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Kronika Parafialnego Zespołu ŃOŁS 

Początki zespołu sięgają roku 2005. Początkowo w skład wchodziły 3 osoby: Elżbieta 
Książek, Dawid Płonka oraz Mateusz Kandzia. W tym czasie grupa czynnie 
uczestniczyła w prowadzeniu mszy szkolnych, a także tworzyła oprawę muzyczną na 
rekolekcjach parafialnych dla dzieci i młodzieży. Spotkania odbywały się w salce 
domu DFK, a także pod krzyżem przydrożnym (na drodze golskiej/jabłonkowej). W tym 
czasie zespół posiadał trzy gitary, na których grał każdy z jego członków. Zespół nie 
posiadał jeszcze nazwy, a ówczesny ksiądz proboszcz Józef Dziuk nazywał go 
z uśmiechem „Udo Eli” lub „Harfa Dawida”. 

 
Fotografia ukazuje nowo powstały zespół 

Z biegiem czasu do zespołu dołączały coraz to nowe osoby. I tak w 2006 roku 
dołączyły Beata Majewska i Małgorzata Dzierżoń, rok później także Monika Jabłonka 
z domu Nowak. W tym czasie zespół dorobił się swojej nazwy, a brzmi ona ŃOŁS.  

 
Nadanie nazwy zespołowi 

 



W roku 2007 grupa ŃOŁS rozwinęła swoją działalność o organizowanie 
czuwań młodzieżowych. Pierwsze odbyło się w tym samym roku, a jego hasło 
brzmiało: „Duchu Święty przyjdź”. Było ono skierowane w sposób szczególny do 
młodzieży mającej przyjąć sakrament bierzmowania. Kolejne czuwanie datuje 
się na rok 2008. W tym czasie do zespołu dołączyła Joanna Kapica. Dokładna 
data czuwania to 19 września. Jego patronem był św. Stanisław Kostka.  

 



24 września 2009 odbyło się kolejne czuwanie skierowane do młodzieży 
mającej przyjąć sakrament bierzmowania. Zgromadziło ono młodzież z całego 
dekanatu gorzowskiego. Byli na nim obecni i konferencje wygłosili księża 
z całego dekanatu. Głównym tematem czuwania były dary Ducha Św.  
 

 

 

 

 

  



W zespole nie brakowało pomysłów na nowe czuwania. Dlatego też już 
29 maja 2009 roku grupa zorganizowała kolejne nabożeństwo - tym razem ku 
czci Matki Bożej pod hasłem: „Objawienia Maryjne ostrzeżeniem dla świata”. 
Plakat i plan przedstawiamy niżej: 

„OBJAWIENIA MARYJNE 

OSTRZEŻENIEM DLA ŚWIATA” 

 

Zapraszamy na czuwanie modlitewne, które odbędzie się  

29 maja 2009 r. (piątek) o godz. 19:30 w Kościele Trójcy 

Świętej w Gorzowie Śląskim.  

Plan czuwania: 

1. Rozśpiewka 

2. Objawienia Maryjne ostrzeżeniem dla świata  

(prezentacja multimedialna) 

3. Adoracja Najświętszego Sakramentu  

(w tym czasie okazja do spowiedzi świętej) 
  



Czuwania organizowane przez grupę ŃOŁS zaczęły cieszyć się coraz to 
większym zainteresowaniem, dlatego też grupa postanowiła zorganizować 
spotkanie modlitewne nie tylko dla dekanatu gorzowskiego, ale także dla 
sąsiednich parafii. Hasło nowego czuwania brzmiało „Boże Miłosierdzie 
ratunkiem dla świata”. Niżej przedstawiamy plakat, a także fotografie: 

 



 

 

 
Ks. Józef Dziuk przed wizerunkiem Jezusa Miłosiernego 

 

 
Grupa przed czuwaniem o Bożym Miłosierdziu 

 

  



Po czuwaniu o Bożym Miłosierdziu do zespołu dołączyli nowi członkowie: 
Magdalena Piśla, Adam Sobańtka ze Strojca i Piotr Kotala z Wielunia. 

