. i wieczornicy z okazji œwiêta patronalnego œw. Cecylii.

Rok 1985
20.01 – na próbê chóru do salki przyby³ ks. proboszcz z kolêd¹. Po próbie i kolêdzie odby³o siê spotkanie towarzyskie.
23.02 – po próbie chóru odby³o siê zebranie organizacyjne,
na którym dokonano zmianê prezesa chóru. Z funkcji prezesa ust¹pi³ p. H. Swoboda, a jego miejsce
zaj¹³ p. Izydor Nowak.
23.06 – chór wyst¹pi³ podczas mszy œw. w Bielsku-Aleksandrowicach (by³a parafia ks. J. Œleziony)
23.11 – po mszy œw. odprawionej w intencji chórzystów
z okazji œwiêta patronki chórów, œw. Cecylii, urz¹dzono w salce prób spotkanie towarzyskie.

Rok 1988
8 i 9.01 – po raz drugi chórzyœci wyje¿d¿aj¹ na rekolekcje do
Kokoszyc. Na zakoñczenie rekolekcji odby³ siê wieczorek op³atkowy.
31.08 – dyrygent p. Joanna Pudlik odby³a ostatni¹ próbê
z chórem; p. Joanna zrezygnowa³a z pracy z chórem
na w³asn¹ proœbê.
07.09 – pierwsza próba chóru z nowym dyrygentem p. Henrykiem Mandryszem.
28.09-11.11 – chórzyœci remontuj¹ pomieszczenie w starej
szkole, w której w przysz³oœci bêd¹ odbywaæ siê
próby chóru.

Rok 1989
06-08.01 – chórzyœci ponownie wyje¿d¿aj¹ na rekolekcje do
Kokoszyc.
15.01 – wieczysta wieczernica chórzystów z zaproszonymi
goœæmi w salce z okazji 5. rocznicy powstania chóru.
25.11 – „Chrzciny chóru”. Na mszy œw. celebrowanej przez
ks. Proboszcza dokonano ceremonii chrztu chóru.
Chór otrzyma³ nazwê „Jutrzenka”. Chrzestnymi
chóru byli: p. Urszula Smerczek, p. Agnieszka
Szczepañska, p. Andrzej Kops i p. Henryk Zdrza³ek. Uroczystoœæ chrztu chóru by³a po³¹czona ze
œwiêtem patronki chóru œw. Cecylii. Po mszy œw.
odby³o siê towarzyskie spotkanie przy kawie i herbacie w sali GDK.
Rok 1990
04-06.01 – kolejna odnowa duchowa chórzystów na rekolekcjach w Kokoszycach.
05.03 – œmieræ proboszcza ks. Jana Œleziony: ostatnie po¿egnanie ks. Jana, za³o¿yciela chóru, udzia³ w ceremoniach pogrzebowych.
03.05 – powitanie nowego administratora parafii, ks. Jerzego Kie³basy.
24.06 – chór „Jutrzenka” œpiewa podczas mszy œw. w koœciele Œw. Krzy¿a w Warszawie. W drodze powrotnej z Warszawy zwiedza Niepokalanów.
04.11 – uroczyste wprowadzenie ks. Jerzego Kie³basy, obejmuj¹cego funkcjê proboszcza, do koœcio³a w Ornontowicach.
Rok 1991
04 i 05.01 – tradycyjnie w pierwszych dniach stycznia chór
bierze udzia³ w rekolekcjach w Kokoszycach. Chórzyœci bardzo mile wspominaj¹ te rekolekcje, bowiem w drugim dniu rekolekcji spotkali siê z przyby³ym do oœrodka ks. abp. Damianem Zimoniem.
Goœciem w tym dniu by³ te¿ ks. Jerzy Kie³basa.
19-29.10 – nastêpuje d³ugo oczekiwana przez chórzystów pielgrzymka do W³och, docelowo do Watykanu. Zwiedzono kilka zabytkowych i historycznych miast:
Wenecjê, Florencjê, Asy¿, Monte Casino z cmentarzem poleg³ych tam polskich ¿o³nierzy, Sorrento,
wyspê Capri i Watykan. Dwudniowy pobyt w Watykanie pozwoli³ na zwiedzenie historycznych zabyt-

