Kolejnym punktem programu by‑
ło wręczenie dyplomów słuchaczom
uprawnionym do ich otrzymania. Na
zakończenie ks. Jan Dziedzic, dzię‑
kując obecnym za przybycie, zaprosił
wszystkich na mały poczęstunek. Na
gości czekał zespół ze Skawiny, zwią‑
zany z naszym UTW, który umilał mu‑
zyką i śpiewem czas spędzany wspól‑
nie przy kawie, herbacie i ciastach. Do
śpiewu znanych powszechnie piose‑
nek i tu włączali się słuchacze. Księdzu
Janowi Dziedzicowi odśpiewano z oka‑
zji jubileuszu tradycyjne Sto lat, a rzę‑
sistymi oklaskami podziękowano raz
jeszcze za jego trud wkładany w dzia‑
łania na rzecz rozwoju UTW UPJPII.
Podczas uroczystości odbyła się
również promocja wydanej przed kil‑
ku dniami publikacji pod redakcją
ks. Jana Dziedzica Zawiera ona cykl
wykładów wygłoszonych dla słuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w la‑
tach 2011–2017, a dotyczących podstaw
wiary katolickiej. Planuje się wydanie
kolejnych tomów. Publikacja została

pomyślana jako pomoc dla studiują‑
cych na UTW UPJPII, jak i wszystkich
zainteresowanych pogłębieniem swojej
wiedzy religijnej i wyznawanej wiary.
Warto tu przypomnieć, że jest to już
druga książka wydana w bieżącym ro‑
ku akademickim przez UTW UPJPII.

Pierwszą była publikacja Seniorzy na
Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II
w Krakowie pod red. ks. Jana Dziedzica
i Ireny Szlachty, która ukazała się
w październiku 2016 roku, a była przy‑
gotowana z okazji pięciolecia działal‑
ności Uniwersytetu Trzeciego Wieku. ■

Pielgrzymka Uniwersytetu Trzeciego Wieku
do Grecji śladami św. Pawła
tekst: Elżbieta Derhartumian
zdjęcia: ks. Jan Dziedzic

W

dniach 27.06.2017 – 4.07.2017 grupa seniorów – stu‑
dentów UTW UPJPII w Krakowie udała się na piel‑
grzymkę do Grecji śladami św. Pawła Apostoła.
Na trasie wyprawy znalazły się miejsca, w których
w I w n.e. św. Paweł prowadził ewangelizację, a więc Ateny,
Filipi, Tesaloniki. Dodatkową atrakcją turystyczną miały
być Meteory – zespół malowniczych klasztorów wznie‑
sionych na niedostępnych skałach w dolinie na północ od
Kalambaki.

W antycznej Grecji
Każdy z uczestników wyprawy z pewnością oczekiwał spot‑
kania z Grecją i Grekami, krajem, który w dziedzinie filo‑
zofii, literatury, polityki i sztuki wpłynął na cywilizację
Zachodu bardziej niż jakikolwiek inny naród w historii. To
Grecy byli twórcami pierwszego w Europie alfabetu i takich
form sztuki, które jeszcze dziś służą jako wzorce. Oni to roz‑
winęli demokrację, czyli formę sprawowania władzy, która

każdemu obywatelowi daje możliwość współdecydowania
o zarządzaniu swoim miastem lub państwem.
Wchodząc na wzgórze Akropol, przenosimy się do
świata antycznego. Jest rano, spoglądamy na panoramę
4-milionowego miasta, wzrok kierujemy w stronę teatru
wzniesionego ku czci Dionizosa, gdzie odgrywano komedie
i tragedie ku czci tego boga. Przechodzimy przez wspania‑
ły portyk, który tworzy wejście do świątyni, tzw. propyleje.
Tuż obok stoi mała świątynia Ateny – Nike – ozdobiona
fryzami i gzymsami. Oczom naszym ukazuje się Partenon
(świątynia Ateny), największa świątynia w Atenach, gdzie
rzeźby wykonał sam Fidiasz. Patrzymy na kolejną budow‑
lę – Erechtejon – świątynię wybudowaną ku czci mitycz‑
nego króla Erechteusza, miejsce kultu Ateny i Posejdona.
Oglądając te wspaniałe obiekty i rozważając osiągnięcia
złotego wieku ateńskiego (V wiek p.n.e.), nie sposób pomi‑
nąć wybitnych filozofów tamtej epoki, których wpływ na
kulturę zachodnią jest bezsprzeczny. Trzeba przywołać tu
Sokratesa, który głosił potęgę rozumu, Platona, który na‑
uczając w Akademii, wyraził myśl o mistycznej jednoś‑
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ci z wyższą istotą i ten aspekt właśnie odegrał ważną rolę
w tworzeniu myśli religijnej. Arystoteles chciał wszystko
objąć rozumem, przeanalizować i opisać – w ten sposób
stworzył podwaliny wielu dziedzin: logiki, sztuki, fizyki,
fizjologii, psychologii etc. Spacerując po Akropolu i przy‑
pominając sobie dalszą historię Grecji, a więc wojny ze
Spartą, postaci Filipa II i Aleksandra Wielkiego, powstanie
wielkiego hellenistycznego imperium, którego częścią stała
się Grecja, dochodzimy do czasów rzymskich. W II wieku
p.n.e. Grecja została zamieniona w prowincję Achai i dla
Rzymian pozostała już tylko zamożnym krajem turystycz‑
nym, gdzie jednak dalej rozwijały się kultura i sztuka.

