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 „100 lat Ewangelickiego Chóru GLORIA 
ze Skoczowa” – to nie tylko dostojnie brzmi, 
ale przede wszystkim napawa niesamowitą 
wdzięcznością. Na pewno dla tych, którzy ten 
Chór założyli, ale także dyrygentów oraz zarzą-
dów i ich prezesów, którzy przez te wszystkie 
lata go prowadzili i czuwali nad jego stałym roz-
wojem. Oczywiście także dla śpiewaków, którzy 

Słowo proboszcza skoczowskiej Parafii i opiekuna Chóru

Dziękujmy Bogu wraz i sercem, i ustami,
Bo wielkość Jego spraw, objawia się nad nami.
O nas od pierwszych lat, w opiece Swojej miał
I niezliczonych łask, dowodów wiele dał.

SE, pieśń nr 593 (stara wersja)

Agnieszka i ks. Alfred Borski
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go tworzyli i poprzez wiele prób i występów sprawiali, że chór nie tylko żył 
i funkcjonował, ale do dzisiaj ma się dobrze. Cóż jednak znaczyłyby podzię-
kowania dla ludzi, gdybyśmy zapomnieli o wdzięczności dla naszego Stwórcy, 
który „sprawia w nas chcenie i wykonanie” (Flp 2,13). To Jemu należą się naj-
większe podziękowania, do których na pewno dołączą się ci wszyscy, którzy 
zostali przed chwilą już wymienieni. Słowa pieśni zacytowanej na początku 
czynią to kompleksowo również w przypadku Chóru i tego znaczącego jubi-
leuszu. Dyrygenci z pewnością podziękują Mu za talent, którym zostali obda-
rzeni oraz za możliwość jego używania i rozwijania w tak wielkiej grupie, jak 
również możliwość samorealizacji. Zarządy oraz prezesi stojący na ich czele 
podziękują za talent organizatorski oraz za zaufanie chórzystów, którym zostali 
obdarzeni. Ale również za wyzwania – łącznie z licznymi wyjazdami zagra-
nicznymi – którym trzeba było sprostać i które w wielu przypadkach, dzięki 
Jego pomocy udało się zrealizować. Chórzyści z kolei będą dziękowali za ta-
lenty: słuch i głos, za wiele wspaniałych chwil, których mogli doświadczyć 
w czasie licznych występów – tak przed własnym zborem, jak również w czasie 
licznych koncertów w kraju i za jego granicami.
 Podziękowania – w przypadku tak znaczącego jubileuszu – na pewno zato-
czą zdecydowanie większy krąg. Chór GLORIA odegrał bowiem niebagatelną 
rolę w kształtowaniu i krzewieniu chrześcijańskiej kultury na wielu płaszczy-
znach, co będzie jeszcze podkreślane w trakcie jubileuszowych uroczystości. 
Tutaj warto jednak przypomnieć rolę, jaką odegrał poprzez te wszystkie lata 
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w naszej skoczowskiej parafii: poprzez śpiewane pieśni, jak również kształto-
wanie formacji duchowej wielu pokoleń śpiewaków. 
 Na samym końcu chcemy podziękować my – najmłodsi członkowie GLO-
RII i zarazem Wasza nowa rodzina pastorska. Chórzystom – za życzliwe przy-
jęcie do „chórowej rodziny”, a Panu Bogu za to, że postawił na naszej drodze 
wspaniałych, utalentowanych i życzliwych ludzi, z którymi wspólnie możemy 
śpiewać również drugą zwrotkę przytoczonej pieśni: 
   Niezmiernie dobry Bóg niech wciąż nas błogosławi,
   Niech radość w serca tchnie i błogi pokój sprawi.
   Niech świętej łaski Swej nie skąpi nigdy nam
   I od przygody złej wybawi tu i tam.

 Niech łaskawy Stwórca pozwoli, by pieśni naszego Chóru Jubilata roz-
brzmiewały na Bożą chwałę, a ludziom ku pożytkowi i radości, przez następne 
100 lat!

ks. Alfred Borski z żoną Agnieszką

Dzieje Chóru Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Skoczowie 

 „Muzyka jest, po pierwsze: Bożym darem i nie od człowieka pochodzi; po 
drugie: rozwesela serca; po trzecie: przepędza diabła; po czwarte: dostarcza 
niewinnej radości. Dzięki niej mija gniew, znikają pokusy i pycha”.

ks. dr Marcin Luter
Tymi słowami Reformatora pragniemy rozpocząć niezwykłą wędrówkę przez 
100 lat służby Ewangelickiego Chóru Kościelnego „GLORIA” w Skoczowie.

 Historia oraz okoliczności powstania Ewangelickiego Chóru w Skoczo-
wie do dzisiaj okryte są mgłą tajemnicy. Na pierwszej stronie Kroniki chóru 
możemy bowiem przeczytać: Z relacji najstarszych członków naszego zboru 
wynika, że Chór Ewangelicki w Skoczowie został założony w roku 1919, bądź 
kilka miesięcy wcześniej. (…) Dokładna data powstania leży jeszcze niestety 
w mrokach tajemnicy, gdyż nie zachowały się z tego okresu żadne materiały 
pisemne. (…) Z relacji pana Jana Wojnara – naszego wieloletniego kuratora, 
który rozpoczął uczęszczać na próby Chóru w 1920 roku, wiemy że Chór liczył 
wówczas około 20 członków. Próby odbywały się nieregularnie w niedzielę 
po nabożeństwie. W owym czasie proboszczem parafii był wielki miłośnik 
śpiewu oraz muzyki, ks. Józef Gabryś. Udało mu się do kierowania chórem 
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przekonać miejscowego nauczyciela Jana Cieślara, 
który został pierwszym dyrygentem. Dalej kronikarz 
pisał: Śpiew Chóru rozbrzmiewał nie tylko przy oka-
zji wielkich świąt. Co niedzielę grupka chórzystów 
zajmowała miejsca przy organach, śpiewając przy 
liturgii sekwencje przeznaczone dla zboru, bowiem 
tradycją było, że zbór nie uczestniczył czynnie w li-
turgii. Pierwsze lata pracy chóru odbywały się bez 
jakichkolwiek ram organizacyjnych.