 
Nowi członkowie zespołu podczas jednej z prób 

  



23 kwietnia 2010 roku grupa organizuje kolejnie nabożeństwo dla młodzieży 
dekanatu gorzowskiego i rejonu kluczborskiego, pod hasłem: "Franciszku, idź, 
odbuduj mój Kościół". Konferencje wygłosił ojciec franciszkanin Felicjan Kraft 
z Częstochowy (prowincja Wniebowzięcia N.M.P.) W krótkiej scence ukazany 
został moment, w którym Bóg wezwał Franciszka przed krzyżem San Damiano 
do odnowy Kościoła. 

 



 
Głoszący konferencję o. Felicjan Kraft 

 
Dekoracja czuwaniowa 

 
Natalia Płonka w przebraniu anioła  

podczas scenki o świętym Franciszku 

 
Piotr Kotala w przebraniu św. Franciszka z Asyżu 

 
Wspólne zdjęcie zespołu po czuwaniu 

 
Podczas prezentacji multimedialnej o krzyżu San Damiano 

 
 
 



23 maja 2010 roku zespół zostaje zaproszony na festiwal piosenki religijnej do 
Radłowa (gmina Olesno). ŃOŁS wystąpił razem z dziecięcą scholą parafialną 
z Gorzowa Śląskiego. Koncert odbył się w specjalnie postawionym namiocie, 
w warunkach plenerowych, z udziałem zespołów z wielu innych miejscowości, 
a także z zagranicy. 

 
Zespół wraz ze scholą dziecięcą w Radłowie 

 
Podczas występu ze scholą 

 
Zespół ŃOŁS na scenie w Radłowie 

  



A oto artykuł z Kulis Powiatu opisujący to wydarzenie: 

 
  



Kolejny występ zespołu poza murami kościoła to gorzowski amfiteatr. 
12 czerwca 2010 roku grupa  zostaje zaproszona, aby wystąpić na Dniach 
Gorzowa.  

 
Zespół wraz z ze scholą na Dniach Gorzowa 

 
  



Po występie na Dniach Gorzowa nadszedł czas na zorganizowanie kolejnego 
czuwania. Tym razem było to nabożeństwo dziękczynne za kończący się rok 
szkolny i akademicki, a jego hasło brzmiało: "Odnaleźć siebie w Jezusowym 
Sercu". Na czuwaniu młodzież odegrała scenkę ukazującą objawienia Jezusa 
świętej Małgorzacie Marii Alacoque. Odbyło się ono 25 czerwca 2010 roku. 
Podczas nabożeństwa główną częścią dekoracji był obraz Serca Jezusa 
namalowany przez Monikę Jabłonka. Pomocy w transporcie materiałów do 
namalowania obrazu udzielił p. Paweł Paśmionka, a namalowany już obraz 
został przetransportowany do gorzowskiego kościoła przez p. Jana Matuska 
z Zofiówki. 

 
Monika Jabłonka w trakcie malowania obrazu Serca Jezusa 

 
Transport obrazu z Zofiówki do gorzowskiego kościoła 

 



Plakat z czuwania: 
 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich na czuwanie 

modlitewne pt. 
 

„Odnaleźć siebie w Jezusowym Sercu”  
 

 

 
 
 

 
 
 
"Przyjdźcie do Mnie 
wszyscy, 
którzy utrudzeni  
i obciążeni jesteście, 
a ja was pokrzepię."  
(Mt 11, 28)

 

Czuwanie odbędzie się dnia 25.06.2010 roku  

o godzinie 20:00 w Kościele p.w. Trójcy Świętej 

w Gorzowie Śląskim.  
 

Program czuwania: 

 - rozśpiewka    

 - prezentacja multimedialna połączona z  przedstawieniem o .Świętej 

Małgorzacie Marii Alacoque, której przekazane zostały obietnice Bożego Serca. 

 - adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do  Spowiedzi Świętej 

 
 W tym dniu przypada akurat zakończenie roku szkolnego,  

więc jest to okazja, aby podziękować Bogu za miniony rok  

i godnie rozpocząć wakacje wraz z Jezusem. 

 

 Zapraszamy nie tylko młodzież, ale także osoby starsze 



 
Natalia Płonka w roli siostry Małgorzaty Marii Alacoque 

 
Obraz Serca Jezusa namalowany przez Monikę Jabłonka 

 
 

 
 



13 lipca 2010 roku odbyło się nabożeństwo fatimskie, na którym to zespół  odegrał  scenkę 
ukazującą objawienia Matki Bożej z Fatimy. 
 

