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PSALM się rozwija
W lutym 2012 rozpoczął działalność kultu-

ralną Podziemny Salon Artystyczno-Literacko-

-Muzyczny („PSALM”). W wybrane niedziele 

w budynku przy kościele p.w. Matki Bożej Ró-

żańcowej przy ul. Nowosądeckiej 41 odbywają 

się interesujące imprezy literackie w ramach cy-

klu „Poezja Religijna”. Jak dotąd mieliśmy okazję 

zobaczyć i usłyszeć kilku wybitnych poetów 

polskich. Wszyscy goście dzielili się z miłośni-

kami poezji swoją różnorodną twórczością po-

etycką. Plany na jesień są równie ambitne.

Każde spotkanie poetyckie składa się z trzech 

części, zwykle rozdzielonych wykonywaną na 

żywo muzyką klasyczną. W pierwszej części za-

proszony autor czyta swoje wiersze, dobierane 

według własnego uznania, lecz dotyczące te-

matyki religijnej, metafizycznej, duchowej i pa- 

triotycznej. Zwykle prezentowane są wątki mo-

dlitewne, historyczne, poświęcone polskiej kul-

turze, ale nie tylko, bo także np. wiersze dotyczą-

ce dnia codziennego. W drugiej części przepro-

wadzam rozmowę z bohaterem wieczoru.

Na zakończenie są pytania od publiczności 

skierowane do gości oraz podpisywanie przez 

nich swoich książek. Bywa, że składanie auto-

grafów połączone jest z krótkimi, osobistymi, 

rozmowami miłośników poezji z autorem, który 

odpowiada na rozmaite pytania.

Rozmowy o twórczości i nie tylko
W serdecznej rozmowie pytam Gości o wiarę, 

patriotyzm, poezję, dojrzewanie do niej, wybór 

drogi życiowej, proces twórczy, mistrzów po-

etyckich i naukowych, którzy zainspirowali ich 

twórczość. Rozmowy są często okraszone hu-

morem, publiczność żywo reaguje na ich prze-

bieg, za celne odpowiedzi nagradza autorów 

rzęsistymi brawami. Każdy wieczór jest inny, ma 

inny nastrój, wzmocniony wystrojem wnętrza 

i nastrojowym światłem pięknej lampy.

I tak, na spotkaniu z Józefem Baranem prze-

wijały się wspomnienia dot. Borzęcina, skąd po-

chodzi poeta oraz relacje osobiste, interesujące 

świadectwa dotyczące Czesława Miłosza i Sła-

womira Mrożka.

Na spotkaniu z Jerzym Piątkowskim, poetą 

nowofalowym z Pokolenia 68’, członkiem po-

etyckiej grupy „Teraz”, poruszano m.in. wątki 

jego skomplikowanych perypetii twórczych 

w okresie PRL i podróży do Afryki w III RP.

Z kolei w rozmowie z prof. Wojciechem Ku-

dybą mowa była m.in. o prześladowaniu rodzi-

ców poety w okresie komunizmu, poezji C. K. 

Norwida, ks. Jana Twardowskiego i ks. Janusza 

Pasierba (o twórczości tego ostatniego prof. 

Kudyba napisał pracę habilitacyjną). Gość dał 

świadectwo głębokiej wiary chrześcijańskiej 

i przywiązania do polskości.

Na spotkaniu z księciem polskich poetów 

metafizycznych, nestorem polskiej poezji du-

chowej, znakomitym tłumaczem (anglistą) 

i prozaikiem, Leszkiem Elektorowiczem, po-

ruszano tematykę lwowską, wątki jego wielo-

letniej przyjaźni ze Zbigniewem Herbertem, 

tematykę przynależności do AK w czasie II woj-

ny, powojennych studiów wyższych, perypetii 

z komunizmem i relacji z Wisławą Szymborską.

