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SPRAWOZDANIA
XVIII WIATOWE FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH
TARNÓWPOZNAÑWIELKOPOLSKA
(PoznañPi³a, 815 wrzenia 2010 r.)
Stowarzyszenie Ma³opolskie Forum Wspó³pracy z Poloni¹ po raz XVIII zorganizowa³o miêdzynarodow¹ konferencjê dla przedstawicieli wiata mediów polonijnych. Spotkania tego typu odbywaj¹ siê od 1993 roku i posiadaj¹ sta³y temat wiod¹cy: Rola mediów polonijnych w tworzeniu
kontaktów rodowiskowych i utrzymywaniu wiêzi z krajem. Promocja Polski w wiecie. Tegorocznymi podtematami spotkania by³y: Gospodarna Wielkopolska i Poznañ miastem targów, konferencji i kongresów. W spotkaniu wziê³o udzia³ ok. 150 osób z 29 krajów: Australii, Austrii, Belgii,
Bia³orusi, Czech, Egiptu, Finlandii, Francji, Grecji, Holandii, Irlandii, Kanady, Kazachstanu, Libanu, Luksemburga, Litwy, £otwy, Mo³dawii, Niemiec, Polski, Rosji, Serbii, S³owacji, Szwajcarii,
Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii, Wêgier. Sta³ym owocem wiatowego Forum Mediów
Polonijnych jest ok. 3000 faktów medialnych w postaci sprawozdañ, artyku³ów w prasie polonijnej
oraz na ok. 100 portalach internetowych, wiele audycji radiowych i programów telewizyjnych. Zorganizowanie tegorocznego Forum by³o mo¿liwe dziêki wspó³pracy stowarzyszenia z Prezydentem
Miasta Tarnowa, Wojewod¹ Wielkopolskim, Marsza³kiem Województwa Wielkopolskiego, samorz¹dami województwa ma³opolskiego i wielkopolskiego. Patronat nad nim obj¹³ Senat Rzeczypospolitej Polskiej.
Interesuj¹cy i bogaty program XVIII FMP przedstawia³ siê nastêpuj¹co: Spotkanie rozpoczê³o siê w dniu 8 wrzenia w auli Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Tarnowie. Nastêpnie
odby³a siê konferencja Biura Organizacyjnego XVIII FMP, spotkanie z Prezydentem Tarnowa,
prezentacje uczestników, szczegó³owa prezentacja programu. Kolejnym punktem programu by³
wyjazd do Gminy Wojnicz, gdzie zwiedzono Zielony Park Przemys³owy, po czym nast¹pi³o powitanie przez Burmistrza Wojnicza  Zbigniewa Noska, a po nim zwiedzanie firm: Solid Parkiet,
Legbud Gargula, M&R Painting. Odwiedzono tak¿e Publiczne Gimnazjum im. w. Kingi w Wojniczu, gdzie mia³ miejsce wystêp zespo³u Universal Band. W godzinach wieczornych w Dworze
Modrzewiowym dla zebranych wyst¹pi³ kabaret dEFEKT z przedstawieniem pt.: Z Ma³ej do Wielkiej.
W dniu 9 wrzenia, w auli Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego, nast¹pi³a uroczysta inauguracja XVIII FMP, z udzia³em przedstawicieli Senatu RP, rz¹du, w³adz samorz¹dowych, zaproszonych goci, podczas której wyg³oszono nastêpuj¹ce przemówienia: Wspó³praca MSZ ze rodowiskami
polskimi i polonijnymi w wiecie  M. Soko³owski z Departamentu Wspó³pracy z Poloni¹ MSZ,
18. lat wiatowego Forum Mediów Polonijnych  S. Lis, po czym nast¹pi³o wrêczenie nagród za:
Miêdzynarodowy Konkurs Literacki im. H. Cyganika Powroty do róde³ oraz Konkurs na reporta¿
z XVII Forum. Nastêpnie mia³a miejsce konferencja prasowa sponsorów Forum. W godzinach popo³udniowych odby³ siê wyjazd do Nowego S¹cza, gdzie zwiedzono Ratusz, a jego historiê barwnie przedstawi³ red. Jerzy Leniak, a potem zwiedzono S¹decki Park Etnograficzny oraz Miasteczko Galicyjskie.