Jan Cieślar

Adam Podżorny

dzyświeciu inż. Jan Buzek. Był on pierwszym prezesem zespołu w jego 100- 
letniej historii. Próby odbywały się wówczas już systematycznie - w szkole 
„na Kępie” lub w sali parafialnej na plebanii. Członkowie chóru śpiewali 
nie tylko na nabożeństwach w Skoczowie, ale także w okolicznych kapli-
cach. Dzięki wysokiemu poziomowi muzycznemu skoczowskich śpiewaków, 
przychodziły coraz częściej zaproszenia z sąsiednich parafii. W roku 1930 
odbył się w Jaworzu pierwszy zjazd ewangelickich chórów, w którym rów-
nież skoczowscy chórzyści wzięli udział i odtąd zawsze uczestniczyli w tych 
przeglądach. W roku 1937 podczas zjazdu chórów w Katowicach, chórzyści 
ze Skoczowa wraz z chórami z Goleszowa i Ustronia dostąpili zaszczytu na-
grania kilku pieśni dla Polskiego Radia. 
 Skoczowscy artyści nie tylko śpiewali „Panu Bogu na chwałę”, ale także 
poświęcali swe siły, zdolności oraz czas dla dobra swojej parafii oraz kościoła. 
W tym czasie przeprowadzili domową zbiórkę pieniężną na rzecz elektryfikacji 
kościoła oraz plebanii, a instalację wykonał elektryk Kurcius. Organizowali 
także wspólne wycieczki, spotkania towarzyskie, dożynki z kolorowym po-
chodem, prowadzono kursy szycia i gotowania oraz przygotowywano paczki 
gwiazdkowe dla biednych dzieci. Do tradycji w owym czasie należało także 

 Kolejnym dyrygentem 
został urodzony 1 grudnia 
1893r. nauczyciel muzyki 
i założyciel wielu zespołów wokalno-muzycznych 
Adam Podżorny, który zmarł 9 lipca 1940 roku. 
Pod jego kierownictwem chór bardzo się rozrósł i li-
czył 60 stałych śpiewaków oraz znacząco podniósł 
swój warsztat wokalno-muzyczny. Działał w ramach 
Związku Polskiej Młodzieży Ewangelickiej. 
 W okresie międzywojennym chórem dyrygował 
także skoczowski nauczyciel Gustaw Wojnar, a pre-
zesem został nauczyciel Szkoły Rolniczej w Mię-
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organizowanie corocznego balu w hotelu „Pod Białym Koniem”. Wstępem do 
wspólnej zabawy było zawsze przedstawienie teatralne w wykonaniu miejsco-
wej młodzieży. Młodzież integrowała się także podczas wspólnych „majówek” 
na pobliskiej Kaplicówce, jak też w trakcie różnych rozgrywek sportowych. 
Taki okres wspaniałego rozwoju i dynamicznej pracy trwał nieprzerwanie do 
czasu wybuchu kolejnej wojny światowej w 1939 roku. Ostatnim dyrygentem 
chóru w okresie międzywojnia był od roku 1934 Józef Raszka. Na początku 
II wojny światowej został aresztowany i wywieziony do obozu zagłady w Bu-
chenwaldzie, a następnie Mauthausen, skąd już nie wrócił. Śpiew chóru zamilkł 
w Skoczowie na cały okres hitlerowskiej okupacji. 

 Po zakończeniu działań wojennych w ramach re-
aktywowanego Związku Polskiej Młodzieży Ewange-
lickiej rozpoczął swoją służbę także chór kościelny. 
Po rozwiązaniu przez służby komunistyczne Związ-
ku, chór kontynuował swoją działalność jako jeden 
z pionów pracy parafialnej. Pierwszym powojennym 
dyrygentem został Paweł Sztwiertnia, który z wiel-
kim zapałem zabrał się do odbudowy przedwojennego 
artystycznego poziomu chóru. Wszystkie sekcje ów-
czesnej pracy parafialnej odczuwały brak odpowied-
niego pomieszczenia na swoje spotkania. Problem ten 
zniknął kiedy to w 1948 r. wspólnymi siłami urządzo-

Paweł Sztwiertnia

Paweł Kisza Adolf Wentruba Edward Plinta

no świetlicę na plebanii. Tam też odbywały się cotygodniowe próby chóru przy 
akompaniamencie fortepianu – byłej własności ks. Józefa Gabrysia. Członko-
wie chóru oprócz służby śpiewem angażowali się także w aktualnych wówczas 
akcjach zbiórki pieniędzy na odbudowę stolicy, spalonego kościoła w Drogo-
myślu czy też zakupu paczek świątecznych dla mazurskich dzieci. Dyrygent 
Sztwiertnia powołał do życia także oktet męski, który istniał w latach 1951 do 
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1954. Następnym dyrygentem został w latach 1966-1967 Paweł Kisza, a po 
nim pałeczkę przejął utalentowany muzyk, absolwent Szkoły Muzycznej Adolf 
Wentruba. Kolejnym został po przeprowadzeniu się do Skoczowa Edward 
Plinta, który wcześniej prowadził chór w Jaworzu. Pracował on z chórzystami 
tylko 3 lata. 

