
 

  Zapraszamy na następne koncerty 

 
 
 

PAŹDZIERNIK 
 

22 
Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu 
OBRAZY DŹWIĘKAMI MALOWANE 
Laureaci X Ogólnopolskiego Konkursu Wiolonczelowego  
im. Dezyderiusza Danczowskiego w Poznaniu 

24 
Środa, godz. 1900, bilety – 15 zł 
THE REST IS SILENCE 
Muzyka perkusyjna Dariusza Przybylskiego 

27 
Sobota, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu 
NASZA MŁODA KAMERALISTYKA W UMFC 
Koncert studenckich zespołów kameralnych UMFC 

28 
Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu 
NASZA MŁODA KAMERALISTYKA W UMFC 
Koncert w wykonaniu asystentów i doktorantów UMFC 

29 
Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu 
ENRIQUE GRANADOS – GOYESCAS 
Spektakl w wykonaniu studentów  
Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC 

 
 
 

LISTOPAD 

4 
Niedziela, godz. 1700, bezpłatne karty wstępu 
Perły Czeskiej Muzyki Klasycznej  
Agnieszka Przemyk- Bryła fortepian, Maria Machowska skrzypce,  
Tomasz Strahl wiolonczela, Orkiestra Smyczkowa Filharmonii Podkarpackiej 
Jiři Petrdlik - dyrygent 

5 
Poniedziałek, godz. 1900, bezpłatne karty wstępu 
KONCERT KATEDRY KOMPOZYCJI 
Aleksander Szopa, Krzysztof Kicior, Andrzej Karałow, 
Aleksandra Chmielewska, Maciej Sułecki, Żaneta Rydzewska 

 
Cykl ŚRODA NA OKÓLNIKU → BILETY PO 15 ZŁ (także przez Internet: www.umfc.bilety24.pl) 
Koncerty w cyklach NIEDZIELNYM i PONIEDZIAŁKOWYM → BEZPŁATNE KARTY WSTĘPU 
(także przez Internet: www.umfc.bilety24.pl) 
Dystrybucja (z wyprzedzeniem 2 tygodni, bez możliwości rezerwacji) → CHOPIN UNIVERSITY 
PRESS (w holu uczelni), poniedziałek- środa, piątek 16:00–19:00, niedziela: pół godziny przed koncertem 
BIURO KONCERTOWE→ (22) 827 72 49, bk@chopin.edu.pl, www.facebook.com/koncertyUMFC 
Opracowanie programu: Biuro Koncertowe, Małgorzata Kwiecień 
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UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA 

JM Rektor prof. dr hab. Klaudiusz Baran 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Sala Koncertowa UMFC, Warszawa, ul. Okólnik 2 

21 października 2018, niedziela, godz. 1700 

 

 
Katedra Dyrygentury Chóralnej 

Koncert z cyklu „Interpretacje muzyki chóralnej” 

 
 

 

 

Studenci i Absolwenci 

w hołdzie św. Janowi Pawłowi II 
w 40. rocznicę wyboru Papieża Polaka 

  
ARCYDZIEŁA MUZYKI CHÓRALNEJ 

 
kierownictwo artystyczne cyklu:  

prof. dr hab. Bogdan Gola 
 
 

 



 

Juliusz Słowacki „Słowiański Papież” 

Pośród niesnasek – Pan Bóg uderza 
W ogromny dzwon, 

Dla słowiańskiego oto papieża 
Otworzył tron. (…) 

Twarz jego, słońcem rozpromieniona, 
Lampą dla sług, 

Za nim rosnące pójdą plemiona 
W światło gdzie Bóg. 

 
Na jego pacierz i rozkazanie 

Nie tylko lud  
Jeśli rozkaże, to słońce stanie, 

Bo moc to cud! 
 

On się już zbliża rozdawca nowy 
Globowych sił: 

Cofnie się w żyłach pod jego słowy 
Krew naszych żył; 

 
W sercach się zacznie światłości Bożej 

Strumienny ruch, 
Co myśl pomyśli przezeń, to stworzy, 

Bo moc to duch. 

