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SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOCI
TOWARZYSTWA NAUKOWEGO FRANCISZKA SALEZEGO
W ROKU 2010
Dzia³alnoæ TNFS, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010, mo¿na przedstawiæ w piêciu
kategoriach: sprawy organizacyjne, dzia³alnoæ naukowa, dzia³alnoæ wydawnicza, popularyzacja
osi¹gniêæ nauki oraz integracja rodowiska naukowego TNFS. Wskazane kategorie wyznaczaj¹
strukturê niniejszego sprawozdania.
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
Do najwa¿niejszych dzia³añ organizacyjnych w okresie sprawozdawczym nale¿y zaliczyæ dzia³alnoæ W³adz Towarzystwa oraz sprawy cz³onkowskie.
Walne Zebranie TNFS
Walne Zebranie, które jest najwy¿sz¹ w³adz¹ Towarzystwa i tradycyjnie zbiera siê podczas
dorocznego zjazdu TNFS, w roku 2010 odby³o siê w domu salezjañskim w KutnieWoniakowie
w dniach 1112 czerwca.
III Zjazd TNFS rozpocz¹³ siê w pi¹tek w godzinach popo³udniowych od spotkania Redakcji
Seminare, nastêpnie mia³o miejsce zebranie Zarz¹du TNFS i Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie
odbywa³o siê w sobotê w ramach dwóch sesji. Podczas pierwszej sesji ks. prof. Kazimierz Misiaszek wyg³osi³ laudacjê z okazji przyznania ks. prof. dr. hab. Romanowi Murawskiemu Nagrody
TNFS. Po wyg³oszeniu laudacji, przemówi³ Laureat i wyrazi³ podziêkowania za docenienie jego
dorobku naukowego i dydaktycznego. Statuetkê i dyplom wrêczyli zacnemu Laureatowi ksiê¿a
inspektorzy: ks. Marek Chrzan i ks. Marek Chmielewski. Nastêpnie zosta³y wyg³oszone trzy referaty, których celem by³o przybli¿enie tematyki jak¹ w najbli¿szym czasie cz³onkowie TNFS podejm¹
w swoich badaniach  M³odzie¿ w przestrzeni «wolnoci demokratycznej».
W ramach drugiej sesji Walnego Zebrania odby³a siê dyskusja nad kierunkami badañ prowadzonych przez Towarzystwo, a ze wzglêdu na rezygnacjê ks. dr. Roberta Bielenia z funkcji Skarbnika dokonano koniecznych zmian we W³adzach TNFS. Podczas tej sesji odby³a siê formalna czêæ
obrad, w ramach której podjêto nastêpuj¹ce uchwa³y:
 Uchwa³a WZ2010/06/12/1 W sprawie odwo³ania Skarbnika TNFS  (odwo³anie ks.
R. Bielenia);
 Uchwa³a WZ2010/06/12/2 W sprawie odwo³ania cz³onka Komisji Rewizyjnej TNFS 
(odwo³anie ks. J. Niewêg³owskiego);
 Uchwa³a WZ2010/06/12/3 W sprawie powo³ania cz³onka Komisji Rewizyjnej TNFS 
(powo³anie ks. D. Stêpkowskiego);
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Uchwa³a WZ2010/06/12/4 W sprawie powo³ania Skarbnika TNFS  (powo³anie ks. J. Niewêg³owskiego);
Uchwa³a WZ2010/06/12/5 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego;
Uchwa³a WZ2010/06/12/6 W sprawie podzia³u zysku;
Uchwa³a WZ2010/06/12/7 W sprawie przyjêcia protoko³u Komisji Rewizyjnej TNFS;
Uchwa³a WZ2010/06/12/8 W sprawie przyjêcia sprawozdania z dzia³alnoci TNFS.

Zarz¹d TNFS
W okresie sprawozdawczym Zarz¹d TNFS zebra³ siê czterokrotnie: 9.01.2010 (£omianki);
13.03.2010 (Warszawa); 11.06.2010 (Kutno) oraz 16.10.2010 (£omianki).
Do najwa¿niejszych decyzji podjêtych na spotkaniu Zarz¹du w £omiankach w dniu 9 stycznia
nale¿y zaliczyæ:
1. przyznanie Nagrody TNFS, któr¹ zosta³ uhonorowany Ksi¹dz prof. Roman Murawski SDB;
2. przyjêcie projektu bud¿etu TNFS na rok 2010;
3. nakrelenie wstêpnego programu III Zjazdu TNFS w Woniakowie;
4. podjêcie decyzji w sprawie nowej serii wydawniczej TNFS Studia i Rozprawy.
Marcowe zebranie Zarz¹du TNFS by³o powiêcone nastêpuj¹cym kwestiom:
1. podjêciu uchwa³y rekomenduj¹cej Walnemu Zebraniu przyjêcie sprawozdania finansowego z dzia³alnoci TNFS za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009;
2. podjêciu uchwa³y o zgodê na elektroniczny dostêp do konta bankowego TNFS dla Sekretarza TNFS  ks. dr. R. Sadowskiego;
3. podjêcie uchwa³y w sprawie sposobu finansowania III Zjazdu TNFS;
4. przyjêcie do TNFS nowych cz³onków: Pani dr El¿biety Talik; Ks. dr. hab. Stanis³awa
£upiñskiego prof. Akademii Polonijnej; Ks. mgr. Andrzeja Mikuckiego; Pana dr. hab.
Krzysztofa £ojka.
Spotkanie Zarz¹du, które odby³o siê w ramach III Zjazdu TNFS w Kutnie, by³o powiêcone:
1. zmianie terminów zjazdów TNFS z czerwca na maj;
2. zmianie na stanowisku Skarbnika TNFS;
3. zmianie sk³adu Komisji Rewizyjnej;
4. zmianie osoby zajmuj¹cej siê pozyskiwaniem rodków na publikacjê Seminare.
Padziernikowe zebranie Zarz¹du TNFS w £omiankach podjê³o nastêpuj¹ce tematy:
1. miejscem IV Zjazdu TNFS bêdzie dom salezjañski w KutnieWoniakowie;
2. komitet organizacyjny IV Zjazdu TNFS w sk³adzie: ks. J. Gocko, ks. J. Niewêg³owski i ks.
R. Sadowski;
3. wstêpny program IV Zjazdu oraz osoby prelegentów;
4. wyniki prac komisji TNFS  Kapitu³a Nagrody im. Ks. prof. Adama Duraka SDB, której
celem jest wypracowanie miejsca Kapitu³y w strukturze Towarzystwa;
5. decyzja o publikacji ksi¹¿ki habilitacyjnej ks. dr. Dariusza Stêpkowskiego w ramach serii
Studia i Rozprawy.
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Zgodnie z § 13 p. 4 Regulaminu Zarz¹du TNFS, obecne sprawozdanie musi zawieraæ
zbiorcz¹ listê obecnoci cz³onków Zarz¹du na jego posiedzeniach:
9.01.2010