ków (Bazylika œw. Piotra, Kaplica Sykstyñska, groby
papie¿y) oraz uczestniczyæ w spotkaniu z Ojcem Œw.
Janem Paw³em II na audiencji generalnej.
23.11 – udzia³ we mszy œw. z okazji œwiêta patronalnego œw.
Cecylii oraz spotkanie towarzyskie w salce. W czasie spotkania podsumowano pielgrzymkê do W³och.
Rok 1992
03-05.01 – wyjazd i uczestnictwo chórzystów w rekolekcjach
w Kokoszycach.
26.02 – na walnym zebraniu cz³onkowskim (zebrania takie
odbywaj¹ siê corocznie, zgodnie ze statutem
PZChiO) dokonano m.in. reorganizacji zarz¹du chóru. Z funkcji prezesa zrezygnowa³ p. J. Nowak, a jego miejsce zaj¹³ p. Edward Adamczyk.
15-18.10 – urz¹dzono wycieczkê do Wiednia. Chór „Jutrzenka” œpiewa na mszy œw. na Kahlenbergu.
28-29.11 – chór „Jutrzenka” wspólnie z chórem „S³owik”
z Przyszowic jad¹ na wycieczkê do Zawoi. Wieczorem wspólna biesiada „andrzejkowa” przy ognisku.
27.12 – chór „Jutrzenka” organizuje koncert kolêd w koœciele w Ornontowicach.
27.12 – odby³o siê spotkanie zarz¹du chóru z wójtem Ornontowic i ks. proboszczem. Ustalono, ¿e chór od
nowego roku kalendarzowego przejdzie pod patronat samorz¹du gminy Ornontowice.
Rok 1993
01.01 – zgodnie z wczeœniejszym porozumieniem, patronat
nad chórem „Jutrzenka” przejmuje Gminny Dom
Kultury w Ornontowicach
08-10.01 – udzia³ chóru „Jutrzenka” w rekolekcjach w Kokoszycach.
13.01 – zebranie zarz¹du chóru, na którym ustalono prowizorium obchodów 10-lecia istnienia chóru oraz powo³ano komitet honorowy i organizacyjny jubileuszu. Przewodnicz¹cym komitetu organizacyjnego
zosta³ p. Izydor Nowak.
09-11.09 – chór organizuje wycieczkê w Góry Sto³owe (Sudety). Zwiedzamy K³odzko, Duszniki Zdrój, Wambierzyce (œpiew na schodach bazyliki).
10.10 – wycieczka jednodniowa do Koniakowa; œpiew przy
ognisku ko³o wyci¹gu.

Rok 1994

Rok 1996

02.01 – chór „Jutrzenka” zorganizowa³ koncert kolêd w koœciele w Ornontowicach.
07-09.01 – chórzyœci „Jutrzenki” bior¹ udzia³ w rekolekcjach
w Kokoszycach. W niedzielê chór œpiewa podczas
mszy œw. w Turzy.
16.01 – uroczysty koncert chóru „Jutrzenka” z okazji
10-lecia istnienia chóru w sali GDK w Ornontowicach.
23.01 – uroczyste poœwiêcenie sztandaru „Jutrzenki” w koœciele w Ornontowicach. Mszê œw. celebrowa³ ks.
Antoni Reginek – kapelan œl¹skich chórów w obecnoœci ks. proboszcza Jerzego Kie³basy. Podczas mszy
œw. œpiewa³ chór „Dzwon” z Orzesza.
29.01 – goœcimy w sali GDK dziennikarzy TV Katowice.
Reporterzy przeprowadzili kilka wywiadów z chórzystami, dyrygentem, nagrali kilka pieœni w wykonaniu chóru. Ca³oœæ spotkania zosta³a wyemitowana w TV Katowice 6 kwietnia 1994 r.
05.06 – chór „Jutrzenka” uczestniczy w zbiorowym koncercie chórów w „Trojoku Œl¹skim” w Ustroniu.
15-18.09 – chór wyje¿d¿a na wycieczkê do Bieszczad (Baligród).

