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Nr 41  wrzesień  -  październik 2019 r.

Teologia żywa

XXXIII GORZOWSKIE DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

"Jedność w mocy Ducha" to myśl przewodnia organizowanych przez KIK w 2019 r.  XXXIII
Gorzowskich Dni  Kultury  Chrześcijańskiej.  W dziale  Kronika przedstawiono w tym numerze Infor-
matora szczegóły. Dni Kultury odbyły się pod patronatem Biskupa Diecezji Zielonogorsko-Gorzowskiej
Tadeusza Lityńskiego, Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka, Marszałek Województwa Elżbie-
ty Polak. Współorganizatorami byli Wydział Kultury Urzędu Miasta, Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna im. Zbigniewa Herberta a środki na organizację Dni Kultury zostały pozyskane w dużej
części z Urzędy Miasta (WK) oraz od sponsorów oraz niewielkiej części z Urzędu Wojewódzkiego
(Wojewody).  
Uczestnicy tegorocznych Dni ocenią czy spełniły oczekiwania, czy wymagają przemyśleń i nowych
inicjatyw w zmieniającej się nowej rzeczywistości  trzeciej dekady XXI w. Poniżej przedstawię kilka
projektów jakie stawiali sobie organizatorzy XXXIII Dni Kultury:
1. Pokazać mieszkańcom miasta jaki potencjał tkwi w naszej młodzieży oraz pracę nauczycieli  i

opiekunów. Pokazano to w występach szkół muzycznych oraz spektaklu teatralnym. Ale nie tylko
aktywność ale przekaz,  który niejednokrotnie wymagał od odbiorcy wysiłku intelektualnego a
sztuka wokalna poruszała głęboko.

2. Wykłady  prowadzone  na  wysokim  poziomie  miały  proponować  tematy  aktualne,  inspirujące,
dzisiaj.  Kierowane były na rozwój  wewnętrzny człowieka,  Kościół   w Polsce i  świecie współ-
czesnym, problemy z ty związane, szerzej kultura w świecie nas otaczającym.

3. Podtrzymanie i rozwijanie ekumenicznej działalności, tutaj w Polsce (z kościołami chrześcijań-
skimi), ale także z Europejskim Centrum Ekumenicznym.

4. Rozpoczęcie Dni Kultury  konferencją "Biblia ekumeniczna - jedność w różności" miało być wpro-
wadzeniem, podstawą do przemyśleń nad otaczającą nas rzeczywistością. To w Polsce udało się
dokonać  przekładu  ekumenicznego  Biblii,  o  czym  mówił  pastor  z  Europejskiego  Centrum
Ekumenicznego. Ubolewał, że w Niemczech nie było to możliwe.

5. W cały organizm społeczny miasta od 1945 r. stanowi także społeczność Romów (Cyganie) a od
wielu  lat  istnieje  Zespół   Muzyki  i  Tańca  TERNO. Występ  Zespołu  przedstawił  bogactwo tej
mniejszości kulturowej w naszym mieście.

6. W folderze - informatorze na pierwszej stronie zamieszczono informację, że Dni Kultury "Jedność
w mocy Ducha" są pod patronatem Biskupa Diecezjalnego, Wojewody Lubuskiego i Marszałka
Województwa. Kto chociaż trochę orientuje się w życiu społecznym wie o głębokim podziale w
naszym społeczeństwie. To było przemyślane, nasz Biskup Kościoła Katolickiego jednoczy, taka
rola naszej wspólnoty (katolicki zn. powszechny). Wojewoda i Marszałek wyrazili wolę współpra-
cy na polu kultury, to pocieszające, kultura zawsze łączy.

W imieniu całego zespołu dziękuję  wszystkim którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób w pracy na
rzecz Dni Kultury. Jesteśmy świadomi, że tylko wspólnie możemy realizować nasze projekty.

                                                                                                                sk
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Kronika

XXXIII GORZOWSKIE DNI KULTURY
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Niedziela 29.09.2019 r.
Msza święta na inaugurację