13.03.2010

11.06.2010

16.10.2010

£¹cznie obecny

Ks. H. Skorowski

+

+

+



3

Ks. J. Gocko

+

+

+

+

4

Ks. R. Sadowski

+

+

+

+

4

Ks. R. Bieleñ





+

1

Ks. J. Niewêg³owski

+

1

Ks. S. Jêdrzejewski



+

+

+

3

Ks. P. Przesmycki





+



1

Ks. H. Stawniak

+

+

+

+

4

£¹cznie

4

5

7

5

Oprócz najwa¿niejszych spraw przedstawionych powy¿ej, na swych posiedzeniach Zarz¹d
rozpatrywa³ bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z normalnym funkcjonowaniem Towarzystwa. Zgodnie ze
Statutem TNFS (§ 27, p. 5), w posiedzeniach Zarz¹du brali udzia³ z g³osem doradczym przedstawiciele Komisji Rewizyjnej.
Komisja Rewizyjna TNFS
W roku 2010 Komisja Rewizyjna spotka³a siê trzykrotnie: 9 stycznia w £omiankach; 12 czerwca
w Kutnie oraz 16 padziernika ponownie w £omiankach. W roku 2010 nie wp³ynê³y do Komisji
¿adne wnioski i jedyn¹ uchwa³¹ tego gremium by³o sprawozdanie z kontroli finansów Towarzystwa
oraz dzia³alnoci organizacyjnonaukowej. W opinii Komisji Rewizyjnej, Towarzystwo dzia³a zgodnie
ze statutem i realizuje wyznaczone tam cele. Nie stwierdzono te¿ ¿adnych nieprawid³owoci.
II. SPRAWY CZ£ONKOWSKIE
Po bardzo dynamicznym przyrocie liczby cz³onków TNFS w pierwszych dwóch latach istnienia Towarzystwa, liczba cz³onków TNFS w koñcu grudnia 2010 roku wynosi³a 105. Wydaje siê,
¿e integracja rodowiska naukowego polskich salezjanów zosta³a w du¿ej mierze osi¹gniêta. Obecnie, wród kandydatów do TNFS wiêkszoæ stanowi¹ osoby, którym bliskie s¹ idee humanizmu w.
Franciszka Salezego i czuj¹ siê zwi¹zane z Towarzystwem Salezjañskim lecz do niego nie nale¿¹.
Szczegó³y dotycz¹ce przyjêæ nowych cz³onków, aktualnego stanu osobowego TNFS oraz podzia³u cz³onków naszego Towarzystwa wg ró¿nych kategorii przedstawiaj¹ kolejne tabele.
Tabela 1: cz³onkowie zwyczajni TNFS w latach 20072010:
Za³o¿yciele

2007

2008

2009

2010

£¹cznie

Nowoprzyjêci

21

22

50

8

4

105

Zmarli

0

0

0

0

0

0

Rezygnacje

0

0

0

0

0

0

£¹cznie

21

22

50

8

4

105

Liczba cz³onków wspieraj¹cych i honorowych naszego Towarzystwa w roku 2010 nie zmieni³a siê.
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Tabela 2: podzia³ cz³onków TNFS wg ró¿nych kategorii:
2007-2008

2009

2010

Duchowni

64

69

71

Osoby zakonne

52

56

56

Salezjanie

45

48

48

wieccy

28

31

33

Mê¿czyni

64

70

73

Kobiety

29

31

32

Obywatele polscy

92

100

104

Obcokrajowcy

1

1

1

z tytu³em zawodowym magistra

13

13

13

ze stopniem doktora

43

48

50

ze stopniem doktora habilitowanego

3

4

5

na stanowisku profesora

29

29

30

z tytu³em profesora

5

7

7

Dane zawarte w Tabeli 2 zosta³y przedstawione w oparciu o informacje, jakimi dysponowa³
Sekretariat TNFS w dniu 31.12.2010 roku.
Zgodnie z informacjami, jakie dotar³y do Sekretariatu TNFS, w roku 2010 dwaj nasi cz³onkowie osi¹gnêli kolejne szczeble kariery naukowej. Pan mgr Dariusz Weso³owski uzyska³ stopieñ
doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy pt. Kwestia katolicyzmu spo³ecznego na
Mazowszu w pierwszej po³owie XX wieku, któr¹ przedstawi³ na Wydziale Nauk Historycznych i Spo³ecznych UKSW w Warszawie. Ks. dr Stanis³aw Chrobak habilitowa³ siê na podstawie rozprawy
pt. Podstawy pedagogiki nadziei, kolokwium habilitacyjne odby³o siê na Wydziale Pedagogicznym
UW. Panu Dariuszowi i ks. Stanis³awowi gratulujemy osi¹gniêæ naukowych i ¿yczmy dalszych
sukcesów.
TNFS realizuje swoje cele statutowe w oparciu o fundusze zgromadzone ze sk³adek cz³onkowskich oraz ró¿nego rodzaju dotacji. Wp³ywy ze sk³adek w omawianym okresie przedstawia
Tabela 3.
2007