08-10.01 – udzia³ chórzystów w rekolekcjach w Kokoszycach.
14.01 – koncert kolêd w koœciele w Ornontowicach; œpiewaj¹: chór „Jutrzenka” i chór z Paniówek.
20-23.06 – wycieczka chórzystów do Pragi; zwiedzano
Czesk¹ Starówkê, Hradczany oraz zabytkowe
dzielnice Pragi.
16.11 – udzia³ chórzystów we mszy œw. w koœciele parafialnym z okazji œwiêta patronalnego œw. Cecylii.
23.11 – spotkanie chórzystów wraz z cz³onkami rodzin
i chrzestnymi chóru w zajeŸdzie „U Janusza” w Ornontowicach.

Rok 1995
06-08.01 – wyjazd chóru na rekolekcje do Kokoszyc.
15.01 – chór „Jutrzenka” zorganizowa³ koncert kolêd dla
emerytów w sali GDK Ornontowice.
26.02 – na walnym zebraniu cz³onkowskim dokonano wyboru nowego zarz¹du chóru. Prezesem zosta³ wybrany ponownie p. Izydor Nowak.
17.09 – chór „Jutrzenka” bierze udzia³ w pielgrzymce chórów œl¹skich do bazyliki w Piekarach Œl¹skich.
20.11 – „Jutrzenka” œpiewa na nocnej adoracji w koœciele
œw. Stanis³awa w ¯orach zorganizowanej ku czci
M.B. Fatimskiej.
25.11 – chór „Jutrzenka” wspólnie z zespo³em „Marzanki”
bior¹ udzia³ we mszy œw. z okazji œwiêta patronalnego œw. Cecylii. Po mszy œw. wspólna wieczernica
w sali GDK w Ornontowicach.

Rok 1997
03-05.01 – udzia³ chórzystów w rekolekcjach w Kokoszycach.
18.01 – „Jutrzenka” wraz z chórami PZChiO Katowice bierze udzia³ w adoracji ¿³óbka w Panewnikach.
10.05 – na zaproszenie ks. Jerzego Kiecki (by³ego wikariusza w Ornontowicach) chór œpiewa podczas mszy
œw. w Ochojcu.
23-24.09 – chór „Jutrzenka” œpiewa na nabo¿eñstwach w Ornontowicach podczas peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu M. B. Czêstochowskiej.
22.11 – udzia³ chóru w koœciele na mszy œw. z okazji œwiêta
patronalnego œw. Cecylii oraz spotkanie towarzyskie „U Janusza”.
Rok 1998
03.01 – „Jutrzenka” bierze udzia³ w przegl¹dzie chórów (kolêd) w Tychach.
09-10.01 – udzia³ chórzystów w rekolekcjach w Kokoszycach.
23.02 – chór zosta³ zaproszony na nagranie kolêd. By³y one
œpiewane w koœciele w £aziskach podczas mszy œw.
odprawianej przez o. Eleazara (Adama Nowaka).
02-03.05 – Gminny Dom Kultury w Ornontowicach goœci
chór mieszany z Chorwacji. Zosta³ on zaproszony
na Œl¹sk przez PZChiO Katowice i skierowany do
Ornontowic na koncert.

