
Szanowni Państwo, 
 
to już pięć lat!! 
Śpiewamy i gramy w katowickich Bogucicach od października 2010 roku, jednak 4 stycznia 2011 to data, od której 
liczymy oficjalne istnienie chóru Gospel Sound. Po raz pierwszy wystąpiliśmy publicznie 27 lutego 2011 w Bazylice 
Panewnickiej, a później już… poleciało! Obliczyliśmy, że wystąpiliśmy 75 razy, sześciokrotnie organizowaliśmy lub 
współorganizowaliśmy weekendowe warsztaty gospel dla mieszkańców Śląska, trzykrotnie dla nas samych, w wielu 
warsztatach uczestniczyliśmy. Mieliśmy przyjemność współpracować z takimi instruktorami gospel jak Gabriela Gąsior 
i dr Brian Fentress oraz wystąpić obok takich wokalistów jak wspomniana Gabi Gąsior, Patrycja Gola, Beata Bednarz, 
Piotr „Bajzel” Piasecki i Mieczysław Szcześniak.  
 
Nie sposób wspomnieć tu wszystkich chórzystów, którzy stawali w szeregach śpiewaczych, pozwolę sobie jednak 
wymienić instrumentalistów, którzy tworzyli Gospel Sound przez dłuższy czas i kreowali wizerunek chóru: 
Michał Sanecki – pierwszy instrumentalista (instrumenty klawiszowe), z chórem od pierwszej próby, 
Mateusz Brodacki – gitara basowa, 
Adam Jakubas – perkusja, 
Jakub Karpeta – saksofon, 
Paweł Mrocheń – gitara basowa, 
Krzysztof Zieliński – gitara elektryczna. 
 
Obecnie zespół instrumentalny tworzą: 
Artur Wypich – instrumenty klawiszowe, aranżacja, kompozycja,  
Maciej Chrobok – gitara elektryczna, 
Robert Lubowiecki – perkusjonalia, 
Beniamin Pilch – perkusja, 
Kuba WOUX Wołkiewicz – gitara basowa. 
 

W szeregach chóru stoją dziś przed Państwem: 
Katarzyna Boba 

Weronika Grabosz 
Ewa Hadamik 

Karolina Jędrych 
Ewa Kała 

Ewa Markowska 
Aleksandra Mitko 

Marzena Pistelok 
Anna Porcek 

Anita Pysz 
Ewa Siuda-Szymanowska 

Krystyna Sobecka 
Anna Urbańczyk 

Małgorzata Wasieczko 

Katarzyna Wojciechowska-Tam 
Agata Zajda 

Bartłomiej Bierówka 
Paweł Grajewski 

Piotr Mitko 

 
 
Te pięć lat obfitowało w ocean błogosławieństw - nieustannie możemy spotykać się w sali przy Sanktuarium Matki Boskiej 
Boguckiej w Katowicach; w dobrej atmosferze rozwija się nasza współpraca z Miejskim Domem Kultury „Bogucice-
Zawodzie”, który od pięciu lat gości nas podczas koncertów urodzinowych. Od lutego 2015 roku działa Stowarzyszenie 
Gospel bez Granic, które założyliśmy. 
 
Bóg stawia nam także różne wyzwania, dzięki którym mogliśmy doświadczyć jak to jest śpiewać klasykę (projekt „Jesteś 
Święty” z Zespołem Kameralnym Laus Deo), rozrywkę (projekt na Industriadę 2015 „Larmo w Bogucicach”, gdzie 
wystąpiliśmy pod nazwą Ludzie z Bogucic), negro spirituals (projekt „A’cappella gospel”), jak śpiewa się w chórkach 
gwiazdom („Koncert Papieski”). Mogliśmy także poznać owoce twórczej pracy naszego pianisty – Artura, który 
zaaranżował „Kolędy gospel” i trzymać kciuki, gdy akompaniował Brianowi Fentressowi i zespołowi ReGeneration podczas 
nagrywania płyty grupy. 
 
Patrząc wstecz, widzę jak bardzo Bóg nas kocha i prowadzi w miejsca, o których pewnie nigdy nie pomyślelibyśmy, do 
ludzi, którym możemy nieść Dobrą Nowinę, a także do ludzi, od których możemy się jeszcze wiele nauczyć. 
 
Bardzo się cieszę, że są Państwo dziś z nami, by współtworzyć koncert pt. „No turning back – Bez odwrotu”. Wierzę, że 
w przygotowanym na dziś programie znajdą Państwo coś dla siebie. Życzę Państwu dobrego czasu oraz niezapomnianych 
wrażeń artystycznych zarówno podczas koncertu, jak i oglądania fotografii naszego przyjaciela – Tomasza Kawki. 
 

 
Jolanta Mitko 

Dyrygent Katowickiego Chóru Gospel Sound 


