
 

Program koncertu 
Wprowadzenie 

Ksiądz Proboszcz Mariusz Bradło 

Radna Osiedla Oporów Barbara Babiszewska 

 

Lektor: Wojciech Juskowiak 

 

TADEUSZ ZATHEY 

1. T. Zathey - Fantazja  

JAKUB CHOROS 

2. J. S. Bach - Preludium i fuga G-DUR, BWV 541 

3. Ch. M. Widor - Adagio z VI Symfonii organowej g-moll, op. 42 

4. F. Nowowiejski - Fantazja polska "Pasterka na Wawelu" 

5. Ch. M. Widor - Cantabile z VI Symfonii organowej g-moll, op. 42 

6. Ch. M. Widor - Finał z VI Symfonii organowej g-moll, op. 42 

 

TADEUSZ ZATHEY 

7. T. Albinoni – Largo    

 

 

Druga część Wielkiego Koncertu Świątecznego niesie w sobie refleksję, 

którą dopisało samo życie. Przypomina o tym, że narodzinom Światłości 

towarzyszył Mrok, że tę Światłość przybyli chronić zwykli ludzie, i że 

ciemność jej nie pochłonęła. Dlatego na zakończenie koncertu nie 

będzie planowanej wariacji na temat kolęd. Usłyszymy pełne mocy 

Largo według Tomaso Albinoniego, które na potrzeby tej szczególnej 

nocy 19 stycznia 2019 roku zaadaptuje profesor Tadeusz Zathey.  

 

A kiedy ucichną organy - o godzinie 20 zapalimy przed kościołem 

światło. Bądźmy tam wszyscy razem. Przynieśmy znicze. Niech 

Światłość rozjaśni Mrok.      

 



 

 

                 
Oporów 2019 

19 STYCZNIA 2019 ROKU 

GODZ. 19.00 – 20.00 

KOŚCIÓŁ ŚW. ANNY  

 

GOSPODARZE: KSIĘŻA MISJONARZE ŚW. WINCENTEGO A PAULO 

ORGANIZATORZY: RADA OSIEDLA OPORÓW 

MIEJSCE: KOŚCIÓŁ PW ŚW. ANNY, UL. SOBÓTKI 42, WROCŁAW 

JAKUB CHOROS  

TADEUSZ ZATHEY 

 

Niech przemówią Organy 

                    Niech rozjaśni się mrok 



 

JAKUB CHOROS  
-  Absolwent Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Legnicy, 

w klasie organów Zenona Siegieńczuka, a następnie Wydziału Edukacji 

Muzycznej na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 

na którym zrealizował trzy ścieżki kształcenia: w zakresie edukacji 

muzycznej, prowadzenia zespołów i muzyki kościelnej - w klasie 

organów dra Marka Fronca. Koncertuje w kraju i za granicą. Dotychczas 

wystąpił między innymi: W Kaliningradzkim Soborze Katedralnym (Rosja) 

w Bazylice w Hejnicah (Czechy), Katedrze Lwowskiej (Ukraina), w 

katedrach w Pelplinie, Legnicy, Radomiu, na Świętolipskich Wieczorach 

Muzycznych, na festiwalu Silesia Sonans w Jeleniej Górze i w wielu 

innych miejscach. Jest autorem pięciu albumów płytowych, w tym 

albumów będących cegiełkami wspierającymi dzieła renowacji 

zabytkowych organów C. Buckowa w Mysłakowicach oraz instrumentu 

zakładów Schlag und Sohne w Świeradowie-Zdroju. 

Był pomysłodawcą i założycielem Festiwalu Muzyki Sakralnej PRO 

MUSICA SACRA w Świeradowie-Zdroju, którym kierował od strony 

artystycznej w latach 2009-2014. Za swoją działalność artystyczną i 

popularyzatorską został uhonorowany odznaczeniem "Bazaltowy 

Krabat", przyznawanym osobom zasłużonym dla Powiatu Lubańskiego. 

Od początku swojej przygody z organami posługuje jako organista 

liturgiczny. Przez wiele lat taką funkcję pełnił w rodzinnej parafii w 

Świeradowie-Zdroju. Był organistą sanktuarium w Świętej Lipce, a także 

przez dwa lata organistą parafii św. Anny we Wrocławiu na Oporowie. 

Obecnie posługuje jako organista w kościele seminaryjnym Księży 

Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu.  

 

 

 

 

 

 

 



 

TADEUSZ ZATHEY  

- dyrygent, chórmistrz, klawesynista, organista, pianista, profesor 

zwyczajny Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W 2019 r obchodzi 50-

lecie pracy zawodowej. Przeszło cztery dekady spędził w Operze 

Wrocławskiej na stanowisku dyrygenta, gdzie zrealizował 21 premier 

operowych oraz baletowych i poprowadził przeszło 600 spektakli. 

 Pracę w Operze zakończył w 2017 r. ulubionym spektaklem 

„Cyrulik Sewilski”, którym dyrygował 67 razy. Jako kierownik muzyczny 

spektakli wykonywanych przez studentów Wydziału Wokalno-

Aktorskiego Akademii Muzycznej we Wrocławiu dokonał 51 wystawień 

tychże realizacji. Na rzecz macierzystej uczelni opracował pełne 

instrumentacje 7 różnych oper dostosowanych do potrzeb 

początkujących śpiewaków oraz chórów żeńskich, męskich i 

mieszanych. Zrealizował przeszło 100 różnych opracowań chóralnych. 

Za wieloletnią działalność artystyczną i pedagogiczną został 

odznaczony między innymi: 3 medalami „GLORIA ARTIS” (brązowym, 

srebrnym, złotym), 3 krzyżami zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, 

Krzyżem Kawalerskim oraz odznaczeniami resortowymi, w tym „Za 

szczególne zasługi artystyczne dla miasta Wrocławia.” 

W swoich kilku specjalnościach występował ponad 70 razy w 

niemalże wszystkich krajach Europy. Przez przeszło 50 lat często 

zasiadał jako organista w macierzystym kościele św. Anny na Oporowie, 

grał też we wszystkich kościołach miasta Wrocławia /oprócz organów 

katedralnych).  Obecnie pracując ze studentami Akademii Muzycznej we 

Wrocławiu przygotowuje wybitną operę Wolfganga Amadeusza Mozarta 

„DON GIOVANNI”, do której dokonał własnej instrumentacji na skład 

kameralnej orkiestry z fortepianem i klawesynem, co ma być Jego 

hołdem dla 70-lecia Uczelni a także podkreśleniem 50-lecia własnej 

działalności artystycznej i pedagogicznej. 

 

 


