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Sukcesy „Krakowiaka”
 Piknik, turniej, festiwal – maj był bardzo pracowity dla członków 

Międzyszkolnego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Krakowiak”.

Poeta z Ameryki
 Podziemny Salon Artystyczno-Literac-

ko-Muzyczny w tym roku staje się salonem 

międzynarodowym. W kwietniu gościł po-

etkę z  Kanady, w maju poetę z Ukrainy, 

a  w  czerwcu przybędzie poeta z USA. Nie-

możliwe staje się możliwe.

 Spotkanie z księdzem profesorem Januszem 

Arturem Ihnatowiczem, wybitnym poetą emi-

gracyjnym, nestorem polskich pisarzy, eseistów, 

krytyków literackich i tłumaczy za granicą, żywą 

ikoną polskiej literatury na obczyźnie, odbędzie 

się 23 czerwca br. o godz. 19.00. Tradycyjnie 

w gościnnych pomieszczeniach parafii pw. Mat-

ki Bożej Różańcowej na os. Piaski Nowe. Zapra-

szam na przepiękny, poetycki wieczór z cyklu: 

„Poezja kapłańska” (wiersze w wykonaniu Au-

tora) oraz na rozmowę z niezwykłym Księdzem 

Profesorem o wierze, patriotyzmie na emigracji, 

poezji i psalmach. Wstęp wolny.

 Ks. Prof. Janusz Ihnatowicz jest wykładowcą 

teologii i patrystyki bazyliańskiego Uniwersy-

tetu św. Tomasza w Houston w Teksasie (USA), 

laureatem Nagrody im. Kościelskich (Genewa 

1973). Został uhonorowany przez Jana Pawła II 

papieskim medalem „Pro Ecclesia et Pontifice” 

(Watykan 1997) oraz Nagrodą Literacką Związku 

Pisarzy Polskich na Obczyźnie (Londyn 2011).

 Gość PSALM-u jest rodowitym „wilniukiem”, 

urodził się 26 lipca 1929 r. w Wilnie. Podczas II 

wojny światowej przebywał w Częstochowie. 

Emigrował z Polski w 1946 r. najpierw do Ir-

landii, gdzie studiował filozofię i psychologię 

na Uniwersytecie w Dublinie. Po ukończeniu 

studiów wyjechał do Kanady. W końcu osiadł 

w Stanach Zjednoczonych, wiążąc się z Uniwer-

sytetem św. Tomasza w Houston, w Teksasie.

 Warto podkreślić, że ks. Ihnatowicz był 

w 1965 r. korektorem literackim pierwszego wyda-

nia „Biblii Tysiąclecia”. Polskim czytelnikom dał się 

poznać jako tłumacz poetów angielskich i amery-

kańskich (m.in. Walta Whitmana, Ezry Pounda i in.). 

Z kolei na angielski przetłumaczył sztukę Jerzego 

Zawieyskiego pt.: „Sokrates”. Jako poeta zadebiuto-

wał prawie sześćdziesiąt lat temu w miesięczniku 

studentów polskich za granicą „Życie Akademic-

kie” (Londyn, 1954). Z kolei jako prozaik zaprezen-

tował się w emigracyjnym tygodniku „Życie”. Był 

członkiem słynnej poetyckiej grupy „Kontynenty”, 

związanej z czasopismem „Kontynenty - Nowy 

Merkuriusz” w Wielkiej Brytanii.

 Opublikował liczne książki poetyckie, m.in. 

„Pejzaż z postaciami” (Londyn 1972), „Niewi-

domy z Betsaidy” (Warszawa 1991), „Wiersze 

wybrane” (Houston 1990), „Epigramat o nadziei 

i inne wiersze (1992-2003)” (Rzeszów 2004), „Od 

czasu kto nas wyzwoli? Wiersze 1950-2006” 

(Toronto 2007) oraz książkę eseistyczną „Świa-

dectwo dane łasce i refleksje o teologicznej wę-

drówce” (Ząbki 2004).

Marek Mariusz Tytko

 Pierwszy majowy występ odbył się podczas Pikniku Rodzinnego zorgani-

zowanego przez Szkołę Podstawową nr 162 przy ul. Stojałowskiego. Zespół 

uświetnił to wydarzenie prezentując pieśni i tańce górali żywieckich, a także 

zabawy lubelskie. Występ spotkał się z dużym uznaniem publiczności.

 Tego samego dnia inni członkowie „Krakowiaka” wzięli udział w Kró-

lewskim Turnieju Tańców Polskich w Wilanowie. Miło mi donieść, że wy-

stęp zakończył się sukcesem. Aleksandra Gruszka i Jerzy Seweryn zajęli 

I miejsce w kategorii IV B. Zuzanna Ciaćma i Mateusz Pryk uplasowali się 

na IV lokacie w kategorii V B, zaś Julia Pater i Mikołaj Szafraniec zajęli VII 

miejsce w kategorii II B. Wspomniani tancerze na co dzień pracują pod 

okiem Anny Gryszun. Jesteśmy dumni z ich zwycięstw i gratulujemy za-

równo wychowankom, jak również instruktorowi.

 W tym roku „Krakowiak” po raz pierwszy wystąpił na „Międzykultu-

rowym Festiwalu Folklorystycznym - Zagłębie i Sąsiedzi”. Była to okazja 

do zaprezentowania się przed nową publicznością i szansa spojrzenia na 

umiejętności, dokonania innych zespołów, prezentujących tańce ludowe 

z różnych regionów Polski (ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Gór-

nego Śląska).

 Kilka dni później, 19 maja, w Nowohuckim Centrum Kultury odbył się 

już po raz czwarty koncert charytatywny Kapele Serc. MLZPiT „Krakowiak” 

był współorganizatorem tego wydarzenia. Sala NCK, na której prezento-

wały się zaproszone zespoły, zapełniona była po brzegi. Przybyli goście 

bardzo chętnie nabywali „cegiełki” i wrzucali pieniądze do puszek wolon-

tariuszy. Cały dochód z akcji został przekazany Fundacji Helpful Hand, po-

magającej osobom zmagającym się ze stwardnieniem rozsianym.

 Cieszymy się z tak pozytywnego odzewu mieszkańców Krakowa i mamy 

nadzieję, że w przyszłym roku akcja zakończy się podobnym sukcesem.

 Dzień Matki zespół spędził na Bulwarze Czerwińskim, uczestnicząc 

w Święcie Rodziny Krakowskiej. „Krakowiak” zatańczył nie tylko dla mam, 

ale dla wszystkich krakowskich rodzin, które przybyły na to wydarzenie. 

Temperatura co prawda nie była zbyt wysoka, ale atmosfera, towarzyszą-

ca imprezie skutecznie rozgrzewała wszystkich jego uczestników.

 Na czerwiec też zaplanowano wiele wydarzeń – występy, Dzień Otwar-

ty itp. Terminy wydarzeń można sprawdzić na stronie www.krakowiak.

edu.pl

Małgorzata Pałka

Zdjęcie z archiwum MLZPiT „Krakowiak”


