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XX KONCERT KOLĘD W KOŚCIELE p.w. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W BOJANIE
W tym roku 6 stycznia w uroczystość Trzech Króli w bojańskim kościele został zorganizowany Koncert
Bożonarodzeniowy. Co roku w tym terminie, już od dwudziestu lat wokół żłóbka gromadzą się muzycy
profesjonalni i amatorzy, by śpiewać i grać kolędy najpiękniej jak tylko potraﬁą. W tym roku w Bojanie
rozbrzmiewały dźwięki Orkiestry Dętej Władysławowo pracującej pod kierunkiem muzyka i pedagoga
Grzegorza Karłowicza, która wykonywała kolędy w autorskich jazzujących aranżacjach. Z orkiestrą
wystąpiła absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, która ukończyła wydział
wokalistyki jazzowej a jest mieszkanką Kielna – Jagoda Wojciechowska. Ta młoda wokalistka zachwyciła
słuchaczy barwą głosu oraz świetnie wykonywanymi wokalizami. Orkiestra żywiołowo wykonywała znane
kolędy polskie, jak również szczególnie ciepło przyjęte, świąteczne standardy amerykańskie. Jak zawsze
wystąpił również Żeński Zespół Wokalny „ Jagiellonki”, który w Bojanie ma swoją wierną publiczność dla
której śpiewa już …dwadzieścia lat. Tak, właśnie w grudniu 1997 roku „Jagiellonki” wówczas jeszcze jako
zespół dziecięcy, wystąpiły po raz pierwszy podczas paraﬁalnych Jasełek. W ciągu tych minionych lat
zespół dorósł i rozgałęził się na zespół dziecięcy oraz Żeński Zespół Wokalny – oba zespoły noszą od
początku nazwę „Jagiellonki”. Zespół powstał z inicjatywy ówczesnego proboszcza paraﬁi p.w. Św. Jadwigi
Królowej , ks. Mirosława Bużana. Opiekę muzyczną nad zespołem od pierwszych zaśpiewanych dźwięków
aż do tej pory sprawuje małżeństwo muzyków Aleksandra i Tomasz Perz. W tym roku podczas koncertu
„Jagiellonki” wyśpiewały kolędy doskonale znane w Polsce i na świecie, jak również nowe kompozycje
autorstwa i w aranżacji Tomasza Perz, który jest jednocześnie organistą w Bojanie. Po koncercie obydwa
występujące zespoły usłyszały wiele ciepłych słów od uczestników koncertu. A ja z całego serca,
najpiękniej jak potraﬁę pragnę podziękować panu Wójtowi Ryszardowi Kalkowskiemu oraz Sołtysowi
Kazimierzowi Mach i Radnemu Jackowi Nawrockiemu za pomoc w zorganizowaniu koncertu. Dziękuję Ks.
Proboszczowi Piotrowi Maciołkowi za opiekę modlitewną, życzliwość dla muzyków oraz wsparcie ﬁnansowe
koncertu. Dziękuję wspaniałym, wiernym słuchaczom, dla których warto spędzać długie godziny na
próbach i przygotowaniu koncertu. Nade wszystko jednak dziękuję moim kochanym „Jagiellonkom” tym
dużym i tym małym, za to że są, że śpiewają Panu Bogu i bliźniemu, że swoim umiłowaniem śpiewu dodają
mi chęci do życia i pracy.
P.S. ZAPRASZAM CHĘTNYCH DO ŚPIEWANIA W „JAGIELLONKACH” DUŻYCH I MAŁYCH J
Dyrygentka „Jagiellonek”, organizatorka koncertu
Aleksandra Perz
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