W kolejnym dniu, 10 wrzenia, we wczesnych godzinach porannych nast¹pi³ wyjazd autokarami do województwa wielkopolskiego. W Opatówku zwiedzono Muzeum Przemys³u, nastêpnie
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w Kaliszu mia³a miejsce prezentacja miasta i powiatu kaliskiego w sali recepcyjnej Ratusza, gdzie
z uczestnikami Forum spotka³ siê Prezydent Kalisza  Janusz Pêcherza, opowiadaj¹c o jubileuszu
1850lecia miasta Kalisza, po czym wyemitowano film o Kaliszu. Mia³a tak¿e miejsce prezentacja ofert inwestycyjnych, pokaz musztry legionistów rzymskich na placu ratuszowym oraz zwiedzanie miasta.
W dniu 11 wrzenia rano nast¹pi³ wyjazd do Poznania na Miêdzynarodowe Targi Poznañskie.
W Centrum Prasowym MTP nast¹pi³a inauguracja Forum w Wielkopolsce, z udzia³em w³adz województwa, miasta, powiatu, zaproszonych goci, podczas której nast¹pi³a prezentacja pt.: Gospodarna Wielkopolska, konferencja prasowa Wojewody Wielkopolskiego, Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Poznania, Starosty Poznañskiego. Z kolei przyszed³ czas na zwiedzanie
Poznania pod has³em: Historia, architektura, kultura, tradycja. W godzinach popo³udniowych w
Starostwie Powiatowym nast¹pi³a prezentacja multimedialna: Powiat poznañski  region silny gospodarczo  Firma Panattoni. Po Poznaniu przyszed³ czas na Gminê Kórnik (zwiedzanie najwiêkszych inwestycji w powiecie) oraz Gminê Mosina (zabytkowy zespó³ pa³acowoparkowy w Rogalinie). W pónych godzinach wieczornych nast¹pi³ powrót do Poznania.
W dniu 12 wrzenia, wczesnym rankiem, wyruszono do Gniezna, którego zwiedzanie odbywa³o siê pod has³em: Tu powsta³a Polska. Zwiedzono Gminê £ubowo, a w niej Ostrów Lednicki 
kolebkê polskiej pañstwowoci. Goci powita³ Starosta Gnienieñski i Wójt Gminy £ubowo, którzy
zaproponowali zwiedzanie Muzeum Pierwszych Piastów, przeprawê promem na wyspê Ostrów
Lednicki. Po powrocie do Gniezna mia³a miejsce uroczysta Msza w. w Katedrze Gnienieñskiej
sprawowana przez abpa H.J. Muszyñskiego Prymasa Seniora oraz ks. Wies³awa Wójcika TChr 
dyrektora Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego w Poznaniu. Po niej, w Kolegium Europejskim
odby³a siê konferencja nt. Rola i znaczenie Gniezna w kszta³towaniu siê pañstwowoci polskiej,
któr¹ animowa³ prof. Grzegorz £ukomski, a nastêpnie prezentacje powiatu, miasta i Kolegium,
konferencja prasowa w³adz powiatu, miasta, gminy i Kolegium. Jako podsumowanie intensywnie
prze¿ytego czasu pozosta³o zwiedzanie Gniezna, przejazd Gnienieñsk¹ Kolejk¹ W¹skotorow¹ na
trasie NiechanowoWitków, spotkanie z w³adzami Gminy Witkowo oraz prezentacja gminy i orodka wypoczynkowego w Skorzêcinie.
W kolejnym dniu, 13 wrzenia, uczestnicy Forum wziêli udzia³ w konferencji prasowej nt.
polityki rolnej, rozwoju polskiej wsi i rolnictwa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  M. Sawickiego
i Prezesa MTP  dr. A. Byrty na Miêdzynarodowych Targach w Poznaniu. Po czym nast¹pi³o uroczyste otwarcie targów: Smaki Regionów. Popo³udnie spêdzono na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, gdzie goci powita³ Prodziekan WNPiD dr Adam Szymaniak oraz JM Rektor UAM prof. dr hab. Jacek Guliñski. Prezentacji
oferty UAM dokona³ mgr Marcin Witkowski. W godzinach wieczornych odby³y siê warsztaty dziennikarskie: Radio  red. Piotr Murza, Telewizja  red. Les³aw Ciesió³ka, red. Pawe³ Kosiarz, Internet
 dr Jacek Wyszyñski. Wys³uchano tak¿e wyk³adów pracowników naukowych UAM: Poznaj prasê
po nag³ówkach  red. Andrzej Niczyperowicz, Przysz³oæ prasy drukowanej  dr Marcin Piechocki,
Dziennikarstwo ledcze  dr Wojciech Adamczyk.
