
Koncert kolęd już po raz czwarty 
 

                 30 grudnia 2013r., by tradycji stało się zadość, 
Stowarzyszenie po raz czwarty zorganizowało koncert kolęd                 
i pastorałek w naszej świątyni. W tym roku do kolędowania został 
zaproszony chór nauczycielski „Acolada”, działający przy MCK- u 
w Skarżysku – Kamiennej oraz solista p. Andrzej Zagdański, 
śpiewak Opery Narodowej w Warszawie. 

Witając obecnych na koncercie proboszcz parafii ks. Marian 
Czajkowski powiedział, że chwile te, spędzone na wspólnym 
śpiewaniu kolęd, „to także rodzinne spotkanie”. Swe słowa                
ks. proboszcz skierował do bardzo licznie obecnych wiernych, 
przedstawicieli gminy w osobach wójta Zdzisława Woźniaka, 
sekretarz gminy Moniki Mączyńskiej, przewodniczącego rady 
gminy Pawła Wiatra i radnych ze Skarżyska Kościelnego. 
Dodajmy, że gmina współfinansowała tę prawdziwą ucztę duchową. 

Występy artystów zapowiedziała i dokonała ich prezentacji prezes 
Stowarzyszenia Anastazja Górzyńska.  –Myślę, że dostarczymy 
Wam wielu wzruszeń i wspólnie pokolędujemy – stwierdziła prezes, 
a jej słowa już wkrótce znalazły potwierdzenie. 

Pierwszy wystąpił Kameralny Chór Nauczycielski „Akolada” pod 
kierunkiem artystycznym i batutą Moniki Walczak. Chór, który działa 
od pięciu lat przy Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku – 
Kamiennej wykonał, często w nowej interpretacji, siedem polskich 
kolęd., niektóre na ludową i góralską nutę. Szczególnie pięknie 
zabrzmiała kolęda „Mizerna, cicha”, której słowa napisał Teofil 
Lenartowicz, a muzykę mało znany ks. Jakub Wrzeciono. Dodajmy, 
że rok temu tą właśnie kolędą Chór zwyciężył w Wojewódzkim 
Przeglądzie Kolęd i Pastorałek we Włoszczowej. 

Zgoła odmienną muzykę zaprezentował solista Andrzej Zagnański. 
Kolędy i pastorałki śpiewane przez niego przeplatane były słownymi 
monologami na temat tradycji Bożego Narodzenia oraz recytacjami 
wierszy. Dodatkową atrakcją był śpiew kolęd obcojęzycznych, w tym 



przepiękną „Cichą noc” po polsku, niemiecku i francusku. 
Ciekawostką jest to, że muzyka do niej powstała jednego dnia, 24 
grudnia 1818 roku i po raz pierwszy została zaśpiewana wówczas 
w czasie pasterki w kościele w miejscowości Obderdorf bei Salzburg 
w Austrii.  

Niemal przez cały, dwugodzinny koncert zebrani w kościele śpiewali 
kolędy wspólnie z artystami. 

Na koniec usłyszeliśmy przepiękną hiszpańską kolędę „Świąteczne 
życzenia” (Feliz Navidad) autorstwa niewidomego muzyka 
z Portoryko José Montserrate Feliciano García. 

           Artystom w imieniu organizatorów podziękowały prezes 
Stowarzyszenia Anastazja Górzyńska oraz wiceprezes Marzena 
Piętak. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

  

  

 