Jerzy Retka

 Nauczyciel przedmiotów ścisłych mgr Jerzy Retka 
objął kierowanie chórem w roku 1973. Wtedy to ko-
lejny raz znacznie podniósł się poziom artystyczny ze-
społu. On również doprowadził do powstania w ramach 
zespołu mieszanego chóru męskiego. W chwili obecnej 
tak wspomina swój okres pracy z chórem: 
Moje wspomnienia z działalności w chórach kościel-
nych. Przez krótki czas jako uczestnik śpiewałem w chó-
rze kościelnym w Istebnej, jako pierwszej placówce pracy 
pedagogicznej. Pierwszy raz podjąłem się prowadzenia 
chóru w Drogomyślu, jako zwykły nauczyciel siedmiu 
przedmiotów, między innymi śpiewu w Szkole Podstawo-
wej w Ochabach. Było to w latach 50-tych ub. stulecia. Jednak po niecałych 3 la-
tach musiałem zrezygnować ze względu na studia zaoczne w Katowicach. Zdążyłem 
jednak odbyć kurs dla dyrygentów prowadzony przez prof. Hławiczkę oraz p. Gu-
ziura. Przedtem jako absolwent Państwowego Liceum Pedagogicznego z roku 1952 
musiałem najpierw odpracować nakaz pracy oraz odbyć czynną służbę wojsko-
wą. Dopiero po skończeniu Studium Nauczycielskiego /matematyka/ oraz Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej /fizyka/ oraz przeniesieniu do szkoły zawodowej w Skoczo-
wie poczułem się wolniejszy. Do chóru na Kępie zaprosił mnie ówczesny dyrygent 
E. Plinta. W roku 1973 proboszcz ks. Jan Noga oraz kurator zboru – J. Jany zapro-
ponowali mi funkcję dyrygenta, którą pełniłem przez niecałe 9 lat. Pamięć broni 
się przed nadmiarem danych, zostawiając wiele doznań jakby za mgłą, ale notatki 
z tamtego okresu jeszcze nie wyblakły. Ze względu na ograniczone ramy niniejszej 
notatki wybiórczo chcę przedstawić kilka wspomnień. Danych z okolicznościowego 
kalendarza chórowego nie będę powtarzał. Pracę z chórem skoczowskim wspomi-
nam bardzo miło, nawet z pewną melancholią. Stanowiła ona odskocznię a nawet 
wypoczynek od wyczerpującej pracy w szkole. Chór liczył 40 – 50 uczestników, 
przy czym średnia wieku była dość wysoka; za to brzmienie głosów – bogate. Bo 
jak mówią fachowcy, barwa głosu dojrzewa wraz z wiekiem, szczególnie u sopra-
nów i basów. Wiele było pań, które mogły wykonywać partie solowe. W zespole 
panowała miła, przyjacielska atmosfera. Próby rozpoczynaliśmy Modlitwa Pań-
ską, a kończyli na stojąco 4-głosową pieśnią. Wiosną była to pieśń „Czy słyszysz, 
jak rozbrzmiewa”. Urodziny były akcentowane pieśnią wybraną przez solenizanta. 
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Po życzeniach w przerwie solenizant dziękował kawą i ciastkiem. Repertuar pieśni 
przygotowywałem w domu przegrywając melodię z różnych śpiewników, a także 
z kopii – tzw. „blatów”. Jeśli melodia mi się spodobała, analizowałem treść słów 
i zapisywałem w swoim notatniku w dziale jednej z 16 okoliczności w roku, jak 
święta ogólnokościelne czy inne uroczystości, jak konfirmacja, pamiątka założenia 
i inne. Takich pieśni uzbierało się 344, w tym na Boże Narodzenie 37 a pochwal-
nych i dziękczynnych 71. Niektóre tytuły występowały w kilku działach. Zwracali-
śmy wiele uwagi na dykcję, gdyż słowa pieśni w kościele powinny być przez wszyst-
kich zrozumiałe. Dbaliśmy też o to, by pieśń miała „duszę”, bo przecież chodzi o to, 
by słuchacze doznali głębszych przeżyć. W tym celu, w miarę moich umiejętności 
i intuicji starałem się szeroko stosować dynamikę, tempo i głośność. Z notatek wy-
nika, że w ciągu tych niespełna 9 lat występowaliśmy 141 razy. Oczywiście, jak 
w każdej pracy, nie wszystkie były jednakowo udane, zdarzały się potknięcia. Spo-
śród przytoczonej liczby 344 nie wszystkie pieśni zostały wyćwiczone, czy przećwi-
czone, ale większość tak. Na zebraniach rocznych omawiany był plan śpiewaczy na 
nadchodzący okres. Po kilku udanych próbach w roku 1980 wyodrębniliśmy chór 
męski, który zaczął występować także oddzielnie. Jego działalność była już opisy-
wana, a okrągłe rocznice obchodzone. Próby chóru męskiego odbywały się godzi-
nę przed próbą chóru mieszanego. Na zakończenie wspomnę jeszcze o wyjazdach. 
Chór był wielokrotnie zapraszany do innych parafii, brał udział w corocznych 
zjazdach diecezjalnych oraz organizował też wycieczki krajoznawcze. Osobiście 
niezbyt lubiłem wyjazdowe występy. Było jeszcze mało samochodów, więc wielu 
miało trudności z dojazdem do celu. Poza tym w innym miejscu łatwiej natrafić na 
jakąś niespodziankę. Ponieważ w 1982 roku przybyło mi obowiązków w Zespole 
Szkół Zawodowych, przekazałem funkcję dyrygenta mgr Bolesławowi Nodze, który 
właśnie ukończył studia muzyczne. Z okazji Jubileuszu 100-lecia działalności życzę 
Chórowi „Gloria” wiele błogosławieństwa na dalsze lata pracy.

Rok 1973: przed Bramą Brandenburską w Berlinie

 Dyrygent Retka oprócz talen-
tu muzycznego posiadał talent 
organizacyjny. Za jego kadencji, 
dzięki staraniom opiekuna Chó-
ru ks. Andrzeja Czyża nawiąza-
no liczne kontakty z parafiami 
w diasporze oraz współwyznaw-
cami w byłej NRD.
  W latach 1972 – 1975 pa-
rafia nasza podjęła się trudu 
budowy nowej sali parafialnej. 
Duży wkład w to dzieło włoży-
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li także chórzyści, którzy dzięki temu otrzymali także przestronną salę do 
ćwiczeń oraz spotkań gwiazdkowych. 19 października 1980 r. członkowie 
chóru mogli obchodzić także jubileusz 60-lecia swojej pracy. Wtedy to za-
planowano w parafii tylko jedno nabożeństwo, w ramach którego chórzyści 
zaprezentowali swój warsztat muzyczny i dziękowali Panu Bogu za minione 
lata służby na Jego chwałę. 

