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 Mamy za sobą kolejny bardzo bogaty se-

zon kultury religijnej w parafii pw. Matki Bożej 

Różańcowej na Piaskach Nowych, gdzie m.in. 

prężnie działa od ponad dwóch lat Podziemny 

Salon Artystyczno-Literacko-Muzyczny (w skró-

cie PSALM).

O historii i poezji

 Wiosna w nowopiaszczańskim „PSALM-ie” 

zaczęła się ciekawą prelekcją historyczną dra 

Jana Bujaka ps. „Bukowińczyk”, literaturoznaw-

cy i bibliografa, urodzonego przed II wojną 

na Bukowinie w Nowej Żadowej (obecnie na 

pograniczu rumuńsko-ukraińskim). Autor w ra-

mach cyklu „Historia ojczysta” zaprezentował 

serię slajdów dot. polskich śladów w tym re-

gionie, głównie w postaci zabytków architek-

tury sakralnej (katolickich kościołów i kaplic 

m.in. w Suczawie, Czerniowcach itd.). Prelegent 

przypomniał, że Polacy na Bukowinie są stale 

obecni już od średniowiecza. Na Wołoszczyźnie 

(Hospodarstwie Wołoskim – dawnym lennie 

Rzeczypospolitej) Polacy osiedlali się bardzo 

chętnie, wnosząc tu swój wkład w rozwój cywi-

lizacyjny tych ziem.

PSALM wiosenny

 Już po upadku Rzeczypospolitej Obojga Na-

rodów (w XVIII w.) przybyło na Bukowinę wielu 

naszych rodaków. Zwłaszcza w XIX w., w okresie 

zaborów, Polacy (także krakowianie) chętnie 

wyjeżdżali na Bukowinę z powodów ekono-

micznych. Sprzyjała też temu relacja cen nieru-

chomości. Za sprzedaną w Krakowie nierucho-

mość można było kupić bardzo dużą ilość taniej 

ziemi bukowińskiej (kilkanaście razy więcej niż 

w okolicach Krakowa). Co ciekawe, oficjalne sta-

tystyki austriackie systematycznie zakłamywały 

ówczesną rzeczywistość, obniżając kilkakrotnie 

realną liczbę Polaków mieszkających na Buko-

winie przed 1914 r. – dowodził dr Bujak – Au-

striacy rejestrowali naszych rodaków w spisach 

ludności np. jako... Niemców lub Żydów.

 W pierwszą niedzielę kwietnia przybył do 

PSALM-u o. Kazimierz Wójtowicz, zmartwych-

wstaniec, teolog literatury, poeta, tłumacz, 

dyrektor krakowskiego Wydawnictwa „Alle-

luja”. W ramach cyklu „Poezja religijna” zapre-

zentował twórczość ks. Dietricha Bonhoeffera, 

męczennika II wojny światowej, nadto wiersze 

słynnego poety austriackiego - Rainera Marii 

Rilkego, w swoim znakomitym, autorskim tłu-

maczeniu z języka niemieckiego.

 Ojciec Kazimierz przeczytał także wiersze ze 

swych nowych książek poetyckich. Na życzenie 

zakonnika publiczność losowo wybierała utwo-

ry do przeczytania, podając na chybił-trafił nu-

mery stron w tomiku, a o. Kazimierz nie tylko je 

czytał, ale i komentował. Wieczór ubarwiony był 

muzyką klasyczną (Bach, Wieniawski) w wyko-

naniu utalentowanej młodej krakowskiej skrzy-

paczki Marii Zborowskiej.

 Warto na marginesie odnotować („pozap-

salmicznie”), że w naszej parafii w Niedzielę Pal-

mową odbyła się bardzo udana premiera nowe-

go spektaklu Diakonii Teatralnej pt. „Spotkanie” 

(pisałem o tym szerzej w majowym numerze 

„Kuriera”). Teatralny zespół oazowy parafii pw. 

M.B. Różańcowej w połowie czerwca przygoto-

wał koncert piosenek (rodzaj improwizowane-

go musicalu) z okazji „połączonych” świąt – Dnia 

Matki i Dnia Ojca.

 Dodam, że Diakonia Teatralna otrzymała 

w  tym roku za całokształt swej dwunasto-

letniej działalności artystycznej – Nagrodę 

w Dziedzinie Kultury Dzielnicy XI Miasta Kra-

kowa w kategorii „Twórca”.