XXXIII Gorzowskich Dni Kultury Chrześcijańskiej
Koncelebrowanej  Mszy  świętej  inaugurującej  Dni  Kultury   przewodniczył  ks.  bp.  Diecezji  Zielono-
górsko-Gorzowskiej  Tadeusz Lityński.  We Mszy świętej uczestniczyli  także osoby niepełnosprawne
wraz ze swoimi  opiekunami,  którzy zawsze w wyznaczoną niedzielę miesiąca spotykają się w na
wspólnym nabożeństwie.  Ks.  Bp wygłosił  homilię  nawiązującą  do  przypadających  na  tę  niedzielę
czytań. 
Po Mszy świętej zaproszeni byliśmy przez ks. Biskupa na plebanię na krótkie spotkanie. W czasie
spotkania przewodniczący przedstawił Program przygotowanych Dni Kultury zamieszczony w  wydru-
kowanym folderze. Ks. Biskup z zainteresowaniem i aprobatą przyjął przygotowany przez nas pro-
gram i w dalszej części spotkania widać było zainteresowanie naszą działalnością. W rozmowie  jaka
była prowadzona dużo czasu  przeznaczono m.in. społeczności Romów (Cyganów). Było to nawiąza-
nie  do występu Zespołu  Muzycznego i  Tanecznego "Terno"  który  zaprosiliśmy do uczestnictwa w
Dniach Kultury. Ks. Biskup był bardzo otwarty, przecież ta grupa etniczna jest także objęta opieką
duszpasterską Kościoła, mówił, nie jest to nic dziwnego. Dalej przedstawił swoje doświadczenia w pra-
cy duszpasterskiej ze społecznością cygańską. Należy to zaznaczyć, bowiem kiedy zaproponowano
zaproszenie zespołu TERNO, propozycja spotkała  się z dezaprobatą niektórych osób w Klubie. W
czasie tego wieczoru z ks. Biskupem podejmowano jeszcze wiele tematów nas interesujących, zachę-
cał nas do dalszej pracy.

sk

Poniedziałek 30.09.2019 r.

Biblia ekumeniczna - jedność w różności
Konferencja naukowa przygotowana przez zespół biblistów Kościoła katolickiego i Polskiej 
Rady Ekumenicznej.

Obecny był bp Tadeusz Lityński Biskup Diecezjalny, który w wystąpieniu podkreślił znaczenie Tygod-
nia Ekumenicznego podczas którego na modlitwie spotykają się przedstawiciele różnych wspólnot
chrześcijańskich. Nasze położenie tworzy dobrą relację z Niemcami, są transgraniczne, łączą ludzi i
narody. Podkreślał, że Jezus w Wieczerniku powiedział aby wszyscy byli jedno i jest to wskazanie aby
emocje i negatywne działania nie komplikował nam życia. Wszyscy bowiem jesteśmy  dziećmi tego
samego Boga.
Poniżej podaję wykładowców, tematy wykładów, reprezentujące poszczególne ośrodki naukowe:
- Małgorzata Platajs (Dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce): Polskie przekłady Biblii w dzia-

łalności Towarzystwa Biblijnego w Polsce.
- Ks. Roman Lipiński (parafia ewangelicko-reformowana w Warszawie): Problemy zespołu tłumaczy

przekładu ekumenicznego Nowego Testamentu na przykładzie pracy  nad wierszem 18 i 19 roz-
działu 7 Ewangelii według św. Marka. 

- O. dr Michał Baranowski OFMConv. (Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów w Łodzi
(Łagiewnikach): Przygotowanie tłumaczenia księgi Izajasza. Przebieg prac i jej wyzwania na przy-
kładzie wybranych tekstów (Iz 1,1-20; 25,6-12; 40,1-11; 52,7-10).

- Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie: Trady-
cja pozakanoniczna i wczesnochrześcijańska jako punkt wyjścia dla ekumenicznego komentarza
do listu św. Judy (na przykładzie Jd 14-15).

- Ks. dr Tadeusz Kuźmicki (Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne): Od kon-
fliktu do komunii. Kamienie milowe ruchu ekumenicznego.
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- Pastor dr Tobias Kirchhof (Evangelische Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und
diakonische Profilbildung - midi):  Aporie  przekładu ekumenicznego Biblii  w teologii  niemiecko-
języcznej (tłum. z niemieckiego: ks. dr T. Kuźmicki).

- Dr. hab. Paweł Leszczyński, prof. Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie: Myśl społeczno
-etyczna Światowej Rady Kościołów 1948-2019.

- Ks. dr Mariusz Jagielski (Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze): Czy
Biblia jednoczy chrześcijan? Pytanie postawione przez o. Yvesa Congara.