ks. Andrzej Czyż

 W roku 1982 dyrygentem został mgr Bolesław Noga, który był pierwszym 
dyrygentem z wyższym wykształceniem muzycznym. Pod jego kierownictwem 
chór bardzo rozrósł się liczebnie i znacznie podniósł swój warsztat artystyczny. 
W pracy pomagał mu zarząd pod kierownictwem prezesa Romana Pszczół-
ki, następnie Leszka Hławiczki, a po nich funkcję tę objął Władysław-Wal-
ter Orawski i sprawuje ją nadal. Opiekę duchową w Chórze pełnił proboszcz 
skoczowskiej parafii ks. konsenior Andrzej Czyż, który tak wspomina swoją 
współpracę z chórem: 
Moje wspomnienia z pracy z chórem parafialnym parafii 
ewangelickiej w Skoczowie. Wśród wielu działów służ-
by parafialnej jak prowadzenie nabożeństw, nauki re-
ligii czy nauk konfirmacyjnych, opieki nad młodzieżą 
czy godzinami biblijnymi, pomimo bardzo wielu obo-
wiązków administracyjnych i zaangażowania w pro-
wadzenie remontów czy budowania nowych obiektów 
parafialnych czy kościołów bardzo ważnym „oczkiem 
w głowie” była dla mnie okazja opieki nad chórem 
parafialnym. Staranie się, aby przybywało chórzystów 
było miłym zadaniem, bo ich śpiew ubogacał nabo-
żeństwa i niejednokrotnie koncerty czy występy przy 
różnych okolicznościach były wielkim przeżyciem dla słuchaczy. Bardzo często 
inni księża z pewną nutką zazdrości mówili jaki mamy fajny chór w Skoczowie. 
Kiedy inni chcieli mieć coś nowego, nasz chór reagował bardzo szybko i także 
powstał oprócz chóru mieszanego chór męski, a później moja żona założyła 
także chór żeński. Opiekę nad chórem mieszanym a później jeszcze męskim ob-
jąłem w 1969 roku, przekazaną mi przez proboszcza ks. Jana Nogę. Oba chóry 
miały swoje próby raz w tygodniu, na których w czasie przerwy omawialiśmy 
kolejne występy na uroczystościach w naszej parafii jak też występy gościn-
ne. Zawsze miałem także rozważanie biblijne dla chórzystów. Dzięki zawartym 
znajomością z księżmi na konferencjach w Niemczech mięliśmy okazję zorgani-
zować wyjazdy chóru do Norymbergi, Landshut i Monachium. A później także 
w okolicach Recklinghausen. Pierwszy wyjazd chóru miał miejsce w 1984 roku. 
Gdy chórzyści w Norymberdze po raz pierwszy weszli do większego sklepu tak 
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pełnego towarów a u nas w sklepach było pusto, to myślałem, że chórzystów 
z tego sklepu nie damy rady wyciągnąć. Wyjeżdżając wtedy za granicę moż-
na było zakupić tylko 10 dolarów, dlatego gospodarze w parafiach w których 
koncertowaliśmy postarali się o kieszonkowe dla chórzystów oraz otrzymywa-
liśmy ofiarę z koncertów. Moja żona przekonała chórzystów, by występować 
w naszych regionalnych strojach cieszyńskich. Niektórzy komentowali, że jeśli 
śpiewanie nie za bardzo się powiedzie, to przynajmniej będziemy dobrze wy-
glądać. jednak zawsze chór był przyjmowany bardzo owacyjnie i był zaprasza-
ny do Belgii, Holandii czy Austrii. Często aby pomieścić wszystkich chętnych 
oprócz autobusu zabieraliśmy także chórzystów jeszcze samochodami osobo-
wymi. Służba chóru w kraju i za granicą była zawsze piękną wizytówką naszej 
parafii dlatego cieszyło mnie zaangażowanie całej mojej rodziny w pracę chó-
rową. Czas opieki nad chórem pomimo konieczności uczestniczenia przynaj-
mniej dwa razy w tygodniu na próbach, był dobrym czasem kontaktu z wieloma 
wspaniałymi ludźmi pragnącymi służyć Bogu i ludziom swoimi talentami. 
 Po ks. Andrzeju Czyżu prowadzenie duchowe przejął kolejny proboszcz 
ks. Adam Podżorski. Nawiązane wcześniej kontakty ze współwyznawcami 
w kraju były podtrzymywane, a dzięki kontaktom zagranicznym ks. Andrzeja 
Czyża przekroczyły także granice Polski, co w owych komunistycznych czasach 
nie było sprawą prostą. Młodszym można tylko wyjaśnić, że paszporty wtedy nie 
trzymało się w domu, ale w Komendzie Powiatowej Milicji, a na przekroczenie 
granicy była jeszcze potrzebna wiza do danego kraju wydawana w ambasadzie 
w Warszawie. Pomimo paszportowo-wizowych utrudnień , była kontynuowa-
na wymiana grup parafialnych, chórów i zespołów. W kraju chór koncertował 
nie tylko na terenie Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Luterańskiego, ale także 
w parafiach diasporalnych Mazur, Dolnego Śląska, Mazowsza czy Małopol-
ski. W 1984 r. chór wyjechał na swoje pierwsze tourne zagraniczne do Niemiec 
(Norymbergia, Landshut, Monachium). Potem przyszły następne zaproszenia: 
z Holandii, Czech, Słowacji, Austrii, Belgii, Rumunii. Podczas tych wyjazdów 
chórzyści często byli przyjmowani przez lokalne władze samorządowe oraz wy-
stępowali w regionalnych strojach ludowych śpiewając nie tylko repertuar chrze-
ścijański, ale także popularne pieśni ludowe. W stuletniej służbie chóru „Gloria” 
dwa koncerty zapisały się szczególnie w sercach chórzystów. 22 maja 1995 r. 
w Skoczowie gościł papież Jan Paweł II. W drodze na pobliską Kaplicówkę za-
trzymał się kościele ewangelickim Św. Trójcy, aby spotkać się z biskupem Die-
cezji Cieszyńskiej Pawłem Anweilerem oraz skoczowskimi luteranami i zmówić 
ekumeniczną modlitwę. Podczas tego spotkania chór dał koncert, który był trans-
mitowany przez stacje radiowe i telewizyjne, zarównio polskie, jak i zagraniczne. 
31 października 2004 r. w kościele Św. Marii w holenderskiej Bredzie odbył się 
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uroczysty koncert w trakcie nabożeń-
stwa z okazji 60 rocznicy wyzwolenia 
tego miasta przez żołnierzy I Dywizji 
Pancernej gen. Stanisława Maczka. 
Skoczowskich śpiewaków słuchała 
i oklaskiwała Królowa Holendrów 
Beatrycze, Prezydent RP Aleksan-
der Kwaśniewski z żoną Jolantą oraz 
ministrowie polskiego Rządu. 
 Po koncercie do Skoczowa na-
deszła z Holandii niespodziewana 
przesyłka. W kopercie na ozdob-
nym papierze z odciskiem herbu 
królowej Holandii, znajdowało 
się podziękowanie Jej Wysokości 
za piękny upominek od chórzy-
stów oraz wspaniały śpiew w Bre-
dzie. „Jeszcze raz dziękuję Wam 
za wszystko i przesyłam najlepsze 
życzenia na przyszłość” możemy 
przeczytać w korespondencji. 
 Służba chóru „Gloria” w kraju 
nie jest ograniczona tylko do wystę-
pów w parafii podczas świąt kościel-
nych, ślubów czy pogrzebów, ale ze 
swoim repertuarem wychodzi także 
na zewnątrz. Swoimi pieśniami za-
równo kościelnymi jak i regional-
nymi ubogaca szereg lokalnych uro-
czystości w Skoczowie i okolicach. 
Śpiewa podczas ekumenicznych 
nabożeństw z okazji odzyskania nie-
podległości, na Dniach Skoczowa, daje koncerty w Domach Opieki, chętnie 
uczestniczy w koncertach o charakterze charytatywnym, podczas Zjazdów 
Chórów Diecezji Cieszyńskiej, występuje w kościołach innych wyznań.
 W 1999 r. chór „Gloria” obchodził uroczyście 80-lecie swej pracy. Z tej 
okazji ekipa Telewizji Katowice przyjechała do Skoczowa, aby nakręcić pół-
godzinny program o naszym chórze. Nagranie miało miejsce w sali chórowej, 
kościele oraz w plenerze. Na przestrzeni 100 lat pracy chór otrzymał wiele dy-
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plomów oraz wyróżnień. W 2007r. za ak-
tywną działalność na rzecz środowiska 
i regionu został wyróżniony Złotą Od-
znaką Honorową „Za Zasługi Dla Woje-
wództwa Śląskiego”. Taką samą odzna-
kę w 2018 r. na wniosek Zarządu Chóru 
oraz Parafii otrzymał dyrygent Bolesław 
Noga w uznaniu 35-letniej pracy ze sko-
czowskimi chórami a także zaangażowa-
nie w środowisko kulturalno-muzyczne 
Skoczowa.
 Aby zachować w pamięci muzyczny 
kunszt ewangelickiego Chóru ze Skoczo-
wa, postanowiono uwiecznić na nośni-
kach dźwięku najbardziej lubiane pieśni 
wykonywane przez chór męski, żeński 
i mieszany. W 1992 r. wydano kasetę „Oj-
cze nasz”, w 1994r. „Ojcze wysłuchaj”, w 
1998 r. „Ojcze błogosław”, w 1999 r. „Oj-
cze prowadź”. Dwie ostatnie pozycje ukazały się także w wersji CD. W 2009 r. 
z okazji jubileuszu 90-lecia Chóru mieszanego ukazała się płyta „ Do Ciebie 
Boże”. W 2014 roku z okazji 95-lecia wydano płytę „Dziękujmy Bogu wraz” 
zawierającą wybrane nagrania z lat 1998-2009. Chór dla swojej działalności 
posiada w starej szkole obok kościoła własną salę wraz z zapleczem kuchen-
nym oraz sanitarnym, które to pomieszczenia chórzyści zaadaptowali własny-
mi siłami w 1993r. Odbywają się tam próby chórów oraz wszelkie spotkania 
świąteczne, a także spotkania popogrzebowe organizowane przez panie chó-
rzystki. W sali gruntownie wyremontowanej w 2018r. znajduje się szereg zdjęć 