2008

2009

2010

Wp³aty dokonane

42

80

62

49

Wp³aty zaleg³e

1

13

39

56

Odsetek zaleg³oci

2,3%

14%

38,6%

53,3%

£¹czna kwota wp³at

1 260 z³

2 400 z³

1 860 z³

1470 z³

Stan wp³at przedstawiony w Tabeli 3 odzwierciedla sytuacjê na dzieñ 31.12.2010 roku.
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III. DZIA£ALNOÆ NAUKOWA
Dzia³alnoæ naukowa naszego Towarzystwa w roku 2010 przedstawia siê obiecuj¹co. Po okresie, gdy zjazdy Towarzystwa by³y powiêcone g³ównie sprawom organizacyjnym i refleksji nad
kierunkami rozwoju, na III Zjedzie TNFS w Kutnie mia³a miejsce konferencja naukowa z trzema
wyk³adami, które zakoñczy³y siê o¿ywion¹ dyskusj¹. Wród prelegentów znaleli siê znani uczeni
reprezentuj¹cy zarówno szerokie spektrum tematyczne, jak i ró¿norodne rodowiska naukowe. Pan
dr Jacek Janiszewski z Torunia wyg³osi³ referat pt. Polska przestrzeñ wolnoci po 1989 roku 
w którym przedstawi³ kwestiê wolnoci na p³aszczynie ekonomicznej. Ks. prof. Tadeusza Biesaga
z krakowskiego UPJPII zaprezentowa³ temat Zagro¿enia sumienia w demokracji, nawietlaj¹c kwestiê wolnoci z perspektywy etycznej. Ks. prof. Henryk Skorowski z UKSW wyg³osi³ natomiast
referat pt. Chrzecijañska koncepcja wolnoci omawiaj¹cy kwestiê wolnoci z perspektywy spo³ecznej. Pe³ny tekst wyst¹pieñ oraz nagrania audio s¹ dostêpne na witrynie internetowej www.tnfs.pl.
Wyg³oszone wyk³ady stanowi³y podstawê do szerszego cyklu programowego zatytu³owanego
M³odzie¿ i jej wiat, który w najbli¿szych latach bêdzie realizowany w ramach badañ prowadzonych
przez cz³onków TNFS. W ramach tego cyklu, tematem przewodnim na najbli¿szy okres sta³o siê
has³o M³odzie¿ w przestrzeni «wolnoci demokratycznej».
Ze wzglêdu na nisk¹ frekwencjê, na III Zjedzie TNFS nie uda³o siê dokonaæ naboru do poszczególnych sekcji, które zosta³y powo³ane do ¿ycia jeszcze w roku 2009:
 Sekcja I: Nauk o wychowaniu;
 Sekcja II: Nauk spo³ecznych;
 Sekcja III: Nauk teologicznych;
 Sekcja IV: Nauk humanistycznych.
Wydaje siê, ¿e dynamizacja prac nad podjêtym projektem bêdzie mo¿liwa wraz z pojawieniem siê sekcji i animacj¹ ich prac przez wybranych przewodnicz¹cych.
Interdyscyplinarny charakter TNFS stwarza mo¿liwoci wieloaspektowego badania sytuacji
wspó³czesnej m³odzie¿y i  jak mamy nadziejê  za jaki czas nasze Towarzystwo bêdzie stanowiæ
wa¿ny g³os we wspó³czesnej debacie naukowej nad zagadnieniami m³odzie¿owymi.
IV. DZIA£ALNOÆ WYDAWNICZA
Dzia³alnoæ wydawnicza TNFS ogniskuje siê przede wszystkim wokó³ czasopisma Seminare.
Poszukiwania naukowe. O rosn¹cym presti¿u, poziomie wydawniczym i rozwoju naszego czasopisma wiadczy fakt, ¿e od roku 2010 ukazuje siê ono jako pó³rocznik i jego publikacja w roku 2010
zosta³a dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Mamy nadziejê, ¿e zwiêkszenie czêstotliwoci ukazywania siê Seminare przyczyni siê do jeszcze wiêkszej popularyzacji
tego periodyku i wzrostu jego rangi wród polskich czasopism naukowych.
W ramach powo³anej do ¿ycia w 2009 roku serii wydawniczej Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego o nazwie Studia i Rozprawy w okresie sprawozdawczym ukaza³y siê dwie pozycje:
 Kazimierz Misiaszek, Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole polskiej, TNFS 2010 (ksi¹¿ka profesorska);
 Dariusz Stêpkowski, Pedagogika ogólna i religia. (Re)konstrukcja zapomnianego w¹tku
na podstawie teorii Johanna F. Herbarta i Friedricha D.E. Schleiermachera, TNFS 2010
(ksi¹¿ka habilitacyjna).
V. DZIA£ALNOÆ POPULARYZUJ¥CA OSI¥GNIÊCIA NAUKI
TNFS popularyzuje osi¹gniêcia nauki przede wszystkim przez publikacje oraz sympozja, w których upowszechniana jest wiedza z ró¿nych dyscyplin naukowych, szczególnie z zakresu wychowania oraz historii i aktualnej dzia³alnoci salezjanów w Polsce i na wiecie. Dlatego, oprócz publi-
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kacji i sympozjów organizowanych bezporednio przez TNFS, chêtnie obejmujemy patronatem
inicjatywy bliskich nam rodowisk. W okresie sprawozdawczym TNFS objê³o patronatem konferencjê pt. System wychowawczy ks. Bosko w realiach wspó³czesnych, która odby³a siê w Krakowie
17 kwietnia 2010 roku.
VI. INTEGRACJA RODOWISKA NAUKOWEGO
Wydaje siê, ¿e integracja rodowiska TNFS jest wa¿nym zadaniem, przed którym stoi obecny
Zarz¹d. Elementami, które konsoliduj¹ nasze m³ode Towarzystwo naukowe s¹ przede wszystkim
doroczne zjazdy. Ukszta³towa³a siê ju¿ tradycja, ¿e ich dwudniowy charakter jest okazj¹ nie tylko
do naukowej dyskusji, ale tak¿e do osobistych spotkañ, wymiany pomys³ów i nawi¹zania indywidualnej wspó³pracy. Mamy nadziejê, ¿e powo³anie sekcji tematycznych bêdzie jeszcze bardziej
sprzyja³o procesowi integracji cz³onków TNFS pracuj¹cych w ró¿nych rodowiskach naukowych
w Polsce i poza jej granicami.
Wa¿nym czynnikiem integruj¹cym nasze Towarzystwo jest tak¿e tworzenie wspólnoty na
modlitwie. Tegoroczny Zjazd TNFS w Kutnie by³ okazj¹ zarówno do debaty naukowej, jak i wspólnej modlitwy przez wstawiennictwo w. Franciszka Salezego  patrona naszego Towarzystwa.
Wa¿n¹ rolê integracyjn¹ pe³ni te¿ nasza witryna internetowa oraz rozsy³ane drog¹ elektroniczn¹ wiadomoci. Witryna TNFS nie jest jedynie platform¹ wymiany informacji naukowych, stanowi
bowiem tak¿e rodek, przy pomocy którego przekazywane s¹ m.in. ¿yczenia wi¹teczne i inne wa¿ne wiadomoci na temat dzia³alnoci TNFS.
* * *
Wydaje siê, ¿e na obecnym etapie dzia³alnoci naszego Towarzystwa Naukowego mamy ju¿
doæ wyranie zarysowane kierunki badañ. Teraz przychodzi czas na konsekwentn¹ realizacjê wyznaczonych celów. Miejmy nadziejê, ¿e rok 2011 zaowocuje dynamicznym wkroczeniem na tê
drogê i przyczyni siê do zrealizowania ambitnych celów, jakie sobie wyznaczylimy.
W imieniu w³adz naszego Towarzystwa oraz w³asnym pragnê podziêkowaæ wszystkim cz³onkom TNFS, którzy swoim zaanga¿owaniem przyczynili siê do aktywnego funkcjonowania Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego.
Sekretarz TNFS
Ks. Ryszard Sadowski SDB

NAGRODA IM. KSIÊDZA PROFESORA ADAMA DURAKA SDB
Z ZAKRESU TEOLOGII ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLÊDNIENIEM TEOLOGII LITURGII.
EDYCJA 2010
Dnia 21 czerwca 2010 r. odby³o siê posiedzenie Kolegium Kapitu³y Nagrody im. Ksiêdza
Profesora Adama Duraka SDB z zakresu teologii ze szczególnym uwzglêdnieniem teologii liturgii1.
1 Kapitu³a Nagrody powsta³a w 2010 r. Jej zasadniczym celem jest zachowanie pamiêci o osobie ks. prof. dra hab. Adama Duraka SDB, wybitnego teologa, liturgisty, wychowawcy i przyjaciela
m³odzie¿y, wyk³adowcy w seminariach duchownych i profesora Uniwersytetu Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego w Warszawie. Drugim celem Nagrody jest wspieranie zarówno kontynuatorów naukowcy koncepcji ks. prof. Duraka, jak i m³odych teologów, liturgistów. Por. K. Niegowski, Laureaci
Nagrody im. ksiêdza profesora Adama Duraka SDB. Edycja 2009, Seminare. Poszukiwania naukowe 28(2010), s. 300301.
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Jej cz³onkowie2 dyskutowali nad koniecznoci¹ zmian w Regulaminie Nagrody, która od roku 2011
zostanie w³¹czona w struktury Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego. Zebrani wy³onili te¿
laureata Nagrody  edycja 2010.
W regulaminie Nagrody czytamy, ¿e jest ona przyznawana w dwóch kategoriach: (1) praca
magisterska, licencjacka lub doktorska; (2) publikacja naukowa. Artyku³ 5 regulaminu podaje informacjê, ¿e nagroda dotyczy prac w dziedzinie teologii. Preferowane s¹ prace z zakresu liturgiki
z zastosowaniem metody hermeneutycznej3.
Do sekretariatu Kapitu³y nie wp³yn¹³ ¿aden wniosek w kategorii: publikacja naukowa. W kategorii: praca magisterska, licencjacka lub doktorska, zg³oszono natomiast jedn¹ pracê. Cz³onkowie
Kapitu³y wyrazili zaniepokojenie wci¹¿ ma³ym jeszcze zainteresowaniem orodków naukowych
tak wznios³¹ ide¹, która przecie¿ wspiera m³odych naukowców, teologów. Jedyna praca, któr¹ nades³ano do rozpatrzenia okaza³a siê na tyle dobrym opracowaniem, ¿e Kapitu³a nie mia³a w¹tpliwoci,
by podj¹æ uchwa³ê o przyznaniu nagrody w tej¿e kategorii.
Laureatem pi¹tej edycji Nagrody ks. prof. A. Duraka w kategorii praca magisterska, licencjacka lub doktorska, zosta³ ks. Waldemar Bartocha, autor pracy doktorskiej zatytu³owanej: Biskup jako
liturg diecezji w wietle Katechizmu Kocio³a Katolickiego, napisanej pod kierunkiem ks. dra
hab. Jacka Nowaka, prof. UKSW, i obronionej w UKSW, Warszawa 2010 (wydruk komputerowy
ss. 256). Ksi¹dz dr Waldemar Bartocha jest kap³anem diecezji ³ódzkiej. Napisa³ kilka artyku³ów
naukowych z zakresu prawa kanonicznego i teologii liturgii oraz uczestniczy³ czynnie w teologicznych sympozjach naukowych. Odbywa³ tak¿e kwerendy naukowe we W³oszech i Szwajcarii. Jego
zainteresowania naukowe koncentruj¹ siê wokó³ teologii liturgii, eklezjologii oraz statusu teologicznego i prawnego Konferencji Episkopatów w przestrzeni prawa kanonicznego. Laureat Nagrody posiada tak¿e dowiadczenie dydaktyczne, prowadzi³ m.in. zajêcia ze studentami teologii na
Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie.
Uroczyste wrêczenie nagrody odby³o siê 15 padziernika 2010 r. w Salezjañskim Wy¿szym
Seminarium Duchownym w L¹dzie n. Wart¹, w ramach odbywaj¹cego siê tam zjazdu ksiê¿y kwinkwenistów4. Przewodnicz¹cy Kolegium Kapitu³y, ks. dr hab. Henryk Stawniak SDB, prof. UKSW,
przedstawi³ zebranym w auli seminaryjnej sylwetkê Laureata. Sam za Laureat, w krótkim referacie, zaprezentowa³ zasadnicze tezy ze swojej pracy o biskupie jako liturgu diecezji. Po Jego wyst¹pieniu odby³o siê wrêczenie, przewidzianej przez Kolegium Kapitu³y, nagrody. Laureat, otrzyma³:
Dyplom laureata Nagrody im. Ksiêdza Profesora Adama Duraka SDB z zakresu teologii  w kategorii Praca magisterska, licencjacka b¹d doktorska (edycja 2010), pami¹tkowy Medal oraz kwotê

