
Kolędowanie na wiele głosów. 

Szósty rok z rzędu w wiśniowskiej świątyni u Najświętszej Maryji Panny  Królowej Świata 

 w  cztery niedziele stycznia 2016 roku miał miejsce Festiwal Kolęd i Pastorałek. Piętnaście minut 

przed, tyleż samo lub dłużej  po i w czasie Mszy Św. o godz. 10.30 , swój kunszt wokalny 

prezentowały różne  grupy  artystyczne. 

 Na początek VI Festiwalu, pojawił się weteran- chór męski „Echo” z Ośrodka Kultury w 

Wiśniowej. Panowie trapieni absencją chorobową kilku członków, podczas swego koncertu wznieśli 

się na wyżyny swoich wokalnych umiejętności i pod kierunkiem nowego dyrygenta Jana Augustyna z 

Jasła dali wyjątkowy koncert swych szlagierowych utworów,  jak również nowych pastorałek 

opracowanych przez charyzmatycznego kapelmistrza. Miłym, publicznym wyrazem jedności i 

koleżeństwa, była specjalna dedykacja dla obecnego wśród widzów- Lesława Myćki rekonwalescenta, 

prezesa „Echa”. 

 Następna odsłona festiwalowa miała wydźwięk międzynarodowy za sprawą chóru 

mieszanego z parafii rzymsko- katolickiej pod wezwaniem Bożego Serca ze Świdnika na Słowacji. 

Usłyszeć można było znane nam kolędy, a także te charakterystyczne i osobliwe tylko Słowakom. Nasi 

goście otrzymali w pełni zasłużone owacje na stojąco, a w ramach bisu dyrygent Marek Kizak poddał 

ton swojemu zespołowi do utworu „Gloria in excelsis Deo”, który u licznych słuchaczy spowodował 

dreszcze zachwytu. 

 Kolejna niedziela Festiwalu, tchnęła radością folklorystyczną członków zespołu pieśni i tańca 

„Wisienka” ze Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Markuszowej. Dziewczynki ubrane w 

ludowe stroje regionalne, śpiewały różne kolędy i pastorałki, a także współczesne piosenki związane z 

Bożym Narodzeniem. Wykonały również psalm responsoryjny i śpiew przed Ewangelią. Dopełnieniem 

ich udanego występu były świetne akordeonowe  aranżacje wykonane na żywo przez nieocenionego 

Dariusza Datę- instruktora, pedagoga, muzyka, dyrektora szkoły w Markuszowej. 

 Można by  rzec „gospodarze  u siebie”- czyli schola parafialna, która swój „chrzest 

śpiewaczego boju” przeszła w czacie wiśniowskiego Orszaku Trzech Króli, aby na zakończenie 

Festiwalu pod nazwą – schola parafialna „Serc Wielu”, wieloma młodzieńczymi głosami oczarować 

artystycznie bardzo licznie zgromadzonych parafian. Aby, ten zespół mógł publicznie zaistnieć trzeba 

było mobilizacji organizacyjnej ze strony księdza Marka Gliwy i zapewne opieka duchowa w tym 

pożytecznym działaniu jest ciągle nieodzowna. Bez wątpienia na uznanie zasługuje Ewa Grzebień i jej 

fachowość  merytoryczna w przygotowaniu grupy  i  żywym  akompaniamentem. 

 Prócz braw i zachwytów wszystkie zespoły otrzymały okazałe puchary  i podziękowania w 

formie  ściennego tablo, ufundowane przez organizatora- Ośrodek Kultury w Wiśniowej. 

Nagrody wręczali: Marcin Kut- wójt Gminy Wiśniowa, Wanda Gąsior- przewodnicząca Rady Gminy w 

Wiśniowej, Władysław Salamon- dyrektor Ośrodka Kultury w Wiśniowej, ks. Marek Matera- 

proboszcz wiśniowskiej parafii, ks. Marek Gliwa- miejscowy wikariusz i relacjonujący to wydarzenie 

Grzegorz Tomaszewski- instruktor Ośrodka Kultury w Wiśniowej. 