1938 z cytowanym fragmentem tejże mowy w języku gre‑
ckim. Kerygmatu o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa
i zbawieniu nie przyjęto, a św. Pawła potraktowano jako
dziwaka. W odpowiedzi na swoją naukę usłyszał tylko:
„Posłuchamy Cię innym razem” (Dz 17, 32). Stojąc właś‑
nie w tym miejscu, odczuwamy wzruszenie. Ogarnia nas
zaduma nad postacią świętego: w jakim trudzie i znoju, ale
i z jakim zapałem ewangelizował. Kim byli ludzie, którzy
go słuchali i nie przyjęli jego słów, i co z tego nauczania do
dziś tutaj zostało?

Spotkanie ze św. Pawłem

Jedziemy do następnego miejsca uświęconego obecnością
św. Pawła – do Filipi, miejscowości położonej na szlaku ko‑
munikacyjnym Via Egnatia. W 49 roku n.e. św. Paweł przy‑
był do pobliskiego portu Kawala drogą morską, a potem na
piechotę udał się do Filipi. Tutaj dokonały się pierwsze na‑
wrócenia i została założona gmina chrześcijańska. To pierw‑
sze miejsce „zdobyte” na europejskiej ziemi było radością
Apostoła. Do Filipian św. Paweł kierował listy, pełne miłości,
ale też napomnień i nauk. Zwiedzamy kościółek zbudowany
nad rzeką w pobliżu miejsca nawrócenia Lidii, kobiety han‑
dlującej purpurą, odpoczywamy nad rzeką w cieniu drzew.
Idziemy dalej i stajemy przed grotą skalną, gdzie więziony
był św. Paweł, i spoglądamy na ruiny dwóch olbrzymich
świątyń, bazylik chrześcijańskich – bazyliki A i B, widzimy
ruiny forum rzymskiego. ▶

I tak cofamy się myślą do I wieku n.e. i przywołujemy po‑
stać, która jest patronem naszej pielgrzymki – św. Paw
ła. Przebywał on w Atenach w latach 49–52 n.e. aby na‑
uczać i nawracać. Był oburzony i zasmucony stylem życia
Ateńczyków. Apostoł nauczał najpierw w synagodze, potem
na agorze, czyli na rynku, gdzie gromadzili się zarówno
filozofowie, jak i kupcy oraz zwykli obywatele. Nie chcia‑
no jednak słuchać Żyda z Tarsu, wykształconego faryze‑
usza zwanego Pawłem, i doprowadzono go do Areopagu,
najważniejszego miejsca zgromadzeń, ale i sądów. Tutaj
św. Paweł wygłosił mowę „O Bogu, którego nie znacie” –
wydarzenie to opisuje św. Łukasz w Dziejach Apostolskich,
a upamiętnia je umieszczona na skale tablica z brązu z roku
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Chrześcijańskie Tesaloniki
Innego dnia zwiedzamy Tesaloniki, drugie co do wielkości
miasto w Grecji, ważny ośrodek gospodarczy i uniwersyte‑
cki. Tutejszą działalność św. Pawła relacjonuje św. Łukasz
w Dziejach Apostolskich. Apostoł głosi Ewangelię w syna‑
godze i odnosi sukces: tesaloniczanie zostają ochrzczeni,
powstaje silna gmina chrześcijańska. Święty Paweł pozo‑
stawia tu swojego ucznia Tymoteusza i umacnia wiernych
listami. Dzisiejsze Tesaloniki zapomniały jednak o tym,
kto ich zewangelizował. W mieście znajduje się 150 cer‑
kwi, spośród których tylko jedna kaplica i jedna cerkiew
na obrzeżu są pod wezwaniem świętego. Natomiast patro‑
nem miasta jest św. Demetriusz, męczennik z III/IV wieku
n.e. Z innych zabytków w mieście wspomnieć należy Łuk
Galeriusza, Rotundę i tzw. Białą Wieżę wybudowaną za cza‑
sów Sulejmana Wspaniałego (XVI wiek).

Między niebem a ziemią
Ostatni zabytek, który zwiedzamy w Grecji, nie jest związa‑
ny ze św. Pawłem. Udajemy się bowiem na równinę tesal‑
ską w okolice miasta Kalampaka do najważniejszego cen‑
trum prawosławnego w Grecji, do klasztorów wybudowa‑
nych na szczytach niedostępnych skał Meteorów. Wydają
się one rzeczywiście zrośnięte ze skałami i na pewno za‑
pewniały mnichom bezpieczeństwo przed najazdami mu‑
zułmanów. Pierwsze wspólnoty powstały tu już w X wie‑