11-23.05 – Lourdes, Fatima i La Salete to kolejne sanktuaria maryjne, które chórzyœci odwiedz¹ w tych
dniach. Najwiêcej wra¿eñ przywioz¹ z pobytu w Fatimie po spotkaniu z wielotysiêcznym t³umem pielgrzymów i udziale w uroczystej procesji z figurk¹
M.B.Fatimskiej.
27.06 – ks. Józef Bo³da, by³y proboszcz Ornontowic, obchodzi jubileusz 50-lecia kap³añstwa. Chór „Jutrzenka” bierze udzia³ w uroczystej mszy œw. odprawianej przez ks. Jubilata, œpiewaj¹c pieœni eucharystyczne oraz „Te Deum Laudamus”.
21.11 – z okazji œwiêta patronalnego œw. Cecylii chór uczestniczy we mszy œw., a nastêpnie w spotkaniu towarzyskim w salce prób.
Rok 1999
08-10.01 – chórzyœci „Jutrzenki” uczestnicz¹ w rekolekcjach
w Kokoszycach.
24.02 – na walnym zebraniu dochodzi znowu do zmiany na
stanowisku prezesa chóru. Z funkcji prezesa zarz¹du rezygnuje p. Izydor Nowak, a jego miejsce zajmuje p. Jan Go³¹b (dotychczasowy wiceprezes)
09.04 – proboszcz parafii Ornontowice ks. Jerzy Kie³basa
obchodzi 25-lecie kap³añstwa. W uroczystoœci
uczestniczy ks. kardyna³ Joachim Meisner z Niemiec. Chór „Jutrzenka” sk³ada gratulacje ks. Jubilatowi i œpiewa podczas mszy œw. odprawianej przez
ks. J. Kie³basê.
11.07 – chór „Jutrzenka” wyje¿d¿a na jednodniow¹ wycieczkê do Brennej.
12.11 – w koœciele parafialnym w Ornontowicach chór „Jutrzenka” organizuje koncert pieœni sakralnych.
17.11-03.12 – pielgrzymka do Ziemi Œwiêtej. W kolejn¹
bardzo d³ug¹ pielgrzymkê wybra³ siê chór „Jutrzenka” do Ziemi Œwiêtej. Przejazd do Jerozolimy odby³
siê samolotem i ju¿ nastêpnego dnia po przybyciu
do celu podró¿y nast¹pi³o zwiedzanie historycznych
zabytków zwi¹zanych z ¿yciem Pana Jezusa. Nastêpnie zwiedzano: Betlejem – Bazylikê Narodzenia Pana Jezusa, Górê Oliwn¹, ogród Getsemani,
Górê Przemienienia Pañskiego, Nazaret, Kanê
Galilejsk¹, Górê Karmel. Po kilkudniowym pobycie na Ziemi Œwiêtej pielgrzymi przeprawili siê promem „Posejdon” do Egiptu (zwiedzano Kair i pi-

ramidy). Nastêpnego dnia równie¿ promem przeprawili siê na wyspê Cypr, a po dwudniowym pobycie pop³ynêli do Grecji (zwiedzano Ateny i Akropol). Z Grecji nast¹pi³ powrót do domu autokarem.
Rok 2000
07-09.01 – chórzyœci bior¹ udzia³ w rekolekcjach w Kokoszycach.
16.01 – zorganizowany jest koncert kolêd w koœciele w Ornontowicach. Œpiewa „Jutrzenka”.
21.01 – „Jutrzenka” koncertuje z kolêdami w koœciele
w Pszczynie.
25.03 – diecezja katowicka obchodzi rocznicê 75-lecia istnienia. Po³¹czone chóry PZChiO – w tym i „Jutrzenka” – œpiewaj¹ podczas mszy œw. w Katedrze
Chrystusa Króla w Katowicach.
08-11.08 – chór „Jutrzenka” organizuje wycieczkê turystyczno-krajoznawcz¹ na Mazury.
17.09 – „Jutrzenka” koncertuje w zbiorowym koncercie
pieœni sakralnej w bazylice w Piekarach Œl¹skich
(organizator PZChiO Katowice).
10.11 – na zaproszenie dyrektora GDK Ornontowice goœcimy w tutejszym GDK chór Cadca ze S³owacji.
Koncert w wykonaniu chóru s³owackiego przyjêli
s³uchacze bardzo ¿yczliwie.
26.11 – chór „Jutrzenka” urz¹dza koncert pieœni sakralnej
w koœciele w Ornontowicach.
Rok 2001
05-07.01 – udzia³ chórzystów w rekolekcjach w Brennej. Na
spotkaniu op³atkowym, które odby³o siê w ostatnim dniu rekolekcji (jak co roku), 27 chórzystów
zosta³o udekorowanych honorowymi odznaczeniami zwi¹zkowymi (10 z³otych i 17 srebrnych).
21.01 – „Jutrzenka” œpiewa w zbiorowym koncercie kolêd
kilku chórów w koœciele w Chudowie.
19.05 – na zaproszenie ks. proboszcza z Woszczyc chór „Jutrzenka” œpiewa podczas mszy œw. prymicyjnej
w koœciele w Woszczycach.
27.05 – koncert pieœni maryjnych w Ornontowicach z udzia³em chórów: „Chopin” z Bujakowa, „Dzwon”
z Orzesza i „Jutrzenka” z Ornontowic.