 
Natalia Płonka, Anna Płonka oraz 

Maciej Pigło w roli pastuszków 
 

Joanna Kapica w roli Matki Bożej Fatimskiej 
 

W trakcie odgrywania scenki 

 

 
 

 



Kolejnym ważnym wydarzeniem dla ŃOŁS’a był wyjazd do Poręby i Leśnicy Opolskiej. 
W Porębie, w domu opieki dla osób starszych prowadzonym przez siostry służebniczki N.M.P. 
zespół zaprezentował tamtejszym podopiecznym kilka piosenek, a następnie udał się do 
Leśnicy Opolskiej, gdzie znajduje się dom formacyjny sióstr służebniczek. Tam grupa 
zwiedziła klasztor i spotkała się z siostrami nowicjuszkami. 

 
Monika Jabłonka wraz z podopiecznymi domu opieki 

 
Zespół podczas występu  

 
Występ przed ośrodkiem w Porębie 

 
Spotkanie z siostrami nowicjuszkami w Leśnicy Opolskiej 

 
Siostra Arkadia oprowadzająca zespół po klasztornym placu 

 
Wspólne zdjęcie zespołu z nowicjuszkami w Leśnicy Opolskiej 

 
 



8 sierpnia 2010 r. Zespół ŃOŁS organizuje nabożeństwo Maryjne, oraz adorację Najświętszego 
Sakramentu w Kościółku przy klasztorze i domu opieki prowadzonym przez siostry 
służebniczki w Porębie. 

 
Zespół Ńołs przygotowujący się do występu 

 
Występ w porębskim kościele 

 
Zespół wraz z siostrami nowicjuszkami 



12 sierpnia 2010 roku w gazecie Kulisy Powiatu ukazał się artykuł o zespole ŃOŁS. 

 

Ńołs, bo to o tej grupie ludzi z niewiele mówiącą na pierwszy rzut oka nazwą chcę 
opowiedzied. To zespół wykonujący przede wszystkim muzykę kościelną. Zespół szczególny, 
skupiający ludzi z pasją i radością płynącą prosto z serca. Ale od początku... 

Pierwsze czuwanie 

Cztery lata temu grupa organistów z parafii Trójcy Świętej w Gorzowie Śląskim - Monika 
Jabłonka, Elżbieta Książek i Dawid Płonka - postanowiła połączyd siły i zacząd śpiewad razem. 
Dołączył do nich Mateusz Kandzia. Pani Monika, córka organisty, fachu uczyła się od ojca. 
Uczęszczała też do ogniska muzycznego. Dawid brał lekcje gry na organach u franciszkanów, 
a Ela jest uczennicą Studium Muzyki Kościelnej w Opolu. 

- Najpierw po mszach świętych spotykaliśmy się na chórze - wspomina Dawid - to tam 
zaczęliśmy szlifowad repertuar. 

Wspólne muzykowanie grupie spodobało się tak bardzo, że już podczas pierwszego 
czuwania postanowili pokazad się parafianom. 

- Pomysł chwycił, śpiewaliśmy tak długo, że aż zabrakło nam przygotowanych pieśni - śmieje 
się pani Monika - zgromadzeni w kościele ludzie nawet nie zorientowali się, że coś jest nie 
tak. Dawid doniósł z chóru śpiewniki i dalej ubogacaliśmy modlitwę. 



Po udanej prezentacji w zespole zaczęło przybywad chętnych. Grupa pozyskała nie tylko 
świetnych wokalistów i wokalistki, ale również dobrych przyjaciół. 

Słoo brzmiał popularnie 

Nazwa zespołu - Oołs - jest bardzo oryginalna. Skąd się wzięła? 

- Grając kiedyś w pewnej parafii zapytałam księdza, co zamierza śpiewad podczas mszy? - 
wyjaśnia pani Monika. Kobieta w odpowiedzi usłyszała opowieśd proboszcza o rzekomej 
podróży do Indii i strasznym wypadku. To właśnie tam słoo miał nadepnąd mu na ucho  
i stąd wzięły się wszystkie niedociągnięcia wokalne. 

- Zabawne wytłumaczenie księdza bardzo mi się spodobało - tłumaczy kobieta - na tyle, że 
pomyślałam, by naszą grupę nazwad właśnie Słoo. Z pomysłu zrezygnowałam. Brzmiało to 
zbyt popularnie. 

