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Fundacja Pomocy dla Szpitala Powiatowego
„Auxilium” im. dr Henryka Wnuka w Zawierciu
przy wsparciu zawierciańskiego samorządu
zorganizowała XXII koncert pt. „Wiesław
Ochman i Jego Goście”. Koncert odbył się 26
kwietnia w sali widowiskowej Miejskiego
Ośrodka Kultury im. Adama Mickiewicza.

Obok św iatowej sławy tenora i Honorowego
Obywatela Zawiercia wystąpili: Dorota Laskowiecka
(sporan), Katarzyna Gierla (sopran kolatorowy),
Maciej Komandera (tenor) oraz Bogdan Kurowski

(bas). W  cyklu „Mistrzow ie Wokalistyki” wystąpił tenor Tadeusz Pszonka oraz debiutantka
Katarzyna Staroń (sopran). 

Śpiewakom towarzyszyła Orkiestra Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira
Chrzanowskiego. Tradycyjnie, w programie koncertu znalazły się utwory wokalne i orkiestrowe
światowego repertuaru operowego, operetkowego i muzyki popularnej. 

Tradycją koncertu jest wręczanie specjalnych, sygnowanych nazw iskiem mistrza statuetek. Są
one podziękowaniem dla osób i instytucji, które wspierają Fundację "Auxilium". Św iatowej sławy
tenor W iesław Ochman w towarzystw ie zarządu fundacji, prezydenta Zawiercia oraz
przewodniczącego Rady Miejskiej wręczył je firmie Rathdowney oraz redaktorow i miesięcznika
„Śląsk” Tadeuszowi Kijonce. Po koncercie otwarto w galerii „ZawAarte” wystawę malarstwa
Adama Jacka Kozaka. Artysta przekazał jeden ze swoich obrazów na rzecz Fundacji „Auxilium”. 

Dochód z koncertu przeznaczony zostanie na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla
Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
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