ku, a budowle długo nie były dostępne zwiedzającym. Aby
dostarczyć potrzebne produkty do klasztoru, trzeba było
wjechać w koszu wciąganym wielkim kołowrotem przez
mnichów z góry. W okresie największego rozkwitu czynne
były 24 klasztory, obecnie tylko w dwóch mnisi oddają się
modlitwie. Zwiedzamy klasztor Wielki Meteor. Wchodzimy
po stromych schodach w upale prawie +50˚C i zwiedzamy
cały obiekt, w tym XIV‑wieczny katolikon pod wezwaniem
Przemienienia Pańskiego, którego wnętrze wypełnione jest
pięknymi i cennymi malowidłami. Chrystus Pantokrator
(Tronujący) spogląda na nas z fresku umieszczonego w ko‑
pule i doświadczamy kojącego działania tej przestrzeni.
Rzeczywiście towarzyszy nam uczucie zawieszenia między
niebem a ziemią. Obecność Boga staje się niemal nama‑
calna. W muzeum podziwiamy jeszcze drewniane krzyże
i ikony z różnych okresów historycznych. Na tarasie krót‑
kie spojrzenie na okoliczne ostańce skalne z innymi klasz‑
torami, odpoczynek w cieniu drzew i powrót do czekają‑
cego na nas autokaru.

W drodze
Stałym elementem naszej pielgrzymki była modlitwa: po‑
ranna – różańcowa i popołudniowa koronka do miłosier‑
dzia Bożego. Przeczytaliśmy też listy św. Pawła do Filipian
i Tesaloniczan, które komentował ks. prof. Jan Dziedzic.
Teksty znane nam z pewnością z czytań mszalnych i pry‑
watnej lektury wybrzmiały zupełnie inaczej. Na pewno
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można było sobie uzmysłowić trud i znój, jaki towarzyszył
św. Pawłowi w ewangelizacji tej ziemi, i odnieść to do dzia‑
łalności współczesnych ewangelizatorów. Apostoł przeży‑
wał z pewnością zarówno chwile radości, jak i cierpienia,
oburzenia, niezrozumienia, i na pewno zniechęcenia. Czyż
nie dzieje się tak też i dzisiaj? I czyż nie doświadczamy tego
obecnie? Podczas wieczornych mszy świętych ks. Jan głosił
homilie i przypominał nam cechy chrześcijanina – że prze‑
de wszystkim należy pamiętać o swojej tożsamości, że trze‑
ba nam być wrażliwymi ludźmi i uwzględniać stojące przed
nami możliwości. Wskazując na naukę św. Pawła, mówił
o mądrości, godności i radości. I na koniec dnia, przytacza‑
jąc codziennie słowa św. Jana Pawła II: „Nie bój się jutra,
niech ono boi się ciebie. Wyznacz kierunek, a droga stanie

się prosta. To ty możesz sprawić, że jutro zacznie działać
na twoją korzyść….”, wzmacniał nas w obliczu różnych co‑
dziennych trudności.
Przez cały czas Pan Bóg błogosławił nas piękną pogo‑
dą i w pełni słońca mogliśmy podziwiać dzieło Stworzenia
w niezwykłej śródziemnomorskiej przyrodzie i krajobrazie.
Zmęczenie koiła wieczorem ciepła woda Morza Egejskiego.
Wielką wartością była też możliwość bliższego wzajemnego
poznania się we wspólnocie UTW.
Na pielgrzymi szlak chcielibyśmy wyruszyć jeszcze nie
raz i mamy nadzieję, że nasz opiekun ks. prof. Jan Dziedzic
będzie nam towarzyszył. Pełni wdzięczności dla Opatrzności
za tę wyprawę, mówimy: św. Pawle, módl się za nami! ■

Pielgrzymka słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
szlakiem św. brata Alberta
tekst: Irena Szlachta
zdjęcia: Jerzy Dominik Snopiński

25

grudnia 1916 roku zmarł w opinii świętości brat
Albert Chmielowski. W celu uczczenia 100. roczni‑
cy jego śmierci rok 2017 został ogłoszony Rokiem Adama
Chmielowskiego – Świętego Brata Alberta.
Aby lepiej poznać postać świętego, słuchacze UTW zor‑
ganizowali 28 kwietnia 2017 roku jednodniową pielgrzym‑
kę szlakiem św. Brata Alberta.
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Pierwszym punktem programu było sanktuarium
Ecce Homo św. Brata Alberta, mieszczące się w Krakowie
przy ul. Woronicza 10. Powstało ono w latach 1982–1985.
Znajdują się tam relikwie św. brata Alberta i bł. siostry Ber
nardyny Jabłońskiej, współpracownicy św. brata Alberta
i wieloletniej przełożonej Zgromadzenia Sióstr Albertynek
Posługujących Ubogim. W głównym ołtarzu znajduje się

