
 

 

 

Kolędujmy na Rynku 
KONCERT. W niedzielę o godz. 17 zacznie się na Rynku Głównym  

w Krakowie 32. już „Lekcja piosenki” w ogóle – a szósta z kolędami 
 
 
 
Do śpiewania zapraszają Wal-
demar Domański, prowadzący 
Bibliotekę Polskiej Piosenki oraz 
Kazimierz Madej wraz z kabare-
tem Loch Camelot.  
    Na lekcję zatytułowaną „Ko- 
lędy do śpiewania po domach” 
przygotowano 28 kolęd, które 
jak zawsze znajdą się w wyda-
nych w ilości 3,5 tys. śpiewni-
kach, a można też wcześniej 
wydrukować je sobie, korzysta-
jąc ze strony bibliotekapiosen-
ki.pl. 
    Popłyną niedzielnego wieczo-
ru nad Kraków nie tylko kolędy 
tradycyjne, ale i pastorałki 
skomponowane przez Ewę 
Kornecką , ona też zasiądzie 
wtedy do fortepianu, w innych 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 

3,5 tys. 
- tyle śpiewników przygoto-
wano na niedzielną lekcję 
__________________________ 
 
utworach będzie akompaniować 
Edward  Zawiliński. Przybędzie 
także kapela zespołu góralskie-
go Hyrni z Nowego Targu, która 
wykona kolędę „Wsyndy śniega 
nasuło” oraz przeczyta góralski 
wiersz o świętach.  
    Waldemar Domański posta-
nowił też, niejako odpowiadając 
 
 
 
 
 

na ataki ze strony paru radnych, 
zaprosić wszystkich miejskich 
samorządowców do wspólnego 
zaśpiewania „Dzisiaj w Betle-
jem”.  
    – Czas Bożego Narodzenia 
służy pojednaniu, zatem niech 
to spotkanie będzie okazją do 
wyciagnięcia przez wszystkich 
ręki na zgodę  – mówi twórca 
tych „Lekcji” i zyskującej coraz 
większe poparcie Biblioteki 
Polskiej Piosenki. Wpływają na 
to takie inicjatywy, jak „Roz-
śpiewana szkoła” czy propozy-
cja stworzenia, nieformalnego, 
Towarzystwa Śpiewaczego – 
jego członkowie zaśpiewają w 
niedzielę „Gore gwiazdka 
Jezusowi”; fakt, że zgłosiło się  
 
 
 
 
 
 

do niego już ok. 200 osób, to 
kolejny dowód trafności pomy-
słów Waldemara Domańskiego. 
Jeszcze bardziej dowiodło tego 
kilkadziesiąt tysięcy osób, które 
wypełniły Rynek podczas 
„Lekcji” z okazji ostatniego 
święta odzyskania niepodległo-
ści.  
    Ile osób przyjdzie jutro, by 
wspólnie kolędować?  
    A inicjatywa budzi zaintere-
sowanie  innych;  z  Nowego 
Targu przyjedzie na „Lekcję” 
delegacja z Lesławem Mikołaj-
skim – przewodniczącym Rady 
Miasta na czele. 
    Zatem do spotkania jutro na 
Rynku – tradycyjnie pod Ratu-
szem.  (WAK) 


