
Drodzy Chórzyści! 
 
W imieniu organizatorów Święta Pieśni – 70. Zjazdu Chórów Diecezji Katowickiej chciałbym przekazać kilka 
informacji o zbliżającym się zjeździe.  
 
Ramowy porządek zjazdu, wraz z dodatkowymi informacjami: 
 
Dojazd do Lędzin Hołdunowa – drogą S1.  
Z południa (od Tychów) – pierwszy zjazd na Lędziny. Z północy – zjazd na Lędziny. Można również dojechać 
lokalną drogą z Tychów czy Pszczyny przez Lędziny / Bieruń.  
 
Po zjeździe z drogi S1 zjeżdżamy na ul. Hołdunowską, kierując się w kierunku górującego nad dzielnicą 
katolickiego kościoła Chrystusa Króla. Nasz kościół jest poniżej – ul. Ruberga 1. Trzeba skręcić w okolicach 
Tesco, przystanek KZK GOP - Hołdunów kościół. Dojechać można również komunikacją miejską z Katowic 
Zawodzia (931)  i Tychów (262). 
 
Po dojechaniu do Lędzin wpierw zapraszamy do szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 w Lędzinach, ul. 
Hołdunowska 13. Z centrum Hołdunowa trzeba jechać dalej ul. Hołdunowską. Autokary będą miały parking 
na ul. Lędzińskiej, za urzędem miasta, skąd będą mogły podjechać do szkoły i kościoła. Odległość ze szkoły 
do kościoła – ok. 500 m. 
 
Od godz. 9.00 dla chórzystów będą udostępnione pomieszczenia klasowe w budynku szkoły,  
gdzie będzie można się rozśpiewać, przeprowadzić próbę i przebrać do występu. Szkoła będzie do 
dyspozycji chórzystów do godz. 14.00, do rozpoczęcia nabożeństwa. 
 
Parkingi dla samochodów osobowych zostały przygotowane przed szkołą i przy ul. Fredry (naprzeciw 
szkoły). Przy ul. Fredry, w okolicach szkoły, znajduje się również wiele innych miejsc parkingowych. 
Samochody osobowe mogą również parkować w pobliżu kościoła, na ul. Lewandowskiej, XXV-lecia i 
Waryńskiego.  
 
Autokary proszone są o zaparkowanie na parkingu przy ul. Lędzińskiej 55 (drugi parking za Urzędem 
Miasta). 
 
Obiad dla chórzystów i biesiada chóralna odbędą się w Restauracji Pinocy, znajdującej się naprzeciw 
kościoła. Tam też można skorzystać z kawy/herbaty, także przed rozpoczęciem zjazdu. 
 
Kościół będzie gotowy do przyjęcia chórzystów od godziny 9.00. Od tej godziny zapraszamy też do głównej 
sali w restauracji Pinocy, gdzie będzie można skorzystać z kawy/herbaty. Wcześniej jednak zapraszamy do 
szkoły, gdzie chóry otrzymają wszystkie niezbędne informacje o zjeździe, wraz z bloczkami na obiad i 
zjazdowymi gadżetami. Każdy chór będzie miał do dyspozycji własną klasę.  
 
Ubikacje w czasie zjazdu dla chórzystów będą cały czas dostępne w restauracji Pinocy. Można też 
skorzystać z ubikacji w części administracyjnej kościoła.  
 
W każdym miejscu, gdzie będą się odbywać jakieś zjazdowe działania, znajdować się będą nasi 
wolontariusze (parking, szkoła, kościół, parkingi przy kościele, restauracja Pinocy), którzy chętnie usłużą 
Wam pomocą. 
 
W sprawach zjazdowych można kontaktować się z następującymi osobami: 
- ks. Adam Malina  
- Manfred Centner  (kurator) 
- Piotr Sztwiertnia  (praktykant) 
 



 
10.30 – Koncert 
Przegląd chórów w kościele ewangelickim Św. Trójcy w Lędzinach Hołdunowie 
Chóry wystąpią w kolejności alfabetyczne (obok nazwy parafii – imię i nazwisko dyrygenta). Jedynym 
wyjątkiem jest chór ze Świętochłowic, który w związku z koniecznością wcześniejszego wyjazdu części 
chórzystów, wystąpi jako drugi. 
 
Bytom – Monika Woleńska 
Świętochłowice – Iga Eckert 
Chorzów – Agnieszka Dobrakowska 
Gliwice – Zoriana Łańcucka 
Golasowice – Albert Dziadek, Monika Mikler 
Jastrzębie-Zdrój – Aleksandra Marek 
Katowice – Aleksandra Maciejczyk 
Kraków – Józef Marek 
Mikołów – Dorota Kurowska 
Mysłowice – Joanna Bliwert-Hoderny 
Pszczyna – Aleksandra Niemiec 
Rybnik – Adelajda Romańska  
Tychy – Dorota Kurowska 
Ruda Śląska Wirek – Zuzanna Kubies 
Zabrze – Barbara Dobkowska (wraz z zespołem instrumentalnym) 
 
ok. 12.30 – Przerwa obiadowa 
Obiad w Restauracji Pinocy (Naprzeciw kościoła) –  
Menu: obiad śląski (rolada, kluski  modra kapusta). 
Obiad będzie w dwóch turach. W czasie pierwszej tury, chórzyści stołujący się w drugiej kolejności, proszeni 
są o przebranie w szkole i powrót na drugą turę do restauracji. Ci, którzy będą spożywali posiłek jako 
pierwsi, do szkoły udadzą się po obiedzie.  
 
14.00 – Nabożeństwo 
Rozdanie dyplomów i wykonanie wspólnej pieśni. 
Kazanie: ks. prof. Marek J. Uglorz. 
W czasie nabożeństwa będzie miało również miejsce wprowadzenie w urząd ewangelisty tyskiego 
parafianina, Romana Fengera.  
 
ok. 15.30 - Biesiada chóralna 
Restauracja Pinocy 
Wystąpi: Brass Band Kattowitz oraz Marek Szołtysek 
W czasie biesiady zapewniamy kawę/herbatę i ciasto. Jeśli ktoś chce skorzystać z zimnych napojów, będzie 
mógł się zaopatrzyć w nie na miejscu w restauracji. 
 
ok. 17.30 – Zakończenie zjazdu 
 
Te i inne informacje będą również dostępne na stronie www.holdunow.luteranie.pl, zakładka Zjazd 
Chórów. 
Pozostałe szczegóły organizacyjne otrzymają opiekunowie chórów po przyjeździe do szkoły. 
 
Załączamy również uproszczoną mapkę Hołdunowa.  
 
Pozdrawiam serdecznie i zapraszam w niedzielę do hołdunowskiej parafii 
 
ks. Adam Malina 

http://www.holdunow.luteranie.pl/

