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VII   KONCERT  SPECJALNY pn. "Pamiętamy...." 
KONTYNUACJA  KONCERTU  SPECJALNEGO  "śYCZENIA  DLA  PAPIEśA" 
realizacja z okazji XXX rocznicy pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny 

 

INFORMACJA   PRASOWA  

 www.koncertspecjalny.glt.pl;     www.koncert2009.gl t.pl  
 
 
 
Numer 4/09 - maj 2009 r 
 
�Początek by ł w Krakowie... 
�Specjalny koncert na Podhalu... 

- w Bukowinie Tatrza ńskiej koncert 
pt. "Góry moje góry" 
 

 VII Koncert Specjalny przygotowywany jest jako projekt 
artystyczny i jest kontynuacją Koncertu „ śyczenia dla 
PapieŜa”  zainaugurowanego w 1998 roku w Krakowie. 
Część koncertów odbędzie się w czerwcu br, natomiast druga 
część na przełomie września i października. 
     W Bukowinie Tatrzańskiej odbędzie się w czerwcu 
koncert pt. "Góry moje góry" w którym udział wezmą artyści 
z  Podhala i  zaproszeni goście.  

 
Koncert w Bukowinie Tatrza ńskiej 
 

Koncert "Góry moje góry"  - muzyczne spotkanie na P odhalu 
z okazji XXX rocznicy pierwszej pielgrzymki Papie Ŝa do Ojczyzny 

 
 

 
 
 Szykuje się ciekawe wydarzenie artystyczne na Podhalu. dzięki staraniom Komitetu Organizacyjnego Koncertu 
Specjalnego oraz Urzędu Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej, przy współpracy przedsiębiorców i firm z terenu Gminy Bukowina 
Tatrzańska w dniach 10-11 czerwca br odbędzie się  w Bukowinie Tatrzańskiej  VII  Koncert Specjalny "Pami ętamy..." 
pt. "Góry moje góry".  
 Cel koncertu jest niezmienny, jak wszystkich dotychczasowych koncertów - przekazać  "artystyczny ukłon" dedykowany 
osobie PapieŜa z Polski  i w tej artystycznej formule przekazać o tym "Ŝe pamiętamy, jak wspaniałym był PapieŜem i jakie 
przesłanie niósł ludziom na całym świecie...". 
 Zgodnie z zasadami przyjętymi podczas pierwszego koncertu w 1998 roku, Koncert Specjalny nie ma charakteru 
religijnego, jest projektem artystycznym dedykowanym pamięci PapieŜa z Polski. 
 
 Koncert w Bukowinie Tatrzańskiej zaplanowano jako dwa muzyczne wieczory i spotkania. Pierwszy koncert , będący 
koncertem towarzyszącym, ale równocześnie inaugurującym to muzyczne spotkanie w Bukowinie Tatrzańskiej odbędzie si ę w 
dniu 10 czerwca br (środa) w Białce Tatrza ńskiej .  Początek koncertu zaplanowano na godzinę 20.00 i na pewno będzie to 
spore wydarzenie artystyczne. Otworzy go występ regionalnego zespołu "Mali Białcanie" z Białki Tatrzańskiej, który jako 
gospodarz zainauguruje ten wieczór i przywita gości koncertu, wśród których organizatorzy zaplanowali 3 orkiestry rozrywkowe 
(z Krakowa-Krzeszowic, Nowego Targu i Czernichowa) oraz występ 2-ch wspaniałych zespołów wokalnych z młodymi artystami  
(z Wadowic i Krakowa). 
 Koncert w Białce Tatrzańskiej potrwa ok. 2,5 godziny i zakończy się wspólnym wykonaniem nowej wersji piosenki "Abba 
Ojcze", przygotowanej dla potrzeb Koncertu. 
 

c.d. str. -2- 
 



VII  Koncert Specjalny pn. „Pamiętamy....” - październik 2008 r – czerwiec 2009 r                              INFORMACJA   PRASOWA 

Opracowanie:  zespół Agencji AS-Press w Krakowie na zlecenie Komitetu Organizacyjnego Koncertu. Kraków, maj 2009 r. 
e-mail: koncertspecjalny@tlen.pl;   biuro@festiwal.hg.pl;  www.koncert2009.glt.pl;  www.koncertspecjalny.glt.pl 

 2 

 

       W drugi dzie ń 11 czerwca (BoŜe Ciało), odbędzie się główny koncert na 
Podhalu pt. "Góry  moje góry" , który  organizatorzy ulokowali na Rusińskim 
Wierchu (w Bukowinie T.), skąd uczestnicy koncertu będą mogli podziwiać w trakcie 
jego trwania wspaniałą panoramę Tatr, ukochanych gór  Karola Wojtyły. 
 
