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Marek Mariusz Tytko

Podziemny  Salon  Artystyczno-Literacko-Muzyczny  („PSALM”)  przy  kościele  Matki
Bożej  Różańcowej  w  Krakowie-Piaskach  Nowych  zainaugurował  swoją  działalność
cyklem spotkań autorskich „Poezja Religijna”.

Wydarzenia  kulturalne  bez  precedensu  w  skali  ogólnopolskiej.  Dnia  5  lutego  2012  r.  w
budynku parafialnym przy kościele Matki Bożej Różańcowej w Krakowie-Piaskach Nowych
(ul. Nowosądecka 41) spotkaniem poetyckim z Józefem Baranem rozpoczął swoje istnienie
Salon  Artystyczno-Literacko-Muzyczny  „PSALM”.  Cykl  „Poezja  Religijna” to  seria
autorskich prezentacji wybitnych twórców polskich, deklarujących swoją przynależność do
Kościoła Katolickiego, przyznających się otwarcie do relacji z kulturą chrześcijańską.

W sytuacji, kiedy w Polsce, wbrew stanowisku Episkopatu, katolikom odmawia się dostępu
na  multipleks  dla  jedynej  polskiej  telewizji  katolickiej  „TRWAM”  –  środowisko
chrześcijańskich  twórców  krakowskich  postanowiło  pokazać,  że  kultura  religijna,  wbrew
postkomunistycznej i libertyńskiej propagandzie ateistycznej – to nie jakiś ciemnogród, ale
sama istota i jasna perła polskiej kultury w ogóle. Chrześcijańskie korzenie nasza kultura ma
od początku,  od  chrztu  Polski  przed  tysiącem lat,  a  bez  chrześcijaństwa  nie  ma  polskiej
kultury. Z nadania sowieckiego  próbowano naszą kulturę ateizować w PRL, ale się to nie
udało, dzięki zdecydowanemu oporowi Polaków, o czym świadczy przetrwanie narodu nadal
w ponad 90% katolickiego oraz dzieła licznych polskich twórców chrześcijańskich.

W bezprecedensowym cyklu „Poezja Religijna”, inicjator „PSALMU” – dr Marek Mariusz
Tytko,  pedagog  kultury,  nauczyciel  akademicki  z  UJ,  dzięki  gościnności  ks.  Ireneusza
Okarmusa, obecnego proboszcza parafii MB Różańcowej (także znanego poety i redaktora
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„Gościa  Niedzielnego”),  pokazuje  na  żywo  twórczość  i  sylwetki  szeregu  różnorodnych
autorów katolickich, inspirujących się chrześcijaństwem, motywiką religijną w swojej sztuce.

Podczas  pierwszego  wieczoru  (5  lutego)  Józefowi  Baranowi  (ur.  1947),  członkowi
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, który czytał swoje wczesne wiersze z tomu „U Pana Boga
za piecem” wtórowała piękną partitą J. S. Bacha – utalentowana, młoda skrzypaczka Maria
Zborowska. Rozmowę z poetą o wierze, patriotyzmie i poezji, jego relacjach z Czesławem
Miłoszem i Sławomirem Mrożkiem przeprowadził  dr M. M. TYTKO. J. Baran podkreślał
swoje ludowe korzenie chłopskie (‘Józef z Borzęcina’) oraz to, że jego matka jest dla niego
wzorem religijności. Mówił, że obecnie 98-letnia mama nie rozstaje się przez całe życie z
różańcem i jest wierną słuchaczką Radia Maryja. Zapis ciekawego wieczoru w postaci filmu
dostępny na stronie parafialnej MB Różańcowej Piaski Nowe w katalogu „Parafia” osobnej
zakładce o nazwie P.S.A.L.M.:

http://www.parafiapiaskinowe.pl/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=31&Itemid=76

Zimą „PSALM” gościł jeszcze znanego (kiedyś krakowskiego, obecnie – niepołomickiego),
poetę Jerzego Piątkowskiego (SPP) – 12 lutego czytał on swoje utwory z tomu „Sympozjum z
głosem Boga”. Podkreślał swoje związki z Kościołem dosłownie od urodzenia, bo… urodził
się  na  plebanii  (!)  w  czasie  II  wojny  (1943).  W  latach  70.  i  80.  pracował  także  jako
dziennikarz w krakowskich czasopismach katolickich „Zdanie” oraz „Za i Przeciw”, potem
podróżował do Afryki…

