
KONCERT PAPIESKI Z OKAZJI 100-LECIA URODZIN JANA PAWŁA II 

(w warunkach reżimu sanitarnego ) 

 

W związku z przypadającą w tym roku 900 rocznicą powstania Kolegiaty 

Głogowskiej oraz 100-leciem urodzin Świętego Jana Pawła II, Fundacja Ars Activa 
wspólnie z parafią Kolegiacką w Głogowie organizują w Kolegiacie uroczysty koncert, 
który uświetni te oba Jubileusze. 

Koncert odbędzie się w niedzielę 25 października 2020 o godz. 18:00 

w Głogowskiej Kolegiacie. Koncert podkreślać będzie piastowskie korzenie Głogowa, 
900-letnią historię Kolegiaty oraz wspomnienie Świętego Jana Pawła II (22 październik). 

W koncercie wystąpi Orkiestra Kameralna Camerata Cuprum wraz z solistami 
Iwoną Kowalkowską – sopran, Adamem Michalakiem- tenor i Mariuszem Monczakiem 
– skrzypce, który poprowadzi orkiestrę od pulpitu. Artyści wspólnie zaprezentują utwory 
sakralne ze szczególnym uwzględnieniem tematyki maryjnej (patronka Kolegiaty) 
i Świętego Jana Pawła II. 

W programie koncertu znajdą się m.in.: 

 Dawne hymny Polski Bogurodzica i Gaude Mater Polonia, 
 Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego – Koncert „Jezus spes mea” 
 J. F. Haendla – Ethernal source 
 Ave Maria – G. Donizettiego i P. Mascagniego 
 W. A. Mozarta – Motet “Exultate Jubilate” 
 H. M. Góreckiego – Trzy utwory w dawnym stylu 
 E. Morricone – „Nella Fantasia” 

W programie koncertu znajdzie się też specjalne napisany z okazji Roku Świętego 
Jana Pawła II przez Norberta Paleja utwór „Weronika”. Utwór ten oparty i zawierający 
fragmenty wiersza Karola Wojtyłły o tym samym tytule z roku 1978, powstał na 
zamówienie naszej fundacji, jego premiera miała się odbyć w Archikatedrze w Ottawie w 
marcu tego roku, jednak z powodu pandemii to wykonanie jak i inne musiały być 
przełożone. Faktycznie premierę utworu nasza fundacja zrealizowała w Polsce w sierpniu 
tego roku. Wykonanie w Głogowie będzie drugim wykonaniem na świecie, przed 
prezentacją Filharmonii Narodowej w listopadzie bieżącego roku. Kolejne jej wykonania 
są przeniesione na późną jesień i przyszły rok m.in. w Rzymie, Jerozolimie, Nowym Jorku, 
Ottawie i Sao Paulo. 

Muzyce towarzyszyć będzie słowo: Karola Wojtyłły, A. Gryphiusa i teksty o historii 
Kolegiaty. 

Z powodu pandemii, koncert odbędzie zgodnie obecnymi zaleceniami 
epidemiologicznymi. Liczba miejsc ograniczona wejściówki możliwe do zarezerwowania 
i odebrania pod numerem parafialnym tel: 768340710. Każdy pobierający wejściówkę musi 
zapisać swoje imię i nazwisko wraz z numerem telefonu. (koncert będzie zamknięty dla 
nie posiadających wejściówek) Dla wszystkich chcących uczestniczyć w tym przeżyciu, 
przygotowana zostanie transmisje live, dostępna na kanale TVT HD TELEWIZJA 
LOKALNA. Ponadto koncert dostępny online przez stronę fundacji i parafii na 
Facebooku. 

Koncert odbywa się dzięki dotacji Fundacji KGHM Polska Miedź. 