2 Obecnie sk³ad Kolegium stanowi¹: Redaktor Naczelny czasopisma Seminare. Poszukiwania
naukowe, ks. prof. UKSW dr hab. Henryk Stawniak SDB  przewodnicz¹cy; J.M. Rektor UKSW,
ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski SDB; przedstawiciel dziekana Wydzia³u Teologicznego UKSW;
kierownik Sekcji Liturgiki na Wydziale Teologicznym UKSW, ks. prof. UKSW dr hab. Jacek Nowak;
Inspektor Salezjañskiej Prowincji w. Wojciecha z siedzib¹ w Pile, ks. dr Marek Chmielewski SDB;
dyrektor salezjañskiej wspólnoty zakonnej w £omiankach, ks. dr Arkadiusz Domaszk SDB; przedstawiciel rodziny p. ks. prof. A. Duraka SDB, dr hab. Zdzis³aw Gajewski z Warszawy; ks. dr Ryszard
Sadowski SDB (Rektor WSD TS w L¹dzie) oraz ks. dr Krzysztof Niegowski SDB, sekretarz Kolegium Kapitu³y.
3 Por. Regulamin przyznawania Nagrody im. Ksiêdza Profesora Adama Duraka SDB z zakresu teologii, Dokument dostêpny (wydruk komputerowy) w archiwum Kapitu³y Nagrody (Wspólnota Salezjañska w £omiankach), Warszawa 2005, s. 1.
4 Kwinkwenici, to duchowni salezjañscy o sta¿u od 1 do 5 lat kap³añstwa. Corocznemu zjazdowi tej¿e grupy salezjanów towarzysz¹ specjalnie dobrane wyk³ady, referaty, konferencje, panele
dyskusyjne i spotkania maj¹ce na celu wymianê dowiadczeñ i wzmocnienie wiêzi braterskiej.
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pieniê¿n¹ w wysokoci 4.000 z³otych. Nagrodê wrêczy³ Przewodnicz¹cy Kolegium Kapitu³y, ks.
dr hab. H. Stawniak SDB.
Gratuluj¹c Laureatowi tegorocznej edycji Nagrody im. ks. prof. A. Duraka tego wyj¹tkowego
wyró¿nienia, ¿yczymy Mu dalszego rozwoju i kolejnych sukcesów naukowych. Pomys³odawcom
i organizatorom Nagrody ¿yczyæ nale¿y wytrwa³oci w promowaniu rozwoju nauki i wiêkszego
zainteresowania orodków naukowych w Polsce dla tak szlachetnej idei. Byæ mo¿e Nagroda im. ks.
prof. A. Duraka, funkcjonuj¹c od 2011 r. w strukturach Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, bêdzie bardziej zauwa¿alna w rodowisku naukowym i ³atwiej bêdzie zadbaæ o jej promocjê.
ks. Krzysztof Niegowski SDB
UKSW  Warszawa
KONFERENCJA NAUKOWA
WIARA I PSYCHOLOGIA POZYTYWNA
ZORGANIZOWANA PRZEZ ORODEK EDUKACYJNY GEELONG GRAMMAR SCHOOL
(Geelong  Australia, 27 lipca 2010)
We wtorek 27 lipca 2010 roku odby³a siê pierwsza Konferencja Naukowa na temat wiary
i psychologii pozytywnej. Uczestniczy³o w niej blisko 100 osób z ró¿nych rodowisk: wychowawcy, nauczyciele, psycholodzy i duszpasterze. W skrócie, uczestniczyli w niej ludzie, którym zale¿y
na dobrostanie cz³owieka i ci, którzy wierz¹, ¿e poza nauk¹ i tym, co empiryczne i weryfikowalne,
istnieje co wiêcej. Gospodarzem tej jednodniowej konferencji by³ orodek edukacji Geelong Grammar School oddalony ok. 70 kilometrów na po³udnie od Melbourne. Innymi wa¿nymi wspó³organizatorami by³y takie orodki, jak: Anglikañskie Stowarzyszenie Kapelanów, Wiktoriañskie Stowarzyszenie Edukacji Religijnej, Anglikañska Diecezja w Melbourne.
Chocia¿ sama idea zwrócenia siê w stronê pozytywnych stron dowiadczenia ludzkiego nie
jest czym nowym w psychologii, a tym bardziej w pedagogice wychowawczej, to jednak kontekst,
w jakim ona siê dzi rozwija, i istotny wk³ad badañ naukowych uwzglêdniaj¹cych metodologiê oraz
praktyczne aplikacje sprawiaj¹, ¿e psychologia pozytywna rozwija siê coraz szybciej na ca³ym wiecie.
Obok badaczy akademickich, psychologów, psychoterapeutów, wspomnianym kierunkiem interesuj¹ siê wychowawcy, politycy, wiat biznesu, sportowcy oraz duszpasterze. Ta ostatnia grupa stawia dopiero pierwsze kroki, czego konferencja w Geelong w Australii jest najlepszym przyk³adem.
Jednym z podstawowych celów konferencji by³o zainicjowanie dialogu interdyscyplinarnego pomiêdzy wiar¹ a psychologi¹ pozytywn¹, innymi s³owy  ukazanie pewnego pomostu nie tylko teoretycznego, ale tak¿e praktycznego pomiêdzy tym, co okrelamy mianem wiary, a nauk¹ szukaj¹c¹
zrozumienia.
Psychologia pozytywna zaczê³a siê rozwijaæ pod koniec lat 90. w Stanach Zjednoczonych
(Filadelfia) jako odpowied na potrzebê przywrócenia pe³nej misji psychologii naukowej. Psychologia jako nauka o cz³owieku i jego zachowaniu zw³aszcza po II wojnie wiatowej utraci³a bowiem
kontakt z pozytywnymi wymiarami ludzkiego dowiadczenia na rzecz troski i naprawy tego, co
w nim nie funkcjonuje. Tematy takie, jak m¹droæ, odwaga, uprzejmoæ, sprawiedliwoæ, przebaczenie czy wdziêcznoæ prawie ca³kowicie by³y pomijane w poszukiwaniach naukowych na rzecz
innych zjawisk, takich jak agresja, przemoc, trauma, depresja, nerwice, stres itd. Mówi¹c w skrócie,
psychologia powiêci³a siê diagnozowaniu i leczeniu patologii, a nie temu, co cz³owieka wzmacnia,
nadaje polotu i sprawia, ¿e jest szczêliwy. Tote¿ jednym z g³ównych celów niedawno powsta³ego
nurtu w psychologii jest przywrócenie balansu w zainteresowaniu naukowym ca³ym cz³owiekiem.
Konferencja rozpoczê³a siê krótk¹ modlitw¹ w kaplicy, której przewodniczy³ biskup pó³nocnozachodniej czêci anglikañskiej diecezji Melbourne, Jego Ekscelencja John Noble. Nastêpnie
wszyscy zgromadzili siê w auli konferencyjnej, gdzie mowê powitaln¹ wyg³osi³ dyrektor unikato-
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wej szko³y w Geelong, pan Stephan Meek. Unikatowej, poniewa¿ orodek ten jako pierwszy na
wiecie podj¹³ próbê ca³ociowej synchronizacji myli psychologii pozytywnej z konkretnym systemem wychowawczym. Barwnym i czytelnym wprowadzeniem w wiat edukacji pozytywnej oraz
ca³ego sympozjum by³a prezentacja zaproponowana przez Justina Robinsona, dyrektora dzia³u pozytywnej edukacji w GGS, pt. Przegl¹d edukacji pozytywnej w kontekcie dowiadczenia szko³y