O. dr Eligiusz Dymowski - franciszkański 

poeta, były rektor Wyższego Seminarium Du-

chownego Franciszkanów, obecny proboszcz 

parafii w Bronowicach Wielkich, dał się poznać 

jako twórca radosny, pogodny, który z pasją 

mówił m.in. o swoim powołaniu do kapłaństwa, 

o nauce w franciszkańskim liceum ogólnokształ-

cącym w Wieliczce, o swych fascynacjach lite-

rackich Norwidem i okresem Młodej Polski. Na 

zakończenie spotkania rozdał kilkadziesiąt eg-

zemplarzy książek, w tym tomiki wierszy pt. Wę-

drówki z Nolis i tomiki prozy poetyckiej pt. Zerwa-

ne kartki kalendarza (miniatury poetyckie prozą).

Z kolei na kwietniowym wieczorze autor-

skim prof. Zofii Zarębianki - poetki i literatu-

roznawczyni z Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

poruszono wątki dotyczące poezji i literatury 

polskiej, ale skupiono się na kwestii rozdziele-

nia Sacrum i Sanctum oraz Numinosoum w li-

teraturze. Pani profesor podawała 

swoje rozumienie poezji religijnej 

oraz dzieliła się swoim doświad-

czeniem naukowym.

Innym kwietniowym bohate-

rem wieczoru w „PSALMIE” był o. dr 

Kazimierz Wójtowicz, zmartwych-

wstaniec, twórca i dyrektor Wy-

dawnictwa „Alleluja” w Krakowie 

oraz założyciel i redaktor naczelny 

czasopisma „Via Consecrata” (nie 

mylić z „Vita Consecrata”), znany 

poeta, teolog. Ojciec Kazimierz 

żartował m.in., że nie douczył się z zakresu 

eschatologii o sprawach ostatecznych, gdyż 

pewnego razu, kiedy jako młodzieniec położył 

swój katechizm w zaroślach, aby pomóc ojcu 

w pracach polowych, po powrocie po książkę 

stwierdził ze zdziwieniem, że jej ostatnią część 

(tę traktującą o eschatologii)... zjadła owca! Dla-

tego, jak mówił, został zmartwychwstańcem, 

aby sprawy ostateczne bliżej poznać, a więc 

niejako nadrobić zaległości w nauce. Opowia-

dał także historię o pewnym swoim wierszu. 

W stanie wojennym cenzor nie chciał go puścić 

do druku, ale wmówiono mu, że utwór pocho-

dzi z szesnastego wieku i tekst tym sposobem 

poszedł do druku. Ojciec Kazimierz mówił ze 

swadą, swobodnie i z tzw. nerwem, raz po raz 

żartując, celnymi wypowiedziami wprawiając 

w zachwyt zgromadzoną publiczność.

Tuż przed wakacjami
W maju odbyła się premiera spektaklu te-

atralnego Diakonii Teatralnej, która przygotowa-

ła sztukę krakowskiego dramatopisarza Michała 

Bałuckiego pt. Klub Kawalerów (komedia z 1890 

r.) w reżyserii Małgorzaty Buckiej i Barbary Mi-

czyńskiej (bardzo udany duet reżyserski). Była 

to już druga tegoroczna premiera na scenie no-

wopiaszczańskiej po bardzo udanej prezentacji  

(1 kwietnia) sztuki Romana Brandstättera pt. 

Dzień gniewu, dotyczącej dylematów moralnych 

człowieka w ustroju komunistycznym.

Znakomity, młody zespół Diakonii Teatral-

nej działa od wielu lat przy kościele parafialnym 

p.w. Matki Bożej Różańcowej, przygotowując 

co roku kilka premier. Wstęp na spektakle Dia-

konii zawsze jest wolny. Mamy zatem w dzielni-

cy własny, dobry teatr, choć mało kto o tym wie.