Słoo jednak pozostał symbolem grupy - czytany wspak brzmi oryginalnie i tworzy nazwę 
zespołu - Oołs. Co ważne - żaden z chórzystów na pewno nigdy nie był w Indiach. Nigdzie 
indziej żaden słoo też nikomu na ucho nie nadepnął - wszyscy członkowie poza pasją mają 
też słuch absolutny i anielskie głosy. 

Muzyka, przyjaźo i aktorskie wprawki 

Kolejne osoby do grupy zaczęły dołączad spontanicznie. Nie są to wyłącznie mieszkaocy 
Gorzowa Śląskiego. W zespole jest chłopak ze Strojca czy nauczyciel matematyki z Wielunia. 

- Gdy grupa rozrosła się, zaczęliśmy organizowad spotkania w sali budynku DFK mieszczącej 
się naprzeciw kościoła - wyjaśnia Dawid, który wybrany został na lidera zespołu - w swoim 
repertuarze mamy zarówno łatwe piosenki religijne, takie do pośpiewania przez wszystkich 
wiernych, jak i poważne pieśni znanych kompozytorów. 

Zespół świetnie wypada też w sakralnym repertuarze. Młodzi ludzie doskonale znają swoje 
możliwości, dlatego podział na głosy nie jest dla nich żadnym problemem. 

- Problemem też nie jest udział w próbach, wręcz przeciwnie - to sama przyjemnośd - 
zgodnie twierdzą chórzyści - spotykamy się również na zupełnie neutralnym gruncie, są 
wspólne wypady do pizzerii czy integracyjne ogniska. Jesteśmy po prostu grupą dobrych 
przyjaciół. 

Do tego grupą traktującą swoją pasję bardzo poważnie, sypiącą pomysłami niemal jak 
z rękawa. Oołs nie tylko uświetnia czuwania w kościele śpiewem. Członkowie zespołu 
wcielają się również w przeróżne role. 

- Przy większych świętach kościelnych przygotowujemy też inscenizacje - wyjaśnia Dawid - 
rozdzielamy role i przygotowujemy przedstawienia. 

- Do tego również odpowiedni wystrój, za każdym razem inny - dodaje pani Monika. 



Koncertów wciąż przybywa. 

Grupa gościła w Radłowie na festiwalu pieśni kościelnej. Swój repertuar prezentowała 
mieszkaocom na dniach Gorzowa Śląskiego, a w niedzielę 8 sierpnia zaśpiewała w kościele 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Porębie, koło góry św. Anny. 

- Do Poręby pierwszy raz pojechaliśmy w lipcu - wyjaśniają członkowie Oołsa.  
- zaśpiewaliśmy wtedy dla osób starszych, podopiecznych sióstr zakonnych. 

Występ spodobał się tak bardzo, że kolejne zaproszenie przyszło już za kilka tygodni. 
W niedzielnym koncercie uczestniczyli nie tylko podopieczni sióstr, ale i mieszkaocy Poręby. 
Z chórem występują również najmłodsi mieszkaocy Gorzowa Śląskiego - schola prowadzona 
przez Elżbietę Książek. Jeszcze trochę dobrego serca. Dobrego serca, właśnie tego nie 
brakuje ludziom, którzy już wspierają Oołsa. 

- Przede wszystkim jest to nasz proboszcz Józef Dziuk - mówi pani Monika - kościół zawsze 
stoi dla nas otworem, a gdy potrzebujemy wyjechad z koncertem poza Gorzów Śląski, na 
placu czeka na nas zatankowany do pełna bus z Caritasu. 

Grupa dorobiła się też jednolitych strojów. Materiał przekazali parafianie, a krawiecką pracą 
zajęła się Monika Paśmionka. 

- Najwięcej problemów sprawia nam sprzęt nagłaśniający, a właściwie jego brak - wyjaśnia 
Dawid - na potrzeby koncertów wypożyczamy go najczęściej z Miejsko - Gminnego Ośrodka 
Kultury. 

Grupa chciałaby powiększyd swój instrumentalny i sprzętowy dobytek, dlatego w niedzielę 
15 sierpnia po każdej mszy św. wierni będą mogli przekazad datki na ten cel. 

- Najpierw zajmiemy się oprawą każdej z mszy, potem z puszkami poprosimy o wsparcie - 
wyjaśniają chórzyści. Poza tym wciąż są wolne miejsca dla muzyków i śpiewaków.- Dołączyd 
może do nas niemal każdy - dodaje Dawid - jednak nie ukrywam, że najbardziej 
ucieszylibyśmy się z osób grających na flecie czy skrzypcach. 

