
 

 

 

 

 

im. ks. Franciszka 

Jordana 

 

 

           Przy Parafii  

św. Rafała Kalinowskiego 

                                         w Wilkasach.           

 

 

 

 

 

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, 

wznośmy okrzyki na cześć Opoki naszego 

zbawienia, przystąpmy z dziękczynieniem 

przed Jego oblicze, radośnie śpiewajmy Mu 

pieśni! 

                                                     Psalm 95 

(1,2) 



 

 

początkiem 2011 roku wśród naszych duszpasterzy zrodziła się idea 

utworzenia chóru parafialnego, aby śpiewem wzbogacał liturgię  

 i jednocześnie motywował uczestników nabożeństw do wspólnego 

śpiewania pieśni. Ksiądz proboszcz wezwał parafian do zgłaszania swoich 

kandydatur. Początki okazały się jednak bardzo trudne i nic nie wskazywało,  

że ta akcja rekrutacyjna zakończy się sukcesem. Jak zwykle w takich sytuacjach 

przeważały obawy i brak pozytywnego myślenia. Dominowały: niewiara we 

własne umiejętności wokalne i możliwości wygospodarowania czasu, a przede 

wszystkim brak tzw. cywilnej odwagi. To spowodowało, że na pierwsze 

spotkanie organizacyjne w dniu 15 lutego przybyło tylko kilka osób i decyzję  

o powołaniu chóru trzeba było odłożyć. 

W tej sytuacji ks. Jerzy ogłosił „pospolite ruszenie” pod hasłem – nie ważne czy 

umiesz śpiewać, ważne czy chcesz. Okazało się, że było to bardzo trafne 

posunięcie i już niebawem na liście chętnych znalazło się kilkanaście osób, 

które wkrótce metodą łagodnej perswazji zmobilizowały kolejnych kandydatów. 

I tak oto, zebrało się grono parafian, którzy zdecydowali się stworzyć chór przy 

Parafii św. Rafała Kalinowskiego. 

W dniu 22.02.2011 roku odbyło się drugie spotkanie, na które przybyło 

już kilkanaście osób i w związku z tym podjęto ostateczną decyzję o powołaniu 

chóru.  

Zatem,  dzień 22 lutego 2011 roku stał się faktycznie dniem „narodzin” Chóru 

Parafialnego przy kościele pod wezwaniem św. Rafała Kalinowskiego w 

Wilkasach. 

Podczas tego spotkania dokonano zasadniczych uzgodnień organizacyjnych, 

i tak: 

 Funkcję dyrygenta i nauczyciela objął organista parafialny Pan Marek 

Wojciechowski; 

Z 



    

 Kierownikiem administracyjnym została Pani Halina Lis; 

 Skarbnikiem wybrano Panią Teresę Santo; 

 Prowadzenie kroniki chóru powierzono Pani Bożennie Górniak. 

 Uzgodniono terminy prób – wtorki, po mszy wieczornej. 

 

 

Członkowie chóru postanowili przyjąć nazwę 

„Chóru Parafialnego im. ks. Franciszka 

Jordana”, założyciela zgromadzeń zakonnych 

Salwatorianów i Salwatorianek.  

 

 

 

 

 

 

Podczas tego spotkania odbyły się też pierwsze zajęcia, które pokazały,  

że jest wiele osób potrafiących śpiewać i dysponujących odpowiednimi 

warunkami głosowymi, ale uczestników chóru czekają godziny wytężonej pracy 

indywidualnej i zespołowej, aby w przyszłości można było zaprezentować swoje 

umiejętności szerokiej publiczności. 

Pan Marek – dyrygent chóru - uznał jednak, że ta grupa jest zdolna osiągnąć 

bardzo wiele o ile wystarczy systematyczności, zapału i determinacji w dążeniu 

do osiągnięcia celów przez niego nakreślonych. Zasadniczym zaś celem  

w pierwszym okresie to: pozbyć się zahamowań, uwolnić swój głos – po prostu 

rozśpiewać się.     

          

Franciszek  Maria od  Krzyża Jordan 



 

 

 

o połowy marca 2011 roku stabilizował się skład chóru. Część 

parafian, którzy w początkowym okresie nie zdecydowali się, aby 

wziąć udział w próbach, po wysłuchaniu relacji i opinii członków 

chóru na temat wymogów, sposobu pracy i atmosfery jak tam panuje, zgłosiło 

chęć uczestnictwa w zajęciach.  

W rezultacie do składu chóru parafialnego weszło: 17 kobiet oraz 8 mężczyzn 

(w tym dyrygent). 

SKŁAD OSOBOWY CHÓRU 
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Marek WOJCIECHOWSKI (Dyrygent) 

Halina LIS  

(Kierownik Administracyjny) 

Teresa SANTO  

   (Skarbnik) 

Bożenna GÓRNIAK 

        (Kronikarz) 



  

                                                      

                                                     

                                                        

                                                      

             

                                                       

                                                       

     
 

     
 

Małgorzata BOĆ Halina FORYSIAK 

Bożena GRABIEC Alicja HEKSEL 

Lucyna KONCEWICZ Wiesława KORYCKA 

Mirosława MASŁOWSKA Kazimiera OSTROWSKA 

Teresa ROGOWSKA Małgorzata TOMCZYK 

Anna WASILEWSKA Stanisława WASILEWSKA 

Krystyna ĆWIKOWSKA Alicja WILCZYŃSKA 



 

 

                                                     

                                                     

                                                     

 

 

  

 Przyjęto zasadę, że chór jest przez cały czas otwarty na przyjęcie 

wszystkich chętnych, którzy zapragną przyłączyć się do grona parafian 

pragnących swym śpiewem wzbogacać przebieg nabożeństw i wszelkich 

uroczystości kościelnych. 