obraz Ecce Homo, malowany przez Adama Chmielowskiego
w latach 1879–1904 i podarowany przez autora arcybi‑
skupowi większemu Lwowa obrządku greckokatolickiego
Andrzejowi Szeptyckiemu. Umieszczony w unickim muze‑
um archidiecezjalnym, a następnie w Galerii Sztuki Ukra
ińskiej, w latach 60. XX wieku został odnaleziony w maga‑
zynie polskich zabytków w Kijowie. Obraz wrócił do Polski
20 lipca 1978 roku. Po zakończeniu wieloletniej konserwa‑
cji 17 czerwca 1985 roku został umieszczony w głównym
ołtarzu kościoła przy ul. Woronicza. Obraz ten jest uwa‑
żany za najlepsze dzieło w dorobku artystycznym Adama
Chmielowskiego, jak również uchodzi za jeden z najlep‑
szych obrazów religijnych w sztuce polskiej. W dolnej części
sanktuarium znajduje się pomieszczenie, w którym zgroma‑
dzono pamiątki po św. bracie Albercie. W czasie wykładu
siostry albertynki oprowadzającej nas po sanktuarium po‑
znaliśmy życiorys artysty i zakonnika Adama Chmielow
skiego, późniejszego brata Alberta.
Kolejnym etapem pielgrzymki była bazylika Krzyża
Świętego w Mogile. Tu modliliśmy się przed łaskami słyną‑
cym wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego, a na placu
im. Jana Pawła II odprawiliśmy drogę światła – nabożeństwo,
którego celem jest podkreślenie znaczenia okresu wielkanoc‑
nego w Kościele. W Mogile nawiązaniem do postaci św. bra‑
ta Alberta było jedno z wezwań umieszczonych w litanii do
Cudownego Pana Jezusa Mogilskiego: „Jezu cudowny, któryś
św. brata Alberta Chmielowskiego w dzieciństwie uzdrowił”.
Najważniejszym punktem naszej pielgrzymki była
Eucharystia, odprawiona specjalnie dla nas w kościele Matki
Bożej Pocieszenia przy ul. Bulwarowej 15a w Nowej Hucie.
Celebransem był ks. dr hab. Jarosław Superson, pallotyn po‑
sługujący w tamtejszej świątyni, a równocześnie wykładow‑

ca UPJPII. Na zakończenie mszy świętej celebrans poświę‑
cił nam dewocjonalia zawarte w tzw. pakietach pielgrzyma,
które otrzymaliśmy wcześniej.
Ostatnim odcinkiem pielgrzymki była Igołomia, pod‑
krakowska wieś, której historia sięga średniowiecza. Tu
20 sierpnia 1845 roku urodził się Adam, najstarszy syn
Józefy z Borzysławskich i Wojciecha Chmielowskich. Oj
ciec Adama był naczelnikiem rosyjskiej komory celnej
w Igołomii, gdzie przebiegała wówczas granica między za‑
borami austriackim i rosyjskim. Przyszły święty spędził tu
dwa pierwsze lata swojego życia. W miejscu dawnej ko‑
mory celnej zbudowano muzeum poświęcone Adamowi
Chmielowskiemu – św. bratu Albertowi. Wnętrza muze‑
um są podzielone na części audiowizualną i ekspozycyjną.
Oczekiwała tu s. Alberta ze zgromadzenia sióstr albertynek,
opiekującego się obiektem. Powitała nas chlebem, zgodnie
z dewizą św. brata Alberta, że w życiu trzeba być dobrym
jak chleb. Obejrzeliśmy film przybliżający nam postać św.
brata Alberta Chmielowskiego. Po zakończeniu projekcji
filmu siostra dodała pewne szczegóły z życia świętego, prze‑
prowadzając przy okazji swego rodzaju katechezę dotyczącą
miłosierdzia Boga względem człowieka. W części ekspozy‑
cyjnej znajduje się zaaranżowany fragment komory celnej
z wyposażeniem z okresu zaboru rosyjskiego oraz zrekon‑
struowany pokój mieszkalny rodziny Chmielowskich.
W Igołomii istnieje również kościół parafialny pod we‑
zwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Tamtejsza
parafia została erygowana już w wieku XIII, a pierwszy mu‑
rowany kościół poświęcono w 1385 roku. Świątynia była
wielokrotnie przebudowywana. Kościół igołomski był tak‑
że drugim obok mogilskiego sanktuarium Krzyża Świętego.
Krucyfiks znajduje się w głównym ołtarzu, a liczne wota
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świadczą o wielu łaskach tam otrzymywanych. Na jed‑
nej ze ścian znajduje się tablica przypominająca, że w tej
miejscowości przyszedł na świat i został ochrzczony Adam
Chmielowski – św. brat Albert. Z okazji Roku św. brata Al
berta po parafii peregrynują jego obraz i relikwie.
Do Krakowa wróciliśmy w późnych godzinach popo‑
łudniowych. Serdeczne podziękowania należą się organi‑
zatorowi pielgrzymki mgr. Dawidowi Czaickiemu, prowa‑
dzącemu na UTW zajęcia grupy liturgicznej, który dokła‑
dał wszelkich starań, aby pielgrzymka była udana i spełniła
swoje cele: duchowy, poznawczy i integracyjny.