Wszyscy chcący dołączyd do grupy, bądź ją wspomóc, mogą pisad na podane adresy: 
boromeusz21@interia.eu lub zefi@wp.eu. 

Tekst i zdjęcia AK 

  



Jak można przeczytać w powyższym artykule, zespół NOŁS borykał się z problemem braku 
odpowiedniego sprzętu nagłaśniającego. Dlatego też 15 sierpnia 2010 roku postanowił 
zorganizować oprawę muzyczną na wszystkich mszach niedzielnych, a po nich zbierał 
ofiary do puszek na zakup sprzętu. Zbiórka okazała się bardzo owocna. Zespół zebrał 
2.862.02 zł, oraz otrzymał od zakładu Cerpol Kozłowice sprzęt nagłaśniający (mikser, dwie 
kolumny, trzy mikrofony oraz stojaki). Za zebrane w ten sposób pieniądze zakupiono 
mikrofony pojemnościowe, keyboard oraz odsłuch. 
Oto kolejny artykuł z Kulis Powiatu z 2 września 2010 roku opisujący radość 
z zorganizowanej zbiórki: 

 
  



5 września 2010 r. miały miejsce dożynki gminno-parafialne w naszym kościele. Na prośbę 
organizatorów zespół wraz z orkiestrą pana Joachima Stefana tworzył oprawę muzyczną 
uroczystej sumy dożynkowej, w której udział wzięły między innymi władze samorządowe. 

 
 
 
 

 
Podczas uroczystej mszy św. 

 
 
 

  



17 września 2010 r. grupa przygotowała na mszy świętej szkolnej scenkę o św. Stanisławie 
Kostce. 
 

 
 

 
Piotr Kotala i Dawid Płonka podczas scenki o św. Stanisławie 

Kostce 

 
Zespół podczas śpiewu na mszy szkolnej 

 
 

 
Natalia Płonka i Beata Majewska podczas śpiewania radosnych 

pieśni 

 
 

 
 

  



Nowy sprzęt nagłaśniający grupa ŃOŁS postanowiła użyć do kolejnego czuwania, które 
odbyło się 1 października 2010 roku pod hasłem „Ojciec Pio apostołem różańca”. Podczas tego 
nabożeństwa mszę świętą odprawił rezydent stacjonujący w parafii gorzowskiej - ksiądz 
Franciszek Lehnert. 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



Plakat z czuwania:  
 

 
 

 

PARAFIA TRÓJCY ŚWIĘTEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM 

ZAPRASZA NA CZUWANIE MODLITEWNE, 
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W PIĄTEK 1.10.2010R. O GODZ.19.30 

 

„ OJCIEC PIO APOSTOŁEM RÓŻAŃCA”. 
 

 

 

 

 

 
 

 

PLAN CZUWANIA: 
 

1. Rozśpiewka. 
2. Prezentacja multimedialna o Św. OJCU PIO 
3. Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
4. Różaniec. 
5. Msza Św. 
Podczas Adoracji okazja do spowiedzi św. 
 

NA CZUWANIE ZAPRASZAMY NIE TYLKO MŁODZIEŻ 
ALE TAKŻE OSOBY DOROSŁE. 

 



Po zdobyciu sprzętu nagłaśniającego pojawił się problem gdzie ten sprzęt przechowywać. 
Dotychczas próby i spotkania zespołu ŃOŁS odbywały się w dużej sali domu DFK, która 
należała do grupy mniejszości niemieckiej. Niestety w sali tej nie było odpowiednich 
warunków na to, aby przechowywać cały sprzęt. Grupa postanowiła szukać jakiegoś 
rozwiązania. Ku radości wszystkich członków zespołu na strychu domu DFK znajdował się 
niezamieszkały przez nikogo pokój. Po uzyskaniu zgody od burmistrza Gorzowa Śląskiego 
p. Artura Tomali zespół zaadoptował pomieszczenie na poddaszu. Pomieszczenie to 
wymagało jednak gruntownego remontu. Pieniądze na remont podarował grupie ksiądz 
proboszcz Józef Dziuk. Prace remontowe rozpoczęły się 22 października 2010 roku. 
W remoncie brali udział wszyscy członkowie zespołu ŃOŁS. Niestety nie wszystkie prace 
remontowe mogły być wykonane przez grupę. To też z fachową pomocą pośpieszyli 
zespołowi Józef Jabłonka z Zofiówki , Artur Piśla oraz Stanisław Kaletka z Gorzowa 
Śląskiego. Niżej widzimy fotografie z przebiegu remontu:  
 

