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Drodzy Muzycy,

jestem szczerze zobowiązany serdecznie podziękować Warn za Wasz
piękny udział w dziele wykonania „Oratorium rudzkiego" w Rudach
w niedzielę 23 października 2011 roku.

Doświadczam wielkiej radości w tym, że nasze sanktuarium w Rudach
doczekało się tak wzniosłego dzieła muzycznego, przemawiającego do
słuchaczy w głębi słowa zespolonego z ujmującą muzyką.

Wystawienie „Oratorium rudzkiego" stało się wyjątkową chwilą, który
na zawsze wpisała się w dzieje rudzkiego sanktuarium. Pamięta niedziela
23 października 2011 roku przeszła do historii, ale pozostało uczucie wielkiej
radości i wdzięczności wobec Boga oraz osób współdziałających w projekcie.

Dzieło stworzenia i wystawienia „Oratorium Rudzkiego" było wielkim
aktem uczczenia Matki Boskiej Pokornej, ale nade wszystko stało się
uwielbieniem Boga, źródła wszelkiego piękna.

Życzę, aby Pokorna Pani Rudzka wyprosiła Warn, Waszym Rodzinom
i Bliskim wszelkie potrzebne w życiu Boże dary.

t Jan Wieczorek
Biskup Gliwicki



JAN WIECZOREK
BISKUP GLIWICKI

44-100 Gliwice, ul. Łużycka l
tel. 0048 32 230 71 42; fax 0048 32 230 78

_SERVIRE POPULO

SZANOWNY PAN
WALDEMAR STANICZEK

GLIWICE - ZABRZE

Panie Waldemarze,

jestem szczerze zobowiązany serdecznie podziękować Panu za
osobiste włączenie się w dzieło wystawienia „Oratorium rudzkiego"., a przede
wszystkim za organizacyjne przygotowanie Gliwickiej Orkiestry Kameralnej.

Doświadczam wielkiej radości w tym, że nasze sanktuarium WT Rudach
doczekało się tak wzniosłego dzieła muzycznego, przemawiającego do
słuchaczy w głębi słowa zespolonego z ujmującą muzyką.

Wystawienie „Oratorium rudzkiego" stało się wyjątkową chwilą, który
na zawsze wpisała się w dzieje rudzkiego sanktuarium. Pamięta niedziela
23 października 2011 roku przeszła do historii, ale pozostało uczucie wielkiej
radości i wdzięczności wobec Boga oraz osób współdziałających w projekcie.

Dzieło stworzenia i wystawienia „Oratorium Rudzkiego" było wielkim
aktem uczczenia Matki Boskiej Pokornej, ale nade wszystko stało się
uwielbieniem Boga, źródła wszelkiego piękna.

Życzę, aby Pokorna Pani Rudzka wyprosiła Panu i Pana Bliskim
wszelkie potrzebne dary dla wiernego podążania drogami wiary i miłości.

t Jan Wieczorek
Biskup Gliwicki
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Wespół

gliwickiej Orkiestry 'K.amerainej

Szanoroni "Państwo!

"Pragnę- złożyć serdeczne gratulacje 2 okazji juoileuszu OC-lecia

działalności Gliwickiej Orkiestry 'K.ameralnei. "Pomysł- utworzenia Orkiestryu J O J O O
to niewątpliwie jedno z naj cenniejszych i najbardziej wartościowych

przedsięwziąć kulturalnych w gliwicach na przestrzeni ostatnich Lit. Cieszę.

się ogromniej że dzięki współpracy Orkiestry oraz Samorządu 3/tiasta_ o Ł ) J ^y >^J <-
iwice, udało się wspólnie zrealizować wiele znaczących wydarzeńŁ / v y < y

artystycznych z udziałem znanych i cenionych muzyków.
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Smycze Taństwu dalszych sukcesów w działalności oraz wielu okazu doO' C> J
spotkań z gliwicką publicznością./ a także z melomanami w kraju i za

granicą..

wyrazami szacunku

SL,yćmunt Trankiewicz