Wyjazd przybliżył jego uczestnikom postać Adama
Chmielowskiego – św. Brata Alberta, artysty, który porzu‑
cił karierę, aby oddać się całkowicie pomocy ludziom bez‑
domnym.
Konkluzją niech będą słowa Ojca Świętego Jana Pawła II:
„Święty Brat Albert nie pisał uczonych traktatów… On po
prostu pokazał, jak należy miłosierdzie czynić. Pokazał, że
kto chce prawdziwie czynić miłosierdzie, musi stać się bez‑
interesownym darem dla drugiego człowieka. Służyć bliź‑
niemu to według niego przede wszystkim dawać siebie, być
dobrym jak chleb”. ■

Dwudziestolecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Oświęcimiu
tekst i zdjęcie: Barbara Sikorska

W

dniach 6–7 czerwca 2017 roku trzy studentki UTW
UPJPII uczestniczyły w obchodach dwudziestolecia
UTW w Oświęcimiu. Działający tam Uniwersytet Trzecie
go Wieku powstał w 1997 roku w Oświęcimskim Centrum
Kultury. Obecnie skupia około 300 osób w wieku od 55 do
88 lat, które mają możliwość uczestniczenia w tematycznych
wykładach i zajęciach ruchowych (nordic walking, pilates,
gimnastyka, taniec). Słuchacze uczą się języka angielskiego,
ćwiczą pamięć oraz działają w grupie kabaretowej, zespole
wokalnym i tanecznym. Mają także okazję rozwijać pasje
w dziedzinie tkactwa, malarstwa, bibułkarstwa.
Podczas inauguracji jubileuszu zaprezentowano doro‑
bek jubilata, uhonorowano zasłużonych, okolicznościo‑
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we przemówienia wygłosili m.in. prezydent Oświęcimia
Janusz Chwierut oraz starosta oświęcimski Zbigniew
Starzec.
W części artystycznej wystąpiły dzieci z Tęczowego
Przedszkola, zespół wokalny Młodzieżowego Domu Kultu
ry w Oświęcimiu „Ballada”, wystąpili też: Zespół taneczny
„Pretty Woman” z UTW, Formacja Tańca towarzyskiego
„Elita Lejdis” z Oświęcimskiego Domu Kultury oraz Kaba
ret Czarna Rękawiczka z programem poświęconym Woj
ciechowi Młynarskiemu.
Następnie uraczono nas jubileuszowym tortem z lamp‑
ką wina, zostałyśmy też zaproszone na wieńczące pierwszy
dzień świętowania spotkanie koleżeńskie. ▶

W drugim dniu brałyśmy udział w konferencji Komu
nikacja międzypokoleniowa, która odbyła się w Państwo
wej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego
w Oświęcimiu. Podczas konferencji swoje prelekcje i wykła‑
dy zaprezentowali: prof. dr hab. Jacek Wódz z Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach na temat Komunikacja Międzypo
koleniowa okiem socjologa, prof. dr hab. Tadeusz Gadacz
z Akademii Górniczo‑Hutniczej: Komunikacja czy spotka

nie, prof. dr hab. Ryszard Koziołek z Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach: Literatura i konflikt pokoleń oraz prof. dr hab.
Zofia Szarota z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie:
Wspólnota wartości w dialogu pokoleń.
W dalszej części został poprowadzony panel dyskusyj‑
ny z udziałem wszystkich słuchaczy i zaproszonych gości.
Obchody zakończyły się uroczystym obiadem i pożegna‑
niem osób uczestniczących w tym wydarzeniu. ■

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej
na niwie koncertowej i wydawniczej
opracowała: Marta Mastyło
zdjęcia: Anna Czekaj

P

rzez dwa letnie miesiące sławną krakowską bazylikę,
znaną przede wszystkim z ołtarza Wita Stwosza oraz
hejnału mariackiego, wypełniały dźwięki królewskiego in‑
strumentu w wykonaniu wirtuozów muzyki organowej z ca‑
łego świata, m.in. z Włoch, Francji, Niemiec, Austrii czy
Stanów Zjednoczonych. A sprawił to III Mariacki Festi
wal Organowy, powołany do życia przez dr Witolda Zalew
skiego – dyrektora Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki
Kościelnej.
Festiwal został zwieńczony koncertem z udziałem
dr. Krzysztofa Michałka – organisty oraz s. dr hab. Susi Fer
foglii z zespołem wokalnym Flores Rosarum (na zdjęciu),

który przybliżył słuchaczom tajemnicę śpiewu gregoriań‑
skiego wzbogaconego o improwizacje organowe.
Działania Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Ko
ścielnej przynoszą wymierne efekty – mierzone nie tylko
przez pryzmat niezaprzeczalnie pięknych, ale jednak ulot‑
nych wrażeń. Tym razem to też dwie płyty, jakże różne i jak‑
że ciekawe.
Pierwsza to Zjednoczona Polska (Feliks Nowowiejski,
15 Pieśni na chór a capella OP. 38). Utwory napisane do słów
Marii Konopnickiej, Jana Kasprowicza, Stanisława Rybki,
Władysława Bełzy, Stanisława Melsztyńskiego czy posługu‑
jącego się gwarą kaszubską Jarosza Derdowskiego wykonał
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Sukcesy