w Geelong. Przypomnia³ wyranie, ¿e cele pozytywnej edukacji s¹ promocj¹ dobrostanu uczniów
poprzez pracê w zakresie rozwoju emocji pozytywnych, zaanga¿owania w cnoty i kszta³towanie
silnego charakteru oraz prze¿ywanie tych wartoci w g³êbszym sensie w lokalnej wspólnocie.
Po powitaniach i wprowadzeniu rozpoczê³a siê czêæ zasadnicza konferencji, któr¹ rozpocz¹³
referat miejscowego kapelana dr. Hugh Kempstera pod tytu³em Teologiczne refleksje nad nauk¹
psychologii pozytywnej. Autor w interesuj¹cy sposób ukaza³ zbie¿noæ klasyfikacji cnót wed³ug w. Tomasza z Akwinu oraz wed³ug prekursorów psychologii pozytywnej M. Seligmana i C. Petersona zaprezentowanej w podrêczniku Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification. Ponadto, wspomnia³ o mistykach, których myl mo¿e byæ dobr¹ przestrzeni¹ dialogu pomiêdzy wiar¹ a psychologi¹ pozytywn¹ z racji dowiadczenia mi³oci wzglêdem Boga, drugiego
cz³owieka i siebie samego.
Po wspomnianym wyk³adzie zaproponowano uczestnikom wybór jednego z trzech warsztatów
tematycznych. Pierwszy dotyczy³ zagadnieñ zwi¹zanych z duszpasterstwem: Przebaczenie i dzia³ania pastoralne. Drugi nawi¹zywa³ do edukacji: 10 lat nauczania programu edukacji pozytywnej.
Trzeci odpowiada³ na potrzeby kapelanów: Psychologia pozytywna, kapelañstwo oraz edukacja
religijna. Prace w grupach zakoñczy³y poranny blok zajêæ.
Po krótkiej przerwie obiadowej rozpoczê³a siê popo³udniowa czêæ programu, któr¹ dr Craig
Hassed zainicjowa³ wyk³adem zatytu³owanym wiadomoæ, medytacja i nauka o umyle. Jego referat nie tylko dostarczy³ imponuj¹cej wiedzy na temat wiadomoci i jej zwi¹zku z dobrostanem
i zdrowiem cz³owieka, ale równie¿ wprowadzi³ s³uchaczy w dowiadczenie medytacji (mindfulness), które potwierdza³o treæ jego konferencji o wa¿noci ¿ycia w harmonii, pokoju oraz wiadomym kontakcie z sob¹ samym. Analogicznie do przedpo³udniowego bloku, po konferencji dr. Craiga,
ponownie mo¿na by³o wybraæ jeden z trzech ró¿nych warsztatów. 1. Duszpasterstwo/duchowoæ 
Realizacja programów dobrostanu w szkole; 2. Nauczanie/duszpasterstwo  Zdolnoæ budowania
przywództwa z perspektywy ludzkich zalet (silnych cech); 3. Kapelañstwo  Pilota¿owy program
psychologii pozytywnej dla duszpasterzy.
Mi³¹ niespodziank¹ by³ nieujêty w programie wyk³ad profesora dr. Jamesa Pawelskiego z Uniwersytetu w Pensylwanii na temat Promowania psychologii pozytywnej poprzez nauki humanistyczne. W nowatorski sposób pokaza³ on, co ma wspólnego matematyka, teatr, historia czy literatura
z psychologi¹ pozytywn¹ oraz jak mo¿na  przez tego typu szkolne przedmioty  promowaæ pozytywny rozwój u studentów. Profesor James Pawelski, jako aktualny dyrektor MAPP [Master of
Applied Positive Psychology] i jeden z najbli¿szych wspó³pracowników prof. Marina Seligmana,
mia³ okazjê wielokrotnie podczas trwania sympozjum dzieliæ siê z jego uczestnikami szerokim
spojrzeniem na psychologiê pozytywn¹ oraz jej aktualnymi wyzwaniami.
Konferencja uchyli³a drzwi do bardzo istotnego spotkania interdyscyplinarnego miêdzy wiar¹
a psychologi¹ pozytywn¹. Z jednej strony, co prawda, tylko uchyli³a, poniewa¿ pokaza³a dalekie
horyzonty i wielkie mo¿liwoci dla badaczy interesuj¹cych siê tym zagadnieniem, ale z drugiej, a¿
uchyli³a, poniewa¿ bez w¹tpienia publicznie jako pierwsza podjê³a ten temat. Kiedy wiêc patrzymy na m³odoæ psychologii pozytywnej jako dyscypliny naukowej, to nie dziwi fakt, ¿e w tym
zakresie wci¹¿ brakuje teoretycznych badañ i praktycznych modeli, ale patrz¹c na tempo rozwijania
siê tej nauki, mo¿na spodziewaæ siê szybkich zmian w tym zakresie. St¹d, w podsumowaniu konferencji, któr¹ prowadzi³ dr James Pawelski, jednog³onie wybrzmia³a potrzeba dalszego rozwijania
dialogu interdyscyplinarnego miêdzy psychologi¹ pozytywn¹ a wiar¹ oraz organizacji dalszych
konferencji powiêconych temu tematowi.
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Miejsce konferencji, choæ dalekie nie tylko dla Europejczyków, zosta³o wybrane nie bez powodu. Australia bowiem jest jednym z silniejszych i aktywniejszych orodków psychologii pozytywnej na wiecie, a na poziomie praktycznym  jedynym, który globalnie realizuje postulaty edukacji pozytywnej. Odwaga i nowatorstwo tego orodka szkolnego na nowo da³y siê zauwa¿yæ w zaproponowaniu oryginalnego i przysz³ociowego tematu dotycz¹cego relacji wiary i psychologii
pozytywnej.
O. Piotr Kwiatek OFM Cap
Filadelfia, USA
MIÊDZYNARODOWA KONFERENCJA POLONIJNA
DUSZPASTERSTWO MIGRANTÓW  DUSZPASTERSTWEM RODZIN
(Poznañ, 12 padziernika 2010 r.)
Problematyka duszpasterstwa rodzin przebywaj¹cych na emigracji by³a g³ównym tematem
Miêdzynarodowej Konferencji Polonijnej, zorganizowanej w dniu 12 padziernika 2010 roku przez
Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego oraz Ruch Apostolatu Emigracyjnego w Poznaniu, a tak¿e
Orodek Badañ nad Poloni¹ i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w siedzibie Domu G³ównego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. Patronat medialny nad
konferencj¹ obj¹³ Tygodnik Katolicki Niedziela, Magazyn Familia  miesiêcznik wspó³czesnej
rodziny, Miesiêcznik biblijno-liturgiczny Msza wiêta, Wydawnictwo Hlondianum, Radio
Rodzina Diecezji Kaliskiej oraz stowarzyszenie Ma³opolskie Forum Wspó³pracy z Poloni¹.
Uczestnicy konferencji reprezentowali duszpasterstwa emigracji polskiej z takich krajów, jak Hiszpania, W³ochy, Dania, Szwecja, Niemcy, Irlandia, Polska i Brazylia. Z okazji konferencji, Papieska
Rada ds. Migrantów i Podró¿uj¹cych skierowa³a do zebranych na konferencji m.in. nastêpuj¹ce
