
Program koncertu

Wprowadzenie: 

Ksiądz Proboszcz Mariusz Bradło
Przewodnicząca Rady Osiedla Oporów Alina Drapella-Hermansdorfer

UTWORY W WYKONANIU CHÓRU JESTEM 

1. PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI - polska kolęda marszowa nieznanego autora
2. DZISIAJ W BETLEJEM - polska kolęda nieznanego autora
3. Z NARODZENIA PANA - mazur, polska kolęda pochwalna nieznanego autora 
4. MAŁY WERBLISTA - sł. i muz. Katherine Kennicott Davis, tłum. Małgorzata Samborska 

Słowo wiążące: 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Oporów Dobrosław Binkowska 

UTWORY W WYKONANIU WROCLAW GOSPEL CHOIR 

1. PSALM 117 - sł. i muz. Rafał Rudawski 
2. HALLELUJAH HIGHEST PRAISE - sł. i muz Rafał Rudawski 
3. GIVE THE GLORY TO THE LORD - sł. i muz. Rafał Rudawski 
4. PSALM 134 - sł. i muz. Rafał Rudawski 
5. WSZECHMOCNY BÓG - sł. i muz. Rafał Rudawski 
6. SIMPLE SONG FOR THE LORD - sł. i muz. Rafał Rudawski 
7. OH, HAPPY DAY - sł. i muz. Edwin Hawkins 
8. IN HIS AUTHORITY - sł. i muz.Rafał Rudawski
9. REVELATION 19 - muz. Jeffrey LaValley 
10. I LOVE THE LORD - sł. i muz. Richard Smallwood 
11. TOTAL PRAISE - sł. i muz. Richard Smallwood 
12. FILL ME LORD - sł. i muz. Rafał Rudawski

Pożegnanie: 

Ksiądz Proboszcz Mariusz Bradło
i niespodzianka muzyczna na finał

Jestem i Wroclaw Gospel Choir
Wielki 
Świąteczny Koncert Chórów 
Oporów 2019
Dwa chóry, dwie tradycje,
Wspólna radość
Bożego Narodzenia 

Gospodarze: Księża Misjonarze św. Wincentego a Paulo
Organizatorzy: Rada Osiedla Oporów
Miejsce: Kościół św. Anny, ul. Sobótki 42, Wrocław

12 STYCZNIA 2019 ROKU
GODZ. 19.00 – 20.00
KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEJ ANNY



Jestem

chór mieszany parafii św. Anny założony w 2003 roku przez Małgorzatę Samborską 
i wspierany przez kolejnych proboszczów ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Win-
centego a Paulo we Wrocławiu. Od piętnastu lat zapewnia  wokalną  oprawę Liturgii 
Świętej, promując kulturę muzyczną w kręgu oporowskiej wspólnoty. Pielęgnuje trady-
cję śpiewu chóralnego, przypominając utwory najznakomitszych twórców – od renesan-
su po czasy współczesne, często nadając im nowe brzmienie. Repertuar chóru obejmu-
je też pieśni patriotyczne, ludowe oraz  kolędy i pastorałki, wielokrotnie prezentowane 
w Muzeum Etnograficznym w ramach Wrocławskiego Betlejem, podczas koncertów 
ewangelizacyjnych Wiatr z Wyspy oraz w zaprzyjaźnionych parafiach. 

Małgorzata Samborska 

Wrocławianka, absolwentka wydziału Wokalno-Aktorskiego w Państwowej Wyższej Szko-
le Muzycznej we Wrocławiu, wokalistka, autorka tekstów, perkusistka, dyrygentka chórów 
kościelnych. Jeszcze jako studentka wraz z bratem – Jackiem Samborskim brała udział 
w Przeglądach Piosenki Studenckiej w Opolu, festiwalach w Krakowie oraz festiwalach 
piosenki religijnej Sacrosong, gdzie byli nagradzani za poezję śpiewaną do własnej mu-
zyki. Oboje też współpracowali przez pewien czas z Teatrem Polskim. W 1992 roku jako 
wokalistka i perkusistka Małgorzata Samborska weszła w skład zespołu Oweyo, gdzie 
na bębnach grał jej mąż Jacek Ratajczyk. Nazwa Oweyo, będąca murzyńskim okrzykiem 
radości, wskazuje na intencje twórców, którzy nadawali nowe brzmienie tradycyjnym 
pieśniom kościelnym. Zespół tworzył oprawę muzyczną dla dużych spotkań o charakte-
rze religijnym a ich płyta z 2004 roku pt. Pieśni Kościoła została przyjęta przez redaktora 
naczelnego Magazynu Muzycznego RUaH  jako wydarzenie na polskiej scenie muzyki 
chrześcijańskiej. Ojciec Andrzej Bujnowski OP pisał wówczas: Niewiele jest płyt z muzy-
ką chrześcijańską, w których duch modlitwy byłby tak wyczuwalny. Słuchając płyty od razu 
wchodzi się w kontemplację. Pieśni zaśpiewane są prosto, czysto i bez nadmiaru egzaltacji… 
W podobnym duchu była utrzymana ich druga płyta Nona. 
W latach 90. Małgorzata Samborska grała również na perkusji w reaktywowanej Wol-
nej Grupie Bukowina. Od roku 2000 prowadziła chór Adalbertus przy kościele św. Woj-
ciecha we Wrocławiu towarzysząc mszom świętym z modlitwą o uzdrowienie; trzy lata 
później z inspiracji ówczesnego proboszcza Jacka Wachowiaka stworzyła na Oporowie 
chór o wiele mówiącej nazwie: Jestem. Nadal pisze teksty i wykonuje utwory w typie 
poezji śpiewanej, jak W Tobie, Panie (tekst i muzyka) oraz Łazarz (tekst do muzyki Janu-
sza Brzozowskiego), w których szuka głębszego duchowego sensu dla wydarzeń dnia 
powszedniego. W Świątecznym Koncercie Chórów w jej tłumaczeniu będzie można usły-
szeć Małego Werblistę - jedną z bardziej znanych i popularnych amerykańskich pieśni 
bożonarodzeniowych.