A trzeba mocy, byśmy ten pański 
Dźwignęli świat: 

Więc oto idzie – Papież Słowiański, 
Ludowy brat; (…) 

 
On rozda miłość, jak dziś mocarze 

Rozdają broń, 
Sakramentalną moc on pokaże, 
Świat wziąwszy w dłoń;(…) 

Moc mu pomoże sakramentalna 
Narodów stu, 

Moc ta przez duchy będzie widzialna 
Przed trumną tu. (…) 

Zdrowie przyniesie – rozpali miłość 
I zbawi świat; 

Wnętrza kościołów on powymiata, 
Oczyści sień, 

Boga pokaże w twórczości świata, 
Jasno jak dzień. 

 
Chór Kameralny UMFC/ Chopin Chamber Choir 

 
Powstał w 2017 roku. Tworzą go studenci UMFC. Ideą przyświecającą zespołowi jest wysokiej 

próby wykonawstwo muzyki chóralnej wszystkich epok, udział w konkursach i festiwalach, 

promocja Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina a także utrwalanie dorobku chóralnego 

w postaci nagrań archiwalnych. Chór Kameralny UMFC posiada na swoim koncie liczne 

osiągnięcia: Srebrny Dyplom i zwycięstwo w kategorii „Inny Dyrygent” na VI Ogólnopolskim 

Festiwalu Chórów Studenckich „Vivat Academia” w Warszawie, Złoty Dyplom oraz Nagrodę 

Specjalną za najlepsze wykonanie utworu muzyki dawnej na XXIX Międzynarodowym Festiwalu 

Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormiańskiego w Rumi. W 2017 roku, wraz z innymi 

uczestnikami Międzynarodowego Festiwalu Chórów Akademii Muzycznych „KoChAM”  

w Katowicach, wykonał „Stabat Mater” Karola Szymanowskiego, a w 2018 roku, razem  

z solistami Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC, zaprezentował operę „Eugeniusz Oniegin”  

P. Czajkowskiego w Filharmonii Rzeszowskiej oraz w Operze Narodowej. Dokonał również 

rejestracji fonograficznej cyklu „Pieśni Kurpiowskich” K. Szymanowskiego i R. Maciejewskiego. 

 
SOPRANY: Justyna Abramczyk, Julia Dobrowolska, Adrianna Jakubowska, Katerina Jurenova, 

Justyna Kowalewska, Weronika Kraśniewska, Julia Mąkowska, Ola Ptaszyńska, Maria Seroka, 

Karolina Silkina, Izabela Tlałka, Ewa Wrzosek, Emilia Jankowska 

 
ALTY: Ewa Bociąga, Julia Gniadkowska, Apolonia Golachowska, Julia Heczko,  
Dominika Kazimierska, Aleksandra Koniuch, Justyna Nowak, Marta Olszewska,  
Natalia Zubkowicz 
 

TENORY: Karol Bąk-Łupiński, Adam Dudek, Tomasz Dziubiński, Kamil Fluks, Aruto Matsumoto, 

Jakub Prasał , Adam Serafin, Aleksander Słojewski, Koki Suetsugu, Franciszek Szemiet  

 

BASY: Miłosz Bogić, Mateusz Kowalski, Marcin Kuciński, Bartosz Lisik, Michał Markowski,  

Jan Pentz, Marcin Pękała, Jakub Zmysłowicz 

 

DYRYGENT i KIEROWNIK ARTYSTYCZNY: prof. dr hab. Krzysztof Kusiel-Moroz 

PREZES ZESPOŁU: Ola Ptaszyńska  



 

TENORY: Mateusz Alberski, Karol Bąk-Łupiński, Paweł Chmielnicki ,Kamil Fluks,  

Artur Guzik, ks. Marcin Kuciński, Dominik Łęczycki, Aruto Matsumoto, Jakub Prasal,  

Aleksander Słojewski, Kacper Szemraj, Aleksznder Szopa, ks. Mariusz Rybałtowski,  

Krzysztof Wilgodzki 

 
BASY: Paweł Antosiak, Klaudiusz Bieńko, Bartłomiej Bogdan, Wojciech Gawrych,  

Tomasz Januchta, Sylwester Juszczyński, Oskar Kawka, Bartosz Krajewski, Piotr Kuśmider, 