 W maju przybył z Chełmu (woj. lubelskie) 

Krzysztof Kołtun, poeta, prozaik, członek kra-

kowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy 

Polskich. Czytał wiersze ze swoich nowych to-

mików, dużo opowiadał o Kresach i ludobój-

stwie dokonanym na Polakach przez Ukraińców 

w czasie II wojny światowej. Poeta i folklorysta 

zbiera teksty i melodie kresowe, ocalił od za-

pomnienia wiele ludowych perełek muzycz-

no-literackich. Kilka z nich zaśpiewał podczas 

spotkania. Więcej z jego bogatych zbiorów lite-

rackich, fotograficznych, filmowych oraz nagrań 

(razem ok. 8 godzin materiałów do wysłuchania 

i obejrzenia nt. Kresów) znajduje się na stro-

Dr Jan Bujak, PSALM 16.03.2014,
zdjęcie Marek Mariusz Tytko

O. Kazimierz Wójtowicz (z lewej) i autor tekstu
pod obrazem świętej Rity, PSALM 06.04.2014,
zdjęcie Andrzej Szełęga

Maria Zborowska gra utwory Bacha,
PSALM 6.042014, zdjęcie Marek Mariusz Tytko
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nach internetowych http://www.rymacze.pl 

oraz http://www.antykwariat-kresowy.pl 

Niezwykły koncert

 W Boże Ciało w naszym kościele miało miej-

sce niezwykłe wydarzenie religijno-artystyczne. 

Odbył się I Koncert uwielbienia „Chcę widzieć 

Twoją twarz”. Specjalnie na tę okazję sprowa-

dzono prawie trzymetrową monstrancję, któ-

ra została wypożyczona od księży Saletynów 

z Sanktuarium pw. Matki Bożej z La Salette 

w Dębowcu k. Jasła, aby z każdego miejsca 

w kościele był widoczny Jezus i aby można było 

Go lepiej widzieć i uwielbiać. Jak informuje ks. 

Wojciech Dzioboń, to największa w Polsce mon-

strancja (2,8 m wysokości, waży 160 kg wraz 

z opakowaniem). W monstrancji ufundowanej 

przez uczestników Saletyńskich Spotkań Mło-

dych mieści się wielka hostia o średnicy dwu-

dziestu pięciu centymetrów.

 Koncert uwielbienia (współczesne psal-

my na cześć Boga) przed Chrystusem w hostii 

utajonym, wykonała muzyczna wspólnota 

adoracyjna o nazwie Dziewiczy Orszak Baran-

ka (i przyjaciele). Oryginalna nazwa grupy ma 

genezę biblijną – pochodzi z jednego z na-

główków Apokalipsy św. Jana, dot. fragmentu 

o uwielbieniu Jezusa Chrystusa jako Bożego 

Baranka (Ap 14,1-5).

 Wspólnota powstała w 2000 r. w Nowym 

Targu przy kościele pw. św. Katarzyny. Przyja-

cielskie relacje utalentowanych zapaleńców 

doprowadziły do powstania grupy, której lide-

rem został Szymon Polański, i która własnym 

sumptem nagrała swoją pierwszą płytę. Człon-

kowie grupy zgromadzili się wokół wspólnego 

celu: grupa modlitewna prowadziła co tydzień 

uwielbienie, uczestnicząc w katechezie, roz-

ważając Słowo na niedzielę. Impuls adoracyjny 

przyszedł do nich z Ukrainy, z Międzynarodowej 

Szkoły Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji 

Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła. Dla-

tego kilka osób w grupie to młodzi Ukraińcy. 

Szkoła ta jest duchowym, formacyjnym kon-

tekstem dla uczestników grupy, grającej raz 

lub dwa razy w roku tego typu koncerty adora-

cyjne, na których oddawanie Bogu chwały jest 

rzeczą naturalną, a chodzi o uwielbienie Boga, 

jakie jest pośrodku naszego życia – zauważa 

Szymon Polański.

 Grupa realizowała w Nowym Targu z wła-

dzami miasta projekt kulturalny pt. „Dobry 

Klub”. W repertuarze Dziewiczego Orszaku 

Baranka są znane pieśni wspólnot katolickich, 

m.in. Szkoły Życia Chrześcijańskiego i utwory 

własne. Wykonawcy „dotknęli” rozmaitych ga-

tunków muzyki sakralnej, śpiewając utwory bli-

skie ich sercu. Lider grupy powiedział mi, że we 

krwi Jezusa jesteśmy tak naprawdę odnowieni, 

przez co możemy się czuć swobodnie, a uwiel-

bienie to coś znacznie głębszego. Adoracja to 

wejście człowieka w istotną relację z Bogiem. 

Grupę sprowadził z koncertem na Piaski Nowe  

ks. Wojciech Dzioboń.

 W Boże Ciało zagrali tu dla uwielbienia Je-

zusa w aż trzynastoosobowej grupie muzyków 

pod kierownictwem Szymona Polańskiego. 

Dziewiczy Orszak Baranka w rozszerzonym 

składzie, wraz z przyjaciółmi (profesjonalnymi 

instrumentalistami, absolwentami szkół mu-

zycznych) składa się nie tylko z mieszkańców 

Nowego Targu, ale i z gościnnie występujących 

muzyków z Warszawy (dwóch) i Krakowa (troje). 

