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PSALM zaprasza
W lutym zainaugurował działalność Podziemny Salon Artystyczno-Literac-
ko-Muzyczny (PSALM) działający przy kościele p.w. Matki Bożej Różańco-
wej na os. Piaski Nowe. Na początek przygotowano cykl spotkań autorskich  
pt. „Poezja Religijna”.

Wydarzenia kulturalne bez precedensu 

w skali ogólnopolskiej. 5 lutego br. w budyn-

ku parafialnym przy kościele p.w. Matki Bożej 

Różańcowej spotkaniem poetyckim z Józefem 

Baranem rozpoczął swoją działalność Salon Ar-

tystyczno-Literacko-Muzyczny PSALM.

Cykl „Poezja Religijna” to seria autorskich 

prezentacji wybitnych polskich twórców, de-

klarujących swoją przynależność do Kościoła 

Katolickiego, przyznających się otwarcie do 

relacji z kulturą chrześcijańską. Jego pomysło-

dawcą jest moja skromna osoba.

Inicjatywa narodziła się w środowisku kra-

kowskich twórców chrześcijańskich, którzy 

chcą pokazać, że kultura religijna, to nie jakiś 

ciemnogród, przekaz skierowany tylko do osób 

o konserwatywnych poglądach, ale atrakcyj-

na, ponadczasowa, uniwersalna sztuka, z którą 

może obcować każdy chętny. Wszak nasza kul-

tura ma chrześcijańskie korzenie, od chrztu Pol-

ski przed tysiącem lat rozwijała się w symbiozie 

z religią. W czasach sowieckich próbowano na-

szą kulturę ateizować, ale wysiłki komunistów 

spełzły na niczym, dzięki zdecydowanemu opo- 

rowi Polaków. Społeczeństwo pozostało reli- 

gijne, chrześcijańscy twórcy nie wyrzekli się 

swoich poglądów, pozostali wierni przesłaniu, 

które głosili w swych dziełach.

W cyklu „Poezja Religijna”, dzięki gościnności 

ks. Ireneusza Okarmusa, proboszcza parafii MB 

Różańcowej (a także znanego poety i redaktora 

„Gościa Niedzielnego”), prezentowane są „na 

żywo” twórczość i sylwetki wielu różnorodnych 

autorów katolickich, inspirujących się chrześci- 

jaństwem, motywami religijnymi w swojej sztuce.

Pierwsze spotkania
Podczas inauguracyjnego wieczoru swoje 

wczesne wiersze z tomu „U Pana Boga za pie-

cem” czytał Józef Baran, członek Stowarzysze-

nia Pisarzy Polskich. Recytacjom towarzyszyła 

muzyka J. S. Bacha w wykonaniu młodej, uta-

lentowanej skrzypaczki Marii Zborowskiej. 

Gość wieczoru opowiadał o wierze, patrioty-

zmie i poezji, swoich relacjach z Czesławem 

Miłoszem i Sławomirem Mrożkiem. Józef Baran 

podkreślał swoje ludowe korzenie chłopskie 

(„Józef z Borzęcina”) oraz to, że jego matka jest 

dla niego wzorem religijności. Mówił, że obec-

nie 98-letnia mama nie rozstaje się przez całe 

życie z różańcem i jest wierną słuchaczką Radia 

Maryja. Zapis ciekawego wieczoru w postaci  

filmu dostępny jest na stronie internetowej 

www.parafiapiaskinowe.pl, w katalogu Parafia, 

w zakładce P.S.A.L.M.

Tydzień później PSALM gościł znanego 

(kiedyś krakowskiego, obecnie mieszkającego 

w Niepołomicach) poetę Jerzego Piątkowskie-

go. Gość czytał swoje utwory z tomu „Sympo-

zjum z głosem Boga”. Podkreślał swoje związki 

z Kościołem, dosłownie od urodzenia, bo… 

urodził się na plebanii w czasie II wojny świa-

towej. W latach 70. i 80. ubiegłego stulecia pra-

cował jako dziennikarz w krakowskich czasopi-

smach katolickich „Zdanie” oraz „Za i Przeciw”, 

potem podróżował po Afryce...

19 lutego gościliśmy w PSALM-ie prof. Uni-

wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego dr. 

hab. Wojciecha Kudybę, literaturoznawcę, który 

przyjechał na swój wspaniały, kontemplacyjny 

wieczór autorski prosto z konferencji naukowej 

w Greifswaldzie w Niemczech. Absolwent KUL-

-u, uczeń słynnego prof. Stefana Sawickiego, 

dał podczas spotkania czytelne świadectwo 

wiary i umiłowania polskości, fascynacji poezją 

Cypriana Norwida, ks. Janusza Pasierba, ks. Jana 

Twardowskiego, Zbigniewa Herberta i Czesława 

Miłosza. Opowiadał o prześladowaniach swo-

ich rodziców-katolików, nauczycieli-patriotów 

na Zamojszczyźnie przez komunistyczny reżim. 