Chór Pueri Cantores Cracovienses Archidiecezjalnej Szkoły
Muzycznej im. ks. Kardynała Franciszka Macharskiego pod
dyrekcją Wiesława Delimata – kierownika Katedry Muzyki
Kościelnej UPJPII w Krakowie.
Maria Wilczek‑Krupa (fragm. z wkładki do płyty):
„Cykl – opatrzony dedykacją: «Narodowi Polskiemu
Poświęca Kompozytor» – ma swoją wewnętrzną narrację
i stanowi oryginalną dźwiękową opowieść o wydarzeniach
historycznych, mających szczególny wpływ na sytuację
kraju w pierwszych dwóch latach po odzyskaniu wolno‑
ści. Otwiera go opracowanie czterozwrotkowego Hymnu
Rzeczypospolitej Polskiej do słów Stanisława Rybki, będą‑
ce swoistym wyrazem wdzięczności i radości artysty z po‑
wodu powrotu ojczyzny na mapę Europy. Istnieją domysły
(potwierdzane przez rodzinę kompozytora), iż Nowowiejski
pisał tę pieśń z myślą o hymnie odradzającej się Polski (de‑
cyzję o ustanowieniu jej hymnem narodowym podjęto do‑
piero w 1927 roku). Hymniczny nastrój utrzymuje się w kil‑
ku kolejnych utworach, począwszy od Roty skomponowa‑
nej do Hymnu Grunwaldzkiego Marii Konopnickiej z 1908
roku, stanowiącego artystyczny protest poetki przeciwko
germanizacji i prześladowaniom polskości w zaborze pru‑
skim. Muzykę do Roty (pierwotnie zatytułowanej: Hasło)
Nowowiejski zanotował w 1910 roku, podczas swojego po‑
bytu w Krakowie. Pomysł wpadł mu do głowy w czasie spa‑
ceru po Plantach; by nie zapomnieć tlącej się w uszach me‑
lodii, kompozytor wyciągnął z kieszeni kopertę i naszkico‑
wał na niej pospiesznie pierwsze dźwięki utworu. 15 lipca
1910 roku poprowadził prawykonanie hymnu podczas ma‑
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nifestacji patriotycznej związanej z odsłonięciem pomnika
Grunwaldzkiego w Krakowie.
Rotę – w ramach upamiętnienia pięćsetnej rocznicy
Bitwy pod Grunwaldem – odśpiewały wówczas wszystkie
chóry krakowskie, wspomagane przez kilka zespołów z te‑
renu Górnego Śląska […].
Zjednoczona Polska szybko zdobyła popularność w ro‑
dzącej się II Rzeczypospolitej. Pieśni patriotyczne Nowo
wiejskiego śpiewano we wszystkich częściach kraju, budu‑
jąc za ich pośrednictwem historyczno‑kulturową kondy‑
cję społeczeństwa zgnębionego po latach zaborów. Do dziś

uważane są za jedno z najbardziej wiarygodnych świadectw
nastrojów, jakie panowały wśród Polaków w pierwszych la‑
tach po odzyskaniu wolności”.
W ostatnim czasie ukazała się też płyta kompaktowa,
zawierająca nagranie dwóch cykli mszalnych kompozyto‑
rów francuskich: Messe breve No. 5 Charlesa Gounoda oraz
Cum Jubilo Maurice’a Durufle’a. Wykonawcami są: Chór

Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej, Karol
Kusz – tenor, Marcin Wolak – bas, Marek Pawełek – or‑
gany, Krzysztof Michałek i Wiesław Delimat – dyrygenci.
Nagranie zostało zrealizowane w Kościele MB Królowej
Polski w Krakowie‑Bieńczycach i wydane w nowej serii:
Cantate Domino in Laetitia. ■

Owacyjnie przyjęty koncert dyrektora
Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej –
Witolda Zalewskiego w katedrze moskiewskiej

G

łówny organista katedry na Wawelu tym razem zachwy‑
cił słuchaczy przybyłych do katedry Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Moskwie. Zabrzmiały
utwory Jana Sebastiana Bacha, Feliksa Mendelssohna, Ce
sara Francka…
Dr hab. Witold Zalewski kończył Akademię Muzyczną
w Krakowie w klasie organów prof. Jana Jargonia. Od roku
1995 pełni funkcję I organisty w Królewskiej Katedrze na
Wawelu. Jako solista koncertuje regularnie w najważniej‑
szych festiwalach w kraju i za granicą. Wystąpił m.in. w ka‑
tedrze św. Patryka na Manhattanie w Nowym Jorku, Tokio
Metroplitan Art Space, Nativity Church w Betlejem oraz
w Buenos Aires, Montevideo, Rio de Janeiro, Toronto, Jero
zolimie, Irkucku, Istambule i Moskwie. Jest pracownikiem

naukowo‑dydaktycznym na Wydziale Historii i Dziedzic
twa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie, dyrektorem Międzyuczelnianego Instytu
tu Muzyki Kościelnej w Krakowie, gdzie prowadzi zaję‑
cia z praktyki liturgicznej oraz organów. Od roku 1998 jest
członkiem Komisji Muzyki Kościelnej Kurii Metropolitalnej
w Krakowie. W czasie pielgrzymek papieskich pełnił rolę
organisty. Zajmuje się propagowaniem muzyki organowej
poprzez współorganizowanie wielu festiwali i koncertów.
W roku 2011 został wyróżniony przez papieża Benedyk
ta XVI odznaczeniem Pro Ecclesia et Pontifice. W roku 2012
otrzymał stopień doktora sztuki.
Koncert organowy Witolda Zalewskiego w katedrze
moskiewskiej: http://kulturapolshi.ru/news.php?nid=454 ■
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recenzje
Kodeks wojskowy Piotra I, oprac. Paweł Krokosz, Karol Łopatecki,
Kraków 2016

