Karnevalová mozaika v Paszowicích
Ve dnech 22. – 23. ledna 2011 byli členové rapotínského chrámového sboru pozváni
k návštěvě polských Paszowic a okolních obcí. Tato akce se uskutečnila v rámci
projektu „Česko-polská mozaika“ a byla v pořadí již několikátou aktivitou česko –
polského přátelství. Tématem společného setkání bylo seznámit se s polskými
kolednickými a karnevalovými tradicemi a na oplátku představit alespoň část
z rozsáhlých moravských a českých tradic koledování a karnevalů (plesů).
Rapotínský chrámový sbor přijel zazpívat a zakoncertovat polským přátelům české a
moravské koledy, vánoční písně a část ze slaných vánočních mší J. J. Ryby a G.
Zrunka.
A tak v mrazivé sobotní ráno vyjel autobus plný zpěváků a hudebníků pod vedením
sbormistra Petra Kocůrka směr polské Paszowice, abny asi po čtyřhodinové jízdě
zakončil svoji jízdu na polském hrádečku v Grobli (asi 5 km od polských Paszowic).
Po opravdu vřelém přivítání polskými organizátory projektu, zástupci vedení oce a
dalšími, kteří se do projektu zapojili, ať již jako organizátoři či účastníci, jsme se mohli
ubytovat v sice trochu chladných, ale dobře zařízených pokojích a dostalo se nám
úžasného občerstvení.
Po krátkém odpočinku se nám o to lépe pak zpívalo ve vesničce
Pogwizdowie, kde jsme se zúčastnili ajkce „Polsko-czeskie koledowanie“. Úvodního
slova se chopil nový starosta Paszowic Sebastian Oszczeda, který byl zvolen do
funkce v závěru roku 2010. Nahradil tak svého předchůdce Henrika Hawrylewicze,
který úřadoval ve funkci starosty dlouhých 33 let a kterého mnozí znáte z návštěvy
v Rapotíně.
Během dvouhodinového hudebního pásma se na pódiu vystřídalo několik
polských hudebních souborů, které zazpívaly, většinou za doprovodu harmoniky
(některé i za doprovodu bubnu), polské koledy. Pásmo zahajovaly děti ze školy, které
si nacvičily hru o narození Ježíše. Samozřejmou součástí hry byl příchod a poklonění
Tří králů. Z tohoto poselství vychází koledování jak v Polsku, Česku, tak na celém
světě. Náš sborek také připravil pásmo nejznám,ějších vánočních lidových koled za
doprovodu tria zobcových fléten, na něž hráli Vojtěch, Irena a Petr Kocůrkovi. Na
pódiu se při vystoupení našeho sboru objevili čeští tři králové v tradičním oblečení
tak, jak jsme je mohli i v rapotínských ulicích potkávat během Tříkrálové sbírky na
začátku ledna. Vystoupení našeho sboru bylo odměněno dlouhým potleskem a
předáním několika krásných upomínkových předmětů panem starostou i projektovou
manažerkou polské strany.
Po skončení koledování jsme se vrátili na hrádek v Grobli, kde následovala
„Karnevalowa zabawa tanczna“ – karnevalový ples. Všichni v „gala“ a po přípitku
proneseném starostou Paszowic jsme ochutnávali postupně během celého večera
polské speciality a chutné pokrmy, které nám polští přátelé připravili. Společenského
večera se zúčastnilo asi 150 lidí a samozřejmou součástí byly společenské tance,
spojené s polskými tradičními společenskými hrami a karnevalovým dováděním.
Polští přátelé zazpívali také několik lidových písní v češtině, což pro nás bylo milým
překvapením. Hodovalo se a tancovalo do pozdních nočních hodin. Ráno jsme však

museli vstávat, abychom po vynikající snídani mohli nacvičovat na polední koncert ve
farním kostele v Kwietnikach (asi 3 km od hrádku, kde jsme nocovali). Během
dopoledne jsme si kromě zkoušky sboru stihli prohlédnout budovy hrádku v Grobli,
které využívají v měsících březen až říjen především svatebčané. Prostory jsou
upraveny a vyzdobeny pro velké i malé svatby (malými svatbami jsou v Polsku
označovány svatby do počtu 100 účastníků). A jsou to prostory opravdu honosné, u
nás vídané jen málokde (srov. například hrad Bouzov). Shlédli jsme také fotky ze
svateb a ze svatebních hostin. Po této kulturní vsuvce prezentovanou majiztelkoun
hrádku, která se na opravách a výzdobě starobylé usedlosti osobně (i fyzicky)
podílela, jsme se teple oblékli a autobusem odjeli do kostela, abychom se zúčastnili
mše svaté v kostele sv. jozéfa Oblubienca v Kwietnikach. Po mši následoval asi
třičtvrtěhodinový koncert chrámového sboru pod vedením sbormistra a dirigenta
Petra Kocůrka. Zazněly české vánoční chrámové písně ve čtyřhlase včetně dvou
části nejslavnější vánoční mše svaté J.J. Ryby (část „Kyrie“ – sólisté Václav
Damborský a Petr Kocůrek a část „Sanktus“ – sólistky Irena Kocůrková a Zdislava
Nedvědová). O něco méně známou, ale o to oblíbenější, je zpívaná valašská
vánoční mše svatá od autora G. Zrunka, kterou přednesl sbor na letošní půlnoční mši
svaté v rapotínském kostele. Zazněly části „Kyrie“, „Sanktus“ a „Agnus“ (sólisté
Martin Damborský, Václav Damborský, Petr Kocůrek, Petra Damborská a Zdislava
Nedvědová). Sbor také zazpíval polskou národní píseň. Na dechové nástroje hrál
mladý trumpetista Ondřej Damborský a mladý hornista Vojtěch Kocůrek. Sbor
doprovázel dlouholetá varhanice rapotínského kostela Věra Šebestová na několikery
elektronické klávesy (klasické varhany v kostele nebyly funkční a u prvních
půjčených kláves došlo k technickým problémům). Ani technické problémy, ani
mrazivá teplota v kostele však nenarušila zážitek posluchačů a rapotínský chrámový
sbor sklidil obrovský potlesk a hřejivé poděkování pana starosty za vynikající
vystoupení. Obdrželi jsem upomínkovou publikaci, ručně vyrobené papírové květiny
pro každého vystupujícího, které vyrábí ženy přímo v Kwietnikach. Pan starosta
vyjádřil velký obdiv, asi i proto, že podobné sbory v Polsku neexistují, jak sám řekl.
Předal pozdrav rapotínskému panu starostovi Ing. Ondřeji Koppovi a rozloučil se za
všechny přítomné vřelým poděkováním. Po koncertě jsme se odjeli sbalit, rozloučili
jsme se s milou paní překladatelkou, projektovou manažerkou a s přáním
opětovného setkání tentokráte v Rapotíně (v květnu 2011) jsme odjížděli zasněženou
krajinou zpět domů. Zpáteční cesta byla velmi komplikovaná, začalo hodně sněžit a
jen díky šikovnosti pana řidiče jsme v pořádku dorazili ve večerních hodinách do
svých domovů.
Děkujeme zástupcům obce Rapotín, kteří zájezd uspořádali, panu řidiči
Moťkovi, českým i polským organizátorům projektu, starostovi Paszowic, vedoucímu
zájezdu p. Petkovi a všem, kteří se na prožití krásných dvou dnů v polských
Paszowicích a okolních obcích podíleli. Upřímné poděkování patří rovněž sbormistru
panu Petru Kocůrkovi, který s grácií jemu vlastní, důstojně reprezentoval rapotínskou
obec v Polsku.