      Koncert oficjalnie rozpocznie si ę o godzinie  18.30  i potrwa ok. 3,5 godziny, 
a w koncercie wystąpi kilkunastu wykonawców.  Spotkanie artystyczne zaplanowano 
jednaj trochę wcześniej, bo juŜ o godzinie 18.00 planowany jest "support" koncertu,  
w którym wystąpić mają 2 zaproszone orkiestry - z Jurgowa  i z Tenczyna. 

 
Główny koncert  b ędzie na pewno artystycznym wydarzeniem , a adresowany jest do całych rodzin, bo równieŜ 

program koncertu jest bardzo róŜnorodny.  W tym artystycznym spotkaniu "na wirsycku" wyst ąpią m.in .: 
 
�   Muzyka Janusza Pilnego,  zespół cygański Kałe Bała,  grupa wokalna „Metamorfoza”,  polsko - angielski zespół  „Elvis 
Brothers”, zaproszony gość z Piwnicy Pod Baranami, MłodzieŜowa Orkiestra Rozrywkowa z Okulic , wokalista “Dr Country”, 
Old Metropolitan Band, Kapela Góralska „Harat” (gość z Podbeskidzia),  gość wieczoru – zespół Oddział Zamkni ęty - który 
na ten koncert przygotowuje specjalna akustyczn ą wersj ę swoich najwi ększych przebojów.  
 

Ponadto w trakcie koncertu fragmenty twórczości Karola Wojtyły oraz twórczości dedykowanej PapieŜowi zaprezentują 
zaproszeni goście, m.in.  Hania Rybka  - znana podhalańska artystka, Rektor Państwowej Podhalańskiej Szkoły WyŜszej  
– Prof. Stanisław Hodorowicz  i  Franciszek Bachleda Ksi ędzularz .  Ponadto fragmenty twórczości zaprezentują zaproszeni 
aktorzy oraz młodzieŜ z teatru działającego w Bukowinie Tatrzańskiej.  

 
 Główny koncert, który potrwa ok. 3,5 godziny a zakończy się wykonaniem polskiej wersji światowego przeboju 
pt. "Jesus Chrystus" w wykonaniu wszystkich artystów biorących udział w Koncercie. 
 
 
Początek by ł w Krakowie  

Tak by ło grane … 
 
       W 20 rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową,  dokładnie  16 pa ździernika 1998 roku  odbył się 
przed Kurią Metropolitalną  w Krakowie, na placu obok kościoła 00. Franciszkanów  Koncert Specjalny  " śyczenia dla 
PapieŜa" .   W koncercie udział wzięło 18 wykonawców a koncert trwał do późnych godzin wieczornych. 
 

  

        W trakcie koncertu połączono się na Ŝywo telefonicznie 
z Watykanem , podczas połączenia przekazano Ŝyczenia dla 
PapieŜa , a  PapieŜ przekazał błogosławieństwo zebranym 
na koncercie w Krakowie. 
    Koncert planowany był jako jednorazowe wydarzenie, ale 
spotkał się z tak duŜym zainteresowaniem i niepowtarzalnym 
przyjęciem, Ŝe został jeszcze powtórzony w następnych 
latach, a do udziału w nim zapraszani byli kolejni artyści 
estrady, teatru i filmu. 

 
       KaŜdy Koncert realizowany był w innym miejscu i kaŜdy miał swój niepowtarzalny charakter, występowali nowi artyści, ale 
cel pozostawał taki sam - przekazać muzyczne Ŝyczenia i hołd dla PapieŜa z Polski. 
 
         Koncert w 1998 roku był pierwszą w Polsce i Europie tego typu inicjatywą artystyczną dedykowaną PapieŜowi z Polski 
i stał się przykładem oraz impulsem do realizacji szeregu innych koncertów i wydarzeń dedykowanych PapieŜowi. 
 

 

VII  Koncert Specjalny zainaugurowano w Tarnowie  
 
22 października 2008 r dokładnie w XXX rocznicę inauguracji pontyfikatu Jana Pawła 
II  na Rynku w Tarnowie odbyła się I-sza część  VII Koncertu Specjalnego pn. 
„Pami ętamy.....”,   w którym udział wzięło ponad 2,5 tyś. osób, a z muzycznym 
ukłonem artystycznym dedykowanym pamięci PapieŜa  z Polski  wystąpiło kilkunastu 
wykonawców. 
        W Tarnowie odbyła się teŜ premiera polskiej wersji światowego przeboju, 
piosenki pt. "Jesus Chrystus" , którą na finał koncertu zaśpiewali wykonawcy wraz  
z publicznością zebraną na Rynku.  Koncert trwał  prawie 4 godziny. 
 

(oprac.k.raj) 