W dniu 14 wrzenia, w godzinach porannych, nast¹pi³ wyjazd do W¹growca pod has³em: Tour
de W¹growiec, czyli objazd wokó³ najwiêkszych atrakcji W¹growca. W Sali Kryszta³owej odby³o
siê spotkanie z Burmistrzem Miasta po³¹czone z poczêstunkiem, prezentacj¹ walorów inwestycyjnoturystycznych miasta, wystawa Poznaj W¹growiec. Nastêpnie odwiedzono Gminê Wyrzysk,
gdzie odby³a siê ¿ywa lekcja historii  rekonstrukcja bitwy pod D¹bkami. Z kolei, mia³ miejsce
wyjazd do Pi³y, gdzie zaproponowano przelot samolotem nad Pi³¹ i Dolin¹ Noteci dla grup dziennikarzy, a w Pilskim Domu Kultury odby³a siê konferencja prasowa w³adz miasta, powiatu i zaproszonych goci. Po niej nast¹pi³a prezentacja grodu Staszica, multimedialna prezentacja ofert gospodarczych i turystycznych. Po Pile przyszed³ czas na Gminê Tarnowo Podgórne.
Ostatni dzieñ Forum  15 wrzenia, rozpocz¹³ siê bardzo wczenie podró¿¹ do Poznania, gdzie
w Urzêdzie Miasta nast¹pi³o uroczyste zakoñczenie XVIII wiatowego Forum Mediów Polonij-
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nych TarnówPoznañWielkopolska 2010. Z tej okazji wrêczono nagrody: Ma³opolskiego Forum
Wspó³pracy z Poloni¹  Fidelis Poloniae 2010, Marsza³ka Senatu RP  Ma³a Ojczyzna to przestrzeñ, któr¹ kszta³tujemy i która nas ukszta³towa³a. Odby³o siê tak¿e spotkanie z Wicemarsza³kiem
Senatu  Markiem Zió³kowskim i Przewodnicz¹cym Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoci z Polakami
za granic¹  Andrzejem Personem. Na zakoñczenie wys³uchano wyk³adu pt: Polska wielokulturowoæ?  prof. Micha³a Buchowskiego z UAM, po którym nast¹pi³o podsumowanie XVIII FMP.
Nale¿y jeszcze dodaæ, ¿e zakoñczeniu Forum towarzyszy³a wystawa fotografii w konwencji modern
piktorializmu pt. In minor, która doda³a kolorytu XVIII wiatowemu Forum Mediów Polonijnych.
Ks. Mariusz Chamarczuk SDB
KONFERENCJA O UZALE¯NIENIU
WYPUCIÆ NA WOLNOÆ UCINIONYCH: ZERWAÆ WIÊZY KAJDAN
ZORGANIZOWANA PRZEZ ARCHIDIECEZJÊ FILADELFIJSK¥
(Filadelfia  USA, 5 listopada 2010)
Dnia 5 listopada zosta³a zorganizowana jednodniowa konferencja powiêcona tematowi uzale¿nienia. Niestety, problem na³ogów dotyczy prawie wszystkich grup spo³ecznych. Nie s¹ wolni od
niego ludzie co niedzielê chodz¹cy do kocio³a, dobrze wykszta³ceni, pe³ni¹cy funkcje spo³ecznopolityczne, a tak¿e duszpasterze. Wstyd, izolacja, milczenie oraz stygmatyzacja spo³eczna nie
tylko nie rozwi¹zuj¹ tego problemu, ale, co gorsza, jeszcze bardziej go pog³êbiaj¹. Ksi¹dz kardyna³
Justin Rigali, ordynariusz Archidiecezji Filadelfijskiej i jeden z promotorów listopadowego spotkania, od wielu lat odwa¿nie anga¿uje siê we wspó³czesne problemy spo³ecznoetyczne. Oprócz samego wk³adu Ksiêdza Kardyna³a, w zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji w³¹czy³y siê
archidiecezjalne instytuty od wielu lat specjalizuj¹ce siê w niesieniu pomocy cz³owiekowi bêd¹cemu w potrzebie: Instytut w. Jana Vianneya, Instytut Guest House, Archidiecezjalny Orodek
Pomocy Zdrowia.