Grupa zagrała u nas w składzie: instrumentaliści 

– Konrad Basiuk (gitara basowa), Taras Dominik 

Dubrowski (piano) z Ukrainy (obecnie mieszka-

jący w Warszawie), Łukasz Iżyk (gitara akustycz-

na) rodem z Torunia, Szymon Polański (gitara 

akustyczna, śpiew), Łukasz Sobczyk (perkusja) 

z Krakowa, Piotr Wojtusiak (gitara elektryczna) 

oraz krakowianka Kinga Staniszewska (wiolon-

czela). Wystąpił też chórek żeński w składzie: 

Lesia Kostewska z Ukrainy (mieszkająca w Kra-

kowie), Anna Glonek, Barbara Hortmanowicz, 

Joanna Łapka, Liliana Sikora, Weronika Wojtu-

siak i Maria (Maja) Kaczmarek z Warszawy.

 Należy dodać, że gościnnie występujący na 

koncercie Łukasz Iżyk jest współorganizatorem 

rekolekcji dla muzyków chrześcijańskich pt. 

„Strefa Chwały”, zapoczątkowanych w Ludźmie-

rzu, i współpracownikiem międzynarodowego 

ruchu Youth with a Mission (Młodzi z Misjami). 

Szlifowal swój talent pod okiem Roberta Cudzi-

cha – gitarzysty znanego zespołu muzyki chrze-

ścijańskiej New Live M. W trakcie nowopiasz-

czańskiego koncertu świadectwo swojej wiary 

zaprezentowała Walentyna Polańska z Ukrainy.

 Muzycy Dziewiczego Orszaku Baranka wy-

konali na cześć Bożego Ciała – dwanaście pie-

śni, których teksty wyświetlano z projektora 

w prezbiterium, aby wszyscy wierni mogli mo-

dlić się wspólnie. Zespół wykonał m.in.: „Chcę 

się radować żywym Bogiem” (kompozycja 

własna), „Zmartwychwstał Pan i żyje dziś – bla-

skiem jaśnieje noc” (z repertuaru szczecińskiej 

grupy Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej), „Ja 

widzę Króla Chwały jak przychodzi z ogniem 

swym”, „Chcę Ci dać więcej, niż pieśń” („Pragnę 

widzieć Twą twarz”), „Wielkie i groźne jest Imię 

Twoje, ziemia drży, kiedy zasiadasz na Swym 

Tronie” („Jesteś Święty”), „Wywyższam Cię, Tyś 

pełen mocy” („Sławju Tebe, alleluja, bo Ty moj 

Boh”   refren po ukraińsku), „Twój blask prze-

niknął mnie”, „Ciebie, Boże wysławiamy”, „Bło-

gosławię Cię, kiedy ziemia wydaje...”, „Alleluja, 

śpiewam, Panie, Ci”. Na koniec zespół zaśpiewał 

swoją dynamiczną, słynną pieśń o niebie, z któ-

rej poniekąd zaczerpnięto nazwę koncertu, 

napisaną i skomponowaną przez krakowską 

twórczynię – Jolantę Ożóg ze wspólnoty Chari-

sma. Po wpisaniu na YouTube słów: „Jola Ożóg” 

pojawia się film z Wielkanocnego Uwielbienia 

w Parku Miejskim w Nowym Targu 27.04.14 z tą 

słynną pieśnią „Hosanna, alleluja”.

 W szczytowym momencie nowopiaszczań-

skiej adoracji przy muzyce w wykonaniu Dzie-

wiczego Orszaku Baranka ks. proboszcz Ireneusz 

Okarmus obszedł kilkakrotnie kościół z wielką, 

białą hostią w złotej ramie, a wierni adorowali 

Chrystusa przy dźwiękach pięknej muzyki.

 Ksiądz proboszcz, dziękując zespołowi za 

występ, wyraził nadzieję, że wspólnota adora-

cyjna z Nowego Targu zawita do naszej parafii 

w Boże Ciało w przyszłym roku. Jeśli ktoś jest 

chętny, aby pomóc realizacji kolejnego kon-

certu, bądź chciałby pomóc materialnie, to 

ks. Dzioboń prosi o kontakt w parafii.

Spotkanie z ambasadorem

 U progu lata, w ostatnią niedzielę czerwca, 

w PSALM-ie odbyło się spotkanie z byłym am-

basadorem Polski w Argentynie, Boliwii i Chile 

prof. drem hab. med. Zdzisławem Janem Ry-

nem, którego elementami był pokaz slajdów 

z Ameryki Południowej, prelekcja o Ignacym 

Domeyce (kandydacie na ołtarze) i prezentacja 

najnowszej książki autobiograficznej profesora 

o jego egzotycznych podróżach na Antypody.

 Na zakończenie pragnę sprostować omyłko-

wą informację podaną przeze mnie w numerze 

lutowo-marcowym „Kuriera” nt. wystawy fo-

tografii w Klubie „Piaskownica” pt. „Nie ma jak 

Lwów”. Wystawa ta była autorstwa Jarosława 

Kajdańskiego, a nie – Adama Macedońskiego, 

jak omyłkowo napisałem (zainteresowanych 

przepraszam). Adam Macedoński tylko wystąpił 

podczas wernisażu tej ekspozycji.

Marek Mariusz Tytko

marek.mariusz.tytko@uj.edu.pl 


