13

WIELKI KONCERT PAPIESKI
19 paêdziernika 2003 roku o godz. 20.00 w Bazylice Mariackiej w Gdaƒsku odb´dzie si´
mi´dzynarodowy koncert z okazji 25 – lecia pontyfikatu Jana Paw∏a II. W jego programie
znajdà si´ mi´dzy innymi utwory skomponowane do poezji Ojca Âwi´tego.
ojciech Kilar specjalnie na t´
okazj´ komponuje muzyk´ do
wiersza Karola Wojty∏y „Do sosny
polskiej”. Podczas koncertu us∏yszymy muzyk´ z pi´ciu kontynentów,
w tym fragment s∏ynnej ju˝ Mszy
Afrykaƒskiej z Kenii. Orkiestr´ symfonicznà Polskiej Filharmonii Ba∏tyckiej poprowadzi Zygmunt Rychert.
W utworach zespo∏owych wystàpi a˝
dziewi´ç chórów: Chór Akademii Medycznej w Gdaƒsku – pod dyrekcjà
Jerzego Szafraƒskiego; Capella Gedanensis – pod dyrekcjà Aliny Kowalskiej-Piƒczak; Chór Mieszany Wydzia∏u IV Akademii Muzycznej – pod
dyrekcjà Anny Fiebig i Marcina Tomczaka; Chór Akademii Rolniczo-Technicznej z Olsztyna – pod dyrekcjà Benedykta B∏oƒskiego; Akademicki
Chór Uniwersytetu Gdaƒskiego – pod
dyrekcjà Marcina Tomczaka; Sopocki
Chór Kameralny „Continuo” – pod
dyrekcjà Anny Fiebig; Cantores Minores Gedanenses – pod dyrekcjà Ewy
Mazur i Bogus∏awa Grabowskiego;
Chór ˚eƒski z Liceum Muzycznego;
Chór „Cantata” z Elblàga – pod dyrekcjà Waldemara Górskiego.
Termin koncertu zosta∏ wybrany
wyjàtkowo starannie, bowiem na 19
paêdziernika przypadajà obchody 25-lecia pontyfikatu Jana Paw∏a II.
G∏ówny organizator koncertu, przewodniczàcy Towarzystwa Muzycznego im. Stanis∏awa Moniuszki w Bostonie Jan Milun podkreÊla, ˝e
w paêdzierniku odbywa si´ w USA
wiele imprez zwiàzanych z kulturà
polskà i miesiàc ten jest nazywany
POLISH HERITAGE MONTH. W∏a-

W

Ênie 19 paêdziernika we wszystkich
amerykaƒskich koÊcio∏ach rzymsko –
katolickich obchodzona jest niedziela
misyjna. Tego dnia, w 1984 roku, zosta∏ zamordowany ks. Jerzy Popie∏uszko i tego samego dnia odb´dzie si´
w tym roku beatyfikacja Matki Teresy z Kalkuty.
Jan Milun mieszka obecnie w Bostonie. Wyjecha∏ z Polski w 1971 roku. Pochodzi z Wileƒszczyzny. W swoim dorobku organizatora wielkich
imprez muzycznych ma kilka presti˝owych koncertów, które odbi∏y si´
szerokim echem w kraju i za granicà.
Do wielkich sukcesów mo˝na zaliczyç
koncert, który odby∏ si´ 18 paêdziernika 1998 roku, w rocznic´ 750 – lecia
Brzegu z okazji 20 lat pontyfikatu Ja-

na Paw∏a II. Koncert by∏ transmitowany na ca∏y Êwiat za poÊrednictwem
TV POLONIA. Z kolei w USA nies∏ychanie ciep∏o przyj´to koncert w ho∏dzie prymasowi Stefanowi Wyszyƒskiemu, który odby∏ si´ w setnà
rocznic´ jego urodzin (14 paêdziernika 2001 r.) w Bostonie.
Jan Milun z wykszta∏cenia jest
Êpiewakiem operowym, ale dzisiaj jest
znany na ca∏ym Êwiecie jako niestrudzony mecenas i ambasador polskiej
muzyki i kultury. Gdaƒski koncert,
choçby ju˝ tylko z racji liczby bioràcych w nim udzia∏ wykonawców – ponad 500 Êpiewaków i pe∏ny sk∏ad orkiestry symfonicznej – zapowiada si´
jako wydarzenie niezwyk∏e, o randze
mi´dzynarodowej. ■

Biuro Rady Miasta Gdaƒska odwiedza wielu goÊci. Pracà przewodniczàcego Rady
zainteresowani sà tak˝e najm∏odsi gdaƒszczanie. Dzieci z przedszkola nr 18 przy
ul. ¸awniczej w Gdaƒsku okaza∏y si´ bardzo dociekliwe. Interesowa∏o je wszystko, co wià˝e
si´ ze sprawowaniem funkcji przewodniczàcego. Bogdan Oleszek, przewodniczàcy Rady
Miasta Gdaƒska, musia∏ wyjaÊniç dlaczego zak∏ada tak dziwny strój i czy ∏aƒcuch, który
nosi na szyi, jest ci´˝ki.
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