Rok 2020 został ogłoszony rokiem św. Jana Pawła II. Dokładnie 18 maja obchodzić
będziemy 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły.
Z tej okazji Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie przygotował
hymn w hołdzie papieżowi o mówiącym wiele tytule: „Nie zastąpi Ciebie nikt".
Polscy artyści nagrali utwór, który ma być oficjalnym utworem towarzyszącym tegorocznym
setnym urodzinom Karola Wojtyły, św. Jana Pawła II. Do nagrania utworu zaproszeni zostali
znani artyści polskiej sceny muzycznej: Katarzyna Moś, Dorota Osińska, Natalia Rubiś,
Wojciech Cugowski, Marek Piekarczyk i Mateusz Ziółko. W chórkach zaśpiewała Marta
Świątek – Stanienda, na skrzypcach zagrał Krzysztof Maciejowski. Muzykę, do słów Marka
Dutkiewicza, skomponował Romuald Lipko – jeden z najważniejszych twórców polskiej
muzyki rozrywkowej ostatnich dziesięcioleci, związany z „Budką Suflera". Prapremiera
teledysku a zarazem oficjalne otwarcie obchodów 100. rocznicy urodzin papieża miały
miejsce w sobotę (04.01.2020) w Operze Krakowskiej podczas „XI Kolędowania z Janem
Pawłem II".
https://wadowiceonline.pl/kultura/15306-polscy-artysci-nagrali-utwor-na-100-lecieurodzin-sw-jana-pawla-ii
Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach z okazji setnej rocznicy urodzin
Karola Wojtyły zachęca do przyłączenia się do akcji śpiewania, tańczenia, recytowania czy
grania "Barki" - ulubionej pieśni papieża Jana Pawła II.
Z powodu epidemii koronawirusa zarówno Wadowice, jak i papieskie muzeum odwołało
wydarzenia związane z setną rocznica urodzin Karola Wojtyły. Nie oznacza to jednak,
że o rocznicy zapomniano. Jest pomysł, aby w nieco inny sposób przypomnieć o tym wielkim
wydarzeniu.
„Mamy świadomość, jak wielkie dzieło nam powierzono. Upamiętnianie życia i nauczania
Jana Pawła II. Chcemy, by pamięć o nim była wciąż żywa, a słowa wcielane w życie. 18 maja
2020 minie dokładnie sto lat od dnia, gdy na świat przyszedł jeden z największych Polaków,
który zmienił oblicze świata. Wierzymy, że w tych dniach będziecie z nami od Bałtyku
po Tatry, a może dalej i zjednoczymy swoje głosy, aby wyrazić swoją wdzięczność, śpiewając
„Barkę” – informuje papieska placówka.
Pracownicy muzeum chcą, aby 18 maja o godzinie 17:00 zatrzymać się na chwilę i zaśpiewać
„Barkę” – jedną z ulubionych pieśni papieża. Jan Paweł II wspominał, że to właśnie ona
wyprowadziła go z ojczyzny i towarzyszyła mu na pamiętnym konklawe. Ograniczenia
spowodowane epidemią sprawiają, że nie będziemy mogli się spotkać w naszych parafiach
i na rynkach miast. Ale możemy śpiewać w domach, na balkonach, w ogrodach i lasach!
Można podzielić się swoimi aranżacjami, niezależnie czy będzie się „Barkę” śpiewać, tańczyć,
grać czy po prostu recytować. Przez cały miesiąc można to zrobić na stronie wydarzenia
Facebook, a także oznaczając fanpage (@domjp2) lub #jestemwdzieczny na facebookowych
profilach.
https://wadowiceonline.pl/kultura/16101-papieskie-muzeum-zacheca-do-akcji-spiewaniabarki