Tytu³ spotkania nawi¹zuje do tekstów biblijnych ze Starego i Nowego Testamentu. W ksiêdze
Izajasza w 58 rozdziale czytamy: Czy¿ nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwaæ kajdany
z³a, rozwi¹zaæ wiêzy niewoli, wypuciæ wolno ucinionych i wszelkie jarzmo po³amaæ (Iz 58,6).
Podobn¹ myl spotykamy w Ewangelii w. £ukasza: Duch Pañski nade mn¹, przeto namaci³ mnie,
abym zwiastowa³ ubogim dobr¹ nowinê, pos³a³ mnie, abym og³osi³ jeñcom wyzwolenie, a lepym
przejrzenie, abym ucinionych wypuci³ na wolnoæ (£k 4,18). Idea konferencji zosta³a oparta na
niedawno opublikowanej ksi¹¿ce Ksiêdza Kardyna³a, Justina Rigaliego nosz¹cej tytu³ konferencji.
Ta kilkunastostronicowa pozycja wpisuje siê w seriê wydawnicz¹ G³os Pasterza, w której Ksi¹dz
Kardyna³ komunikuje siê z wiernymi i udziela zwiêz³ych odpowiedzi na pytania dotycz¹ce aktualnych kwestii moralnych, spo³ecznych, eklezjalnych.
Konferencja rozpoczê³a siê od modlitwy, której przewodniczy³ Jego Eminencja. Nastêpnie
przywita³ on licznie zgromadzonych uczestników (ok. 400 osób). Wskaza³ na fakt, ¿e problem uzale¿nienia ma dzi wymiar epidemii i nale¿y do pilnych wyzwañ, przed którymi stoi równie¿ Koció³. Kolejnym mówc¹ by³a przewodnicz¹ca The National Association for Children of Alcoholics
(NACoA) w USA, pani Sis Wenger. Przedstawi³a ona temat Substance Abuse and the Family: Defining the Role of the Faith Community  (Uzale¿nienie i rodzina: okrelanie roli wspólnoty wierz¹cych). Podjê³a próbê uzasadnienia dlaczego Koció³ jako wspólnota wierz¹cych powinien jeszcze
bardziej zaanga¿owaæ siê w walkê z uzale¿nieniem. Mówi³a, ¿e blisko 15% procent ludzi z problemem uzale¿nienia najpierw zwraca siê do Kocio³a (duszpasterzy): co ciekawe, a¿ 94,4% duszpasterzy przyznaje, ¿e problem nadu¿ywana alkoholu i innych substancji uzale¿niaj¹cych jest wielkim wyzwaniem dla ich parafian, jednak tylko 12,5% duszpasterzy czuje siê odpowiednio przygotowanymi do konfrontowania siê z tym zagadnieniem. Warto podkreliæ, ¿e prelegentka ujê³a temat
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systemowo, ukazuj¹c rodzinê jako przestrzeñ dramatu, a w niej  jako najbardziej poszkodowane
i bezbronne  dzieci.
Nastêpnie uczestnikom spotkania zaproponowano trzy warsztaty, które w tej samej formie
zosta³y powtórzone w bloku popo³udniowym. Pierwszy z nich dotyczy³ uzale¿nienia od Internetu:
Caught in the Net  Understanding Sexual Addiction: The Pastoral and Personal Implications of
the Internet  (Z³apani w sieæ  poznanie uzale¿nienia seksualnego: implikacje duszpasterskie i indywidualne). Wyk³ad wyg³osi³ jezuita, ks. dr Gerard McGlone  psycholog, terapeuta, aktualnie
dyrektor wykonawczy orodka w. Jana Vianneya, od ponad 50 lat nios¹cego profesjonaln¹ pomoc
duchowieñstwu w trudnociach. Oprócz wielu cennych informacji na temat wspó³czesnej technologii i nowych form uzale¿nienia od niej, wskaza³ nie tylko prawne, ale i rodowiskowe konsekwencje sex offender. Wyk³ad by³ ilustrowany wynikami badañ pokazuj¹cymi zatrwa¿aj¹ce statystyki
stale rosn¹cego problemu seksuzale¿nienia przez Internet. Jednym z kluczy do rozwi¹zania tego
problemu, jak wskaza³ autor, jest kontrola technologii w domach, parafiach czy wspólnotach eklezjalnych oraz sta³a formacja wiadomoci i dojrza³oci osobistej.
Drugi wyk³ad wchodz¹cy w sk³ad warsztatów dotyczy³ 12 kroków grupy AA Anonimowych
Alkoholików  The Twelve Steps of Alcoholics Anonymous and the Fellowship of Recovering Groups.