Dominik Lasota, Bartosz Lisik, Jakub Siekierzyński, Wojciech Siekierzyński,  

Tobiasz Sudomirski, Rafał Szymański 

 
OPIEKA ARTYSTYCZNA: prof. dr. hab. Bogdan Gola, prof. dr hab. Ewa Marchwicka,  
dr Tomasz Hynek 
 

Zespół Wokalny VOCORE 
 
Powstał w czerwcu 2017 roku, specjalizuje się w wykonawstwie sakralnej muzyki  

a cappella. W ciągu roku wykonał w Polsce i za granicą niemal 20 koncertów,  

a w maju 2018 zdobył Złoty Dyplom na XVII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. 

Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie oraz Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonanie utworu 

muzyki dawnej (A. Lotti - Crucifixus). Zespół tworzą studenci i absolwenci warszawskich uczelni, 

w tym kompozytorzy, dyrygenci i śpiewacy z UMFC. 

 

SOPRANY: Adrianna Żołnierczuk, Marta Huptas 
 
ALTY: Apolonia Golachowska, Katarzyna Karbownik  
 
TENORY: Kacper Szemraj – lider artystyczny, Filip Ejlak  
 
BARYTON: Michał Malec 
 
BAS: Jakub Siekierzyński, Wiktor Gniazdowski  

 
 
 
 

 

Święty Jan Paweł II 

Polak powołany na Stolicę Św. Piotra 16 października 1978 roku. Papież przełomów, 
niestrudzony Pielgrzym do narodów Świata. Podczas swoich 104 podróży zagranicznych 
odwiedził 135 krajów, w tym 9-krotnie Polskę.  Dzięki mediom papieskie nauczanie  trafiało do 
milionów ludzi, którzy widzieli w Nim wielki autorytet moralny współczesnych czasów. Prosto  
i precyzyjnie określał najtrudniejsze sprawy społeczne i najistotniejsze kwestie etyczne  
i teologiczne. Opublikował 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji i 42 listy apostolskie, w tym 
„List do Artystów” i  encyklikę   „Fides et ratio” skierowaną do świata nauki. 

Rodakom pozostawił wzruszającą lekcję miłości Ojczyzny i wolności narodu. Dla Ojca 
Świętego Ojczyzna to Matka: Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma dla mnie sens 
szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki – albowiem Ojczyzna jest naszą 
matką ziemską. Polska (…) jest matką, która wiele przecierpiała (…) dlatego też ma prawo do 
miłości szczególnej. (Warszawa 1983). Papieskie słowa wypowiadane na ojczystej ziemi były 
prorocze, zmieniały naszą świadomość i otwierały ludzkie serca. Były impulsem wielkich 
przemian w Polsce i  przemian w skali światowej. 

Ojciec Święty kochał młodzież. To On zainicjował Światowe Dni Młodzieży. Czuł 
szczególną więź z młodymi i był otwarty na ich problemy.  Rozumiał ich marzenia i aspiracje, 
widział w nich nadzieję na lepszą przyszłość, nazywał ich „wiosną Kościoła”. Podczas  spotkań  
z młodymi był swobodny, żartował, przełamywał  stereotypy, ale też stawiał  wysokie wymagania 
które  trafiały  głęboko do ich serc.  Na Jasnej Górze w 1983 r. mówił dobitnie: „Musicie od 
siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali !” 

Dzisiejszy koncert jest hołdem dla Ojca Świętego Jana Pawła II – dla uczestników 
niech będzie inspiracją do niesienia Jego nauki ku przyszłości.  

 

Z całego serca dziękuję wszystkim uczestnikom koncertu. 