Bogaty program konferencji podejmował wiele problemów i zagadnień które musiały być uwzględnione
przy  tłumaczeniu  ekumenicznym.  Przez  wieki  Pismo  św.  stanowiło  teksty  na  których  uczono  się
czytać, interpretować w każdym czasie przesłanie jakie niesie. Pouczające były wykłady o. dr Michała
Baranowskiego oraz ks. Romana Lipińskiego  z których warto przynajmniej zapamiętać poszukiwania
odpowiednich określeń, które należało użyć aby właściwie oddać to (sens) co pragnęli oddać wiernie
święci autorzy Pisma. Tłumacze, aby oddać wiernie przesłanie zawarte w słowie, poszukiwali inne
miejsca które oddawały by adekwatnie, właściwe znaczenie słowa które należy użyć w tłumaczeniu.
Myśl słuchacza wykładów mogła jednocześnie odnosić się do  obecnego życia duchowego człowieka.
Czy pojmuję świat literalnie, to co widzi, za pomocą zmysłów, czy też widzi świat w jego złożoności?
Czy  potrafi  skorzystać  i  zastosować  w  swoim  życiu  właściwie  osiągnięcia  nauki  i  techniki  (nauk
przyrodniczych i humanistycznych) w taki sposób aby  szanować godność każdego człowieka? 
Z wykładu pastora Tobias'a Kirchhof'a powinno się zapamiętać jego podziw, że w Polsce udało się
doprowadzić do przetłumaczenia  ekumenicznego Pisma świętego, w języku niemieckim  się to nie
udało. Jak mówił do tego jest jeszcze daleko. Widocznie różnice podejścia do tego tematu są tak
rozbieżne, że jest to dzisiaj niemożliwe. Słowa te padły z ust niemieckiego teologa. Jest to budujące
dla polskiej teologii i polskiej nauki.

sk

Poniedziałek 30.09.2019 r.

Koncert muzyki organowej
Po południu o godz. 16.30 w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego wysłuchaliśmy 
koncertu organowego w wykonaniu dr Michała Kocota.

Michał Kocot jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie organów prof. Józefa Sera-
fina oraz dra Arkadiusza Bialica. Studiował także w Hochschule für Musik we Freiburgu, w Akademii
Muzycznej w Katowicach oraz w Hochschule  für Musik und darstellende Kunst w Stuttgarcie. Jest
także laureatem kilku konkursów organowych: I miejsce na XVIII Międzynarodowym Konkursie Orga-
nowym im. L. Janáčka w Bernie, II miejsce na VIII Międzynarodowym Konkursie Organowym im. M.
Tariverdieva w Kaliningradzie, II miejsce na XII Międzynarodowym  Konkursie im. G. Silbermana we
Freiburgu, I miejsce na XX Międzynarodowym Konkursie Organowym w Wiesbaden, II miejsce na VI
Konkursie Muzyki Organowej im. F. Nowowiejskiego w Poznaniu.
Obecnie pracuje w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wysłuchaliśmy  następujących utworów:
- Georg Friedrich Hendel  (1685-1759):  Sinfonia:  Uroczysty  wjazd  Królowej  Saby z  oratorium  z

"Salo-mon"  HWV 67.
- Wolfgang  Amadeus  Mozart  (1756-1791):  Fantasia  für  eine  Orgelwalze  f-mol  (Adagio-Allegro-

Adagio) KV 594.
- Felix Mendelssohn (1809-1847) - Variations sárieuses op. 54
- Jan Sebastian Bach (1685-1750) - Libster Jesu, wir sind hier BWV 731, Preludium i fuga E-dur

BWV 566.
- Improwizacja: Wariacje symfoniczne na temat pieśni: Bogurodzica.

Mieliśmy możliwość wysłuchania interpretacji, powyżej wyszczególnionych,  światowej sławy kompo-
zytorów, w wykonaniu zielonogórskiego koncertmistrza w naszym gorzowskim  kościele. Imponująco
brzmiały tony przechodzące od najniższych do najwyższych,  zawładnęły całą świątynią,  poruszały
całe wnętrze odbiorcy tych wspaniałych utworów muzyki organowej. Wyobraźnia słuchacza mogłaby
wznieść się na szczyt gdyby wysłuchał tych utworów w czasie liturgii. Zaangażowane byłyby wszystkie
zmysły.

sk
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Środa 02.10.2019 r.
Pontyfikaty przełomu stuleci

- Jan Paweł II, Benedykt XVI oraz Franciszek - podobieństwa, różnice, wnioski. 
wykład prof. Pawła A. Leszczyńskiego z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie.

