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KOLĘDOWANIE Z WARMIŃSKO-MAZURSKIMI POLICJANTAMI
Data publikacji 12.01.2017

Kościół w Ostródzie był miejscem w którym odbył się koncert kolęd zorganizowany przez
policjantów. Odtwórcami pieśni byli policjanci z garnizonu warmińsko-mazurskiego. To
przedsięwzięcie patronatem objął insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w
Olsztynie.
Wczoraj (11.01.17 r) o godzinie 13 w Kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostródzie odbył się
Galowy Koncert pod nazwą „Święta z Policją” w wykonaniu policjantów garnizonu warmińsko-mazurskiego.
Funkcjonariusze naszego regionu wcielili się w nowe, nietypowe dla siebie role. Na co dzień narażający życie, tym
razem zaprezentowali swoje talenty śpiewając kolędy.
Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest nadkom. Marcin Danowski Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie. To
właśnie szef ostródzkich policjantów rozpoczął wspólne kolędowanie słowami: „Zoﬁa Kossak-Szczucka pisała z Londynu
w 1955 roku: "Stary czy młody, wierzący czy obojętny religijnie - gdzież jest Polak, dla którego melodie: "Bóg się
rodzi", "Wśród nocnej ciszy", "W żłobie leży" - nie stanowiłyby części własnej duszy? Zrosły się one nierozerwalnie z
polskością, której są wykwitem, a mogą być słusznie dumą. Każdy naród chrześcijański posiada swoje pieśni
bożonarodzeniowe, nigdzie jednak nie wyrosła ich podobna mnogość, nigdzie też nie są równie bezpośrednie i tkliwe”.
Pierwsze treningi policjanci rozpoczęli już w listopadzie ubiegłego roku pod kierownictwem Joanny Jaskółowskiej i Jana
Krysiaka ze Stowarzyszenie „..By świat usłyszał” oraz zespół instrumentalny przygotowany przez podkom. Tomasza
Marka, w skład którego weszli:
gitara - mł. asp. Jacek Szczepański z KPP w Ostródzie
saksofon – sierż. Artur Kos-Koszewski
gitara basowa - Marian Filarski
perkusja – Natalia Dolecka
Chórzyści i soliści:
podkom. Mariola Plichta z KMP w Olsztynie
st. sierż. Anna Balińska z KMP Olsztynie
mł. insp. Robert Muraszko Komendant KMP w Elblągu
st. sierż. Romualda Szulim z KP w Morągu

sierż. szt. Dorota Dias z KP w Morągu
sierż. szt. Joanna Tulkiewicz z KP w Morągu
sierż. szt. Anna Karczewska z KPP w Ostródzie
st. sierż. Milena Błaszczyk z KPP w Ostródzie
mł. asp. Jacek Szczepański z KPP w Ostródzie
asp. Piotr Szczepkowski z KPP Nidzicy
Jacek Zbrzyzny z KPP Nidzicy
mł.asp. Daniel Romańczyk z KPP w Giżycku
Karol Romanowicz KPP w Giżycku
Edyta Budkiewicz z KPP w Węgorzewie
Aneta Lichota KWP w Olsztynie
Marcin Grabski KPP Szczytnie
Kamil Pianka z KPP Szczytnie
To był już trzeci koncert w wykonaniu policyjnego chóru. Każdy z nich zakończył się owacjami na stojąco. Sami
policjanci byli zaskoczeni tak ciepłym przyjęciem, zwłaszcza przez mieszkańców Ostródy.
Na koniec koncertu insp. Tomasz Klimek, który to przedsięwzięcie objął patronatem honorowym podziękował ks.
Dziekanowi Romanowi Wiśniowieckiemu, Joannie Jaskółowskiej i Janowi Krysiakowi oraz policjantom za dostarczenie
niezwykłych i wzruszających doznań muzycznych
Kolejny koncert już 22 stycznia br. w Kościele św. Wojciecha w Mrągowie, przy ulicy Królewieckiej 32, po Mszy Św.,
która rozpocznie się o godzinie 16.00.
Wszystkich serdecznie zapraszamy!
KWP w Olsztynie / ig