01-03.06 – odbywa siê wycieczka turystyczno-krajoznawcza chóru do Kamiannej – kolebki pszczelarstwa
i okolic.
26.09 – „Jutrzenka” przeprowadza siê do nowej siedziby
przekazanej przez wójta Ornontowic Kazimierza
Adamczyka. Poœwiêcenia nowej salki prób dokona³ ks. Jerzy Kie³basa.
25.11 – udzia³ chórzystów we mszy œw. odprawianej z okazji œwiêta patronalnego œw. Cecylii; po mszy œw.
odby³o siê spotkanie towarzyskie w nowej siedzibie chóru.
Rok 2002
04-06.01 – udzia³ chórzystów w rekolekcjach w Brennej.
13.01 – „Jutrzenka” organizuje koncert kolêd w koœciele
w Ornontowicach.
26.05 – z okazji Dnia Matki chór „Jutrzenka” organizuje koncert pieœni maryjnych w koœciele w Ornontowicach.
07-09.08 – zorganizowano wycieczkê turystyczn¹ do Zakopanego i Popradu na S³owacji.
24.09 – pielgrzymka chóru do koœcio³a w Czernej oraz do
£agiewnik.
23.11 – udzia³ chóru we mszy œw. z okazji œwiêta patronalnego œw. Cecylii; po mszy œw. urz¹dzono w sali GDK
wieczór „z pieœni¹ i humorem”.
Rok 2003
03-05.01 – udzia³ chórzystów w rekolekcjach w Brennej.
22.01 – podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego chóru wybrano komitet honorowy i organizacyjny obchodów 20-lecia istnienia chóru. Przewodnicz¹cym komitetu organizacyjnego wybrano
p. Tadeusza Skrobacza.
06.04 – z okazji 60. rocznicy urodzin dyrygenta H. Mandrysza, chór „Jutrzenka” urz¹dzi³ w sali GDK „benefis”. Spotkanie poprzedzono msz¹ œw. w koœciele w Ornontowicach. Œpiewa³ chór „Jutrzenka”.
05-08.06 – chór wybra³ siê na wycieczkê w Sudety i do
Czech, gdzie zwiedzano tamtejsze „safari”.
22.11 – podobnie jak w roku ubieg³ym w sali GDK zorganizowano wieczór „z pieœni¹ i humorem” poprzedzony msz¹ œw. odprawion¹ ku czci œw. Cecylii, patronki chórów.