Wykładowca scharakteryzował jak przebiegał długi  pontyfikat papieża Jana Pawła II,  jego inność i
nowość od jego poprzedników: ponad 100 pielgrzymek do lokalnych Kościołów na całym świecie,
autentyczny ekumenizm w nauczaniu papieża, spotkanie różnych wyznań w Asyżu i inne inicjatywy.
Papież Benedykt XVI następca Karola Wojtyły Jana Pawła II - jak zaznaczył wykładowca - to papież
filozof, naukowiec, teolog pozostający długi czas  Kongregacji  Nauki Wiary za pontyfikatu swojego
poprzednika wyznaczający doktrynalne przesłanie kontynuował niezmiennie  przesłanie. Spotykał się
z krytyką swoich niektórych wypowiedzi np. wobec wykładu na Uniwersytecie przez Muzułmanów (co
było nieporozumieniem). Papież Franciszek natomiast zachęca w nauczaniu zarówno członków koś-
cioła hierarchicznego oraz wiernych aby, tak jak Chrystus, być wśród ludzi i dla ludzi, być bardziej
aktywnym, zejść z kanapy - jak mówi. Wszyscy omawiani papieże byli otwarci na dialog, w czasie
pielgrzymek  byli w świątyniach różnych wyznań: synagodze, meczecie, świątyniach protestanckich.
Podpisywali deklaracje: na Półwyspie Arabskim z muzułmanami, Kościołem Prawosławnym, spotkania
z Kościołami Protestanckimi. Omawiani papieże  realizowali przesłanie Soboru Watykańskiego II, eku-
menizm jest ciągle postulatem.
Uważny słuchacz wykładu mógł zauważyć, że dla wykładowcy był jakby niedosyt, na polu ekume-
nizmu można w tym czasie dokonać większych postępów. Nic dziwnego, wykładowca jest członkiem
Polskiej Rady Ekumenicznej Oddziału Gorzowskiego, oraz członkiem Kościoła Ewangelicko-Luterań-
skiego.

sk
Piątek 04.10.2019 r.

Koncert kwartety smyczkowego STRAORDINARIO
zespół filharmoników Filharmonii Gorzowskiej

W pięknej salce Muzeum Okręgowego wysłuchaliśmy koncertu kwartetu smyczkowego złożonego z
filharmoników Filharmonii Gorzowskiej. A oto imienny skład kwartetu:
- Miłosz Wieliński - skrzypce
- Agnieszka Wenda - skrzypce
- Katarzyna Winkiewicz - skrzypce
- Piotr Więcław - wiolonczela (gościnnie).
W programie wysłuchaliśmy utworów:
- Wolfgang Amadeus Mozart - Divertimento D-dur,
- Georg Fridrich Händel - Muzyka na Wodzie (fragmenty: Harupipe D-dur, Bourre F-dur, Bourre D-

dur),
- Antoni Dwořák - Humoreska opus 101 nr 7,
- Robert Schumann - Marzenie z cyklu "Sceny dziecięce",
- Enio Morricone - Obój Gabriela z filmu "Misja",
- Astor Piazzolla - Adios Nonino,
- Astor Piazzolla - Oblivion,
- Astor Piazzolla - Libertango.
Koncerty  kameralne  wykonywane  były  na  dworach  królewskich,  książęcych,  organizowane  przez
środowiska bardziej zamożne mieszczańskie, w polskich warunkach np. w czasie okupacji w prywat-
nych mieszkaniach gromadząc niedużo odbiorców ( najwyżej kilkadziesiąt) oczekujących głębszych
wrażeń estetycznych i patriotycznych. W naszej zachodniej kulturze utrzymuje się nadal ten zwyczaj.
Po raz pierwszy w Dniach Kultury mogliśmy zaproponować mieszkańcom naszego miasta  muzykę w
takiej formie. Bardzo ujmujące i poruszające odbiorców dźwięków instrumentów smyczkowych były
interpretowane niektóre utwory. Zmieniające nastroje, podniosłe ale też zabawne, niekiedy bardzo do-
brze nam znane. To wszystko w bardzo pięknym miejscu - salce  Muzeum Okręgowego.

sk
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Czwartek 10.10.2019 r.
Przenikanie

przedstawienie grypy teatralnej Liceum Ogólnokształcącego im. Marii
Skłodowskiej-Curie pod kierunkiem pani Anety Gizińskiej-Hwozdyk