W grudniu 2016 roku ukazało się wydawnictwo źródłowe Kodeks wojskowy Piotra I z 1716
roku, które zostało opracowane, przetłumaczone i przygotowane do druku przez dwóch
polskich historyków – dr. Pawła Krokosza z Instytutu Historii Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie i dr. hab. Karola Łopateckiego z Uniwersytetu w Białymstoku.
Opublikowane dzieło stanowi kompilację przetłumaczonych z języka rosyjskiego I, III
i drugiej części II księgi Kodeksu wojskowego oraz opracowania dwóch XVIII‑wiecznych
polskich tłumaczeń pierwszej części II księgi, którą stanowią Artykuły wojskowe, czyli
kodeks karny obowiązujący w armii rosyjskiej od 1716 roku. Owe tłumaczenia history
cy odkryli równolegle w polskich archiwach – Archiwum Narodowym w Krakowie (Pa
weł Krokosz) i Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie (Karol Łopatecki). Na
uwagę zasługuje fakt, że jest to pierwsze w Polsce, a zarazem pierwsze w historiografii
od XIX wieku tak obszerne opracowanie tego zabytku rosyjskiej nowożytnej wojskowej
myśli prawnej. Wyjątkowość publikacji została dostrzeżona przez współczesnych wybit
nych znawców wojskowości XVIII wieku, zarówno w Polsce, jak i w Rosji. Wydawnictwo
zostało dofinansowane przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Uniwersy
tet w Białymstoku. Partnerem publikacji jest Archiwum Narodowe w Krakowie.
„Pierwsze wydanie Kodeksu wojskowego Piotra I miało miejsce w Gdańsku w 1716 roku. W 300. rocznicę tego wydarzenia
polscy historycy – Paweł Krokosz i Karol Łopatecki – podjęli się jego edycji źródłowej. Książka ta stanowi doniosły wkład
w badania naukowe nad okresem w dziejach, kiedy w najważniejszych krajach Europy Środkowo‑Wschodniej panowali wład
cy – Piotr I, Karol XII i August II. Niniejsze opracowanie uwzględnia wyniki wszystkich prowadzonych dotąd badań w nauce
europejskiej, w których Kodeks wojskowy 1716 roku nie jest omawiany bezpośrednio. Poczynione we wstępie ustalenia oraz
nowa interpretacja istniejących dotychczas źródeł zasługują na uwagę. Na chwilę obecną dzieło Pawła Krokosza i Karola Ło
pateckiego jest najbardziej znaczącym studium w światowej historiografii Kodeksu wojskowego 1716 roku. Zawarte zostały
w nim zarówno ustalenia poczynione przez historyków i prawników badających ten pomnik myśli prawnej w minionych stu
leciach, jak i nowe spostrzeżenia. Zamieszczona w książce bibliografia stanowi w chwili obecnej najpełniejszy zbiór wydanych
drukiem publikacji dotyczących poruszanej tematyki. Edycja tak pokaźnego dzieła jak Kodeks wojskowy 1716 roku wyka
zuje na niewątpliwą konieczność kontynuowania badań naukowych, mogących przynieść owocne rezultaty przy zespoleniu
wysiłków podjętych przez naukowców zajmujących się rozwojem prawa europejskiego na płaszczyźnie międzynarodowej”.
(z recenzji prof. Pawła Krotowa, Instytut Historii, Uniwersytet Państwowy w Sankt Petersburgu)
Życie konsekrowane znakiem wiarygodności Kościoła, red. ks. Andrzej Dudek, ks. Robert Kantor, Kraków 2016

„Życie konsekrowane, głęboko zakorzenione w przykładzie życia i w nauczaniu Chrystusa Pana, jest darem Boga Ojca udzie
lonym jego Kościołowi za sprawą Ducha Świętego. Dzięki profesji rad ewangelicznych charakterystyczne przymioty Jezusa –
dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo – stają się w pewien swoisty i trwały sposób widzialne w świecie, a spojrzenie wier
nych zwraca się ku tajemnicy królestwa Bożego, które już jest obecne w historii, ale w pełni urzeczywistni się w niebie” – pisze
Jan Paweł II w adhortacji Vita Consecrata. Prezentowana publikacja zawiera przemyślenia na temat życia konsekrowanego,
w większości prezentowane podczas konferencji zorganizowanej przez Wydział Teologiczny Sekcji w Tarnowie Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła w Krakowie. Inspiracją do podjęcia tego tematu było ogłoszenie
przez papieża Franciszka Roku Życia Konsekrowanego, który trwał od 30 listopada 2014
roku do 2 lutego 2016 roku. Rozmyślania dotyczyły życia konsekrowanego w Kościele
partykularnym, badań stron internetowych instytutów życia konsekrowanego pod kątem
powołań, najnowszych wskazań Stolicy Apostolskiej dotyczących takiej drogi życiowej,
potrzeby nauki filozofii w życiu zakonnym, pracy wychowawczo‑edukacyjnej osób konse
krowanych jako elementu misji Kościoła, teologicznych i prawnych podstaw nowych form
życia konsekrowanego, pomocniczej funkcji wikariusza biskupiego do spraw instytutów
życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego w pasterskiej posłudze biskupa,
posłannictwa osób konsekrowanych we współczesnym świecie oraz wyboru takiego życia
jako drogi apostolstwa. W cytowanej adhortacji Vita Consecrata czytamy: „W ciągu stule
ci nigdy nie zabrakło ludzi, którzy – idąc posłusznie za wezwaniem Ojca i poruszeniami
Ducha Świętego – wybrali tę drogę specjalnego naśladowania Chrystusa, aby oddać się
Jemu sercem niepodzielnym (por. 1 Kor 7, 34). Oni także porzucili wszystko jak Aposto
łowie, aby przebywać z Nim i tak jak On oddać się na służbę Bogu i braciom. W ten spo
sób przyczynili się do objawienia tajemnicy i misji Kościoła dzięki licznym charyzmatom
życia duchowego i apostolskiego, których udzielał im Duch Święty, a w ten sposób wnieśli
też wkład w odnowę społeczeństwa”. (Renata Dulian)

