
Olsztyński Chór Collegium Baccalarum w Paryżu.

W dniach 26 – 28 sierpnia 2011 r. Olsztyński Chór „Collegium Baccalarum” 
uczestniczył w Paris Music Festiwal organizowany przez MusikRaisenFaszination.
Koncerty odbywały się w pięknym kościele L’ Oratoire du Louvre przy Rue st’ Honore,   w 
miejscu bardzo prestiżowym dla Paryża  

W Festiwalu udział wzięło kilkadziesiąt chórów z całej Europy. Koncert naszego 
zespołu to przede wszystkim prezentacja  muzyki polskiej, w dużej części  utwory 
H.M.Góreckiego  oraz tradycyjne polskie pieśni ludowe. 

Występ chóru spotkał się z gorącym przyjęciem a dyrygent chóru dr Agata Wilińska 
otrzymała szereg gratulacji i wyrazów uznania od licznie zgromadzonej publiczności. 
Dyrektor Festiwalu pan Peter Laskowski złożył jej serdeczne podziękowania i zaprosił zespół 
do udziału w kolejnych przedsięwzięciach artystycznych.

Festiwal to,  jak zwykle,  okazja to nawiązania znajomości z innymi chórami, 
poznanie nowych utworów w ciekawych interpretacjach. Są to sprawy niezwykle istotne dla 
podnoszenia umiejętności i jakości śpiewania.
Od strony muzycznej i artystycznej udział „Collegium Baccalarum” w Festiwalu należy uznać 
za bardzo udany. Agata – dziękujemy Ci serdecznie !

Obok Festiwalu czy też równolegle do niego działy się rzeczy niezwykłe, piękne i 
fascynujące. 

Bez mała cztery dni w Paryżu to możliwość obejrzenia słynnych budowli, zwiedzenia 
wielu muzeów i galerii sztuki. Specyficzny klimat Paryża poznawaliśmy w dzień i w nocy, 
wędrując po dzielnicy Łacińskiej, czy też włócząc się po Montmartrze i odwiedzając paryskie 
kawiarenki.

Była magiczna wieczorna przejażdżka statkiem po Sekwanie, a potem nocny piknik na 
Polach Marsowych ze śpiewem i degustacją wina,  serwowanego przez niezwykle uczynnych 
i uprzejmych Hindusów z Pendżabu. 

Była Opera Paryska, Tour d’Eiffel, Galeria d’Orsy , Oranżeria i Claude Monet, Notre 
Dame, Plac Vendome i Fryderyk Chopin, Danton i Robespierre, Picasso i Salvador Dali, 
Moulin Rouge i Plac Pigalle i wiele innych wspaniałości  - po prostu „ Midnight in Paris” 
Woody Allena. 
Paryż jest piękny.
Ale to nie wszystko. Nasz dojazd do Paryża poprzedziła wizyta w cichym , spokojnym ale 
znanym Polakom z historii Magdeburgu. Następny etap to Kolonia. 
Słynna Katedra robi wrażenie, przytłacza swym ogromem, ale otoczenie tego pięknego 
zabytku nowoczesnymi i przypadkowo poutykanymi budynkami jest paskudne. I jeszcze ten 
widok na dworzec kolejowy – fuj. 

Podróż powrotna to interesująca wizyta w Księstwie Luxemburg i jego stolicy. Miasto 
Europejskich Instytucji. To tutaj obraduje m. in. Europejski Trybunał Sprawiedliwości czy 
Europejski Bank Inwestycyjny. 
Po pięknym, ale odwiedzanym przez tysiące turystów Paryżu, Luksemburg to oaza spokoju. 
Niewielu turystów na ulicach, pusto. A miasto jest piękne i historyczne. Położone na 
wzgórzach otoczone zalesionym  wąwozem prezentuje się wspaniale. 
Wrażenie robi jego  średniowieczna  część  – można podziwiać te dobrze zachowane  zabytki 
bez zgiełku i gwaru turystów.
Mieliśmy w Luksemburgu polski akcent w trakcie obrad struktur parlamentu europejskiego 
zajmującego się sprawami kobiet – europejskich sufrażystek. 
Jeden z naszych kolegów przypadkowo trafił na obrady tego gremium. Po wysłuchaniu 
debaty zabrał głos i wygłosił płomienną mowę na temat praw kobiet w polskim parlamencie. 
Przemówienie zakończył brawurowo wyartykułowaną propozycją:



„Żeńszczyny wsiech staron sajediniajtieś”! . Długa cisza (czas dla tłumaczy), potem gorący 
aplauz, gratulacje, fotoreporterzy itp. itd.
Jędruś nie zawiodłeś naszych oczekiwań. Żeńska część chóru patrzy na Ciebie z podziwem, 
męska z zazdrością, a świeżo upieczona pani poseł  Anna Grodzka chciałaby Cię mieć w 
swoim biurze poselskim.
Oj działo się działo.

Ostatni nocleg przed granicą z Polską to Drezno, stolica Saksonii. Mieliśmy mało 
czasu,  ale stara część miasta i rokokowy zespół pałacowy Zwinger robi wrażenie. 

Kochani chórzyści oraz Ty, Czytelniku naszej strony, kończąc tę niepełną relację z 
kolejnego wyjazdu należy dodać, że: 
- wyjazd chóru na Festiwal w całości został sfinansowany z własnych środków członków   
  zespołu,
- pomimo starań nie otrzymaliśmy dofinansowania ani z Urzędu Miasta, ani z Urzędu   
  Marszałkowskiego,
- pomimo braku wsparcia ze strony ww. urzędów  promowaliśmy nasz region oraz miasto 
  Olsztyn na oficjalnych spotkaniach z organizatorami i uczestnikami Festiwalu .

Czas na podziękowania, gratulacje, wzruszenia i łzy.

Specjalne słowa uznania i podziękowania kierujemy do Agaty Wilińskiej, 
wieloletniego dyrygenta naszego chóru, za jej ciężką pracę, wytrwałość, cierpliwość, 
wyrozumiałość. 

Darkowi Dymowskiemu i Waldkowi Mackiewiczowi serdeczne podziękowania od 
całego zespołu za aranżację całego przedsięwzięcia, logistykę i perfekcyjną realizację. Brawo 
Panowie.

Wiele słów uznania i serdeczności kierujemy do najmłodszych uczestniczek wyjazdu 
Marysi Dymowskiej i  Martyny Kamińskiej.  Byłyście powiewem świeżości i radości, co 
znakomicie podnosiło smak serwowanej przez Was kawy i herbaty.

Panie Prezesie, Drogi Wiesławie,  masz wspaniały Chór,  nie zmarnuj tego.
I to już koniec.
Dziękuję wszystkim za ten wyjazd.
Anonimowy chórzysta – czyli każdy z nas.

  


