
Drodzy	Przyjaciele,	

Papież	 Benedykt	 XVI	 pisał,	 że	 „gdzie	
człowiek	 spotyka	Boga,	 tam	samo	sło-

wo	już	nie	wystarcza.	Spotkanie	to	oży-
wia	 różne	 obszary	 ludzkiego	 życia		
i	 sprawia,	 iż	 stają	 się	 one	 pochwalną	

pieśnią”.	W	 lipcu	 tego	 roku,	w	ramach	
międzynarodowego	 obozu	młodzie-
żowego	 w	 Rybniku,	 chcemy	 więc	
spotkać	 się	 we	 wspólnocie	 i	 razem	
przeżywać	 radość	 wspólnego	 śpie-
wania	 dla	 Niego.	 Przygotowaliśmy	
dla	 Was	 warsztaty	 muzyczne,	 które	

odbędą	 się	 pod	 okiem	 znakomitych	
muzyków,	 kompozytorów	 muzyki	 li-
turgicznej	 z	Krakowa:	Pawła	Bębenka,	

Huberta	Kowalskiego	i	Piotra	Pałki.	
	

Warsztaty	to	nie	tylko	okazja	to	nabra-

nia	umiejętności	wokalnych	i	doświad-
czenia	 śpiewu	 w	 dużym	 zespole	 chó-

ralnym	z	akompaniamentem	orkiestry,	
ale	 to	 także	 czas	 dzielenia	 się	 wiarą		
i	budowania	jedności	między	ludźmi.	
	

Serdecznie	 zapraszamy	 wszystkich,	
którzy	lubią	śpiewać:	zarówno	 tych,	
którzy	śpiewają	w	zespołach,	scholach,	
chórach,	 jak	 i	 tych,	 którzy	 do	 tej	 pory	

nie	mieli	doświadczenia	 śpiewu	wielo-
głosowego.	Zapraszamy	również	grają-
cych	 na	 instrumentach	 orkiestro-
wych	 -	 uczniów	 i	 studentów	 szkół	
oraz	 uczelni	 muzycznych,	 adeptów	

ognisk	 oraz	 członków	 zespołów.	 Na	
0inał	 warsztatów	 zabrzmi	 wyjątkowy	

chór,	 radośnie	 oddający	 chwałę	 Bogu	
wspólnym,	 wielogłosowym	 śpiewem		
i	grą	na	instrumentach.	
	

Prosimy	o	reklamę	warsztatów	wśród	
znajomych.	 Zaproście	 też	 bliskich	 do	
wysłuchania	owoców	swojej	pracy!	

 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES ZAMIESZKANIA  

NUMER TELEFONU  

ADRES MAILOWY  

  

JEŚLI ZAMIERZASZ ŚPIEWAĆ W CHÓRZE, ZAZNACZ TUTAJ  

JEŚLI MASZ DOŚWIADCZENIE W ŚPIEWIE, NAPISZ W JAKIM GŁOSIE ŚPIEWASZ  

JEŚLI ZAMIERZASZ GRAĆ W ORKIESTRZE, ZAZNACZ TUTAJ  

NA JAKIM INSTRUMENCIE GRASZ?  

  

PODPIS PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA OBOZU  

  

WYRAŻAM ZGODĘ NA UDZIAŁ MOJEGO DZIECKA W WARSZTATACH MUZYCZNYCH  

Karta uczestnika warsztatów muzycznych towarzyszących obozowi młodzieżowemu 

Aby wziąć udział w warsztatach wypełnij powyższą kartę zgłoszeniową. Następnie prześlij ją na 
adres organizatora obozu: Duszpasterstwo Akademickie w Rybniku, ul. Ks. Franciszka Brudnioka 5. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 15 VI 2018 r. O ich przyjęciu organizatorzy informują drogą mailową. 
 

Koszt udziału w warsztatach wynosi 15PLN. Pieniądze prosimy wpłacać na konto Parafii Matki 
Bożej Bolesnej: 28 1240 4357 1111 0010 7479 1601 z dopiskiem „Warsztaty muzyczne - imię  
i nazwisko uczestnika”. Zebrane w ten sposób środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów gorą-
cej zupy dla wszystkich biorących udział w warsztatach oraz kosztów przygotowania materiałów 
nutowych rozdawanych uczestnikom w trakcie warsztatów. 
 

Owocem warsztatów ma być dobrze przygotowana muzycznie modlitwa uwielbienia w kościele 
Matki Bożej Bolesnej w sobotę wieczorem, 7 VII (towarzysząca ewangelizacji miejskiej), oraz Msza 
św. posłania na zakończenie obozu młodzieżowego w bazylice św. Antoniego w niedzielę, 8 VII,  
o g. 15.30. Uczestnicy zobowiązują się do wzięcia udziału nie tylko w samych warsztatach, ale także 
w wieńczących je powyższych wydarzeniach. W ramach warsztatów przygotowano dla nich program 
obejmujący wspólną modlitwę z siostrami urszulankami.  
 

Warsztaty rozpoczną się w czwartek, 5 VII, o g. 9.00. Odbywać się będą w gmachu Zespołu Szkół 
Urszulańskich w Rybniku, ul. 3 Maja 22. W czwartek i piątek trwać będą do wieczora. Prowadzący 
zajęcia poinformują następnie uczestników o godzinach i miejscu prób w sobotę i niedzielę. 
 

W przypadku ewentualnej rezygnacji z udziału w warsztatach, prosimy o niezwłoczne poinformo-
wanie organizatora. 