W czerwcu w PSALM-ie wystąpiła Zofia 

Daszkiewicz, poetka z podkrakowskich Węgrzc,  

„bardzo ciepła” i „kobieca” w swoich wierszach, 

Prof. Bogusław Żurakowski (z lewej) i dr Marek Mariusz Tytko - 
10 czerwca br.
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autorka wielu tomików poezji religijnej i pa-

triotycznej oraz ciekawej liryki osobistej, która 

dzieliła się swoim doświadczeniem poetyckim, 

wiedzą o literaturze, umiłowaniem tradycyjnej 

poezji, zwłaszcza uwielbieniem dla polskich 

romantyków XIX w. Patriotyzm – jej zdaniem – 

powinniśmy kształtować niezależnie od okolicz-

ności, każdy według swoich możliwości, w myśl 

zasady Wojciecha Młynarskiego „róbmy swoje” 

(praca organiczna w swoich środowiskach).

Z kolei emerytowany profesor UJ, dr hab. 

Bogusław Żurakowski, poeta, literaturoznaw-

ca, krytyk literacki, pedagog, kulturoznawca, 

przyjaciel i powiernik dwóch znanych polskich 

poetów – Rafała Wojaczka i Edwarda Stachury 

- opowiadał o swoich przyjacielskich relacjach 

z nimi, a także o spotkaniach z Julianem Przy-

bosiem i związkach literackich z doktorem 

Janem Brzękowskim, poetą, teoretykiem lite-

ratury, polskim emigrantem we Francji, z któ-

rym korespondował przez wiele lat listownie. 

Wpływ tych dwóch przedstawicieli awangardy 

międzywojennej na poezję Żurakowskiego jest 

widoczny, to poezja niełatwa i wymagająca od 

odbiorcy pewnych kompetencji literackich.

W czasie wieczoru znakomity duet „Quasi 

Una Fantasia” w składzie: Bożena Boba-Dyga 

i Michał Zimka - grał i śpiewał (po polsku, cze-

sku, rosyjsku i ukraińsku) pieśni do słów poezji 

Bogusława Żurakowskiego.

W czerwcu gościliśmy też znakomity 20-oso-

bowy zespół muzyki gospel z Wieliczki. „Gospel 

Voice” to m.in. rewelacyjny chór mieszany, który 

śpiewa pod batutą jego założycielki - dyrygent-

ki Diany Mrugały-Gromek. Zespół reprezentu-

je klasę międzynarodową, ma za sobą udaną 

trasę koncertową w Niemczech, Czechach i na 

Węgrzech. Więcej o zespole można przeczytać 

i usłyszeć na http://gospelvoice.pl 

Ostatnim gościem PSALM-u w czerwcu br. 

był prof. Wincenty Kućma z Akademii Sztuk 

Pięknych, wybitny rzeźbiarz, autor rzeźb sa-

kralnych i patriotycznych, m.in. autor pomnika 

Powstania Warszawskiego, monumentalnej na-

stawy ołtarzowej w kościele p.w. Najświętszej 

Rodziny w Nowym Bieżanowie, Ołtarza Trzech 

Tysiącleci w Krakowie na Skałce czy Stacji 

Drogi Krzyżowej w Pasierbcu. Spotkanie było 

podzielone na dwie części. W jednej obejrzeli-

śmy wielkoformatową wystawę fotograficzną 

znanego (także poza Polską) artysty-fotogra-

fika Piotra Radzickiego, mieszkańca naszej 

dzielnicy, przedstawiającą Drogę Krzyżową 

w Pasierbcu wyrzeźbioną przez prof. Kućmę. 

Podczas drugiej części Profesor zaprezentował 

projekcję multimedialną pasierbczańskiej Dro-

gi Krzyżowej, jej założenia ideowe, program 

ikonograficzny i podstawy teologiczne. Odpo-

wiadał także na pytania ks. proboszcza Irene-

usza Okarmusa, który, wyjątkowo, prowadził to 

spotkanie. Rozmowa dotykała tematów wiary, 

polskości i sztuki, w szczególności rzeźby sa-

kralnej i mistrzów.