  

     
  

     
 

Jan  CIEPŁY 

Jerzy  GULANOWSKI 

Paweł  WŁOSOWSKI Władysław  WASILEWSKI 

Ryszard   MASŁOWSKI 
Krzysztof  KORYCKI 

Krzysztof  DOMIANIUK 



 

 

 

 pierwszym półroczu 2011 roku chór ograniczał swoje 

wystąpienia do udziału w mszach świętych w macierzystej parafii, 

przez cały czas doskonaląc swoje umiejętności. Zostało to 

zauważone przez miejscową społeczność (o czym świadczą bardzo przychylne 

opinie, jakie wypowiadano po każdym występie), ale przede wszystkim 

wiadomości o postępach chóru przekroczyły granice Wilkas, docierając do 

Giżycka oraz Diecezji Ełckiej.  

W rezultacie, chór otrzymał propozycję udziału  

w  rocznicowych obchodach święta św. Brunona  

z Kwerfurtu – patrona giżyckiej parafii. Przyjęcie tego 

zaproszenia oznaczało, że chór wystąpi po raz pierwszy 

poza murami swojego kościoła. 

 

W dniu 3 lipca 2011 roku,  

na wzgórzu św. Brunona,  

 

 

 

podczas nabożeństwa koncelebrowanego przez  

J.E. ks. Jerzego Mazura Biskupa 

Ordynariusza Diecezji Ełckiej,  

chór zaprezentował się wiernym naszego 

dekanatu oraz zaproszonym gościom z kraju  

i zagranicy. 

 



 

 

 

Wykonane zostały psalmy 

i pieśni. 

 

 

 

 

Po zakończeniu mszy  

J.E. ks. Biskup Jerzy Mazur 

pogratulował dyrygentowi  

i członkom chóru,  

życzył sukcesów w dalszej pracy 

i udzielił błogosławieństwa. 

  

          



 

 

 

  okresie wakacyjnym chór zawiesił swoją działalność ze względu 

na małą frekwencję spowodowaną urlopami i wyjazdami, jednak 

w pierwszych dniach września wznowił próby. Trzeba było 

powrócić do „starych” tekstów i na nowo przetrenować poszczególne partie 

wokalne tak, aby osiągnąć poziom przedwakacyjny. 

 Szczególnie trudne zadanie stanęło przed panem Markiem i Jego 

zespołem na początku października w związku z zaplanowanym w Wilkasach 

występem chórów w ramach „XI Międzynarodowego Koncertu Muzyki 

Cerkiewnej”. Nie wypadało, bowiem, aby „gospodarze” nie wystawili swojej 

reprezentacji. Czasu było bardzo mało, a przecież chodziło o to, by pokazać się  

z jak najlepszej strony.  

 Koncert odbył się w dniu 2 października i wystąpiły w nim: 

 Chór Parafialny im. ks. Franciszka Jordana z Wilkas 

 

W 



 

 Chór „Camerton”  Oddziału Mazurskiego Związku Ukraińców w Polsce 

 

 

 Chór Kameralny „Credo” z Kaliningradu 

 

     
 

     
 



 

 Chór Księży Ukraińskiej Cerkwii Prawosławnej Kijowskiego Patriarchatu 

z Dubnej 

 

 

Nasz chór wykonał  pieśni: „Christus 

Vincit” i „Panis Angelikus”. 

Parafianie  (w tym członkowie chóru) 

mieli okazję do wysłuchania  zawodowych 

chórzystów, mających za sobą wieloletnie 

treningi i występy. To była dla wszystkich 

wspaniała lekcja, która pokazała jak piękny potrafi być śpiew chóralny  

w profesjonalnym wykonaniu, ale jednocześnie - jak wiele trzeba włożyć 

wysiłku, aby uzyskać tak wspaniałe brzmienie. 

  

     
 

     
 



 

 

 

oniec listopada był okresem wytężonej pracy w związku  

z przygotowywaniem repertuaru na okres świąt Bożego Narodzenia.  

Ponadto, w dniu 27 listopada do parafii przybył z wizytą kanoniczną 

J.E. ks. dr Jerzy Mazur Biskup Ordynariusz 

Diecezji Ełckiej, który miał możliwość 

wysłuchania chóru podczas wieczornego 

nabożeństwa. 

Przy okazji tej wizyty ks. biskup spotkał się   

z chórem parafialnym wyrażając swoje 

uznanie dla czynionych postępów, dziękując 

za zaangażowanie jego członków oraz życząc 

sukcesów w dalszej pracy.    

 

To spotkanie miało duże znaczenie dla całego zespołu, który poczuł się 

dowartościowany i po raz kolejny uwierzył w swoje możliwości. Ze zdwojoną 

energią przystąpiono do kolejnych prób.  

Boże Narodzenie było tuż, tuż….   
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więta Bożego Narodzenia stały się dla chóru kolejną okazją do 

zaprezentowania parafianom swoich umiejętności. W Wigilię świąt, 

podczas Pasterki, wykonano tradycyjne, dobrze znane kolędy: „Bóg się 

rodzi”, „Gdy się Chrystus rodzi”, a także pieśni: „Tak chciałbym, kiedy są 

święta”; „Dlaczego dzisiaj…”; „Święty, święty; 

Teraz śpij dziecino mała” *.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