Autorką scenariusza jest pani Aneta Gizińska-Hwozdyk, która wykorzystała teksty w przedstawieniu: 
- Łukasz Łyczkowski  "Nie wiem jak" - na rozpoczęcie
- Tomek Kamiński "Tylko Ty mnie poprowadź" - na zakończenie
- fragm. wierszy i modlitwy autorstwa s. Michaeli Katarzyny Kaczmarek z tomu "W mojej izdebce".
Na wstępie spektaklu autorka opowiedziała, że inspirację do podjęcia takiej tematyki był ptak, który
uderzył w klasowe okno, pozostawiając na szybie ślad przypominający cień. Prawdopodobnie ptak ze
złamanym skrzydłem odleciał,  bo nigdzie  go nie  było.  Grupa maturzystów patrząc na okno west-
chnęła, a ktoś powiedział, że to wygląda jak Duch święty. Uczniowie udali się na poszukiwania ptaka
lecz nikt go nie znalazł. Mamy nadzieję, że przeżył i gdzieś daleko fruwa. A na naszym klasowym
oknie pozostało symboliczne widmo, niosące nadzieję - powiedziała kierująca grupą teatralną. 
Skromną scenografię stanowiły dwa długie odcinki materiału, czarny i biały. Miały one symbolizować
dwie  drogi.  Rzecz  cała  rozgrywała  się  w  wyobraźni  którą  aktorzy  przedstawiali  recytując  teksty
scenariusza. Mała dziewczynka obawy, strachu i trwogi. Natomiast grająca starą, wiekową już postać,
o wielu doświadczeniach życiowych, przedstawiała osobę spełnioną. Anioł z wyobraźni jest nadzieją.
Obawa, strach i trwoga w konfrontacji  z dziękczynieniem za dar spełnienia. Grająca postać mówi:
"Dziękuję każdego dnia za ten przepiękny dar doświadczeń - najcenniejszy skarb, który otrzymywałam
latami. (..) Dziękuję przecież za to co dostaję, a nie za to co tracę lub zostało odebrane lub zniszczo-
ne, Dziękuję za to co się ma ...".
Odbiorca tego spektaklu konfrontował wyobraźnię swoją z tą przedstawianą przez młodych aktorów.
Wracał myślami do rzeczywistości tej w której żyjemy obecnie. Pytanie: czy jest pełna obaw, czy na-
dziei? 
W spektaklu wystąpili:
- Alicja Kamińska - dziewczynka w białej sukience, 
- Julia Pastusiak - staruszka
- Patryk Wróbel
- Szymon Cieciura
- Paweł Herman
- Julia Stankiewicz 
- Szczepan Kopaczek
- Katarzyna Synowiec  (III LO)  śpiew - na zakończenie "Tylko Ty mnie poprowadź".  Jest uczennicą

Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w klasie śpiewu Beaty Gramzy, 
- Magdalena Sztadilów - operator dźwięku.

Czwartek 10.10.2019 r.

Nagroda Nobla dla Olgi Tokarczuk
Akademia Noblowska przyznała polskiej powieściopisarce Literacką Nagrodę Nobla za 2018
r. W uzasadnieniu napisano "za narracyjną wyobraźnię połączoną z encyklopedyczną pasją,
co sprawia,  że przekraczanie granic jest formą życia".  Członkowie komisji noblowskiej pod-
kreślali również ponadczasowe znaczenie i przesłanie "Ksiąg Jakubowych", monumentalne-
go dzieła Olgi Tokarczuk, które zostało przetłumaczone na wiele języków obcych, m.in. w
Skandynawii, a w 2020 r. zostanie wydane w Stanach Zjednoczonych. Pisarka jest piątą pol-
ską laureatką Literackiej  Nagrody Nobla. Wcześniej tę najważniejszą dla pisarzy nagrodę
otrzymali: Henryk Sienkiewicz (1905), Władysław Stanisław Reymont (1924), Czesław Miłosz
(1980)  i  Wisława  Szymborska  (1994).  Tokarczuk  jest  więc  drugą  Polką  z  tą  prestiżową
nagrodą. 
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Poniedziałek 14.10.2029 r.

     Wind of change? Droga synodalna Kościoła katolickiego w Niemczech
wykład ks. prof. Grzegorza Chojnackiego z Uniwersytetu Szczecińskiego

Wykładowca jest dziekanem Wydziały Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, filozofem i teolo-
giem, studiował w Niemczech, rozumie bardzo dobrze sytuację tego Kościoła, zainteresowania nauko-
we to filozofia Edyty Stein. Ks. prof. przedstawił Kościół w Niemczech i trudności z jakimi ostatnio się
zmaga. Takie same trudności ma Kościół w wielu krajach, grzech pedofilii  kościoła hierarchicznego
(prezbiterów), problem utrzymania celibatu, pożycie niesakramentalne w związkach niesakramental-
nych i inne. Wykładowca przedstawił różne stanowiska jakie brane będą pod uwagę podczas wkrótce
(2020 r.) zwołanej tzw. Drogi Synodalnej. Przedstawił także list papieża Franciszka skierowanego do
Episkopatu Niemiec w której papież z wyrozumiałością odnosi się do zamierzeń, zastrzega, że wszel-
kie uchwały i  stanowiska które tam będą podejmowane nie mogą być obowiązujące bez aprobaty
Stolicy Apostolskiej. Chociaż nie wszystkie problemy dotycząca Kościoła niemieckiego są obecne w
całym Kościele powszechnym, to jednak są obserwowane z zainteresowaniem przez wiernych. Mogą
bowiem  w przyszłości wpłynąć na kulturę życia wielu.

sk
 Wtorek 15.10.2019 r.