Przy nastrojowym świetle lampy przedstawił 

swoje wyciszone, medytacyjne poezje religijne, 

w całkowitej ciszy malował słowem piękno pol-

skiej natury i doświadczenie sacrum. Świadczył 

własnym przykładem m.in. o wpływie relacji 

z Bogiem na twórczość poetycką. Zachwycona 

publiczność bardzo gromko oklaskiwała twór-

cę (długa owacja na stojąco!), domagając się 

powtórnych odwiedzin autora słynnych „Gor-

ców Pana”. Prof. Wojciech Kudyba to poeta me-

tafizyczny, głęboko wierzący, wybitnie uducho-

wiony, wyciszony, nowy, współczesny Norwid. 

Wiersze poety można przeczytać na wspomnia-

nej już stronie internetowej, w artykule będą-

cym zaproszeniem na spotkanie z nim.

Zdarzyło się w marcu
Podczas pierwszego marcowego spotkania 

w PSALM-ie wystąpił pochodzący ze Lwowa ne-

stor polskiej sztuki Leszek Elektorowicz (właśc. 

Lesław Witeszczak) - współczesny książę pol-

5 lutego 2012 r., wieczór autorski „Poezji Religijnej” 
Józefa Barana. Gra Maria Zborowska, w tle Józef 
Baran

12 lutego 2012 r., wieczór autorski „Poezji Religijnej” 
Jerzego Piątkowskiego. Gość (z lewej) składa autograf 
w swej książce „Sympozjum z głosem Boga”  
autorowi artykułu.
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skich poetów, wybitny twórca na wskroś kato-

licki i patriota, żołnierz Armii Krajowej, najbliż-

szy przyjaciel Zbigniewa Herberta od czasów 

lwowskiej szkoły powszechnej w latach 30. XX 

w., aż po kres życia autora „Pana Cogito”. Przez 

kilkadziesiąt lat Leszek Elektorowicz pracował 

również biurko w biurko z Wisławą Szymborską 

w „Życiu Literackim” w Krakowie, pozostawał 

z nią w serdecznych, przyjacielskich relacjach. 

Podczas wieczoru autorskiego czytał swoje 

utwory metafizyczne, religijne, uduchowione, 

kontemplacyjne, a rozmowa z poetą dotyczyła 

m.in. powinności chrześcijanina, Polaka-patrio-

ty i obowiązków twórcy chrześcijańskiego. Mło-

dziutka Maria Zborowska piękną muzyką skrzy-

piec na żywo ubogaciła ten niezapomniany 

wieczór z udziałem wybitnego poety a zarazem 

wziętego prozaika, zasłużonego dla kultury 

polskiej tłumacza (anglisty i socjologa), ostat-

nio współpracownika krakowskich „Arcanów”.

Podczas kolejnego spotkania gościem był 

O. dr Eligiusz Dymowski OFM (Ordo Fratrum 

Minorum – Zakon Braci Mniejszych, popularni 

Franciszkanie – przyp. red.), były rektor francisz-

kańskiego Wyższego Seminarium Duchownego 

w Krakowie-Bronowicach, znany poeta, zdobyw-

ca wielu nagród poetyckich, twórca pozostający 

na bieżąco w nurcie życia literackiego. Rozmo-

wa z O. Dymowskim dotyczyła powołania do 

kapłaństwa, świadomego wrastaniu w kulturę 

polską, studiów doktoranckich Gościa w Rzymie 

i tego, jak przebiega u Niego proces twórczy, co 

go inspiruje, gdzie szuka natchnienia. Wzboga-

ceniem doznań była muzyka klasyczna w wyko-

naniu Dariusza Sadzikowskiego (piano).

Warto zaglądnąć na stronę internetową pa-

rafii Piaski Nowe, aby zapoznać się i z tą relacją.

Plany na przyszłość
Kolejne spotkania z poezją religijną w naszej 

dzielnicy odbędą się już w okresie wielkanoc-

nym. Zawsze w domu parafialnym przy ko-

ściele p.w. M.B. Różańcowej na os. Piaski Nowe  

(ul. Nowosądecka 41), w wybraną niedzielę 

o godz. 19.00. Oto najbliższe plany:

22 kwietnia spotkanie z prof. UJ dr hab. Zo-

fią Zarębianką, uznaną poetką, literaturoznaw-

czynią, specjalistką od Sanctum w literaturze 

pięknej. Rozmowa dotyczyć będzie m.in. wiary 

i patriotyzmu w poezji.