Bolesław Noga

oraz innych pamiątek z pracy chóru zgromadzonych 
na przestrzeni 100 lat. Prowadzona jest także kronika 
chórowa, która obecnie liczy już 7 tomów.
 Rok 2017 okazał się dla chóru rokiem dużych 
zmian. Po 35-ciu latach dyrygowania i artystyczne-
go prowadzenia z pracy zrezygnował mgr Bolesław 
Noga. Był on nie tylko dyrygentem chóru mieszane-
go, ale także męskiego. W jego refleksjach nad pracą 
z chórem czytamy: Moja współpraca z chórem ma 
swoje początki w latach 70- tych, bo chętnie akompa-
niowałem na prośbę ówczesnych dyrygentów: Edwar-
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da Plinty i Jerzego Retki. Natomiast dyrygowanie chórem, to już wyższa półka i 
niełatwa decyzja. Spróbowałem i tak zostało przez 35 lat. Dopingiem do pracy 
była znakomita atmosfera panująca w chórze i życzliwa pomoc Zarządów oraz 
opiekunów duchowych. W pamięci pozostaną liczne wyjazdy, małe i duże mia-
sta gdzie mogliśmy wielbić Boga pieśnią i spotkaliśmy wielu życzliwych ludzi. 
Wspaniałe kontakty ubogacały nas wzajemnie a powstanie chóru żeńskiego po-
zwalało uatrakcyjnić nasz repertuar i program występów. Jestem wdzięczny 
chórzystom za wytrwałość i poświęcenie wiele czasu na próby chórów: męskie-
go, żeńskiego i mieszanego. Do tego dochodziły dodatkowe próby na ćwiczenie 
pieśni ludowych przed wyjazdami zagranicznymi. Serdeczne podziękowania 
kieruję pod adresem solistek i solistów oraz zaangażowanych chórzystów, któ-
rzy chętnie służyli pomocą przy organizacji wielu imprez. Myślę, że godnie re-
prezentowaliśmy naszą parafię, nasze miasto i nasz kraj podczas zagranicznych 
występów. Soli Deo Gloria.
 Po rezygnacji Bolesława Nogi, pałeczkę dyrygencką chóru mieszanego po-
wierzono mgr Gabrieli Targosz, natomiast chór męski, działający od 1980 r. 
z powodu braku dyrygenta zawiesił działalność i od 2017 r. służy pieśnią tylko 
okazjonalnie. Z okazji 100-lecia chór męski w 2019 r. jednak wznowił próby 
z dyr. B. Nogą, aby aktywnie włączyć się w obchody zacnego jubileuszu sko-
czowskich chórzystów.
 Z historycznych wydarzeń należy odnotować, że na bazie chóru mieszanego 
w 1997 roku z inicjatywy pastorowej Anieli Czyż powstał chór żeński, który 
działa do dnia dzisiejszego. Pierwszą dyrygentką została jego założycielka, zaś 
drugą mgr Krystyna Gibiec, a od 2005 r. chór żeński prowadzi mgr Gabriela 
Targosz. W 1999 r. wolą chórzystów chór przyjął nazwę „Gloria”. Również 
w tym samym roku założono chórową stronę internetową: 

www.gloria.skoczow.pl 
która zawiera wiele zdjęć oraz historyczne i aktualne chórowe informacje. 
 W latach 2002-2018 opiekę chórową sprawował proboszcz skoczowskiej 
parafii ks. Adam Podżorski, który po długiej chorobie zmarł w dniu 25 sierpnia 
2018 roku. Kolejnym opiekunem „Glorii” został ks. Alfred Borski, nowowy-
brany w 2018 roku proboszcz skoczowskiej parafii. Aktualny skład chóru mie-
szanego liczy 42 śpiewaków. 

 Na przestrzeni lat opiekę duchową nad chórem pełnili księża:
• ks. Jan Noga – 1959-1969
• ks. Andrzej Czyż – 1969-2002
• ks. Adam Podżorski – 2002-2018
• ks. Alfred Borski – 2018 - nadal
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 Prezesami chóru byli koleżanki i koledzy:
• Jan Buzek – w okresie międzywojennym
• Karol Orawski – w okresie międzywojennym
• Edward Sikora – 1945-1951
• Karol Tyrna (późn. duchowny Kościoła E.-A.) – 1951-1955
• Stefan Białoń – 1956-1965
• Erna Czyż zd. Malik – 1965-1970
• Brunon Rusin – 1970-1973
• Gustaw Hojdysz – 1973-1980
• Roman Pszczółka – 1980-1989
• Leszek Hławiczka – 1989-1992
• Władysław-Walter Orawski – 1992 - nadal

 Dyrygenci pracujący z chórem:
• Jan Cieślar – 1919-1929
• Adam Podżorny – 1929-1932 
• Gustaw Wojnar – 1932-1933
• Józef Raszka – 1934-1939
• Paweł Sztwiertnia – 1945-1966
• Paweł Kisza – 1966-1967
• Adolf Wentruba – 1967-1970 
• Edward Plinta – 1970-1973
• Jerzy Retka – 1973-1982
• Bolesław Noga – 1982-2017
• Gabriela Targosz – 2017 - nadal

