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MALI KOLÊDNICY Z DZIELNICY XVII
We wtorkowy poranek 21 stycznia niejeden przechodzieñ zatrzyma³ siê
z zainteresowaniem przy Kociele Bo¿ego Mi³osierdzia na Wzgórzach Krzes³awickich. Zwykle cicha o tej porze wi¹tynia rozbrzmiewa³a dziesi¹tkami
dzieciêcych g³osów z zaanga¿owaniem piewaj¹cych kolêdy. By³o to ju¿ siódme Wspólne kolêdowanie dla przedszkoli z Dzielnicy XVII organizowane
przez Szko³ê Podstawow¹ nr 98.
21 stycznia godzina 9.30. Koció³
pod wezwaniem Bo¿ego Mi³osierdzia
wype³nia siê powoli ma³ymi goæmi.
Przedszkolaki z Dzielnicy XVII wraz
ze swoimi wychowawcami zosta³y zaproszone na wspólne kolêdowanie
przez ciut starszych kolegów ze Szko³y Podstawowej nr 98. S¹ Przedszkola
nr 111 Pod Modrzewiem, nr 112 im.
Lucyny Krzemienieckiej i Przedszkole
Parafialne Mi³osierdzia Bo¿ego nr 188.
S¹ pe³ni emocji organizatorzy ze Szko³y Podstawowej nr 98 z klas¹ 1c na
czele, dla której wystêp w tym szacownym miejscu i przed tak wymagaj¹c¹
publicznoci¹ jawi siê jako nie lada
wyzwanie. W tej corocznej rozgrzewaj¹cej serca imprezie udzia³ bior¹ zawsze przedstawiciele Rady Dzielnicy
XVII, w tym roku goci na niej Przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du Dzielnicy
XVII Andrzej Dziedzic, w latach poprzednich sw¹ obecnoci¹ zaszczycali
organizatorów Radni Stanis³aw Rajski
i Katarzyna Frankiewicz. Powoli cichn¹ pe³ne emocji g³osy, Bo¿ena Jedynak,
nauczycielka ze Szko³y Podstawowej
nr 98, wita wszystkich od serca i oddaje mikrofon prawdziwym gwiazdom
tego kolêdowego poranka  dzieciom.
Bia³ych myli lekkich jak puch,
Niech Anio³ przywieje z nieba,
Otworzy skrzyd³em nadziei
I niech kolêdê zapiewa.
Deklamuje z przejêciem Ola Wolska
z klasy 1c, po chwili do³¹czaj¹ do niej

koledzy z melodyjn¹ pastora³k¹ Bosy
pastuszek. Pocz¹tkowo mali artyci czuj¹ ciê¿ar tremy, ale ju¿ po chwili g³osy
brzmi¹ pewnie i radosna pieñ niesie siê
po kociele. Po wystêpie klasy 1c, czas
na grupy z przedszkoli. Katarzyna Kucharska, nauczycielka muzyki ze Szko³y
Podstawowej nr 98 i jednoczenie
wspó³organizatorka Wspólnego Kolêdowania zaprasza do siebie kolejne
grupy z przygotowanymi przez nie kolêdami. Przedszkolaki prezentuj¹ i te
znane i te mniej popularne utwory.
Mo¿na us³yszeæ wzruszaj¹c¹ Maleñk¹
Mi³oæ i pe³ne pozytywnej energii Gore
gwiazda Jezusowi, w rytm którego, z
refrenem na ustach Hej¿e ino dyna,
dyna, narodzi³ siê Bóg dziecina nie sposób powstrzymaæ siê od delikatnego
bujania. Do mniej znanych kolêd do³¹czono te¿ i te, bez których nie mo¿na
wyobraziæ sobie wi¹t, piêknie zabrzmia³o Przybie¿eli do Betlejem w
przedszkolnym wykonaniu. By³o tak
niewinne i radosne  komentuje jedna
z nauczycielek. M³odzi artyci zaskoczyli nie tylko doskona³ym przygotowaniem wokalnym, ale i instrumentalnym
 w ruch posz³y marakasy, tamburyna
i dzwonki, z którymi radzi³y sobie bez
problemów nawet najm³odsze czterolatki. Widzowie, i Ci mali, i Ci duzi byli
zachwyceni, a m³ode gwiazdy nie ukrywa³y radoci, jak¹ da³o im kolêdowanie.
Po wystêpach grup przyszed³ czas na
zwieñczenie uroczystoci i wspólne od-