 
Salka przed remontem 

 
 

 
 

 
 

  



Uroczyste otwarcie salki nastąpiło 11 listopada 2010 roku. Na otwarciu byli obecni wszyscy 
członkowie zespołu, a także goście specjalni: Ksiądz Proboszcz Józef Dziuk, burmistrz Gorzowa 
Śląskiego Artur Tomala, przełożona klasztoru sióstr Elżbietanek s. Aldona Duczmal oraz 
opiekunka domu DFK pani Adela Lesik. 

 

 

 
  



17 października 2010 r. Grupa zostaje zaproszona, aby oprawić muzycznie uroczystość 
Pierwszej Komunii Św. Zaproszenie skierowała do zespołu Natalka Patyk wraz z rodzicami. 
Uroczysta msza święta odbyła się w ośrodku w Rusinowicach. 
 
 

 
Natalia Patyk w dniou swojej I Komunii Św. 

 

 
 
 

 
Zespół ŃOŁS podczas śpiewu na uroczystości I Komunii 

 
 
 



19 listopada 2010 r. parafialny zespół młodzieżowy ŃOŁS został zaproszony przez siostry 
służebniczki do Leśnicy Opolskiej, aby oprawić muzycznie czuwanie młodzieżowe pod 
hasłem: "Mój psycholog Jezus". 

  

PPLLAANN  CCZZUUWWAANNIIAA::  
 
19 30     „KTO ŚPIEWA, TEN DWA RAZY SIĘ MODLI...”     
                                                                      /kaplica/ 
20 30     KONFERENCJA – Ks. Janusz Czenczek 
22 00     Czas na herbatkę i ciasteczko....    
                                                              / jadalnia w Betanii/ 
22 30     ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU  
                                                     i okazja do spowiedzi 
23 30     EUCHARYSTIA 
  



 
ŃOŁS podczas występu w Leśnicy Opolskiej 

 
 

 
s. Dalmacja wraz z rozśpiewaną młodzieżą 

 
 

 
Piotr Kotala i Dawid Płonka w oczekiwaniu na wykonanie psalmu 

responsoryjnego 

 
Magdalena Piśla wraz z jedna z uczestniczek czuwania 



6 grudnia 2010 r. zespół  ŃOŁS wraz z siostrą zakrystianką Aldoną Duczmal przygotowuje 
Mikołaja dla dzieci z parafii. 
 
 
 

 
 

 
Piotr Kotala w roli św. Mikołaja 

 
 

 
Natalia Płonka w roli aniołka 

 
 

 
 

 



27 grudnia 2010 r. zespół otrzymał zaproszenie na wspólne kolędowanie do Budzowa. 
skierowane przez przewodniczącą rady sołeckiej Budzowa p. Ewę Woźniak. Na wieczorze 
kolędowym byli obecni mieszkańcy Budzowa oraz ks. Franciszek Lehnert. 

  



31 grudnia 2010 roku grupa ŃOŁS zorganizowała zabawę sylwestrową w salce DFK.. Podczas 
imprezy obowiązywało przebranie. Wszyscy z radością przywitali Nowy Rok przy 
dźwiękach pieśni religijnych, a także występów karaoke. 
 
 
 

 
Wspólna fotografia wszystkich uczestników zabawy sylwestrowej 

w przebraniach 

 
Joanna Kapica i Iwona Płonka w przebraniach  

 

 

 

 

 

 

 
Elżbieta Książęk i Dawid Płonka śpiewający karaoke 

 
Natalia Płonka i Magdalena Piśla podczas karaoke 

 



Po raz kolejny zespół ŃOŁS został zaproszony na czuwanie do Leśnicy Opolskiej 
29 kwietnia 2011 roku przez organizatorkę nabożeństwa s. Dalmację - służebniczkę 
z prowincji opolskiej. Na czuwanie to przyjechało ponad 100 młodych ludzi: maturzystów, 
studentów, narzeczonych, ale też rodziców i wychowawców. 