s³owa: Rodzina migranta powinna byæ przekszta³cona w efektywny czynnik ewangelizacji i konsolidacji wartoci chrzecijañskich ubogacaj¹cy nie tylko dzia³anie duszpasterskie i charytatywne
Kocio³a, ale tak¿e czyni¹cy rodzinê miejscem ewangelizacji. ( ) Koció³ pragnie byæ tam, gdzie
s¹ migranci, aby dzieliæ z nimi radoci i nadzieje, jak równie¿ smutki i cierpienia migracji.
Konferencja rozpoczê³a siê Msz¹ w. koncelebrowan¹ pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa
Wojciecha Polaka, Delegata Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, który w homilii poruszy³ zagadnienie potrzeby wzajemnej solidarnoci z Polakami, którzy przebywaj¹ na emigracji i z tymi, których bliscy zdecydowali siê na wyjazd za granicê. Zwróci³ tak¿e uwagê na potrzebê du¿ej wra¿liwoci i zrozumienia przy pochylaniu siê nad faktem decyzji o opuszczeniu w³asnego
kraju oraz koniecznoci poszukiwania wci¹¿ nowych, adekwatnych do sytuacji metod towarzyszenia w nowych warunkach, ale te¿ zapewnienia duszpasterstwa zgodnego z istniej¹cymi ju¿ w danym miejscu praktykami.
Czêæ robocz¹ rozpoczêto od powitania, które skierowa³ do zgromadzonych Ks. Wies³aw
Wójcik TChr  Dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego i Krajowy Moderator Ruchu
Apostolatu Emigracyjnego. Nawi¹zuj¹c do s³ów Jana Paw³a II, powtarzanych czêsto w orêdziach
na wiatowe Dni Migranta i Uchodcy, ¿e  ( ) rodziny emigrantów powinny znaleæ wszêdzie
w Kociele sw¹ ojczyznê oraz w³aciwe duszpasterstwo, postawi³ zgromadzonym robocze, fundamentalne pytanie: jak prowadziæ dzisiaj duszpasterstwo nie tylko dla przyby³ych, ale wród tych
i z tymi, którzy zostali oderwani od swoich korzeni?
Podczas Konferencji zaprezentowane zosta³y nastêpuj¹ce wyst¹pienia: ks. dra Andrzej Pryby
MSF (Poznañ, UAM)  Duszpasterstwo rodzin podstawowym zadaniem Kocio³a; dra Czes³awa
Ryszki (Warszawa, Senator RP, publicysta)  Rodzina w prawie polskim oraz Unii Europejskiej;
ks. prof. dra hab. Wojciecha Necela TChr (Warszawa, UKSW)  W poszukiwaniu duszpasterskiej
definicji migranta. Po po³udniu mo¿na by³o wys³uchaæ nastêpuj¹cych wyst¹pieñ: ks. S³awomira
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Wiktorowicza MSF (Hiszpania)  Europa ludzi w drodze  przezwyciê¿yæ lêki i nakreliæ perspektywy. VIII Kongres Biskupów Europy w Maladze, jego przes³anie i realia pracy duszpasterskiej
w dzisiejszej Hiszpanii; o. Marcina Lisaka OP (Rzym)  Rodzinne plany i codziennoæ polskich
katolików w Dublinie; dr Jadwigi Plewko (Lublin, KUL)  Strategie migracji rodzinnych  problemy i konsekwencje; ks. dra Stanis³awa Hajkowskiego TChr (Irlandia Pó³nocna)  Rekonstrukcja polskiej rodziny emigracyjnej w Stanach Zjednoczonych w latach 30. XX w.; ks. Jana Zalewskiego (Dania)  Mazurek D¹browskiego  pieñ przez wieki jednocz¹ca Polaków na wiecie;
ks. dra Zdzis³awa Malczewskiego TChr (Brazylia, Rektor PMK)  Duszpasterstwo polskie w Brazylii; dra Paw³a Sieradzkiego (Orodek Badañ nad Poloni¹ i Duszpasterstwem Polonijnym  OBPDP,
Lublin, KUL)  Relacje ojciec  syn w kontekcie emigracyjnym; ks. Wies³awa Wójcika TChr,
Moderatora Krajowego RAE  25 lat dzia³alnoci Ruchu Apostolatu Emigracyjnego. Po zakoñczonej czêci wyst¹pieñ, nast¹pi³ czas podsumowania konferencji, którego dokona³ ks. Krzysztof
Grzelak TChr  Wikariusz Generalny Towarzystwa Chrystusowego.
W czêci komunikatów zabrali g³os: Ma³gorzata Garstka, Warszawa  Spotkania Rodzin
Polonijnych; ks. Mariusz Krawiec SSP, Warszawa, red. nacz. Magazynu Familia; O. Marek Grubka
OP, duszpasterz z Dublina; ks. Zbigniew Stefaniak, kapelan Lotniska F. Chopina w Warszawie.
Konferencja o duszpasterstwie rodzin na emigracji, zorganizowana przez Instytut Duszpasterstwa Emigracji (IDE) prowadzony przez Towarzystwo Chrystusowe, wpisa³a siê w bardzo aktualne
i ¿ywe zagadnienie poruszane czêsto w krêgach duszpasterstwa emigracyjnego w ca³ej Europie
i poza ni¹. Inicjatywa ta koresponduje z oddolnymi oczekiwaniami polskich emigrantów poszukuj¹cych wsparcia i pomocy w kontynuacji wewnêtrznego rodzinnego ¿ycia tak¿e w sytuacji przebywania na emigracji  z wszystkimi zewnêtrznymi konsekwencjami tego faktu. Rodzinny klimat
wiary, przechowywany i pielêgnowany w Kociele Domowym (o którym pisa³ Jan Pawe³ II w adhortacji Familiaris consortio  jak przypomnia³ w swym wyst¹pieniu ks. dr A. Pryba z UAM), jest
owocem g³êbokiego pragnienia budowania ¿ycia na wartociach ewangelicznych i rozwijania wspólnoty, która staje siê rodowiskiem przygotowuj¹cym do ewangelizowania innych. Jeli takie przes³anie bêdzie realizowane w codziennym ¿yciu polskich emigrantów i ich duszpasterzy, to za³o¿enia konferencji zostan¹ wype³nione treci¹.
Ks. Mariusz Chamarczuk SDB
XX MIÊDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI SAKRALNEJ
GAUDE MATER
(Czêstochowa, 30 kwietnia  6 maja 2010 r.)
Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Czêstochowie obchodzi w tym
roku dwudziestolecie swojego istnienia. Powsta³ w 1991 roku jako pierwsza w Polsce, po obaleniu
komunizmu, impreza w ca³oci powiêcona promocji muzyki sakralnej. Inicjatorem i twórc¹ artystycznoorganizacyjnego kszta³tu by³ Krzysztof Popiech. Do jego najbli¿szych wspó³pracowników nale¿eli: ks. Lucjan Nowakowski, Ma³gorzata Zuzanna Nowak, która przejê³a póniej dyrekcjê festiwalu i kieruje nim do dzi, ks. prof. dr Kazimierz Szymonik i ks. prof. dr hab. Jerzy Pikulik.
W latach nastêpnych, w Radzie ArtystycznoProgramowej znaleli siê m.in.: Henryk Miko³aj Górecki, Wojciech Kilar, Andrzej Koszewski, Juliusz £uciuk, Józef wider, Romuald Twardowski,
Marian Borkowski, Krzesimir Dêbski, Marek Jasiñski i Pawe³ £ukaszewski1.
1