 Na przestrzeni stu lat swojej służby Ewangelicki Chór „GLORIA” ze Sko-
czowa przeżył wiele wzlotów, jak i trudnych chwil. Jednak dzięki przywiąza-
niu do swojego Kościoła oraz zaufaniu Bożemu Słowu ciągle służy śpiewem 
w parafii, na rzecz lokalnego środowiska oraz w całym kraju, a także poza jego 
granicami. Przez to stał się także ambasadorem naszego lokalnego środowiska 
w zwiastowaniu Chrystusowej miłości poprzez śpiew oraz promowania piękna 
naszej małej ojczyzny – Ziemi Cieszyńskiej i gminy Skoczów. Św. Augustyn po-
wiedział: „kto śpiewa, dwa razy się modli”, a wspólny śpiew przyciąga do pracy 
w chórze tych, którzy chcą służyć Bogu i jego Kościołowi. Staramy się konty-
nuować tradycje śpiewacze naszych przodków, niejednokrotnie z trudem godząc 
obowiązki chórowe z zawodowymi i rodzinnymi. Wiele pokoleń śpiewało w 
skoczowskim chórze ewangelickim czyniąc to z potrzeby serca, traktując swój 
śpiew jako służbę i powołanie. Pragniemy dziękować Panu Bogu za tych kilka 
pokoleń skoczowskich śpiewaków, którzy w tym okresie swój talent muzyczny 
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Aktualne dane chóru „Gloria” w roku jubileuszowym
 Dyrygent:   Gabriela Targosz
 Opiekun duchowy:  ks. Alfred Borski
Członkowie honorowi: Will i Ad Kuijl z Holandii
Zarząd Chóru: prezes – Władysław Walter Orawski

sekretarz – Weronika Orawska
skarbnik – Dorota Rogol
członkowie zarządu: Wanda Juranek, Jolanta Sikora, 
Jerzy Sikora, Anna Dręczewska, Aniela Fender.

1 rząd od lewej: Aniela Fender, Anna Dręczewska, Gabriela Targosz, Weronika Orawska, Wanda 
Juranek; 2 rząd od lewej: Jolanta Sikora, Jerzy Sikora, Władysław Walter Orawski, Dorota Rogol

oraz wolny czas poświęcili tej błogosławionej służbie, bo śpiewanie jest jedną 
z najpiękniejszych form chwalenia Boga. Chcemy tak dalej służyć i trwać oraz 
sprawiać, by nasz śpiew nadal poruszał serca słuchaczy, pobudzał do głębokich 
wzruszeń oraz przeżyć, a poprzez refleksję nad swoim życiem zmieniał ludzi na 
lepsze. Będziemy to dalej czynili z potrzeby serca i śpiewali tak, jak król Dawid 
śpiewał na cześć Pana: „Ja bowiem ufam łasce Twojej! Niech się raduje serce 
moje zbawieniem Twoim! Będę śpiewał Panu, bo okazał mi dobroć” (Ps.13,6).

Aktualny stan osobowy Chóru:
Soprany:  Borski Agnieszka, Buń Anna, Chwastek Alicja, Dręczewska Anna, 

Fender-Macura Mariola, Kaleta Barbara, Kłapsia Ewa, Krężelok 
Urszula, Krzywoń Urszula, Luka Irena, Podżorska Zofia, Sikora 
Jolanta, Szklorz Anna.
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 Każdy jubileusz, a w szczególności dotyczący rocz-
nicy, w której człowiek sam pozostawił cząstkę swo-
jego życia skłania do przemyśleń, refleksji i podsumo-
wań. Jestem wdzięczny, że mogę czynnie uczestniczyć 
w jubileuszu 100-lecia chóru Gloria, w którym śpie-
wam już łącznie 41 lat, a od 1992 czyli przez 27 lat 
wolą chórzystów pełnię funkcję prezesa. Nie każdy 
doczekał tego zacnego Jubileuszu dlatego nie sposób 
pominąć i wspomnieć wielu skoczowskich śpiewaków, 
którzy przez mijający chórowy wiek w różnych prze-
działach czasowych tworzyli jego szeregi.
 Chęć służenia Bogu, Kościołowi oraz społeczeń-

Refleksje Prezesa

stwu poprzez modlitwę i śpiew zawsze przyciągała na skoczowską „Kępę” 
tych, którzy mimo wielu obowiązków rodzinnych, edukacyjnych czy zawodo-
wych tutaj zawsze znajdowali i nadal znajdują przestrzeń samorealizacji, prze-
żywania chwil dziękczynnych, doniosłych i radosnych, a nawet w chwilach 
trudnych, wsparcie i pomoc. Trudno wytłumaczyć i zrozumieć fenomen tych 
ludzi poświęcających własny czas w osiągnięciu nakreślonego celu i chęci bez-
interesownego uczestnictwa we wspólnocie chórowej. Uważam, że to jest nie 
tylko pasja, osobista chęć realizacji, ale przede wszystkim Boże działanie i pro-
wadzenie. Ze względu na ogrom istotnych chórowych wydarzeń, nie jesteśmy 
obecnie w stanie ocenić i podsumować wszystko to, co oprócz śpiewu w minio-
nych dziesięcioleciach pozytywnego uczynili chórzyści w życiu skoczowskiej 
ewangelickiej parafii oraz w dziejach Skoczowa. 
 Od najmłodszych lat również i ja odczuwałem potrzebę służby w budowa-
niu wzajemnych międzyludzkich relacji, z poszanowaniem godności czy nawet 
i odmienności, tradycji oraz zwyczajów. Swoje plany realizowałem głównie 
wśród ludzi połączonych wspólnym celem, jakim jest m.in. umiłowanie muzy-
ki, śpiewu i służby drugiemu człowiekowi. Oprócz życiowych wymagań i obo-

Władysław Walter Orawski

Alty:   Cieślar Grażyna, Fender Aniela, Gruszczyk Anna, Juranek Wanda, Lo-
rek Anna, Michna Marta, Miech Maria, Orawska Weronika, Pszczółka 
Lidia, Rakus Lidia, Rogol Dorota, Skiba Wanda, Wojnar Anna.

Tenory:   Brych Jerzy, Cieślar Eugeniusz, Ferek Romuald, Kobiela Gustaw, Lorek 
Ludwik, Macura Andrzej, Rakus Jerzy, Sikora Jerzy, Tyrna Bogusław.