Refleksje na ten temat wyg³osi³ przewodnicz¹cy International Coalition of Addictions Studies Educators (INCASE) ks. dr Edward Readning. Oprócz przypomnienia, czym jest metoda 12 kroków
w s³u¿bie powrotu do zdrowia i spo³eczeñstwa, wskaza³ on na religijne korzenie ruchu AA oraz
kontekst duchowy w procesie walki z na³ogiem. Trzeci warsztat, pt. Addiction Across the Lifespan:
Family Affair  (Uzale¿nienie w kontekcie ca³oci ¿ycia: kwestie rodziny), poprowadzi³a dr Patrycja OGorman. Podkreli³a wp³yw uzale¿nienia rodziców na dowiadczenie dziecka, wymieniaj¹c
jego mo¿liwe skutki: os³abienie zdolnoci adaptacyjnych w spo³eczeñstwie, a tak¿e funkcji kognitywnych i emocjonalnych oraz wy¿sze ryzyko wystêpowania ró¿norodnych zaburzeñ. Dr OGorman omówi³a model odpornoci psychicznej wg Stevena i Sybili Wolin, sk³adaj¹cy siê z siedmiu
elementów (wnikliwoæ, niezale¿noæ, relacja, inicjatywa, twórczoæ, humor, moralnoæ). Nastêpnie wskaza³a wa¿noæ pielêgnowania zwyczajów jak wiêta, imieniny, wspólne posi³ki oraz troskê
o rozwój duchowy rodziny.
Po porannym bloku konferencji oraz warsztatów, przyszed³ czas na obiad i przerwê. Imponuj¹ca by³a postawa Ksiêdza Kardyna³a, który podczas obiadu osobicie przywita³ siê z ka¿dym uczestnikiem sympozjum. Sesjê popo³udniow¹ otworzy³ wyk³ad ks. Marka Hushena zatytu³owany Addiction and Grace  (Uzale¿nienie i ³aska). Poruszaj¹ca by³a nie tylko treæ konferencji ¿ywo i dynamicznie ukazuj¹ca dialektykê miêdzy wolnoci¹ (³ask¹) a uzale¿nieniem, ale przede wszystkim
osobiste wiadectwo autora. Mocno podkreli³, ¿e to, co cz³owiek wie o uzale¿nieniu, determinuje
jego sposób udzielania i szukania pomocy; innym s³owy  ignorancja zabija. Mówi³ równie¿ o znacz¹cej roli mechanizmów obronnych, szczególnie zaprzeczenia, projekcji, sublimacji, tworz¹cych
iluzjê kontroli, poniewa¿ s¹ one jak rakietowy system obronny uzale¿nionego. W tym kontekcie
zatem nie wystarczy zalecaæ uzale¿nionemu, aby siê modli³, ale trzeba mu udzieliæ profesjonalnej
i systemowej pomocy. Ponadto, autor omówi³ wieloletni proces powrotu do zdrowia osoby uzale¿nionej oraz ró¿ne rodzaje pomocy, takie jak edukacja, rodowiskowe wsparcie, rozwój wiary i modlitwy, profesjonalne poradnictwo, odpowiednie przygotowanie do ma³¿eñstwa, umiejêtnoæ przebaczania, uczenie dbania o siebie.
Po tym wyk³adzie uczestnikom ponownie dano mo¿liwoæ wyboru zajêæ w ramach tzw. warsztatów, które, jak zosta³o ju¿ wspomniane, tematycznie sk³ada³y siê z tych samych propozycji, co
warsztaty przedpo³udniowe. Po warsztatach, uczestnicy ponownie zgromadzili siê w auli g³ównej,
aby wys³uchaæ zamykaj¹cego sesjê wyk³adu ksiêdza Paw³a Whitea pt. Where is God in All This
Anyway? Integrating Religion, Spirituality and Recovery  (Gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Integracja religii, duchowoci oraz uzdrowienia). Ksi¹dz White osobicie przeszed³ przez d³ugi proces
uzdrowienia, poniewa¿ urodzi³ siê w rodzinie dysfunkcyjnej, potem wiele lat sam walczy³ z na³ogiem, a dzi prowadzi szerok¹ dzia³alnoæ na rzecz wolnoci i abstynencji. Za pomoc¹ pantomimy
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przekonuj¹co ukaza³ sposób funkcjonowania i dysfunkcjonowania rodziny jako wzajemnie powi¹zanego ze sob¹ systemu. Ka¿dy cz³onek rodziny odgrywa okrelon¹ rolê: bohatera, koz³a ofiarnego,
maskotki, dziecka niewidocznego, wybawiciela itp. Nowoci¹ jego wyk³adu by³o ukazanie parafii
jako zgranej i odpowiedzialnej przestrzeni, w której duszpasterze wraz z innymi osobami (profesjonalistami) skutecznie nios¹ realn¹ pomoc cz³onkom rodzin, w których wystêpuje problem uzale¿nienia. Krótko mówi¹c, celem refleksji zaproponowanej przez ksiêdza Paw³a Whitea by³o przes³anie: zdrowe parafie mog¹ byæ skuteczne w profilaktyce, promocji zdrowia i abstynencji, zapobieganiu dramatów rodzinnych, pomaganiu w bezporedniej konfrontacji z na³ogiem, gdzie  przede
wszystkim  trzeba przerywaæ zmowê milczenia, strachu, biernoci, tabu.