recenzje
ks. Marian Muzyka, Ks. Karol Jastrzębski 1882–1966.
Katecheta, duszpasterz, promotor kultu Bożego
miłosierdzia w archidiecezji lwowskiej,
Lwów–Kraków 2017 (seria Biblioteka Historyczna
Archiwum Metropolii Lwowskiej obrządku
łacińskiego w Krakowie, red. nauk. ks. Józef
Wołczański)

Cenny przyczynek do utrwalenia najnowszych dziejów
Kościoła lwowskiego stanowi rozprawa poświęcona osobie
i działalności lwowskiego katechety i duszpasterza ks. Karo
la Jastrzębskiego. Jej autor wywodzi się ze Lwowa, a pracu
je jako neoprezbiter w Tarnopolu (obecna Ukraina). Boha
ter książki od wczesnej młodości rokował wielkie nadzieje,
charakteryzując się zarówno prawowitością, zdolnościa
mi, jak i zrównoważoną osobowością. Studia filozoficzno
‑teologiczne rozpoczęte na początku XX stulecia po wstą
pieniu do Seminarium Duchownego we Lwowie prowadził
najpierw na Uniwersytecie Lwowskim, a po kilku latach
w Innsbrucku. Nie uwieńczył ich jednak doktoratem z po
wodu niepowodzenia na ostatnim etapie nauki. Po święce
niach kapłańskich odwołany przez władzę duchowną do
kraju, pełnił przez kilka lat obowiązki wikariusza i kateche
ty w parafiach Brzeżany, Brody i Stanisławów. Ostatecznie
został oddelegowany w roku 1912 na etat katechety szkół
powszechnych we Lwowie – spełniał to zadanie przez 27 lat,
aż do wybuchu II wojny światowej. Oddany swemu powo
łaniu, prowadził katechizację systemem nauki prywatnej
nawet podczas okupacji, a także w pierwszych latach po
wojennych w realiach państwa sowieckiego. Po ostatecznej
likwidacji nauczania religii w szkołach oraz wskutek pań
stwowych zakazów formacji religijnej dzieci i młodzieży
ks. Jastrzębski poświęcił się pracy duszpasterskiej, jak rów
nież filantropijnej. Jego życiowym dokonaniem okazała
się funkcja administratora lwowskiej katedry (1946–1948)
w dobie braku innych kapłanów ekspatriowanych na Za
chód. Pomimo sowieckich szykan bez duszpasterskich doświadczeń zdołał uratować świątynię i parafię przed likwidacją,
opierając swoją misję o ideę kultu miłosierdzia Bożego zawartą w przesłaniach s. Faustyny Kowalskiej. Przyszło mu to tym
łatwiej, że kilkakrotnie osobiście zetknął się z ową zakonnicą i jej objawieniami, a ponadto nie ufając w swoje siły czy umie
jętności, oparł się na Bogu „bogatym w miłosierdzie”. Dzięki temu, od wczesnych lat powojennych celebrowano w katedrze
lwowskiej nabożeństwo do miłosierdzia Bożego, udostępniając nadto do kultu wizerunek Chrystusa nawiązujący do mi
stycznych przeżyć s. Faustyny Kowalskiej. Praktyka ta przetrwała do dzisiaj, kładąc podwaliny pod współczesną proklama
cję Sanktuarium Miłosierdzia Bożego we lwowskiej katedrze.
Publikacja – poza rekonstrukcją wydarzeń historycznych – ma dodatkowy cenny element: jest oparta w całości na źródłach
archiwalnych, relacjach i wspomnieniach osób – świadków minionego czasu, spośród których wielu już nie żyje. Autor oca
lił niemal w ostatniej chwili bezcenny materiał, pozyskany od osób reprezentujących wysoki poziom religijno‑intelektualny,
zasłużonych zarówno dla kresowej kultury polskiej, jak i Kościoła rzymskokatolickiego doby sowieckiej. Poza tym przypo
mniał osobę i dzieło kapłana, a zarazem Polaka jako atrakcyjnego wzoru służby wartościom religijno‑patriotycznym w naj
bardziej nawet niesprzyjającym systemie, bo totalitarnym reżimie sowieckim. (ks. Józef Wołczański)