Basy:  Buchta Marek, Fender Jerzy, Hojdysz Gustaw, Kasper Andrzej, 
Krężelok Czesław, Orawski Władysław, Pszczółka Roman.
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wiązków swoje marzenia realizowałem wpierw w chórze szkolnym, później 
w chórze kościelnym, a także przez długie lata w Zespole Pieśni i Tańca Ziemi 
Cieszyńskiej. Na przestrzeni minionych lat część mojego życia była związana 
także w działalnością na rzecz skoczowskiej społeczności.
 Dzięki wzajemnej współpracy z Opiekunami Duchownymi, Radą Parafialną, Dy-
rygentami oraz z Członkami Chóru udało nam się wiele osiągnąć w zakresie kon-
tynuowania tego co nasi przodkowie czynili, a nawet poszerzyć działalność o wiele 
inicjatyw społecznych, charytatywnych niosących pomoc ludziom dotkniętych lo-
sowymi wydarzeniami, chorobą czy po prostu niedostatkiem. Należy również pod-
kreślić, że oprócz śpiewu w miarę możliwości chórzyści zawsze czynnie włączali się 
w różne prace remontowe np. kościoła, budowy sali parafialnej czy ostatnio przepro-
wadzonym remoncie sali chórowej. O aktywności skoczowskich śpiewaków niech 
świadczy fakt, że na przestrzeni 100 lat jego szeregi tworzyło łącznie około 1800 
śpiewaków, co świadczy o popularności tej formy spędzenia czasu.
 Z perspektywy mijających lat mile wspominam dobrą długoletnią współ-
pracę z opiekunami chóru z ks. Andrzejem Czyżem, z ks. Adamem Podżor-
skim oraz dyrygentem Bolesławem Nogą, z którymi wspólnie udało nam się 
sięgnąć wyżyn amatorskiego śpiewu chórowego, co było przyczynkiem wielu 
zaproszeń i koncertowych tourne po kraju i krajach europejskich. „Śpiew łączy 
ludzi” jest faktem udowodnionym w nawiązywanych przez chór licznych kon-
taktach. Niejednokrotnie bliższe informacje o naszym kraju i pięknym Śląsku 
Cieszyńskim oraz Skoczowie, wielu dowiedziało się przy okazji  koncertowych 
wyjazdów Glorii i wymiany grup śpiewaczych.
  Bardzo cieszy fakt, że obrany cel jakim jest wiara w Chrystusową moc, 
a także i chęć służenia społeczeństwu i drugiemu człowiekowi jest kontynu-
owany. Chórową wspólnotę zawsze tworzyli starsi i młodsi. Tu wzajemnie 
się wspieramy i pamiętamy o sobie w chwilach dobrych i złych, razem się 
cieszymy, ale także i dzielimy smutek.
 Zapał i trud poprzedników, którzy kreślili bogatą historię dziejów skoczow-
skiego chóru dał nam satysfakcję i podwaliny do kontynuowania dzieła rozpo-
czętego w 1919 roku.  
 „Dziękujmy Bogu wraz i sercem i ustami” to przewodnie motto chóru Glo-
ria, dlatego modlitwą i śpiewem dziękujemy Bogu za Jego błogosławieństwo, 
dzięki któremu tworzymy społeczność wiary i trwania w niej. 
 Skoczowscy śpiewacy zawsze z godnością reprezentują swoją macierzystą 
Parafię, Region oraz nasze miasto Skoczów, dlatego też należne podzięko-
wania  kierujemy do tych co wspomagają i wspierają naszą społeczną służ-
bę m.in. władzom Kościoła Ewangelickiego w RP, władzom samorządowym 
województwa śląskiego oraz Gminy Skoczów, Radzie Parafialnej, Parafia-
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nom, Sponsorom za pomoc i wsparcie w szczególności przy organizowaniu 
wydarzeń chórowych, jubileuszy, koncertów, wyjazdów etc.
 Należne podziękowania kieruję również pod adresem aktualnych człon-
ków chóru, pani dyrygent Gabrieli Targosz oraz opiekuna chóru ks. Alfreda 
Borskiego, za trud podjęcia się dalszego kreślenia historii skoczowskiego 
chóru nie tylko z zakresu służby śpiewem, ale także w budowaniu wiary i na-
dziei w Boże prowadzenie.
 Jubileusz 100-lecia chóru mieszanego „Gloria” niech będzie czasem szczerej 
radości, świętem WSZYSTKICH, a także czasem zadumy i dziękowania za wspa-
niałe dzieje skoczowskich śpiewaków. W moich najbliższych planach jest przeka-
zanie pałeczki prezesa młodszym następcom, dlatego największym moim marze-
niem jest, aby śpiew skoczowskiego chóru nigdy nie zamilkł i nadal rozbrzmiewał 
na Chwałę Jego Imienia oraz nadal wlewał nadzieję w serca słuchaczy.
 Wiara i modlitwa wyrażana również i śpiewem jest potrzebna nam wszyst-
kim, dlatego prośmy Boga, aby nadal błogosławił dziełu wspólnego śpiewania 
oraz wspierał wszystkich, którzy mimo innych wielu propozycji współczesne-
go świata, będą to dzieło kontynuować. 

Niech cała ziemia korzy się przed Tobą.
Niech śpiewa i opiewa imię Twoje! Ps. 66,4

Władysław Walter Orawski

Gdzie słyszysz śpiew – tam wchodź, tam dobre serca 
mają. Źli ludzie – wierzaj mi – ci nigdy nie śpiewają. 

Johann Wolfgang von Goethe

 Moja przygoda ze śpiewem chórowym rozpoczęła 
się na studiach, kiedy to wybierając specjalizację dy-
rygencką, zaczęłam odkrywać jej tajniki. Jeszcze jako 
studentka, w 2005r. przejęłam stanowisko dyrygent-
ki chóru żeńskiego „Gloria” działającego przy para-
fii ewangelicko-augsburskiej w Skoczowie, dwa lata 
później zaczęłam również pracę z chórem mieszanym 
w Dębowcu, a od 2017 r. jestem także dyrygentką 

