Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Muzyczny ślad Papieża Polaka
W ostatnią niedzielę wakacji, w gościnnych progach Narodowego Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu odbył się koncert
organizowany w związku z 100. rocznicą urodzin Papieża Polaka. Tego wieczoru wielokrotnie rozbrzmiały słowa
Ojca Świętego oraz specjalnie zaaranżowane przez Joannę Gogulską utwory słowne polskich poetów m.in. Cz. Miłosza,
J. Tuwima, J. Kofta czy M. Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej w wykonaniu Grupy GOŁBREAK.

Koncert rozpoczął się słowami Jana Pawła II: „Dziękuję Opatrzności Bożej za to, że dane mi jest w dniu dzisiejszym
nawiedzić wasze miasto - ten Kalisz, który najstarsze kroniki na długo przed powstaniem państwa polskiego notują na
swoich mapach. Bywałem tutaj kilkakrotnie. Mam w pamięci tamte spotkania i ludzi, którzy w nich uczestniczyli.
Pozdrawiam serdecznie was wszystkich tutaj zgromadzonych. Pozdrawiam waszą młodą diecezję, jej pierwszego
biskupa ordynariusza oraz biskupa pomocniczego, duchowieństwo, osoby konsekrowane oraz cały Lud Boży ziemi
kaliskiej. Bądź pozdrowiona, ziemio kaliska, z całym swoim bogactwem zamkniętym w przeszłości i teraźniejszości” .
Był to niezwykle refleksyjny koncert w wykonaniu Grupy wokalnej GOŁBREAK działającej pod kierunkiem Joanny
Gogulskiej, który odbył się w związku z ogłoszonym Rokiem Świętego Jana Pawła II. Grupa GołBREAK powstała w
2014 r. przy Gołuchowskim Centrum Kultury „ZAMEK”, a tworzą ją mieszkańcy gminy i okolic. Edukację wokalną
grupy prowadzi charyzmatyczna dyrygentka, kompozytorka, wokalistka i aranżerka - Joanna Gogulska.
W murach kościoła przed zgromadzoną publicznością wystąpiło zatem ponad dwadzieścia wyjątkowych, śpiewających
osób tworzących chór wraz z niezwykłymi solistami. Koncert poprowadził niezastąpiony Witold Pelka, który
wielokrotnie przypominał słowa, anegdoty i wydarzenia z życia Ojca Świętego, tym samym, niejednokrotnie
wzruszając publiczność, bądź wywołując uśmiech na jej twarzach. Zwieńczeniem koncertu było wspólne odśpiewanie
Barki, ulubionej pieśni Jana Pawła II.
„Słowa Ojca Świętego, od których rozpoczął się dzisiejszy wieczór padły 23 lata temu, tu w Kaliszu. Dziękuję za
Waszą obecność, aby wspólnie uczcić 100. rocznicę urodzin Ojca Świętego, który dzisiaj nas tu zgromadził. W
oczekiwaniu na koncert, patrząc na wizerunek Ojca Świętego, chciałbym przypomnieć, że mamy jeszcze jeden kaliski
ślad w życiorysie Jana Pawła II. To zdjęcie beatyfikacyjne, z którego spogląda na nas Ojciec Święty, zostało wykonane
przez mieszkańca powiatu kaliskiego, pana Grzegorza Gałązkę. Życzę, aby dzisiejszy wieczór był obfity w
niezapomniane, wzruszające i wzniosłe chwile” – mówił Starosta Kaliski Krzysztof Nosal.
„Człowiek jest wielki, nie przez to co posiada lecz przez to kim jest, to słowa wielokrotnie powtarzane przez Ojca
Świętego. Wielu z nas miało to szczęście być blisko Jana Pawła II podczas jego wizyty w Kaliszu. Te słowa Papieża
Polaka, które będą dziś przypominane, na pewno na długo pozostaną w naszych sercach” – mówiła Wioletta
Przybylska, Prezes Stowarzyszenia Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej.
Koncert organizowany był w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej
przy współpracy Powiatu Kaliskiego. Zadanie dofinansowane zostało przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Tuż przed koncertem delegacja władz samorządowych złożyła kwiaty a także zapaliła symboliczny znicz przy pomniku
Jana Pawła II. W uroczystościach i koncercie udział wzięli samorządowcy m.in. Starosta Kaliski Krzysztof Nosal,
Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kłysz, Wójt Gminy Brzeziny Marek Cieślarczyk, Z-ca Wójta Gminy
Koźminek Karol Matczak, Radni Powiatu Kaliskiego: Alicja Skrzybalska, Alicja Łuczak, Henryk Kurek oraz ks. Prałat
Jacek Plota – Proboszcz, Kustosz Sanktuarium Świętego Józefa.
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