Epilogiem ca³ej konferencji by³a Msza w. w katedrze wiêtych Piotra i Paw³a w Filadelfii.
Kardyna³ podkreli³ w homilii, ¿e wszyscy potrzebujemy Boga, a uzale¿nienie jest czêsto wynikiem
braku mi³oci. Przypomnia³, ¿e jedynie Bóg jest ród³em oraz gwarantem prawdziwej wolnoci i
mi³oci.
Warto podkreliæ, ¿e temat konferencji spotka³ siê z wielkim zainteresowaniem spo³ecznym.
Odwaga mówienia na tematy trudne, bolesne, czêsto g³êboko rani¹ce godnoæ cz³owieka, dewastuj¹ce rodowisko jego wzrostu oraz bezporednio godz¹ce w eklezjalny wymiar jednoci wspólnoty
wierz¹cych, zas³uguje na szczególne uznanie. Z ³atwoci¹ te¿ mo¿na dojæ do wniosku, ¿e jednodniowa konferencja powiêcona tak istotnemu, uniwersalnemu problemowi maj¹cemu wiele ró¿nych oblicz zarówno w ¿yciu indywidualnym, jak i wspólnotowym jest niewystarczaj¹ca.
o. Piotr Kwiatek OFM Cap
Filadelfia, USA
ZJAZD STOWARZYSZENIA POLSKICH MUZYKÓW KOCIELNYCH
(Czêstochowa, 810 wrzenia 2010)
Od 8 do 10 wrzenia 2010 r. na Jasnej Górze odby³ siê kolejny doroczny zjazd muzyków 
cz³onków Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kocielnych (SPMK). By³o to ju¿ kolejne spotkanie
ludzi (poprzednie mia³y miejsce m.in. w Licheniu i Pelplinie), którym bliska jest muzyka liturgiczna: organistów, dyrygentów, nauczycieli akademickich dzia³aj¹cych w tym obszarze.
Zjazd tradycyjnie rozpocz¹³ siê odpiewaniem Veni Creator. Nastêpnie, prezes SPMK, ks. prof.
dr hab. Antoni Reginek powita³ uczestników zjazdu, zwiêle przedstawi³ program trzydniowego
spotkania oraz w obecnoci podprzeora klasztoru, o. Sebastiana Mateckiego, podziêkowa³ gospodarzom  ojcom paulinom  za stworzenie doskona³ych warunków dla przeprowadzenia obrad. O. Sebastian, w imieniu przeora Jasnej Góry, odwzajemni³ s³owa powitania i ¿yczy³ owocnych obrad.
Trzeba dodaæ, ¿e tegoroczny program zjazdu SPMK ró¿ni³ siê od poprzednich do³¹czonym
blokiem prezentacji muzycznych oraz udzia³em w codziennej liturgii zespo³ów wokalnych. Ju¿
pierwszego dnia zjazdu, cz³onkowie Stowarzyszenia uczestniczyli we wspólnym wykonaniu Completorium kompozytora pauliñskiego Eryka Briknera (17051760), pod liturgicznym przewodnictwem o. S. Mateckiego, z udzia³em Jasnogórskiego Zespo³u Wokalnego Camerata i Kapeli Jasnogórskiej (dyr. Jaros³aw Jasiura). Ojcowie paulini zadbali o przygotowanie materia³ów nutowych
niezbêdnych do aktywnego uczestnictwa w liturgii; nadto, w przewidzianym czasie, przeprowadzone zosta³y próby wspólnego piewu.