Bogdan Gola 

„ O Panie, 
to Ty na mnie 
 spojrzałeś ” 

 



Program 
 
 
 
MARCIN TADEUSZ ŁUKASZEWSKI – Pater Noster 

IWONA PIĄTEK – Źródło   

 

tekst: Jan Paweł II – Tryptyk rzymski 
 

CHÓR WYDZIAŁU DYRYGENTURY CHÓRALNEJ 

EDUKACJI MUZYCZNEJ, MUZYKI KOŚCIELNEJ, RYTMIKI I TAŃCA 

WOJCIECH PŁAWNER dyrygent 

 

 

 

 

JOHANN SEBASTIAN BACH – Jesu meine Freunde  – Motet BWV 227 
                                           

CHÓR KAMERALNY UMFC 

ADAM KOWALSKI pozytyw 

KRZYSZTOF KUSIEL-MOROZ dyrygent       

 
 
 

EDWARD BAIRSTOW – Let all mortal flesh keep silence   

MICHAŁ MALEC – Prayer to our Lady of the Divine Love  

HENRY PURCELL – Hear my prayer 

MÅRTEN JANSSON – Maria IV 

OLA GJEILO – Unicornis captivator 

ZESPÓŁ WOKALNY VOCORE 

KACPER SZEMRAJ lider zespołu 

 

Chóry Wydziału Dyrygentury Chóralnej, 
Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca 

 

Chóry Wydziału to rezultat pracy kilkudziesięcioosobowego zespołu studentów – adeptów 

dyrygentury chóralnej. Dydaktycznym celem zespołu jest stworzenie warsztatu artystycznego 

dla praktykowania zagadnień śpiewu zespołowego i sztuki dyrygowania zespołem chóralnym. 

Zespół ćwiczy i koncertuje w różnych obsadach wokalnych: jako chór mieszany, żeński  

i kameralny. Repertuar zespołu jest bogaty i różnorodny: Są to indywidualne, opracowane  

i dyrygowane przez studentów ich autorskie programy koncertów dyplomowych. Repertuar 

obejmuje główne style wykonawcze, epoki, formy i gatunki. Duża ilość utworów opracowanych  

i wykonanych podczas całego okresu studiów, pozwala w praktyce poznać podstawowe 

zagadnienia wykonawstwa chóralnego, opanować problematykę wokalną, dyrygencką  

i organizacyjno-animatorską. Artystyczną i dydaktyczną opiekę nad zespołem sprawują 

pedagodzy - członkowie Katedry Dyrygentury Chóralnej. Wysoki poziom wykonawczy i liczne 

koncerty w siedzibie uczelni sprawiają, że Chóry Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji 

Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca są zauważalnym i znaczącym składnikiem oferty 

koncertowej Uniwersytetu  Muzycznego Fryderyka Chopina. 

 
SOPRANY: Justyna Abramczyk, Karolina Bobruk, Łucja Dobrowolska, Julia Dobrowolska, 

Katarzyna Gołembiewska, Katarzyna Hać,  Adrianna Jakubowska, Emilia Jankowska,  

Weronika Karwowska, Monika Kuppe, Julia Leszczyńska, Julia Mąkowska, Hanna Mikołajun, 

Magdalena Prokopowicz, Ola Ptaszyńska, Maria Seroka, Karolina Sikina, Justyna Sowińska, 

Ayana Satake, Marta Styczek, Izabela Tlałka, Evgenia Trushyna, Ewa Wrzosek,  

Adrianna Żołnierczuk 

 

ALTY: Agnieszka Ceglińska, Dobrochna Ciesielska, Alekszndra Ejsmont, Julia Gniadkowska, 

Apolonia Golachowska, Julia Heczko, Olga Kaczyńska, Dominika Kazimierska,  

Justyna Kowalewska, Anna Marciniak, Justyna Nowak, Julia Obrycka, Marta Olszewska, 

Daniela Ozdarska, Martyna Ruppar, Monika Szczęsna, Alina Tsyrkun, Natalia Wysocka,  

Natalia Zubkowicz 

 



Człowiek 
 

„O wartości człowieka ostatecznie decyduje to, kim jest, a nie to, ile ma. I jeżeli człowiek zatraci 
swoją godność, wiarę, świadomość narodową tylko dla tego żeby więcej mieć, to postawa taka 
musi ostatecznie prowadzić do pogardy dla samego siebie. Natomiast człowiek świadomy swej 
tożsamości  płynącej z wiary, z chrześcijańskiej kultury, z dziedzictwa ojców i dziadów, zachowa 
swoją godność, znajdzie poszanowanie u innych i będzie pełnowartościowym członkiem 
społeczeństwa, w którym wypadło mu żyć.” Kolonia – spotkanie z Polonią 1980 
 