Por. M.T. £ukaszewski, Festiwal Gaude Mater jako promotor muzyki polskiej i nowych
dzie³ sakralnych, w: Ksi¹¿ka programowa XX MFMS Gaude Mater, red. M.Z. Nowak, M.T. £ukaszewski, Czêstochowa 2010, s. 88.
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G³ównym za³o¿eniem festiwalu jest prezentacja sacrum w jego wielowymiarowym znaczeniu2. W centrum zainteresowania pozostaje muzyka, zw³aszcza ta zwi¹zana z trzema najwiêkszymi religiami monoteistycznymi: chrzecijañstwem, judaizmem i islamem. Prezentowane s¹ utwory
wspó³czesne oraz wybitne kompozycje epok minionych. Dialog odmiennych kultur i tradycji prowadzony jest tak¿e na innych p³aszczyznach. Odbywaj¹ siê koncerty muzyki jazzowej oraz ró¿nych
form tzw. muzyki rozrywkowej. Towarzysz¹ im wystawy i przedstawienia teatralne3.
Organizatorzy Gaude Mater przywi¹zuj¹ wielk¹ wagê do polskiej muzyki wspó³czesnej. W ci¹gu minionych dwudziestu lat na estradach festiwalowych zabrzmia³o m.in. Requiem Romana Maciejewskiego, Credo, Te Deum i Pasja wg w. £ukasza Krzysztofa Pendereckiego, Beatus Vir Henryka Miko³aja Góreckiego, Exodus i Missa pro pace Wojciecha Kilara oraz wiele wybitnych kompozycji Mariana Borkowskiego, Marka Jasiñskiego, Andrzeja Koszewskiego, Juliusza £uciuka, Paw³a
£ukaszewskiego, Stanis³awa Moryty, Mariana Sawy, Józefa widra i Romualda Twardowskiego4.
Wiele dzie³ zosta³o przez Festiwal zamówionych.
Kompozytorzy zawsze podkrelali donios³e znaczenie takiej polityki repertuarowej. Marian
Borkowski stwierdza: ( ) Festiwal, stwarzaj¹c kompozytorom szerokie mo¿liwoci twórczorozwojowe w obszarze kreacji sakralnego dzie³a muzycznego, staje siê prawdziwie wielkim wiêtem piêknej
oraz g³êboko symbolicznej i ekspresyjnej muzyki o ponadczasowej nonoci artystycznej i duchowej. W tym wymiarze przyczynia siê do wzbogacenia dorobku i rozwoju polskiej i wiatowej kultury muzycznej5. Marek Jasiñski dodaje: Z inspiracji festiwalu powsta³ ca³y szereg moich utworów
sakralnych ( ). Czêæ z nich doczeka³a siê w Czêstochowie prawykonañ, co poczytujê sobie za
zaszczyt i wyró¿nienie. Ka¿da prezentacja kompozycji w tym szczególnym miejscu to autentyczne
prze¿ycie z pogranicza metafizyki. Uwa¿am, i¿ z pominiêciem festiwalowych inspiracji moja twórczoæ by³aby znacz¹co ubo¿sza i niepe³na6.
W ka¿dej edycji odbywa siê specjalny koncert powiêcony nowo powsta³ym polskim kompozycjom. Tym razem, ze wzglêdu na jubileuszowy charakter festiwalu, program wieczoru 3 maja
w kociele seminaryjnym by³ przypomnieniem najwa¿niejszych prawykonañ z historii festiwalu.
Us³yszelimy kolejno: Canticum Canticorum Romualda Twardowskiego, Missa Angelica Józefa
widra, Magnificat Paw³a £ukaszewskiego, Hymnus Mariana Borkowskiego, fragmenty oratorium
Sanctus Adalbertus Flos Purpureus Juliusza £uciuka oraz Psalm 150 Marka Jasiñskiego. Utwory te
wykonali: Katarzyna SuskaZagórska (mezzosopran)  Canticum Canticorum i Sanctus Adalbertus, Marta Wróblewska (sopran)  Missa Angelica, Pawe³ Gusnar (saksofon)  Magnificat, Bart³omiej Jan £ochnicki (tenor), Dawid Dubec (baryton)  Psalm 150, Dariusz Siedlik (baryton)  Sanctus Adalbertus oraz Chór i Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcj¹ Szymona Bywalca (dyrygent). Najbardziej wyrazistym utworem okaza³ siê Hymnus Mariana Borkowskiego, utwór
o wielkiej skali ekspresji, skonstruowany na zasadzie bardzo du¿ych kontrastów, doskonale reprezentuj¹cy charakterystyczny idiom wyrazowy swojego twórcy. Magnificat Paw³a £ukaszewskiego
przyci¹ga³ uwagê piêknie brzmi¹cym po³¹czeniem barwy saksofonu solo (wietny Pawe³ Gusnar!)
z chórem i orkiestr¹. Wykonanie Psalmu 150 Marka Jasiñskiego mia³o szczególny charakter. Ca³y
bowiem koncert powiêcony by³ pamiêci tego niedawno zmar³ego szczeciñskiego twórcy.
W ramach promocji polskiej wspó³czesnej muzyki religijnej organizowany jest Miêdzynarodowy Konkurs Kompozytorski Musica Sacra dla m³odych kompozytorów. Jego pomys³odawc¹ by³
Pawe³ £ukaszewski. Dotychczas odby³o siê 9 edycji ogólnopolskich i 6 miêdzynarodowych. Wród
laureatów znajduj¹ siê m.in. Bartosz KowalskiBanasewicz, Mi³osz Bembinow, Marcel Chyrzyñ2
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ski, Weronika Ratusiñska, Wojciech Wid³ak i Maciej Zieliñski7. W tym roku zdobywcami nagród
zostali: Aldona Nawrocka (I nagroda), Hylary Jocelyn Campbell (II nagroda), Alexander Campkin
(III nagroda).
Og³oszenie wyników, wrêczenie nagród i wykonanie nagrodzonych utworów nast¹pi³o 2 maja
w kociele seminaryjnym. Wyst¹pi³ Wileñski Chór Kameralny Jauna Muzika pod dyrekcj¹ Vaclovasa
Augustinasa. Na wstêpie, us³yszelimy Adoramus te, Christe Alexandra Campkina, O lux beata trinitas Hylary Jocelyn Campbell oraz Asperges me, Domine Aldony Nawrockiej. Potem, litewski zespó³
zapiewa³ Ubi Caritas et Amor Mortena Lauridsena, O ignis Spiritus Paracliti Jurgity Mieelytë,
Honor, Virtus et Potestas Gabriela Jacksona, Nunc dimitis Paw³a £ukaszewskiego, Sleep Erica
Whitacrea oraz Lobet den Herrn SvenaDavida Sandstroma. Wród konkursowych utworów swój
prymat potwierdzi³o Asperges me, Domine Aldony Nawrockiej. By³a to kompozycja najciekawsza
pod wzglêdem harmonicznym, wszechstronnie ukazuj¹ca mo¿liwoci faktury chóralnej. W pozosta³ej
czêci programu bardzo dobrze zabrzmia³y utwory, w których zastosowane by³y ró¿ne odmiany
polichóralnoci: Nunc dimitis £ukaszewskiego oraz Lobet den Herrn Sandstroma. Umiejêtne wykorzystanie przestrzeni pomieszczenia, w którym odbywa siê koncert, nale¿y zreszt¹ do najwiêkszych