29 kwietnia w PSALM-ie gościć będzie O. dr 

Kazimierz Wójtowicz, CR (Zgromadzenie Zmar-

19 lutego 2012, wieczór autorski „Poezji Religijnej” 
prof. UKSW dra hab. Wojciecha Kudyby. Od lewej: dr 
Marek Mariusz Tytko, prof. dr hab. Wojciech Kudyba, 
ks. proboszcz Ireneusz Okarmus (parafia M.B. 
Różańcowej).

twychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, 

potocznie zmartwychwstańcy – przyp. red.), 

wybitny teolog, doktor Uniwersytetu w Wied-

niu (doktorat z teologii literatury napisał w jęz. 

niemieckim), dyrektor Wydawnictwa Zmar-

twychwstańców „Alleluja” w Krakowie.

Na Święto Trzeciego Maja zapowiadany jest 

natomiast koncert religijnej poezji śpiewanej 

Marty Bizoń z Zespołem (w programie m.in. po-

ezje ks. Jana Twardowskiego, ks. Jana Pasierba, 

ks. Karola Wojtyły/Jana Pawła II).

Na 27 maja planowany jest wernisaż wysta-

wy rzeźb religijnych prof. Wincentego Kućmy 

(Akademia Sztuk Pięknych) i ekspozycja foto-

grafii artystycznej oraz wieczór poetycko-mu-

zyczny, czyli wiele sztuk połączonych razem 

(niem. Gesamtkunstwerk).

W czerwcu w PSALM-ie kolejne wieczory 

autorskie – spotkania z poetami katolickimi: 

prof. UJ dr. hab. Bogusławem Żurakowskim, li-

teraturoznawcą, krytykiem literackim, pedago-

giem kultury, poetą, byłym prezesem Oddziału 

Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Krakowie 

i wieczór ze znaną poetką katolicką Zofią Dasz-

kiewicz.

Po przerwie letniej, choć to odległa per-

spektywa, wstępnie zaplanowaliśmy dwa 

wspaniałe, jednorazowe, niepowtarzalne kon-

certy religijnej poezji śpiewanej poznańskiego 

zespołu „Arete” (występującego na co dzień 

w Piwnicy św. Rocha) i legendarnego „Krakow-

skiego Przedmieścia” (grają w nim m.in. muzycy 

z zespołu „Brathanki”). Po wakacjach w pod-

ziemnej auli im. bł. Jana Pawła II przy parafii p.w. 

MB. Różańcowej czeka nas prawdziwa uczta 

muzyczno-poetycka. Nigdy czegoś podobnego 

w Krakowie nie było.

Na te i następne bezprecedensowe arty-

styczne spotkania na żywo, które się już nigdy 

nie powtórzą („nic dwa razy się nie zdarza”), 

warto przyjść, zamiast siedzieć przed telewizo-

rem lub komputerem. Zapraszamy miłośników 

dobrej sztuki, nie tylko dorosłych, ale także 

młodzież, tym bardziej, że wstęp jest wolny.  

Autorzy katoliccy występują ad maiorem Dei 

Gloriam oraz pro publico bono gratis, prezen-

tując wspaniałą sztukę na żywo (teatr żywego 

słowa), współtworząc w serii spotkań z „Poezją 

Religijną” niszę kultury chrześcijańskiej PSAL-

MU-u, czyli biblijnego, poetyckiego śpiewu na  

chwałę Boga i Stworzenia. Tak brzmi jasne, 

czytelne świadectwo katolickie wybitnych ar-

tystów słowa w czasach, gdy pseudoartyści 

beszczeszczą święty krzyż i cynicznie profanu- 

ją wartości chrześcijańskie w swej twórczości.

Dr Marek Mariusz Tytko

Zdjęcia Beata Anna Tytko

Autor jest pedagogiem kultury, nauczycielem 

akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego, mie- 

szkańcem Dzielnicy XI.

Zaproszenie do „Piaskownicy”
Klub Kultury „Piaskownica” (ul. Łużycka 55) zaprasza 21 kwietnia (sobota) o godz. 18.00 na 

koncert pieśni słowiańskiej w wykona-

niu zespołu „Prasłowianki”. W progra-

mie pieśni Serbii, Chorwacji, Dalmacji, 

Bośni oraz  Macedonii. Wstęp wolny.

Zespół „Prasłowianki” tworzą byli 

soliści oraz muzycy Zespołu Pieśni 

i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego 

„Słowianki”.