Wydarzeniem artystycznym zjazdu o wysokiej randze by³ koncert zorganizowany drugiego
dnia obrad w Sali Rycerskiej. Wykonawcy  muzycy Polskiej Orkiestry XVIII Wieku, pod dyrekcj¹
Paula Esswooda, zaprezentowali odkryte niedawno na Jasnej Górze utwory Missa in D oraz Litaniae Lauretanae tak¿e kompozytora pauliñskiego, o. Amando Ivancica (17271758). Przed koncertem, s³owo wprowadzaj¹ce wyg³osi³ prof. dr hab. Remigiusz Popiech, od lat zajmuj¹cy siê wydobywaniem na wiat³o dzienne i ca³ociowym opracowywaniem zabytków Kapeli Jasnogórskiej.
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Koncert w ca³oci zarejestrowany zosta³ przez TV TRWAM, wygl¹da wiêc na to, ¿e zostanie udostêpniony szerszej widowni.
Ka¿dego dnia zjazdu cz³onkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w liturgii. Oprócz wspomnianej Komplety, drugiego dnia zjazdu modlili siê Jutrzni¹ pod przewodnictwem ks. prof. dr. hab.
Ireneusza Pawlaka, honorowego prezesa SPMK. Wieczorem tego samego dnia, w Kaplicy Cudownego Obrazu, mszê wiêt¹ odprawi³ i homiliê wyg³osi³ Przewodnicz¹cy Komisji Episkopatu Polski
ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów, bp Stefan Cichy. W czasie mszy, wspólnie z Jasnogórskim Chórem Ch³opiêcym Pueri Claromontani (dyr. Jaros³aw Jasiura), piewano Mszê Polsk¹
ks. Antoniego Chlondowskiego. Chór wykona³ ponadto kilka utworów, m.in. G. Fauré.
Ostatni dzieñ obrad rozpoczê³a liturgia mszalna w jêzyku ³aciñskim, tak¿e sprawowana w
Kaplicy Cudownego Obrazu, pod przewodnictwem Ogólnopolskiego Duszpasterza Muzyków Kocielnych, o. Nikodema Kilnara. W czasie mszy wiêtej zaprezentowa³ siê Jasnogórski Kwartet
Cantus, piewaj¹c czêci zmienne, natomiast wspólnie wykonano gregoriañsk¹ mszê X (Alme Pater).
Zasadniczym tematem tegorocznego zjazdu by³a Problematyka i perspektywy repertuaru piewów liturgicznych, niemniej w trakcie obrad nawi¹zano do zainicjowanej podczas zjazdu w Pelplinie (we wrzeniu 2009 r.) kwestii konkursu na liturgiczn¹ kompozycjê instrumentaln¹. Ju¿ pierwszego dnia, podczas pierwszej sesji popo³udniowej, której przewodniczy³ ks. prof. dr hab. Antoni
Reginek, zaprezentowany zosta³  przygotowany przez prof. dr. hab. Juliana Gembalskiego  projekt odpowiedniego regulaminu. Pod nieobecnoæ autora projektu, wprowadzono niewielkie korekty i postanowiono wdro¿yæ tê inicjatywê w roku 2011. W dyskusji nad tym projektem nale¿y odnotowaæ g³os prof. dr hab. Marty KierskiejWitczak, która przedstawi³a projekt regulaminu konkursu
na kompozycjê liturgiczn¹ do wykonania przez dzieci, jaki planuje przeprowadziæ Akademia Muzyczna we Wroc³awiu. W trakcie debaty wy³oni³a siê kwestia weryfikacji liturgicznej nowych kompozycji, kwestia, która podnoszona by³a tak¿e w póniejszych wyst¹pieniach.
Drugim w¹tkiem, który zainicjowany zosta³ jeszcze podczas ubieg³orocznego spotkania, by³
projekt redakcji nowej Instrukcji o muzyce liturgicznej. Potrzeba nowego dokumentu kocielnego
na ten temat sygnalizowana jest od d³u¿szego czasu przez kocielne rodowiska muzyczne, g³ównie
przez SPMK. Sesji powiêconej temu zagadnieniu przewodniczy³ ks. prof. Andrzej Filaber, który
rok wczeniej podj¹³ siê trudu wstêpnej redakcji takiego dokumentu; obecnie wskaza³ jedynie kierunek, w którym praca nad tym dokumentem powinna siê potoczyæ. Zaproponowa³ stworzenie grup
roboczych, których zadaniem by³oby przygotowanie tekstów poszczególnych dzia³ów Instrukcji.