Rok 2004
02-04.01 – udzia³ chórzystów w rekolekcjach w Brennej.
24.01 – uroczystoœæ 20-lecia „Jutrzenki” rozpoczêto msz¹ œw.
celebrowan¹ przez ks. proboszcza Jerzego Kie³basê. Po
mszy œw. dalszy ci¹g uroczystoœci odby³ siê w sali GDK.
By³ koncert galowy „Jutrzenki”, by³y odznaczenia honorowe dla chórzystów, by³y dyplomy dla sympatyków
chóru, by³y ¿yczenia i kwiaty dla „Jutrzenki”, by³a tez
na koniec kawa, herbata i œl¹ski ko³ocz.
26.05 – z okazji Dnia Matki zorganizowano koncert w sali
GDK.
03-06.06 – zarz¹d chóru „Jutrzenka” za namow¹ by³ego prezesa p. J. Nowaka urz¹dza chórzystom wycieczkê
do Lwowa (po drodze odwiedza klasztor w Pac³awicach). Dla wielu z nich by³a to pierwsza podró¿
za wschodni¹ granicê Polski. Zwiedzano stare polskie zabytki Lwowa: muzeum, teatr, katedrê, cerkiew prawos³awn¹, Cmentarz £yczakowski i Cmentarz Orl¹t Polskich.
30.08-01.09 – zorganizowano pielgrzymkê do sanktuariów
maryjnych: Czêstochowa (Jasna Góra), Gidle, Œwiêta Anna, Leœniów.
25.11 – udzia³ we mszy œw. z okazji patronki chórów œw. Cecylii oraz wieczernicy towarzyskiej w sali GDK.
Rok 2005
06-09.01 – chórzyœci uczestnicz¹ w rekolekcjach w Brennej.
20-22.05 – z inicjatywy Zarz¹du G³ównego PZChiO Warszawa odby³ siê zlot chórów w Licheniu dla uczczenia 85. rocznicy urodzin Jana Paw³a II. „Jutrzenka” uczestniczy³a w tym zlocie, œpiewaj¹c w chórze z³o¿onym z ok. 5000 œpiewaków wspomaganych
przez ok. 1500 muzyków orkiestry dêtej.
05.06 – „Jutrzenka” bierze udzia³ w „Trojoku Œl¹skim”
w Katowicach. Po odœpiewaniu wspólnych pieœni
w sali Centrum Kultury w Katowicach chór „Jutrzenka” œpiewa na nabo¿eñstwie w koœciele p.w.
œw. Józefa na Józefowcu.
18.08 – zarz¹d chóru zorganizowa³ jednodniow¹ wycieczkê
dla chórzystów do Brennej.
19.11 – chór „Jutrzenka” bierze udzia³ w ods³oniêciu pomnika Jerzego Ziêtka w Katowicach. W imprezie
œpiewa kilkanaœcie po³¹czonych chórów oddzia³u
œl¹skiego.

26.11 – udzia³ chóru we mszy œw. odprawianej w intencji
chóru z okazji œwiêta patronalnego œw. Cecylii. Po
mszy œw. wspólny wieczorek towarzyski w sali GDK
Ornontowice.
Rok 2006
05-08.01 – tegoroczne rekolekcje „Jutrzenki” mia³y specjalny charakter. Po raz 20. chórzyœci udali siê do domu
rekolekcyjnego w Brennej, by tam w ciszy i skupieniu oddaæ siê modlitwie i rozmyœlaniu o swojej
przesz³oœci i przysz³oœci. Wieczornica op³atkowa,
która zwykle koñczy³a rekolekcje by³a wyj¹tkowa.
T¹ wyj¹tkow¹ uroczystoœæ sprawili przybyli na wieczornicê zaproszeni goœcie i dekoracja honorowymi odznaczeniami zwi¹zkowymi chórzystów (1 odznaka z³ota z laurem, 16 z³otych i 2 br¹zowe). Spotkanie op³atkowe up³ynê³o w bardzo mi³ej atmosferze.
21.01 – „Jutrzenka” wspólnie z chórami oddzia³u katowickiego uczestniczy w adoracji kolêdowej przy ¿³óbki
w Panewnikach.
22.01 – „Jutrzenka” organizuje koncert kolêd w koœciele
w Ornontowicach.
15.02 – w koœciele w Ornontowicach odby³o siê p³ytowe
nagranie kolêd w wykonaniu „Jutrzenki”.
01.06 – Urz¹d Gminy zatrudnia drugiego dyrygenta dla chóru „Jutrzenka” p. Joannê Kwol.
08-11.06 – chór „Jutrzenka” pielgrzymuje do sanktuariów
ziemi sandomiersko-kieleckiej (docelowo Œwiêty
Krzy¿). Jad¹c przez Sandomierz, Na³êczów, Kazimierz dotarliœmy w ostatnim dniu do klasztoru benedyktynów na Œwiêtym Krzy¿u. Trafiliœmy na
piêkn¹ uroczystoœæ, która odbywa³a siê tam w tym
dniu. By³a to jubileuszowa uroczystoœæ „Tysi¹c lat
¿ycia monastycznego na Œwiêtym Krzy¿u”. W kaplicy, gdzie znajduj¹ siê relikwie Drzewa Krzy¿a
Œwiêtego, zaœpiewaliœmy kilka pieœni zwi¹zanych
z krzy¿em.
18.11 – udzia³ chóru we mszy œw. odprawionej w intencji
chóru z okazji œwiêta patronalnego œw. Cecylii oraz
we wspólnej biesiadzie z zaproszonymi goœæmi
w sali GDK.