Gabriela Targosz

Słowo Dyrygentki

chóru mieszanego „Gloria” w Skoczowie.
 Pamiętam, jakby to było dziś, pierwsze próby i niesamowitą życzliwość 
z jaką zostałam przyjęta do tego środowiska. Zastałam tu ludzi w różnym 
wieku, o różnych charakterach, poglądach, zawodach i różnych predys-
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pozycjach muzycznych. Wszystkich zaś łączy do dziś chęć śpiewania na 
chwałę Panu Bogu i chęć bycia ze sobą. Poniekąd próby chóru są dla wielu 
też formą rozrywki, możliwością oderwania się od zajęć codziennych, a na-
wet formą odstresowania. W wolnej chwili rozmawiamy, śmiejemy się, ra-
zem przeżywamy chwile radosne i smutne, a podczas wyjazdów, wycieczek 
najzwyczajniej dobrze się bawimy. Na próby przychodzimy jednak przede 
wszystkim po to, by śpiewać.
 Możliwości głosowe są różne. Sporo w chórze mamy dobrych głosów, 
wśród nich są perełki. Osoby takie, obdarzone bardzo dobrymi głosami, cza-
sami śpiewają partie solowe. W większości jednak utwory wykonuje cały 
chór mieszany. Repertuar tego chóru do dnia dzisiejszego obejmuje około 
tysiąca pieśni. Są to utwory najstarsze, począwszy od średniowiecza, na mu-
zyce współczesnej kończąc. Wykaz ten zawiera też utwory w innych języ-
kach. Zdecydowanie bliżej mi do muzyki współczesnej. Lubię zaskakiwać. 
Czasem wybieram utwór, który podoba mi się i zastanawiam się jak będzie 
odebrany przez chórzystów. Nawet jeśli słyszę negatywne głosy, nie odpusz-
czam. Po jakimś czasie okazuje się bowiem, że żmudne ćwiczenie w kółko 
tych samych taktów przynosi rezultaty, a nawet zaczyna podobać się tym, co 
wcześniej narzekali… Kiedy zaś w całość uda się połączyć wszystkie głosy 
i wspólnie usłyszymy piękną harmonię, chórzyści z ożywieniem oczekują 
kolejnych taktów. Bywa i tak, że czasem nie jestem pewna tego, czy utwór, 
który wybrałam, nie okaże się zbyt trudny… Wtedy to chórzyści mnie zaska-
kują. Śpiewają jakby to zupełnie normalne było, ot, taki zwykły przeciętny 
utworek… Uświadamiam sobie wtedy, że tu nie ma „zmiłuj się”. Oto mam 
przed sobą ponad czterdziestu zawziętych ludzi, uparcie dążących do celu, 
pragnących muzyki i sycących się każdą nutą. Zarówno dla nich jak i dla 
mnie to pasja, a praca z tymi ludźmi daje mi ogromną radość i satysfakcję.
 Dziękuję Bogu za moich chórzystów, bo choć nie są profesjonalnymi muzyka-
mi, w większości nie znają się na nutach, to im po prostu się chce. Traktuję to jako 
dar. Zaś moją rolą w tym wszystkim jest to, by te głosy, które ci ludzie wydoby-
wają z siebie, w jak najlepszy sposób ze sobą połączyć, scalić, nadać odpowiedni 
charakter i kształt, aby samym śpiewakom podobało się to, co z nimi wyprawiam, 
by słysząc brzmienie wspólnego śpiewu, nowo ćwiczonej pieśni, chcieli więcej 
i więcej, zaś by przeciętny słuchacz mógł stwierdzić: „to było coś!” i wreszcie, aby 
Panu Bogu to wszystko było miłe… Bo tak naprawdę czuję się narzędziem w Jego 
ręku. On postawił mnie w tym miejscu. Wszystko przez Niego i dla Niego…     

Gabriela Targosz
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Chór w obiektywie na przestrzeni lat 

18.05.1947 – Zjazd Młodzieży Ewangelickiej w Drogomyślu z udziałem skoczowskiego chóru.  
W tle ruiny zbombardowanego kościoła.

Zdjęcie z lat 20-tych XX w. – Skoczowski Chór z dyrygentem Janem Cieślarem  
oraz ks. proboszczem Józefem Gabrysiem
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1955 – Chór z ks. proboszczem Gustawem Brodą i dyrygentem Pawłem Sztwiertnią

1971 r. – Skoczowski chór mieszany z dyrygentem Edwardem Plintą (w środku)
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1975 r. – Skoczowski chór mieszany z dyrygentem Jerzym Retką (w środku)

1984 – Norymberga (Niemcy)
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1986 – Bünde (Niemcy)

27.04.1986 – Zjazd Chórów Diecezji Cieszyńskiej w Ustroniu
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1986 – chór podczas pamiątki poświęcenia kościoła w Skoczowie

1992 - Chór mieszany przed kościołem w Skoczowie
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1997 – w kopalni soli w Berchtesgaden (Bawaria, Niemcy)

1999 – chór mieszany na tle kościoła Św. Trójcy w Skoczowie
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2000 – Chór w Koszalinie

2002 – Gloria w czasie rodzinnego wypadu rowerowego do Drogomyśla
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2003 - podczas gali rozdania orderów ECCE HOMO w Tomaszowie Mazowieckim.
Na pierwszym planie: Wojciech Kilar – polski pianista, kompozytor muzyki poważnej i filmowej.

2004 – przed Zamkiem Wartburg, niedaleko Eisenach (Niemcy).
Ks. dr Marcin Luter w latach 1521-1522 przetłumaczył tutaj Nowy Testament na język niemiecki.
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2005 – przed kościołem „Frauenkirche” w Dreźnie
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7.05.2006 – na tle „Atomium” w Brukseli (Belgia)

5.06.2006 – Gloria po koncercie na terenie Światowej Wystawy Kwiatów w Keukenhof (Holandia)
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2010 – Gloria na tle postumentu  „Chrystusa Zapraszającego” w Mikołajkach  
wraz z fundatorami pomnika ks. Franciszkiem Czudkiem z małżonką Janiną

2009 – przed kościołem w Skoczowie
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2010 – przed kościołem w Bytomiu-Miechowicach z ks. Janem Kurko

2011 – Nadlac-Rumunia  „Spotkanie Trzech Narodów” 
Słowacja – Dudince, Polska – Skoczów, Rumunia – Nadlac
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2014 – przed pałacem Schönbrunn w Wiedniu

2012 – w drodze powrotnej z Torunia
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2015 – Przed kościołem ewangelickim w m. Pokój woj. opolskie

3.04.2014 – przed Pałacem Sanssouci w Poczdamie
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2016 – Gloria podczas Spotkania Trzech Narodów w Dudincach (Słowacja)

2017 – przed stadionem „PGE Narodowy” w Warszawie (w drodze do Szczytna)
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2017 – Szczytno (przed jubileuszem 190-lecia kościoła w Rańsku 19-20.08.2017)

18.11.2018 – instalacja ks. Alfreda Borskiego na nowego proboszcza skoczowskiej Parafii. 
Zdjęcie z Proboszczem i zarazem nowym opiekunem Chóru Gloria.
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16.12.2012 – 15-lecie Chóru Żeńskiego

2019 - Chór Żeński GLORIA

Fo
to

: J
an

 C
hw

as
te

k



Historia chóru „Gloria” w stulecie jego działalności 1919-2019 39

1992 - Chór męski

2019 - Chór Męski GLORIA
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