 
 „Człowiek jest sobą poprzez wewnętrzną prawdę. Jest to prawda sumienia odbita w czynach. 
W tej prawdzie każdy człowiek jest zadany samemu sobie. Każda zasada moralności jest 
szczególnym punktem, od którego rozchodzą się drogi ludzkiego postępowania, a przede 
wszystkim drogi sumień. Człowiek idzie za prawdą wyrażoną w Bożych przykazaniach, która 
równocześnie dyktuje mu sumienie,  albo też postępuje wbrew tej prawdzie. W tym miejscu 
zaczyna się istotny dramat.” Gdańsk 1987 
 
 
„ Każdy człowiek, który wybiera światopogląd świadomie, według własnego przekonania, 
zasługuje na szacunek. Natomiast niebezpieczny jest człowiek, który nie wybiera wedle 
najgłębszych przekonań, wedle swojej wewnętrznej prawdy, tylko chce się zmieścić w jakiejś 
koniunkturze, chce płynąć, kierując się konformizmem, przesuwając się raz na lewo, raz na 
prawo, wedle tego jak zawieje wiatr.”  
Częstochowa 1979 

Kultura 
 
„Człowiek żyje prawdziwie po ludzku, prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze,  
a pierwszym zadaniem kultury jest nieustanne odnawianie pamięci człowieka, po to, aby mógł 
podejmować wciąż na nowo zadania, które na niego czekają. Dlatego teraźniejszość nie może 
się odrywać od przeszłości. Ojczyzną człowieka jest nie tylko ta przestrzeń, w której przyszedł 
na świat i gdzie żyje,, ale także ta, w której może odczytywać  utrwalone w całej tradycji,  
w dokumentach, wartości jakie nadają sens jego życiu. To też stanowi źródło natchnienia 
 i motyw angażowania się w poszukiwanie wartości, w rozwój wartości o zasięgu 
powszechnym.”  
 
„Teraźniejszość nie istnieje i nie może istnieć bez przeszłości. Nie ma twórczości bez pamięci. 
Pamięć gwarantuje wspólnotę i jedność., chroni przed zatapianiem się w nicość”  Melbourne – 
spotkanie z Polakami 1986 

 

ARIEL RAMIREZ – Misa Criolla: Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei 
                                 

CHÓR WYDZIAŁU DYRYGENTURY CHÓRALNEJ 

EDUKACJI MUZYCZNEJ, MUZYKI KOŚCIELNEJ, RYTMIKI I TAŃCA 

FRANCISZEK SZEMIET tenor 

BARTOSZ LISIK baryton 

ANNA MARIA DUKSZTO-DELEPAUT klawesyn  

JAN STROJEWSKI gitara 

MARCIN RYBIŃSKI kontrabas 

AMBROŻY GOLACHOWSKI, RAFAŁ KOZYRA perkusja 

DANIELA OZDARSKA dyrygent 

 Barka – śpiew wspólny 

Barka  
Pan kiedyś stanął nad brzegiem, 

Szukał ludzi gotowych pójść za Nim; 
By łowić serca 

Słów Bożych prawdą. 
 

Ref.:  
O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, 
Twoje usta dziś wyrzekły me imię. 

Swoją barkę pozostawiam na brzegu, 
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. 

 
Jestem ubogim człowiekiem, 

Moim skarbem są ręce gotowe 
Do pracy z Tobą 
I czyste serce. 

  
Ty, potrzebujesz mych dłoni, 

Mego serca młodego zapałem 
Mych kropli potu 

I samotności. 
                                      ADAM KOWALSKI organy 

                                                              
Realizacja nagrania: Przemysław Kunda, Ignacy Przech 
Opieka dydaktyczna: prof. dr hab. Andrzej Lupa 
Nagłośnienie: Remigiusz Czechowicz



 
Słowa Ojca Świętego Jana Pawła II kierowane do Polaków 

 
 
 

Do młodych 
 

„Jesteście przyszłością świata, narodu, Kościoła. Od was zależy jutrzejszy dzień. Wy macie 
przenieść ku przyszłości to całe olbrzymie doświadczenie dziejów, któremu na imię Polska. Jest 
to doświadczenie trudne (…) Tego trudu się nie lękajcie. Lękajcie się tylko lekkomyślności  
i małoduszności. Z trudnego doświadczenia któremu na imię Polska można wydobyć lepszą 
przyszłość, ale tylko pod warunkiem uczciwości, trzeźwości, wiary i wolności ducha.”  Kraków 
1979 
 