Jubileusz 25. Europejskiego Centrum Ekumenicznego
we Frankfurcie (Oder) 

Zostaliśmy zaproszeni i nasi przedstawiciele uczestniczyli wraz z ks. Zbigniewem Kobusem  w uro-
czystościach jubileuszowych w Kościele Pokoju we Frankfurcie (Oder). W programie uroczystości były
wystąpienia burmistrzów Frankfurtu i Słubic, przedstawicieli organizatorów a także gości. Zarówno ze
strony Kościołów protestanckich jak i Kościoła Katolickiego  byli obecni m.in.: ks. Abp  prof. Henryk
Muszyński Prymas-Senior, Gniezno, ks. Abp prof. dr hab. Andrzej Dzięga, Metropolita ze Szczecina,
ks.  bp prof.  dr hab.  Ignacy Dec ze Świdnicy,  ks.  bp Wojskowy Mirosław Wola z  Gorzowa Wlkp.,
Bischof Dr Mathias Heinrich, Berlin, Superintendent Christoph Bruckhoff, Frankfurt (Oder) oraz wielu
innych. Główną jednak częścią uroczystości było nabożeństwo ekumeniczne, homilię wygłosił znany
nam dobrze  ks.  prof.  Grzegorz  Chojnacki  z  Uniwersytetu  Szczecińskiego  w  języku  niemieckim  i
polskim. Była to bardzo podniosła uroczystość, nie tylko ze względu na wznoszone modlitwy, ale z
udziałem  Orkiestry  Miejskiej  z  Frankfurtu,  która  rozbrzmiewała  w  murach  Kościoła  Pokoju,
angażowała duchowo  wiernych. Świątynie licznie wypełnili mieszkańcy Frankfurtu i Słubic.

sk

Środa 16.10.2019 r.
Muzyka mojej duszy

koncert nauczycieli i uczniów Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego

W pomieszczeniach znanego w całej Polsce Jazz Klubie pod Filarami wystąpili  młodzi artyści pod
kierunkiem nauczycieli ze Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w koncercie
"Muzyka mojej duszy". Wystąpili młodzi uczniowie, stawiający pierwsze kroki w trudnej sztuce gry na
instrumentach, jak również już bardzo dojrzali artyści. Usłyszeliśmy śpiew wokalny artystów z klasy
śpiewu Beaty Gramzy, chór szkolny na wiele głosów, występy uczniów na różnych instrumentach z
akompaniamentem fortepianu. Usłyszeliśmy także utwory w wykonaniu pani Beaty Gramzy, pedagoga
i wychowawcy Szkoły. Jak wynikało z rozmów po zakończeniu koncertu licznie zebrana publiczność
zajmująca wszystkie miejsca sali w Klubie miała poczucie zadowolenia z wieczoru.

sk
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Czwartek 17.10.2019 r.

Występ Zespołu Muzycznego "TERNO" 
pod kierunkiem Edwarda Dębickiego, założyciela oraz laureata wielu nagród

Chociaż  w  niepełnym składzie  Zespól  Teatru  Tańca  TERNO,  jak  brzmi  oficjalna  nazwa  zespołu,
przedstawił  swoje najważniejsze,  wykonywane już wcześniej,  muzyczne partie  swojego programu.
Przypomniano zebranej publiczności przepiękne kobiece stroje cygańskie. Zawsze miłe dla ucha mu-
zyka i śpiewy wykonywane w czasie letnich występów w gorzowskim amfiteatrze, ROMANE DYVESA.
Występ  zawsze  mobilizuje  cały  Zespół,  a  także  budzi  zachwyt  publiczności,  miłośników  kultury
cygańskiej.

sk
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Piątek 18.10.2019 r.

Lubuskie kamienie znają język polski i niemiecki 
prelekcja pastora dra Justus'a Werdin'a z Europejskiego Centrum Ekumenicznego 
we Frankfurcie (Oder) oraz dra Rafała Mocnego z Duszpasterstwa Akademickiego 

w Słubicach

Osoby prelegentów przedstawili  dwie  propozycja.  Ks.  dr  Rafał  Mocny przedstawił  rys  historyczny
obecności chrześcijan na ziemiach które  obecnie zamieszkujemy. Swą nazwę Województwo Lubus-
kie (Ziemia Lubuska) przejętą od,  dzisiaj  niewielkiej  miejscowości  Lubusz leżącej na lewej  stronie
Odry (po stronie niemieckiej),  która była siedzibą biskupa. Tereny biskupstwa obejmowały obszary
nienależące obecnie do Polski.  W krótkim wystąpieniu przedstawił dalsze losy tych terenów aż do
czasów współczesnych. Natomiast pastor Justus Werdin zaproponował inne spojrzenie. Krótko można
to określić jako dawanie świadectwa o Chrystusie ludzi zamieszkujących te tereny. Właściwie niewiele
mówił o historii tych ziem, urodzony po wojnie, świadomy jej tragicznych skutków, był jednym z tych,
którzy włączyli  się w budowę mostów między naszymi narodami. Nauczył się trudnego języka pol-
skiego i aktywnie uczestniczy na rzecz pojednania polsko-niemieckiego oraz w ruchu ekumenicznym.