Zasadnicz¹ czêæ obrad wype³ni³y przed³o¿enia i dyskusja na temat obecnego i nowo komponowanego repertuaru liturgicznego. O dowiadczeniach festiwalowych muzyki sakralnej mówili w
pierwszym dniu zjazdu ks. dr Wies³aw Hudek (o Festiwalu Twórczoci Religijnej Fide et Amore w
¯orach) oraz ks. pra³. lic. Bogdan Kicinger (o Festiwalu Muzyka w Starym Opactwie w Rudach).
W drugim dniu zjazdu sesjê porann¹ poprowadzi³ ks. mgr Piotr Dêbski. Jej tematem by³a
koncepcja ogólnopolskiego zbioru piewów liturgicznych, a z³o¿y³y siê na ni¹ wyst¹pienia mgr
Brygidy Tomali (Wykorzystanie dostêpnego repertuaru liturgicznego  problematyka mszy z udzia³em dzieci) oraz ks. prof. dr. hab. Roberta Bernagiewicza (Zagadnienie weryfikacji nowopowsta³ego
repertuaru liturgicznego). O ile  mówi³ autor referatu  muzycy dysponuj¹ dzi odpowiednimi
metodami i narzêdziami analizy i oceny estetycznej wielog³osowych kompozycji, to w stosunku do
monodii, szczególnie chora³u gregoriañskiego, aparat krytyczny nie jest jeszcze wystarczaj¹co wykszta³cony. Tym samym nie maj¹ oni jednoznacznego wzorca kompozycji liturgicznej wykorzystuj¹cej bogactwo chora³u. Prelegent próbowa³ okreliæ cechy wyznaczaj¹ce odrêbnoæ takiego piewu: melodyka, pod³o¿e tonalne, ethos piewów, rytmika oraz wzajemna zale¿noæ melodii i tekstu.
Bardzo interesuj¹cy referat podczas II sesji wyg³osi³ zaproszony goæ, ks. dr hab. Andrzej
Dragu³a, znawca kwestii transmisji liturgii w mediach audiowizualnych. Ukaza³ w nim pozytywne
strony mszy wiêtej ogl¹danej w telewizji lub s³uchanej w radio, ale tak¿e nawietli³ zagro¿enia,
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jakie nieuchronnie niesie udzia³ w liturgii transmitowanej. Podkrela³, ¿e wspó³czesna teologia operuje pojêciem partycypacji intencjonalnej, wyra¿aj¹cej siê w stosunku uczestnika (odbiorcy) nie do
przekazu medialnego, lecz sprawowanego misterium, w którym z wa¿nych powodów osobicie
uczestniczyæ nie mo¿e.
Program zjazdu uwzglêdnia³ punkt odnosz¹cy siê do przyjêcia nowych cz³onków Stowarzyszenia. Na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej jednog³onie przyjêto omiu nowych cz³onków Stowarzyszenia. Uczestnicy zjazdu z³o¿yli równie¿ gratulacje ks. Grzegorzowi Poniakowi z okazji
uzyskania przez niego stopnia doktora habilitowanego. Ponadto, ks. dr Mariusz Bia³kowski poinformowa³ o przysz³orocznym IX Miêdzynarodowym Kongresie piewu Gregoriañskiego, który po
raz pierwszy odbêdzie siê w Europie Wschodniej w Poznaniu w dniach 30 maja  4 czerwca.
Zjazd zakoñczy³ siê zwiedzaniem biblioteki klasztornej oraz czêci zbiorów muzealnych 
zabytkowego instrumentarium kapeli jasnogórskiej, po których oprowadzi³ o. Nikodem. W s³owie
koñcz¹cym, ks. prof. dr hab. Antoni Reginek wyrazi³  na rêce o. Nikodema  wdziêcznoæ ojcom
paulinom za gocinê w Domu Pielgrzyma. Podziêkowa³ te¿ wszystkim uczestnikom za udzia³ w
zjedzie, podkrelaj¹c, ¿e liczba tegorocznych uczestników by³a wyranie wy¿sza ni¿ w latach poprzednich, co napawa nadziej¹ na rozwój Stowarzyszenia.
Czes³aw Grajewski
Warszawa, UKSW