„Droga Młodzieży, wiek wasz jest porą życia najbardziej korzystną dla zasiewów  
i przygotowania gruntu pod przyszłe zbiory. Im żywsze będzie zaangażowanie z jakim 
podejmujecie swoje obowiązki, tym lepiej i skuteczniej będziecie spełniać wasze posłannictwo w 
przyszłości. (…) Wiedza otwiera horyzonty i sprzyja duchowemu rozwojowi człowieka. 
Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć.” Łowicz 1999 
 
„Wasze powołania i zawody są różne. Musicie dobrze rozważyć, w jakim stosunku – na każdej  
z tych dróg – pozostaje „bardziej być” albo „więcej mieć”. Ale nigdy „więcej mieć” nie może 
zwyciężyć. Bo wtedy może człowiek przegrać rzecz najcenniejszą: swoje człowieczeństwo, 
swoje sumienie ,swoją godność.” Gdańsk 1987 
 
„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar 
zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. 
Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. 
Wreszcie – jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić>”  
Westerplatte 1987 
 

 

Ojczyzna i wolność narodu 
 

„Naród to jakaś szczególna synteza mowy, myślenia, wartości, doświadczenia, wiary, tradycji, 
cywilizacji, a więc w szerokim tego słowa znaczeniu kultury (...). Jest dla nich mocą 
 i natchnieniem w tworzeniu wciąż nowych wartości, w kształtowaniu oblicza życia ojczystego, 
życia rodziny ludzkiej, w kształtowaniu przyszłości”. Wiedeń – spotkanie z Polonią 1983 
 
 
„Cały naród polski musi żyć we wzajemnym zaufaniu, a to zaufanie opiera się na prawdzie. 
Owszem, cały naród polski musi odzyskać to zaufanie w najszerszym kręgu swej społecznej 
egzystencji. Jest to sprawa zupełnie podstawowa. Nie zawaham się powiedzieć, że od tego 
właśnie — od tego przede wszystkim: od zaufania zbudowanego na prawdzie — zależy 
przyszłość Ojczyzny. Trzeba centymetr po centymetrze i dzień po dniu budować zaufanie —  
i odbudowywać zaufanie — i pogłębiać zaufanie! Wszystkie wymiary społecznego bytu,  
i wymiar polityczny, i wymiar ekonomiczny, i oczywiście — wymiar kulturalny i każdy inny, opiera 
się ostatecznie na tym podstawowym wymiarze etycznym: prawda — zaufanie — wspólnota. 
Tak jest w rodzinie. Tak jest też na inną skalę w narodzie i państwie. Tak jest wreszcie w całej 
rodzinie ludzkości” Wrocław 1983 
 
 
„Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia! Być człowiekiem sumienia, to znaczy 
przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie 
zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający; to znaczy angażować się w dobro 
 i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło, w myśl słów  
św. Pawła: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12, 21). „Być człowiekiem 
sumienia, to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się 
nawracać. Być człowiekiem sumienia, to znaczy angażować się w budowanie królestwa 
Bożego: królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju, w naszych rodzinach,  
w społecznościach w których żyjemy i w całej Ojczyźnie. To znaczy także podejmować 
odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne: troszczyć się o dobro wspólne i nie zamykać 
oczu na biedy i potrzeby bliźnich, w duchu ewangelicznej solidarności: „Jeden drugiego 
brzemiona noście” Skoczów 1995 
 
 
„Niech miłość i sprawiedliwość obfitują w naszym kraju, przynosząc każdego dnia owoce w 
życiu społeczeństwa. Tylko dzięki niej ta ziemia może stać się szczęśliwym domem. Bez wielkiej 
i prawdziwej miłości nie ma domu dla człowieka. Choćby osiągnął wielkie sukcesy w dziedzinie 
rozwoju materialnego, bez niej byłby skazany na życie pozbawione sensu” Gliwice 1999. 

 