19 lutego 2012 r.  gościliśmy w „PSALMIE” prof. UKSW dr hab. Wojciecha Kudybę (ur.
1965), literaturoznawcę z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
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  poetyckiego  czytelne  świadectwo wiary  i  umiłowania
polskości,  fascynacji  poezją  Cypriana  Norwida,   ks.  Janusza  Pasierba  i  ks.  Jana
Twardowskiego,  Zbigniewa  Herberta  i  Czesława Miłosza.  Opowiadał  o  prześladowaniach
swoich rodziców-katolików, nauczycieli-patriotów na Zamojszczyźnie przez komunistyczny
reżim. Przy nastrojowej lampie przedstawił swoje wyciszone, medytacyjne poezje religijne,
malował  słowem  w  całkowitej  ciszy  piękno  polskiej  natury  i  doświadczenie  sacrum.  W
rozmowie z drem Tytką prof. Kudyba świadczył własnym przykładem m.in. o wpływie relacji
z  Bogiem  na  twórczość  poetycką.  Zachwycona  publiczność  bardzo  gromko  oklaskiwała
twórcę  (długa  owacja  na  stojąco!),  domagają  się  powtórnych  odwiedzin  autora  słynnych
„Gorców Pana”. Prof. Wojciech Kudyba to poeta metafizyczny, głęboko wierzący, wybitnie
uduchowiony, wyciszony, nowy, współczesny Norwid. Wiersze poety można przeczytać od
adresem parafii w zakładce P.S.A.L.M.:

http://www.parafiapiaskinowe.pl/index.php?
option=com_content&view=article&id=258:zaproszenie-na-kolejnye-spotkanie-psalm-tym-
razem-gociem-bdzie-wojciech-kudyba-poeta-krytyk-historyk-
literatury&catid=2:aktualnoci&Itemid=4

11  marca  2012  r.  występuje  nestor  polskiej  sztuki,  Leszek  Elektorowicz  (właśc.  Lesław
Witeszczak, członek SPP), rodem ze Lwowa (ur. 1924), współczesny książę polskich poetów,
wybitny twórca na wskroś katolicki i patriota, żołnierz Armii Krajowej, najbliższy przyjaciel
Zbigniewa Herberta od czasów lwowskiej szkoły powszechnej w latach 30. aż po kres życia
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autora „Pana Cogito”. Leszek Elektorowicz również przez kilkadziesiąt lat pracował biurko w
biurko razem z Wisławą Szymborską w „Życiu Literackim” w Krakowie, pozostawał z nią w
serdecznych,  przyjacielskich  relacjach.  Podczas  wieczoru  autorskiego  przeczyta  swoje
utwory metafizyczne,  religijne,  uduchowione,  kontemplacyjne,  a  dr  Marek Mariusz  Tytko
porozmawia z  poetą  m.in.  o powinnościach chrześcijanina,  Polaka-patrioty i  obowiązkach
twórcy chrześcijańskiego. Młodziutka Maria Zborowska piękną muzyką skrzypiec na żywo
ubogaci  niezapomniany  wieczór  autorski  L.  Elektorowicza,  wybitnego  poety  a  zarazem
wziętego prozaika, zasłużonego dla kultury polskiej tłumacza (anglisty i socjologa), ostatnio
współpracownika  krakowskich  „Arcanów”.  Relacja  z  wieczoru  wkrótce  na  stronie  www
parafii i na portalu „Niezależny Kraków”.

Dnia 18 marca w „PSALMIE”, wg planu, występuje o. dr Eligiusz Dymowski OFM (SPP),
urodzony w 1965 r.,  były rektor franciszkańskiego Wyższego Seminarium Duchownego w
Krakowie-Bronowicach,  znany  poeta  polski,  zdobywca  wielu  nagród  poetyckich,  twórca
pozostający na bieżąco w nurcie życia literackiego. Dr M.M. Tytko programowo porozmawia
z ojcem Eligiuszem m.in. o powołaniu do kapłaństwa, o świadomym wrastaniu w kulturę
polską, o jego studiach doktoranckich w Rzymie, o tym, jak wygląda u niego proces twórczy.
Spotkanie ubogaca muzyką klasyczną maestro Dariusz Sadzikowski (piano).

Warto zaglądnąć za niedługo na stronę internetową www parafii Piaski Nowe, aby zapoznać
się i z relacją.

