
Polski Klub AK w Rossmoor zaprasza na koncert znanych na całym 

świecie arii operowych oraz muzyki poważnej w wykonaniu tenora, 

ks. dr Zdzisława Madeja z Wrocławia.  W programie również wystąpi 

znany w Bay Area Zespół Taneczny “Łowiczanie”. Koncert odbędzie się 

w sobotę 25 lipca 2009 roku o godzinie 3:00 po południu w Rossmoor, 

w sali klubowej Del Valle.

Ks. dr. Zdzisław Madej, tenor,  bierze udział w licznych koncertach i 
festiwalach muzyki oratoryjno-kantatowej. Jako artysta śpiewak występuje 
w wielu projektach koncertowych w Polsce i za granicą, śpiewając muzykę 
oratoryjno-kantatową takich kompozytorów jak: Jan Sebastian Bach, 
Georg Friedrich Haendel, Wolfgang Amadeusz Mozart, Anton Bruckner, 
Antonin Dvorak. Występował jako solista z Orkiestrą Koncerthasu we 
Freiburgu w dwukrotnym wykonaniu „Stabat Mater”, A. Dvoraka w Stras-
burgu w Katedrze w roku 2002 i 2003. Wykonywał partie solowe w takich 
oratoriach jak J. Hayd- „Stworzenie Świata”, 2001 Colmar- Francja, 2004-
Wrocław z okazji nadania doktoratu Honoris Causa Ks. Kard. Henrykowi 
Gulbinowiczowi na Politechnice Wrocławskiej, A. Bruckner „Te Deum” 2001 
Wrocław Katedra Wrocławska 2003 Lyon –Francja, G. Puccini Messa di 
Gloria 2003 Szczecin 2006, Francja -Lyon, Strasburg, Prowadzi ożywioną 
działalność artystyczną, współpracując z kilkoma orkiestrami, między in-
nymi z Orkiestrą Filharmonii Sudeckiej, Orkiestrą Filharmonii Wrocławskiej, 
oraz Orkiestrą Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Wielokrotnie zaprasza-
ny do udziału w międzynarodowym Turnieju Tenorów odbywającym się w 
operze na zamku w Szczecinie. Brał udział w Festiwalu Moniuszkowskim, 
współpracując z dyr. Pietrasem. Na scenie operowej kreował dwie role 
sceniczne Szandora Barynkaya w „Baronie Cygańskim” J. Straussa Wrocław 
2007 oraz Nemorina w „Napoju Miłosnym” G. Donizettiego Wrocław 2008.

Łowiczanie,  bogato i barwnie ubrani  w ludowe stroje tancerze z polonij-
nego zespołu folklorystycznego będą jak zwykle bawic publiczność trady-
cyjnymi Polskimi tańcami ludowymi. Ich wspaniałe występy sa skierowane 
na tradycyjny taniec i muzyke ludowa Polski i Ukrainy. Zespół “Łowiczanie” 
jest prowadzony pod artystycznym kierownictwem Mary Kay Stuvland.

Sala Del Valle będzie otwarta o godz. 2:15 po południu na mały 

poczęstunek polskich deserow, kawę, herbatę i lampkę wina. Bilety są 

w cenie $20.00 od członków polskiego klubu AK a dla gości i zakupie 

przy wejściu $25.00. Dla dzieci do 6 lat wejście jest bezpłatne. Rezer-

wacji można dokonywac juz teraz wystawiając czeki na Polish Cultural 

Club i wrzucając je do szkrzynki pocztowej w budynku administra-

cyjnym Gateway. Można też wysyłać czeki do: Zdzisław Jarkiewicz, 

1427 Rockledge #5, Walnut Creek, CA 94595 lub kontaktować sie z

Ryszardem Mleczko (925) 759-5872  lub e-mail:

rdrewniany@sbcglobal.net  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA WSPANIAŁY KONCERT!

Koncert znanych arii operowych 

oraz występ Zespołu Tanecznego 

Łowiczanie” w Rossmoor

ks.  dr.   Zdzisław Madej
Ukończył studia fi lozofi czno-teologiczne na 
Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. 
Po ukończeniu studiów przebywał na stypendium 
naukowym w Stattliche Hochschule fur Musik 
we Freiburgu. Po powrocie do kraju kontynuował 
studia na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. 
Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola 
Lipińskiego we Wrocławiu.
W roku 2006 decyzją Ks. Metropolity 
Wrocławskiego mianowany Referentem Kurii 
Metropolitalnej Wrocławskiej ds. śpiewu i muzyki 
kościelnej. Równocześnie jest rektorem Kościoła 
św. Marcina we Wrocławiu oraz Duszpasterzem 
Środowisk Twórczych Archidiecezji Wrocławskiej.
Współzałożyciel kwintetu wokalistów „Servi 
Domini Cantores” występującego w Polsce i 
za granicą, w skład którego wchodzą księża 
wokaliści z całej Polski. 
Współpracuje z Zakładem Muzyki Kościelnej 
Akademii Muzycznej we Wrocławiu, biorąc udział 
w sympozjach i konferencjach wygłaszając 
referaty i prelekcje. Prowadzi zajęcia z praktyki 
śpiewu liturgicznego w Seminarium Duchownym 
we Wrocławiu oraz wykłada muzykę kościelną, 
emisje głosu, fonetykę w Wyższym Seminarium 
Księży Salwatorianów w Bagnie. Prowadzi 
zajęcia z chorału Gregoriańskiego  i Emisji głosu 
w Metropolitalnym Studium Organistowskim 
we Wrocławiu. W pracy badawczo-muzyko-
logicznej zajmuje się szczególnie problemem 
prozodii tekstu liturgicznego oraz jej wpływem na 
kształtowanie się formy dzieła muzycznego.
Prace naukowo-dydaktyczną łączy z aktywną 
działalnością koncertową, w ramach której 
wykonuje muzykę oratoryjno-kantatową i 
kameralna w Polsce i za granicą, między innymi w 
Niemczech, Francji, Szwajcarii, Austrii, a także w 
USA. Koncertuje z takim wybitnymi organistami 
jak Prof. Andrzej Chorosiński - Warszawa, Prof. 
Julian Gembalski -Katowice. 