Jesienne plany
Po letniej przerwie wakacyjnej odbędą się 

kolejne spotkania. Swój udział we wrześnio-

wych spotkaniach potwierdzili już ks. Wacław 

Buryła, poeta z Dolnego Śląska, autor kilkuna-

stu antologii poezji religijnej, w tym m.in. anto-

logii o ks. Jerzym Popiełuszce, organizator cy-

klicznych, ogólnopolskich konkursów poetyc-

kich „O Ludzką Twarz Człowieka”. Wieczór ks. 

Buryły zaplanowano na niedzielę 16 września, 

na godz. 19.00. Więcej informacji o księdzu-

-poecie, teksty jego wierszy można znaleźć na 

stronie internetowej http://wacburyla.plio.pl 

Dwa tygodnie później (30 września, także 

o 19.00) gościć będziemy zespół poezji śpie-

wanej „Arete” z Poznania oraz jego lidera po-

etę Jerzego Struka. Ich spokojna, medytacyjna 

muzyka wiąże się z poezją. Więcej informacji 

o ARETE na http://www.jerzystruk.pl, a kilka 

utworów zespołu można posłuchać i obejrzeć 

na You Tube po wpisaniu nazwy zespołu ARETE. 

Prezentacja jednego spośród swoich wier-

szy na wieczornej mszy św. niedzielnej jest 

przywilejem każdego twórcy „psalmicznego”. 

Autor występuje wówczas nie w sali, dla 50-60 

osób, ale w kościele przed liczną, zwykle kilku-

setosobową rzeszą wiernych.

Wieczory poetyckie są na ogół okraszone 

muzyką. Występują, na zmianę, skrzypaczka 

Maria Zborowska albo pianista Dariusz Sadzi-

kowski (solo lub w duecie z flecistką Barbarą 

Kaczmarczyk). Nic nie stoi na przeszkodzie, aby 

w PSALM-ie zaprezentowali się i inni muzycy. 

O dokumentację filmową spotkań społecz-

nie dbają dr Zbigniew Handzel (UJ, mieszkaniec 

Piasków Nowych) i Andrzej Szełęga.

Informacje o kolejnych imprezach będą się 

pojawiały stopniowo latem i jesienią na stro-

nie www.parafiapiaskinowe.pl w zakładce  

P.S.A.L.M. Tam też można znaleźć relacje filmo-

we i fotograficzne ze wspomnianych wieczo-

rów (pojawiają się stopniowo, z pewnym opóź-

nieniem). W tym miejscu znajdują się także 

pewne teksty poetyckie i biogramy niektórych 

osób goszczących w PSALM-ie.

Na wszystkie wieczory autorskie jest oczy-

wiście wstęp wolny.

Tych, którzy jeszcze nie byli na naszych spo-

tkaniach zapraszamy we wrześniu w gościnne 

progi domu parafialnego przy ul. Nowosądec-

kiej 41. Dojazd tramwajami 6, 7 i 50 lub autobu-

sami 164, 174, 204 i 244, przystanek Piaski Nowe.

Jednocześnie dziękuję ks. proboszczowi 

Ireneuszowi Okarmusowi, poecie i redaktoro-

wi „Gościa Niedzielnego”, za użyczenia sali na 

spotkania PSALM-u i serdeczne wsparcie inicja-

tywy. Jesteśmy otwarci na sugestie i życzenia 

miłośników dobrej sztuki religijnej i sakralnej, 

prawie w myśl zasady: „rzeczy niemożliwe reali-

zujemy natychmiast, cuda w trzy dni...”

Dr Marek Mariusz Tytko, UJ

Kierownik artystyczny „PSALMU”, 

kontakt: marek.mariusz.tytko@uj.edu.pl

Zdjęcia Andrzej Szełęga

Aktorzy, Diakonii Teatralnej’ - „Klub kawalerów” M. Bałuckiego -27 maja br.