Kolejne  spotkania   z  poezją  religijną  odbędą  się  już  w  okresie  wielkanocnym  w  domu
parafialnym przy kościele M.B. Różańcowej na Piaskach Nowych tradycyjnie, jak zawsze w
wybrane niedziele o godz. 19.00-21.00.

W dniach  22 kwietnia  wystąpi  prof.  UJ dr  hab.  Zofia  Zarębianka  (SPP),  uznana poetka,
literaturoznawczymi, specjalistka od Sanctum w literaturze pięknej.

Dnia  29 kwietnia  2012 r.  gościć  będzie  o.  dr  Kazimierz  Wójtowicz,  CR, wybitny teolog,
doktor Uniwersytetu w Wiedniu (doktorat z teologii  literatury napisał w jęz. niemieckim),
dyrektor  Wydawnictwa Zmartwychwstańców „Alleluja” w Krakowie.

Na Święto Trzeciego Maja zapowiadany jest  natomiast  koncert  religijnej  poezji  śpiewanej
Marty Bizoń z Zespołem (w programie m.in. poezje ks. J.Twardowskiego, ks. J.Pasierba, ks.
K.Wojtyły/Jana Pawła II). Na 27 maja szykuje się wernisaż wystawy rzeźb religijnych prof.
Wincentego  Kućmy  (ASP)  i  ekspozycja  fotografii  artystycznej  oraz  wieczór  poetycko-
muzyczny, czyli wiele sztuk połączonych razem (niem. Gesamtkunstwerk).

W czerwcu w „PSALMIE” – kolejne wieczory autorskie – spotkania z poetami katolickimi:
prof.  UJ  drem  hab.  Bogusławem  Żurakowskim,  literaturoznawcą,  krytykiem  literackim,
pedagogiem  kultury,  poetą,  byłym  prezesem  Oddziału  SPP  w  Krakowie  (1996-2008)  i
wieczór ze znaną poetką katolicką Zofią Daszkiewicz.

Po przerwie  letniej  wstępnie  zapowiadane – dwa wspaniałe,  jednorazowe,  niepowtarzalne
 koncerty  religijnej  poezji  śpiewanej  poznańskiego  zespołu  poezji  śpiewanej  „Arete”  (z
Piwnicy św. Rocha w Poznaniu) i legendarnego „Krakowskiego Przedmieścia” (w którym
m.in. grają muzycy z „Brathanków”). Po wakacjach w wyremontowanej, podziemnej auli im.
bł.  Jana  Pawła  II  przy  MB.  Różańcowej  w  „PSALMIE”  czeka  nas  prawdziwa  uczta



muzyczno-poetycka.  Nigdy czegoś  podobnego  w Krakowie  nie  było,  a  już  na  pewno  na
pustyniach kulturalnych, jakimi są dzielnice na peryferiach miasta.

Na te i  następne bezprecedensowe artystyczne spotkania na żywo, które się już nigdy nie
powtórzą („nic dwa razy się nie zdarza”), warto przyjść, zamiast siedzieć przed telewizorem
lub  komputerem.  Zapraszamy  miłośników  dobrej  sztuki,  nie  tylko  dorosłych,  ale  także
młodzież, tym bardziej, że wstęp jest wolny, skoro autorzy katoliccy w Kościele występują ad
maiorem Dei Gloriam oraz  pro publico bono gratis, prezentując wspaniałą sztukę na żywo
(teatr  żywego  słowa),  współtworząc  w  serii  spotkań  z  „Poezją Religijną”  niszę  kultury
chrześcijańskiej  „PSALMU”,  czyli  biblijnego,  poetyckiego  śpiewu  na  chwałę  Boga  i
Stworzenia.  Tak brzmi jasne,  czytelne świadectwo katolickie wybitnych artystów słowa w
czasach,  gdy  pseudoartyści  bezczeszczą  święty  krzyż  i  cynicznie  profanują  wartości
chrześcijańskie na wystawach w muzeach publicznych, zresztą finansowanych przez polskich
podatników, czyli w ponad dziewięćdziesięciu procentach – Polaków-katolików.

Uwaga:

dojazd tramwajami nr 6, 7, 24, 50, autobusami nr 164, 174, 204, 244, przystanek „Piaski
Nowe”.  Dojazd  autobusami  nr  107,  184,  przystanek  na  skrzyżowaniu  ul.
Nowosądeckiej/Witosa/Łużyckiej.
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