sk

Niedziela 20.10.2019 r.
Umocnieni Duchem

występ Chóru GAUDETE  Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Chóralnej
pod kierunkiem Iwony Bandziak

W kościele Pierwszych Męczenników Polskich( ul. bpa Wilhelma Pluty) wysłuchaliśmy Koncertu Chóru
GAUDETE,  który  występuje  w  bardzo  licznym  ok.  30.  osobowym  składzie.  W  programie  utwory
twórców  muzyki kościelnej i polifonicznej. W występie zorganizowanym bardzo  profesjonalnie przez
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chóralnej słuchacze przeżyli wiele estetycznych doznań.

Poniedziałek 21.10.2019 r.
Czwartek 24.10.2019 r.
Sobota 26.10.2019 r.

Jak pies z kotem
projekcja filmu produkcji polskiej w reżyserii Janusza Kondratiuka (3 seanse),                           

w Kinie 60 Krzeseł, Miejski Ośrodek Sztuki

Jest  to  film  autobiograficzny,  pokazujący  złożone  relacje  braci  którzy  są  bohaterami  filmu.  Brat
Janusza Kondratiuka - Andrzej, również reżyser - zapada na nieuleczalną chorobę. Wcześniej ich re-
lacje nie były poprawne. Choroba, rozległy udar niedokrwienny, niszczy mózg. Jeszcze żona Andrze-
ja,  alkoholiczka,  nie  jest  gotowa  do  pomocy.  Relacje  oby  braci  ukazano z  wielką  delikatnością  i
wyczuciem. W filmie pokazano sytuacje trudne dla obu stron, w których jest wiele emocji,  strzępki
świadomości i  nieestetycznych doświadczeń, unurzanych w fizjologii,  trudnych dla obu stron.  Film
bardzo poruszający dla  widza,  pokazujący bardzo dojrzały  humanizm.  Bardzo aktualny,  w obliczu
starzejącej się populacji ludzi wymagających cierpliwej troski i wyrozumiałości.

sk
Wtorek 22.10.2019 r.

Jak być jednym Kościołem?
dwugłos, wykład, panel: Dominiki Kozłowskiej redaktora naczelnego miesięcznika
ZNAK i Zbigniewa Nosowskiego redaktora naczelnego kwartalnika WIĘŹ

W pytaniu postawionym w temacie wieczoru jest już teza, że z jednością mamy problem. My chrześ-
cijanie, katolicy, ale też wszyscy Polacy, jako że nie wszyscy są wierzącymi, są wśród nas agnostycy i
ateiści, czy też obojętni religijnie. Jakie są przyczyny takiego stanu, tego nie podejmowali nasi wykła-
dowcy. Skupili się na temacie, jak wyjść z kryzysu, jak znowu  przynajmniej chociaż trochę spróbować
zmienić stan obecny. Wypowiedzi zarówno pani Dominiki Kozłowskiej jak i Zbigniewa Nosowskiego
pokazywały drogę powrotu do sprawdzonych i głoszonych przez społeczną naukę Kościoła zasad. W
drugim człowieku,  w każdym człowieku widzieć należy osobę,  bliźniego,  okazać mu zrozumienie,
poznać jako człowieka. Ten inny, bliźni jest takim samym człowiekiem, wyznaje system wartości cza-
sem zbliżony do naszego, wychowany w tej samej kulturze. W szczerej rozmowie, w dialogu, który
jest konieczny i niezbędny, bez emocji,  możliwe jest zbliżenie i porozumienie. Dialog możliwy będzie
wtedy gdy każdy autentycznie otworzy się na innych ludzi, nie tylko na najbliższych, jeśli  horyzont
myślowy obejmował  będzie  wszystkich  ludzi  nie  tylko w Europie,  w dzisiejszym zglobalizowanym
świecie. Konkluzja: to jednak wymaga przemiany nie tylko mojego "ja", każdego z nas.

sk
 

8



Środa 23.10.2019 r.
Kim jest Duch święty 

     wykład dyrektora Instytutu im. Edyty Stein w Zielonej Górze ks. dra Mariusza Jagielskiego,       
jest wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu 

Wykład ks. dra Mariusza Jagielskiego był ściśle akademicki, i mógł zmęczyć swoją dokładnością nie-
jednego słuchacza. Wykładowca przedstawił relacje Ojca i Syna w rozumieniu wykładni nauki kato-
lickiej oraz jej miłosnego odniesienia w Duchu św. oraz zjednoczenie Syna i Ojca  poparte przykładami
z Pisma św.  Duch św.,  Duch Boży nie  może się  oddzielić  od Ojca  i  Syna,  objawia  się  razem z
Jezusem Chrystusem, ale ma też własny sposób objawiania się, podobnie jak ma swoją własną oso-
bowość. Syn w swej naturze ludzkiej. Na zakończenie były pytania.

sk
Poniedziałek 28.10.2019 r.