 

 
Zespół ŃOŁS podczas czuwania 



1 maja 2011 r. w naszej parafii obchodziliśmy niedzielę powołaniową dla III zakonu 
św. Franciszka. Słowo Boże w tym dniu głosił ojciec franciszkanin Miron Górecki z Opola. 
Na prośbę przełożonej FZŚ. Marii Stiene zespół ubogacił liturgię swym śpiewem. 
 
 
 

 
Piotr Kotala czytający lekcje 

 
Monika Jabłonka wraz z Dawidem Płonka śpiewający psalm 

responsoryjny 

 
 
 

 
  



11 czerwca 2011 r. po czuwaniu w Leśnicy Opolskiej zespół otrzymał kolejne zaproszenie, lecz 
tym razem do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej p.w. Św. Rafała Archanioła w Rusinowicach (gmina Lubliniec). ŃOŁS 
swoim śpiewem uświetnił ceremonie otwarcia XI Śląskiej Olimpiady Niepełnosprawnych. 
Niżej widzimy podziękowanie nadesłane przez organizatorów olimpiady w Rusinowicach: 

 



Na występie w Rusinowicach zespół ŃOŁS kończy niestety swoją działalność. Wielu członków zespołu wyjechało, co 

uniemożliwiło jego dalsze funkcjonowanie.  

ŃOŁS to nie tylko grupa razem muzykujących ludzi, ale  także grupa przyjaciół, którzy wspólnie spędzali czas, nie tylko 

na nabożeństwach i czuwaniach, ale także na wspólnych spotkaniach przy kawie, grillach, ogniskach oraz różnych 

wspólnych wyjazdach. 

Na końcu tej kroniki pragnę wszystkim podziękować. Przede wszystkim chciałbym podziękować Panu Bogu za to, że dał 

nam ten czas, kiedy wszyscy razem mogliśmy chwalić Go śpiewem, że dał nam tą wspaniałą wspólnotę i za każde dobro, 

które mogliśmy ofiarować innym dzięki organizowaniu tych wszystkich spotkań i nabożeństw. Dziękuję też wszystkim 

członkom zespołu za zaangażowanie i ofiarność. Dziękuje osobom niewymienionym w kronice, ale obecnym na wielu 

czuwaniach i udzielającym pomocy technicznej, a także wokalnej. Dziękuje wszystkim ludziom, od których otrzymaliśmy 

jakiekolwiek dobro, czy to materialne czy duchowe. Dziękuje s. Aldonie Duczmal i Kornelii Jonczyk za okazywaną 

wielokrotnie pomoc, a wreszcie dziękuje czcigodnemu księdzu proboszczowi Józefowi Dziuk, przede wszystkim za jego 

życzliwość jaką okazywał naszej grupie, za jego pomoc duchową jak i materialna, za jego wsparcie i to, że tak wiele razy 

umożliwił nam różne zespołowe wyjazdy i występy w kościele. Dziękuję mu za jego zaufanie jakim obdarzył mnie i zespół 

ŃOŁS. 

 

Dawid Płonka     

  



 
Lista wszystkich członków zespołu ŃOŁS: 
 
Przewodniczący zespołu: Dawid Płonka – gra na organach, gitarze oraz wokal 
Elżbieta Książek – gra na organach, gitarze oraz wokal 
Piotr Kotala – wokal 
Magdalena Piśla – wokal i bębenek  
Joanna Kapica – wokal 
Ewa Kapica – wokal 
Beata Majewska – wokal 
Monika Jabłonka (Nowak) – wokal 
Natalia Płonka – wokal 
Iwona Płonka – wokal, pomoc techniczna 
Małgorzata Dzierżoń – wokal 
Adam Sobańtka – wokal 
Mateusz Kandzia – wokal i gra na gitarze 
 
Wielokrotnie pomocy technicznej, wokalnej czy jakiejkolwiek innej udzielali zespołowi: 
Ksiądz proboszcz Józef Dziuk, Dom Kultury w Gorzowie śląskim pod dyrekcją p. Kryspina 
Nowaka, p. Andrzej Helios, p. Jan Dubiel, p. Józef Jabłonka, Kornelia Jonczyk, s. Aldona 
Duczmal, Artur Błasik, Tomasz Jabłonka, Brygida Kapica, Patryk Kapica, Agnieszka 
Kowalczyk, Joanna Drop i Artur Piśla. 
 