walorów litewskiego zespo³u. Jauna Muzika dysponuje ponadto bardzo szlachetnym, ciep³ym brzmieniem, umo¿liwiaj¹cym wykonanie zarówno soczystego forte, jak i najbardziej subtelnego piano.
Wa¿ne miejsce w programach festiwalowych zajmuje muzyka epok minionych. 1 maja w kociele seminaryjnym wykonano jedno z najwybitniejszych i najbardziej znanych dzie³ sakralnych:
oratorium Mesjasz Jerzego Fryderyka Haendla. Wykonawcami byli: Gillian Keith (sopran), Iestyn
Davies (kontratenor), James Gilchrist (tenor), Andrew Foster Williams (bas), Retrospect Ensemble
oraz Matthew Halls (dyrygent). Oratoria Haendla okrela siê czêsto jako pewnego rodzaju kontynuacjê jego twórczoci operowej, rodzaj teatru muzycznego obywaj¹cego siê bez sceny, wzbogaconego za to o inne rodki kompozytorskie, w operze Haendlowskiej spotykane doæ rzadko (partie
chóralne). Ten w³anie dramaturgiczny aspekt Mesjasza zosta³ znakomicie uwypuklony. By³ wyranie dostrzegalny nie tylko w przebiegu warstwy muzycznej, lecz tak¿e w swoistym ruchu scenicznym solistów i chóru. Solici nie zajmowali tradycyjnego miejsca obok dyrygenta, pozostawali na
drugim planie, wychodz¹c przed chór jedynie w momencie wykonywania swojej partii. Te wejcia by³y czêsto równie sugestywne jak sama muzyka, a szczególne s³owa uznania w tym wzglêdzie nale¿¹ siê Jamesowi Gilchristowi.
W ramach festiwalowego nurtu historycznego istotn¹ rolê odgrywaj¹ koncerty i sesje muzykologiczne powiêcone kompozytorom zwi¹zanym poprzez swoj¹ dzia³alnoæ lub twórczoæ z Kapel¹
Jasnogórsk¹. Dotychczas byli to: Eryk Brykner, Józef Elsner, Jan Engel, Cyryl Florian Gieczyñski,
Amando Ivanèiæ, W³adys³aw Leszczyñski, Jan Ponikowski, Jan Rutha i Marcin Józef ¯ebrowski8.
W tym roku utwory najwybitniejszych twórców muzyki jasnogórskiej zabrzmia³y 5 maja w Bazylice Jasnogórskiej, w interpretacji Aleksandry Zamojskiej (sopran), Jolanty Kowalskiej (sopran),
Eweliny Rakocy (mezzosopran), Jamesa Oxleya (tenor), Piotra Szewczyka (tenor), Marcina Wolaka (bas), Chóru Kameralnego Cantores Minores Wratislavienses oraz Polskiej Orkiestry XVIII Wieku
pod dyrekcj¹ Paula Esswooda.
Inauguracja liturgiczna festiwalu odbywa siê zazwyczaj 2 maja. Podczas mszy wspólnie modl¹ siê organizatorzy, zaproszeni gocie, w³adze miasta, wykonawcy, kompozytorzy i publicznoæ.
Oprawê muzyczn¹ liturgii stanowi cykl mszalny napisany przez polskiego kompozytora. Zazwyczaj jest to prawykonanie utworu wspó³czesnego (m.in. £uciuk, £ukaszewski, Twardowski, Jasiñski), czasami jednak organizatorzy siêgaj¹ do epok minionych (Pêkiel, ¯ebrowski, Moniuszko,
Nowowiejski)9. W tym roku, podczas nabo¿eñstwa, Chór Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wy7
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szyñskiego oraz Zespó³ Instrumentów Dêtych pod dyrekcj¹ ks. Kazimierza Szymonika wykonali
Mszê op. 22 Józefa Elsnera, dope³nion¹ ze wzglêdów liturgicznych kompozycjami Stanis³awa Moryty i Mariana Sawy. Doceniaj¹c rangê wykonania prapremierowego oraz zachowuj¹c uznanie dla
dorobku Józefa Elsnera, muszê jednak przyznaæ, ¿e jego opus 22 wzbudzi³o we mnie mieszane
uczucia. Byæ mo¿e utwór ten lepiej zabrzmia³by w sali koncertowej.
Ciekawym punktem festiwalu by³ koncert muzyki synagogalnej (4 maja, Teatr im. Adama
Mickiewicza). Wyst¹pi³ Joseph Malovany, najs³ynniejszy wspó³czesny kantor ¿ydowski, towarzyszy³ mu Chór Synagogi pod Bia³ym Bocianem z Wroc³awia oraz Orkiestra Filharmonii Czêstochowskiej pod dyrekcj¹ Stanis³awa Rybarczyka. Artyci zaprezentowali m.in. utwory Chayima Kirscha, Meyera Machtenberga, Meira Finkelsteina, Mordechaia Gebirtiga, Abrahama Nadala, a tak¿e
pieni chasydzkie.
Z przyczyn obiektywnych, pisz¹cy te s³owa nie móg³ byæ obecny na ca³ym festiwalu. Z tego
te¿ powodu, szczegó³owe omówienie dotyczy tylko wybranych koncertów. Mimo to ju¿ samo zestawienie pozosta³ych wydarzeñ festiwalu zdumiewa swoj¹ ró¿norodnoci¹, budzi wielki szacunek
i uznanie. Na festiwalowych estradach wyst¹pili: Bobby McFerrin i Morphing Vienna Chamber
Orchestra pod dyrekcj¹ Tomasza Wabnica, zespó³ Rozaneh z Iranu, Schola Gregoriana Pragensis,
zespó³ De Caelis z Francji, Sakala Brothers z Zambii, Zespó³ Staroruskiej Muzyki Cerkiewnej Sirin,
Ensemble AlKindi (Syria/Turcja) oraz Wiruj¹cy Derwisze z Aleppo. Z okazji obchodów Roku
Chopinowskiego, odby³ siê spektakl muzyczny Chopin. Zaprezentowano tak¿e widowisko Logos 
Miêdzynarodowy Projekt Ró¿nych Kultur. W trakcie festiwalu odby³o siê seminarium naukowe
oraz III Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Cz³owiek  Wiara  Kultura. Jej g³ówne
has³o brzmia³o W poszukiwaniu prawdy. Chrzecijañska Europa  miêdzy wiar¹ a polityk¹. W Galerii Orodka Promocji Kultury Gaude Mater mo¿na by³o ogl¹daæ wystawê cyklu obrazów Stanis³awa Rodziñskiego Droga Krzy¿owa.
Godnym ukoronowaniem jubileuszowej edycji Gaude Mater by³ koncert fina³owy, w programie którego znalaz³o siê Siedem Bram Jerozolimy Krzysztofa Pendereckiego. W wykonaniu tego
monumentalnego dzie³a udzia³ wziêli: Iwona Hossa (sopran), Sandra Trattingg (sopran), Ewa Wolak (alt), Rafa³ Bartmiñski (tenor), Tomasz Konieczny (bas), Jerzy Trela (narrator), Chór Polskiego
Radia, Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis,
Zespó³ piewaków Miasta Katowice Camerata Silesia, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, ca³oæ poprowadzi³ sam Krzysztof Penderecki.
Artur Cielak
(Akademia Sztuki, Szczecin)