Wroclaw Gospel Choir

założony przez Rafała i Beatę Rudawskich we wrześniu 2011 roku we Wrocławiu. Na 
swoim koncie ma wiele koncertów, w kraju i zagranicą, udział w warsztatach, nagraniach 
studyjnych oraz pierwszy autorski album w języku polskim i  angielskim. Chór składa się 
z  dwudziestu uzdolnionych wokalnie muzyków, lekarzy, prawników, architektów, etc., 
którzy dzielą ze sobą radość płynącą ze śpiewania muzyki gospel. 
Gospel to po angielsku ewangelia, słowo Boże. Śpiew łączy się tu z przeżywaniem ta-
jemnic Objawienia w duchu radości lub smutku – z pełnym zaangażowaniem umysłu 
i ciała we wspaniałej muzycznej harmonii. Wywodzi się z tradycji afroamerykańskiej ale 
współcześnie podbija Europę, wnosząc powiew energii i radości do wspólnej modli-
twy. Każdy, kto pamięta Whoopi Goldberg jako niezapomnianą zakonnicę w przebraniu, 
natychmiast  rozpozna w oporowskim koncercie gospelowy hit Oh, happy day, będący 
aranżacją osiemnastowiecznego hymnu Philipa Dodridge’a. 
Chór ma w swoim repertuarze zarówno klasyczne standardy muzyki gospel, jak i autor-
skie kompozycje Rafała Rudawskiego. Stale zachęca i prowadzi nabór chętnych do tego 
rodzaju śpiewu.   

Rafał Rudawski 

urodził się 13.02.1983 roku w Przemyślu w rodzinie artystów muzyków. Na fortepianie 
gra od 7 roku życia. Jest pianistą, kompozytorem, dyrygentem, absolwentem Wydziału 
Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Dzięki licznym koncer-
tom i warsztatom w kraju i zagranicą u boku znanych i cenionych artystów gospel, prze-
szedł  (jak sam mówi) najlepszą nieformalną szkołę tego rodzaju muzyki. Skomponował 
szereg utworów z zakresu muzyki filmowej/ilustracyjnej – między innymi do seriali ta-
kich, jak: Rodzinka PL, Ojciec Mateusz, Nie ma jak Polska, Jak to działa czy Teatr Edukacyjny 
TVP.  W 2018 roku wydał autorski solowy album Creation z muzyką elektroniczną. Jest 
instruktorem i członkiem jury na międzynarodowych warsztatach i festiwalach muzyki 
gospel, koncertuje z zagranicznymi chórami i solistami. Prowadzi też zajęcia w Dolnoślą-
skiej Akademii Realizacji Dźwięku. Od 18 lat buduje scenę muzyki gospel w Polsce.  
Brał udział w takich wydarzeniach muzycznych, jak: Copenhagen Gospel Festival, Osiek 
Gospel Festival, warsztaty muzyczne w Krakowie, Opolu, Gliwicach, Rybniku, Poznaniu, 
Olsztynie, Wrocławiu, Warszawie, Hamburgu (DE), Luneburgu (DE) i wielu innych miej-
scach. Poza artystami związanymi m.in. z chórami gospel z Przemyśla, Krakowa czy Ko-
nina,  współpracował też z Toronto Mass Choir (CAN) oraz niemieckimi: Holy Noiz, Gos-
pelchor Adendorf, Luneburg Gospel Choir a także Gospel Joy, Be Ready.  

Więcej na: www.wroclawgospel.com,  
www.rafalrudawski.com