Rok 2007
04-07.01 – udzia³ chórzystów w rekolekcjach w Brennej.
Ka¿dy z uczestników rekolekcji otrzyma³ w prezencie od zarz¹du chóru p³ytê z kolêdami w³asnego
chóru oraz broszurkê „Wspomnienia rekolekcyjne
chóru „Jutrzenka”.
14.01 – „Jutrzenka” wspólnie z chórem „Chopin” z Bujakowa urz¹dza koncert kolêd w koœciele w Ornontowicach.
04.02 – chór „Jutrzenka” œpiewa na uroczystej mszy œw.
w koœciele w Ornontowicach z okazji 60. rocznicy
urodzin ks. Jerzego Kie³basy, celebrowanej przez
Jubilata.
10-12.05 – w tych dniach odbywa siê w Licheniu drugi ogólnopolski zlot chórów dla uczczenia pamiêci papie¿a
Jana Paw³a II. Podobnie jak przed dwoma laty, chór
„Jutrzenka” œpiewa w wielotysiêcznym chórze z towarzystwem bardzo du¿ej orkiestry dêtej na czeœæ
zmar³ego Papie¿a-Polaka.
16.06 – „Jutrzenka” uczestniczy w pielgrzymce chórów okrêgu miko³owskiego do sanktuarium w Bujakowie.
10-12.10 – zarz¹d chóru zorganizowa³ chórzystom wycieczkê do Warszawy. W tych trzech dniach zwiedziliœmy bardzo du¿o pami¹tek historycznych stolicy:
Wilanów, £azienki, Belweder, Pow¹zki, Stare Miasto, Zamek Królewski, katedrê œw. Jana oraz grobowce w podziemiach i Teatr Wielki. Prawdziw¹
uczt¹ dla chórzystów by³ pobyt na operze „Halka”
w Teatrze Wielkim.
24.11 – udzia³ chóru we mszy œw. z okazji œwiêta œw. Cecylii oraz w wieczernicy towarzyskiej w salce chóru.
30.12 – chór „Jutrzenka” zorganizowa³ koncert kolêdowy
wspólnie z jase³kami przygotowanymi przez m³odzie¿ tutejszego gimnazjum w koœciele w Ornontowicach.
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Cz³onkowie chóru „Jutrzenka”
SOPRAN

