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50-LECIE ŚWIĘTOGÓRSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ

Zagrali dla papieża
Wyjazd do Włoch, koncerty dla Polonii, a przede wszystkim występ na Placu Św. Piotra w Watykanie, pod
oknami papieża, były ukoronowaniem 50-letniej działalności Świętogórskiej Orkiestry Dętej. Wyjazd był także
spełnieniem marzeń ks. Michała Smagacza COr., który opiekował się orkiestrą od 1969 roku. Marzenie spełniło
się po blisko 25 latach i było dla muzyków ogromnym przeżyciem. Na Placu Św. Piotra zagrali utwory pochodzące
ze Świętej Góry oraz patriotyczne, jak również ukochaną przez św. Jana Pawła II „Barkę” i „Abba Ojcze”.
Sześciodniowy pobyt na ziemi
włoskiej przygotowała Kongregacja
Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu oraz Stowarzyszenie Miłośników
Muzyki Świętogórskiej im. Józefa
Zeidlera wespół z orkiestrą. Cele były
dwa: upowszechnianie naszej kultury i edukacja. - Wyjazd do Włoch nie
był pierwszym w ramach promowania
polskiej kultury przez Stowarzyszenie
Miłośników Muzyki Świętogórskiej.
Przesłanie polonijne jest dla członków
organizacji bardzo ważne. Stowarzyszenie organizowało już wcześniej koncerty
dla Polonii - mówi Krzysztof Fekecz,
prezes stowarzyszenia. Oprócz Wiecznego Miasta młodzież zwiedziła inne
sławetne włoskie metropolie i miejsca:
Florencję, Wenecję, Padwę i Monte
Cassino.
W Rzymie Świętogórska Orkiestra
Dęta zagrała dwa koncerty. Najpierw
w „polskim kościele” Świętego Stanisława Biskupa. Natomiast następnego
dnia w niedzielę, na Placu Świętego
Piotra muzycy koncertowali dla Franciszka I i pielgrzymów. W specjalnym
repertuarze znalazły się m.in. „Marsz
katolicki”, hymn napisany na Światowe Dni Młodzieży „Błogosławieni
miłosierni” oraz opracowana na tę
okazję Msza Świętogórska. - Nie wie-

my, czy papież nas słyszał, ale byliśmy
bardzo głośni (...). Graliśmy prawie do
godziny 12.00. Wszyscy daliśmy z siebie wszystko. Staliśmy tam bite dwie
godziny, w upale. Program zagraliśmy,
co najmniej dwa razy - relacjonuje
kapelmistrz Piotr Kaczor.
Muzycy nie zapomnieli o obcho-

dzonym w tym roku 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości.
Na Monte Cassino, w hołdzie poległym Polakom odprawiono Mszę
Świętą, złożono kwiaty na grobie
generała Andersa. Orkiestra zagrała tam nasz hymn narodowy oraz
„Rotę”. W Padwie muzycy uczest-

niczyli w modlitewnym pochodzie,
przepięknej procesji ku czci św. Antoniego. - Cały ten wyjazd do Włoch
nie był tylko wycieczką krajoznawczą,
czy wypoczynkiem, lecz nade wszystko
pielgrzymką. Każdy uczestnik bowiem
jechał z jakąś konkretną intencją (...)
Takimi inicjatywami możemy przycią-

gać młodych muzyków. Pokazaliśmy
młodzieży wiele pięknych miejsc. (...)
Mamy satysfakcję, że mogliśmy tam
pojechać, zobaczyć to wszystko, a przede
wszystkim zagrać - mówią ks. Dawid
Majda COr, opiekun duchowy wyjazdu i orkiestry oraz grający w orkiestrze
od 40 lat Rafał Nowak.
(opr. buj)
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