   Muzyka inspirowana twórczością Stanisława Moniuszki
koncert uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gorzowie Wlkp. ul Teatralna 8

W auli Szkoły Muzycznej wysłuchaliśmy koncertu przygotowanego przez nauczycieli i uczniów. 
W Roku Moniuszkowskim przygotowano znane i mniej znane utwory naszego kompozytora wykonaniu
młodych artystów. Na zakończenie wysłuchaliśmy krótkiej prelekcji na temat życia i twórczości kompo-
zytora. Pomieszczenie auli licznie wypełnili  rodzice uczniów i przybyli słuchacze koncertu.

Wtorek 29.10.2019 r.

   Msza św. kończąca XXXIII Gorzowskie Dni Kultury Chrześcijańskiej
Mszę św. odprawił i wygłosił homilię ks. prałat dr Zbigniew Kobus proboszcz 
Parafii Katedralnej

Na zakończenie Mszy św. ks. dr Zbigniew Kobus, proboszcz Parafii Katedralnej, Asystent Kościelny
KIK, podziękował wszystkim: wykładowcom i prelegentom, zespołom szkół artystycznych, którzy wys-
tąpili podczas XXXIII Dni Kultury, widzom i wszystkim uczestnikom oraz organizatorom.  
Na koniec wyraził nadzieję, że nie były to ostatnie Dni przygotowane przez środowisko Klubu 

W Wojewódzkiej  i  Miejskiej  Bibliotece Publicznej  im.  Zbigniewa Herberta  wystawiono interesujące
prace cenionego kreatora kultury i sztuki, poety i plastyka

Jerzego Gąsiorka „Gąsiora”

Cytat miesiąca

       Powiastka
"W kraju Sun żył pewien oracz, na którego polu znajdował się pień. Zając uciekając, natknął się na
pień,  złamał  kark i  zdechł.  Oracz zarzucił  sochę  i  zachował  pień,  mając nadzieję  znowu pojmać
zająca, ale okazało się to niemożliwe, stał się więc pośmiewiskiem w kraju Sun. Dzisiaj ci,  którzy
pragną rządzić współczesnym narodem, naśladując politykę dawnych władców, są tacy sami jak ów
człowiek, który zachował  pień."

 Andrzej F. Grabski "Dzieje historiografii", Wyd. Poznańskie 2011, s. 7.
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Myśli, sentencje i aforyzmy

"antycypacja transcendentnego przeznaczenia ma swe źródło w dyskomforcie odczuwania przez isto-
tę skończoną, pogrążoną w swej obecnej nędzy, wobec nieskończonego bogactwa samego bóstwa".

Hans Blumenberg "Prawowitość epoki nowożytnej", BWF PWN Warszawa 2019, s. 416

"Piękno duchowe polega na tym, że mowa lub działanie człowieka jest dobrze zestrojone zgodnie z 
jasnością duchową rozumu".

 (Tomasz z Akwinu "Suma teologiczna" II, 145, 2)

"Tak jak wiele kamieni stosownych jest dla siebie nawzajem i powstaje z nich dom, podobnie wszys-
tkie części wszechświata łączą się, by rozwinąć swe istnienie; dla tego samego powodu powiada się,
że nie tylko konieczne jest dla piękna, by rzecz każda  była równa samej sobie, lecz także, ażeby
wszystkie razem stanowiły obopólną jedność, każda wedle swoich właściwości". 
 

(Tomasz z Akwinu "Komentarz do imion Bożych", IV, 6)

Apel
do  wszystkich  naszych  członków,  sponsorów,  przyjaciół  i  sympatyków  o  wsparcie.  Każda
kwota mile widziana. Serdecznie dziękujemy.

Składki członkowskie i dobrowolne kwoty na działalność statutową można wpłacać na rachunek:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy
w Gorzowie Wielkopolskim

97 8363 0004 0042 7559 2000 0001                        Dziękujemy za każde wsparcie!

Odpowiedzialni:
Stanisław Księżniakiewicz tel.607 093 440
Tomasz Klimek tel. 692 449 188 
Klub Inteligencji Katolickiej
W Gorzowie Wlkp. ul. Obotrycka 10
e-mail: kikgorzow@wp.pl
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