Adamczyk Gabriela
Adamczyk Krystyna
Adamczyk Monika
Adamczyk Urszula
Biegun Katarzyna
Boczek Brygida*
Bondza Karolina
Buszta £ucja
Domin Daniela
Donat Katarzyna
Dra¿yk Krystyna*
Dyga Izabela
Dyga Ma³gorzata
Gogolok El¿bieta
Go³¹b Hildegarda*
Grabarczyk Urszula
Kontusz Aleksandra*
Kontusz Halina*
Kops Mariola
Korus Agnieszka
Kot Barbara
Kotyczka El¿bieta
Krautwurst Krystyna
Ksi¹¿ek ¯aneta
Kubicka Janina*
Kurasz Ró¿a
Kuœka Ma³gorzata*
Lejkowska Danuta
Malczyk Ma³gorzata

* obecni cz³onkowie chóru
+ zmarli cz³onkowie chóru

ALT
Nieradzik Ma³gorzata
Niestrój Celina
Niestrój Maria*
Niestrój Miros³awa
Nowak Katarzyna
Nowak Monika
Organiœciok Janina*
Ostafin Janina*
Pander Wioletta
Pi¹tek Alina
Pierzga Ewa
Pierzga Gra¿yna*
Pierzga Janina
Przew³oka Iwona
Rocznik Renata*
Siedlaczek Anna*
Smolorz Agnieszka
Spyra Cecylia*
Spyra Zofia*
SwadŸba Ma³gorzata*
Œwierczek Stefania*
Tomecka Anna
Twardêga Katarzyna
Wilczek Ruta*
Wojtas Katarzyna
Zaj¹c Urszula*
Zdrza³ek Lidia

Adamczyk Maria*
Bijak Maria
Boñczyk Maria
Burek Teresa
Cubert Betina*
Czy¿ Jolanta
G³osz Hildegarda*
Gnat Antonina*
Hy³a Danuta*
Kiwior El¿bieta*
Kleczka Irena
Langer Maria*
Lasiñska Celina
Magdziarz Renata
Muras Anna
Muras Marta*
Niedobecka Krystyna*
Pamu³a Maria
Pander Helena*
Pietrusiewicz Ma³gorzata*
Pomian Magdalena
Rak Gabriela
Rak Halina
Rudnicka Jolanta
S³owiñska Krystyna
Spyra Joanna
Spyra Wanda
Szencel Zofia
Szola Irena
Twardêga Sabina
Ulbrych Anna*

TENOR
Adamczyk Edward +
Adamczyk Henryk*
Domaga³a Leszek
Dra¿yk Stefan*
G³osz Bronis³aw
Grzegorski Stanis³aw +
Kleczka Krzysztof +
Kleczka Ryszard
Krautwurst Herbert +
Los Kazimierz*
Nowak Izydor
Nowak Seweryn
Pankiewicz Adam +
Rak Rudolf
Spyra Piotr
Szala Arkadiusz*
Tkaczyk Józef *
Widera Stefan

BAS
Cubert Ireneusz*
Go³¹b Jan*
Kozielski Stanis³aw*
Kurasz Benedykt*
Kuœka Stefan +
Machulik Marcel
Nieradzik Erwin*
Niestrój Alojzy*
Nowak Jerzy +
Pander Mariusz
Pindur Ludwik +
Siedlaczek Jan*
Skrobacz Tadeusz*
Spyra Henryk*
Swoboda Henryk
Szolc Lucjan*
Szyma Krzysztof
Ulbrych Rafa³ +
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Prezesi chóru „Jutrzenka”

Henryk Swoboda

Izydor Nowak

Edward Adamczyk

Jan Go³¹b

11.01.1984 – 23.02.1985

23.02.1985 – 26.02.1992
26.02.1995 – 24.02.1999

26.02.1992 – 26.02.1995

24.02.1999 - nadal

Obecny Zarz¹d chóru
Jan Go³¹b
Cecylia Spyra
Danuta Hy³a
Antonina Gnat
Lucjan Szolc
Betina Cubert
Maria Langer
Tadeusz Skrobacz

– prezes
– wiceprezes
– sekretarz
– skarbnik
– cz³onek
– cz³onek
– cz³onek
– cz³onek
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Dyrygent chóru

Henryk Mandrysz
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