piewanie najbardziej znanych polskich
kolêd. W takt akompaniamentu Katarzyny Kucharskiej rozbrzmia³y po raz kolejny dzieciêce g³osy i ukochane przez
wszystkich Dzisiaj w Betlejem, czy
Pójdmy wszyscy do stajenki. Po tak
ochoczym udziale w wi¹tecznym koncercie wszyscy zas³u¿yli na ma³e co nieco w s³odkim wydaniu, by³y cukierki,
pierniki i kolejny powód do radoci. Po
wystêpach g³os zabra³ Przewodnicz¹cy
Rady i Zarz¹du Dzielnicy XVII Andrzej
Dziedzic. Podziêkowa³ za wspólne kolêdowanie i wyrazi³ uznanie dla nauczycieli za wspania³e przygotowanie m³odych artystów do wystêpów. Do podziêkowañ na zamkniêcie imprezy do³¹czyli
równie¿ ksi¹dz z Parafii pod wezwaniem Mi³osierdzia Bo¿ego i Angela
Wcis³o-Chojnacka  wicedyrektor Szko³y Podstawowej nr 98, organizatora spotkania. Wspólne Kolêdowanie z pewnoci¹ nie by³oby tak udane, gdyby nie
techniczne wsparcie Marcina Dudy, nauczyciela ze Szko³y Podstawowej nr 98.
Dziêki niemu akustyka wystêpów by³a
bez zarzutu, a przygotowane przez niego
prezentacje multimedialne wprowadzi³y wszystkich w wi¹teczny nastrój,
jeszcze zanim rozbrzmiewaæ zaczê³a
muzyka.
Kolêdowanie nie pozostawia nikogo
obojêtnym, nie mo¿na oprzeæ siê radosnemu nastrojowi wi¹tecznych utworów w pe³nych dzieciêcej spontanicznoci wykonaniach. Wspólne wi¹teczne piewanie dla uczniów ze Szko³y
Podstawowej nr 98 oraz ich m³odszych
kolegów z Dzielnicy XVII sta³o siê ju¿
piêkn¹ tradycj¹. Od siedmiu lat kolejne roczniki m³odych artystów spotykaj¹
siê w gocinnych murach Kocio³a na
Wzgórzach Krzes³awickich i dziel¹ radoci¹ niesion¹ przez kolêdy. Pomys³
na zorganizowanie tych rozpiewanych
spotkañ wyp³yn¹³ od Marty Ziomek 
nauczycielki w Szkole Podstawowej nr
98, wspominanych ju¿ Pañ Bo¿eny Jedynak i Katarzyny Kucharskiej oraz
Ksiêdza Miros³awa Lenarta, ówczesnego szkolnego katechety. Kolêdy, te
najbardziej ciep³e i wzruszaj¹ce pamiêtamy z dzieciñstwa i dlatego wspólne
ich piewanie przynosi radoæ i refleksjê  mówi Bo¿ena Jedynak  kolêdowanie to przecie¿ jedna z najstarszych
i najpiêkniejszych polskich tradycji,
sk³ania do spotkañ z innymi, daje poczucie wspólnoty, nale¿y j¹ przekazywaæ m³odym pokoleniom, tak by trwa³a w nas zawsze  my to nauczanie tradycji zaczynamy ju¿ od lat najm³odszych, od przedszkolaków  t³umaczy.
W tym roku zabrak³o wród nas ksiêdza Lenarta, który jest ju¿ w innej parafii, ale jego duch nadal jest z nami
we Wspólnym wi¹tecznym piewaniu.
To on by³ wielkim orêdownikiem tych
spotkañ od samego pocz¹tku i niejednokrotnie akompaniowa³ ich uczestnikom na gitarze  dodaje.
Wspólne kolêdowanie w Dzielnicy
XVII, to tylko wycinek wspó³pracy
miêdzy Szko³¹ Podstawow¹ nr 98 a
okolicznymi przedszkolami. Dzieci s¹
zapraszane do szko³y na imprezy, lekcje, festyny, po to, by szybko i bez stresu zaadaptowa³y siê w przysz³oci do

warunków szkolnych. Miejsce znane i
lubiane jawi siê pierwszakom jako
du¿o bardziej przyjazne. Czêsto dochodzi te¿ do wzruszaj¹cych spotkañ by³ych ju¿ przedszkolaków ze swoimi
ukochanymi Paniami z lat poprzednich,
dla nich staraj¹ siê jeszcze bardziej,
dziêki temu atmosfera tych spotkañ jest
wyj¹tkowa, prawie rodzinna. Kolêdowanie idealnie wpisuje siê w klimat
tych szkolno-przedszkolnych wydarzeñ.
M³odzi uczestnicy ju¿ myl¹ o kolejnym spotkaniu. Nie mog¹ doczekaæ siê

wspólnych radosnych chwil przy rozgrzewaj¹cej serca muzyce. Byæ mo¿e
tym razem w szerszym gronie, organizatorzy ju¿ myl¹ o zaproszeniu starszych widzów, przecie¿ babcie i dziadkowie te¿ uwielbiaj¹ tradycjê  i oni
te¿ mog¹ m³odszych wiele nauczyæ.
Czekamy z niecierpliwoci¹ na Wspólne Kolêdowanie 2021 w tej nowej
wzbogaconej ods³onie.
Agnieszka Ró¿añska
We wspó³pracy z Bo¿en¹ Jedynak

RADA I ZARZ¥D DZIELNICY XVII, os. Na Stoku 15. Tel. 12 645 30 09, tel./faks 12 645 14 17. Przewodnicz¹cy  Andrzej Dziedzic, zastêpca przewodnicz¹cego  Leszek Zaleñski, cz³onkowie Zarz¹du
 Wies³aw Wojnarski, Jerzy Wójcik. Dy¿ury cz³onków Zarz¹du: Andrzej Dziedzic  w ka¿dy poniedzia³ek w godz. 14.00 16.00 po wczeniejszym uzgodnieniu terminu spotkania
w sekretariacie biura Rady Dzielnicy XVII, Leszek Zaleñski  I oraz III wtorek miesi¹ca w godz. 17.3019.00, Wies³aw Wojnarski I oraz III pi¹tek miesi¹ca 11.0012.00, Jerzy Wójcik  I oraz III czwartek miesi¹ca
11.00 13.00.
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