
Opłatkowe spotkanie Agricolańskie 2019 

Każde nasze spotkanie wigilijne dostarcza wzruszeń, przypomina o kolegach z 

chóru, którzy odeszli od nas na zawsze, a wspólna kolacja i życzenia dopełniają 

szczególnego uroku takich wigilijnych spotkań. 

Tym razem dzięki naszemu Profesorowi wieczór nasycony został na wstępie 

powagą i zadumą nad naszym bytem i przyszłością naszych bliskich. A wszystko 

przez wspaniałą chwilę jaką przeżyliśmy dzień wcześniej a którą Profesor 

przypomniał i  wzruszony podkreślał  znaczenie  tej sprawy dla  nas Polaków. 

Oczywiście była to ceremonia  wręczenia Nagrody Nobla w dziedzinie literatury 

naszej Oldze Tokarczuk i jej wykład noblowski pt. „ Czuły narrator „ . 

Drugim szczególnym momentem naszego wieczoru był występ naszego kolegi 

basa Marka Archamowicza  w utworze przygotowanym przez siebie i własnym 

akompaniamencie na akordeonie. Utwór   dedykowany był Zbyszkowi  Suflicie  

„Zibonowi” naszemu nieodżałowanemu basowi. W teksie utworu przewijały się 

wspomnienia  chwil i wspólnych przeżyć Zbycha z Agricolą. 

Gośćmi naszego spotkania byli nasi przyjaciele  z CHUR-u  i Halinka Molik, która 

ze wzruszeniem odbierała utwór Marka, pewnie jak i my wszyscy  mając w 

myślach Wiesia Molika naszego tenora i kronikarza chóru. 

W tym roku dopisaliśmy  szczególnie z różnorodnością  przyniesionych potraw 

na  kolację. Były więc jak co roku śledzie Profesora, pierogi Pułkownika, śledzie 

w oleju Marka , przysmaki  Jana Van Corvena przyrządzone  przez jego żonę            

Malinkę  tj. ciasto czekoladowo- migdałowe „   brownie „ i sałatka śledziowa , 

portugalskie babeczki Andrzeja z  „ Cafe Lisboa „ , babeczki z różnymi smakami 

Henia i Asi, pasztety i sałatki, serniki Jurka i Artka ciasto „ Trzy- Bit „ Wojtka, 

pierniki Joasi, rogaliki i inne słodkości oraz własnoręcznie wyrabiany i pieczony 

chleb Jula. 

Ważnym   punktem wieczoru było ogłoszenie wyróżnionego chórzysty Agricoli  

„Agricolańskim Mieczem 2019”. Nominowanymi w tym roku byli : Jan van 

Corven, Andrzej Gacek  i Heniu Szaleniec. Wszyscy za wkład jaki wnieśli w 

przygotowaniu naszego  wyjazdu, koncertów i pobytu w Holandii. Decyzją 

Kapituły Odznaczenia wyróżnienie otrzymał Jan van Corven. 

 



Z sąsiedzką wizytą wpadł do nas mgr Józef Brzuchacz, kierownik Studenckiego 

Zespołu Góralskiego SKALNI działającego przy Uniwersytecie Rolniczym w 

Krakowie. Złożył on od całego swojego zespołu życzenia dla chóru Agricola i dla 

jego dyrygentki. 

Kolędowaliśmy tym razem wybierając kolędy ze zbioru Tomasza Flaszy a prym 

wiedli jak zwykle koledzy Jurcyś,  A.Kapołka i B.Gancarz. 

Był to niezapomniany wieczór,  jeden z najpiękniejszych w historii Agricoli. 

Serwis fotograficzny zapewnili koledzy H. Szaleniec oraz A. Gawor powracający 

do nas po perypetiach zdrowotnych. Serdeczne pozdrowienia i życzenia 

otrzymaliśmy od Artura Sędzielarza , chorego A. Trzaski  i innych kolegów , 

którzy nie mogli być w tym dniu z nami.  /M.S./ 

„  Leć pieśni … „ 

Grudzień 2019 

 

 


