ANDRZEJ MACIEJ WITKOWSKI

MALARZ ŚWIATŁA
ALEKSANDER MARKOWSKI
TWÓRCZOŚĆ MALARSKA
ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ

„Światło i powietrze… Tak, to najważniejsze”
- mówił ojciec Kazimierz do syna Aleksandra
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„I dał ludziom światło nadziei”,
Aleksander Markowski , olej 240x176cm, 1982 r., fragment

13 grudnia – rocznica wprowadzenia stanu wojennego przez rządzących
Polską z nadania Moskwy komunistycznych zdrajców. „Nielegalne
kwiaty, zakazany krzyż…” – piosenka Jana Pietrzaka o krzyżu z kwiatów
układanym przez rodaków na warszawskim Placu Zwycięstwa przed
Grobem Nieznanego Żołnierza. Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski
na tym Placu, przed wzniesionym wielkim krzyżem, Ojciec Święty
wypowiedział słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi…
Tej Ziemi!”. W 1982 r. wymalowałem obraz – „I dał ludziom światło
nadziei”. Ukrzyżowany Pan Jezus w Jasnogórskim Wizerunku –
Krucyfiksie w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej.
Przy nim w ciemności płoną światła nadziei: Ojciec Święty Jan
Paweł II pod krzyżem na Placu Zwycięstwa i płomień męczeńskich
Krzyży Gdańskich.
Źródłem nadziei jest Prawda. Dlatego ludzie nikczemni walczą z Prawdą.
Pozdrawiam z całego serca Panią Annę Walentynowicz, człowieka
niezłomnego. Pozdrawiam wszystkich, którzy tak jak ona ocalają Prawdę
– fundament naszej siły duchowej i naszej Niepodległości.
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BIOGRAM ALEKSANDRA MARKOWSKIEGO

ALEKSANDER MARKOWSKI ur. 22.01.1942r. w Częstochowie. W latach 1955 –
1959 uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta też
w Częstochowie. Świadectwo dojrzałości otrzymał 2 czerwca 1959 r.
Pierwszym nauczycielem malarstwa był jego ojciec Kazimierz Markowski,
pejzażysta-romantyk. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale
malarstwa w pracowni Emila Krchy i w katedrze scenografii Andrzeja Stopki.
Dyplom otrzymał w 1969 r.
Ma bardzo bogaty dorobek artystyczny: dziesiątki scenografii teatralnych oraz
dziesiątki obrazów pokazywanych na licznych wystawach indywidualnych
i zbiorowych, w kraju i za granicą. W latach 1972-77 zrealizował około 30
scenografii teatralnych, m.in. w Jeleniej Górze, Katowicach, Gdańsku
i Częstochowie.
Artysta Aleksander Markowski w wywiadzie udzielonym Wojciechowi Skrodzkiemu
mówi: „Dla mnie sztuka oznacza harmonię odkrywaną w naturze, w świecie
stworzonym przez Boga i odbijającym w sobie Boski porządek”. Natomiast sam
Wojciech Skrodzki cytuje słowa św. s. Teresy Benedykty od Krzyża z „Myśli Edyty
Stein”, które jego zdaniem najtrafniej oddają prawdziwy i najgłębszy sens twórczości
artysty, a brzmią następująco: <<... to, co stworzeniu udziela bytu i piękna, musi być
najwyższym Pięknem – pięknem samym, samym Światłem (...) to, co z nieskończonej
pełności ducha, w której uczestniczy każde poznanie ludzkie, zostaje uchwycone
i wypowiedziane w taki sposób, że ta pełnia, w której żadne ludzkie poznanie nie
potrafi wyczerpać, rozbrzmiewa w nim tajemniczo.
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Dlatego każdą autentyczną sztukę należy rozumieć jako objawienie i każdą
działalność artystyczną jako świętą służbę>>.
Obrazy Aleksandra Markowskiego choć bardzo różnorodne malarstwo łączy
wspólne przesłanie: umiłowanie Boga i Ojczyzny, kult Maryi, głęboka wiara.
Największe osiągnięcie: obraz-votum „W środku nocy” – olej 380x520 cm jest w Sali
Maryjnej na Jasnej Górze, obrazy z cyklu „W stronę światła” - obrazy przyrody:
pejzaże metafizyczne i malowane z natury.
Dzieła artysty znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach,
w klasztorze na Jasnej Górze, w Muzeum w Częstochowie, w kościołach Częstochowy
i Wrocławia oraz w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą oraz w Watykanie –
obraz „Drzewo nadziei” dar Archidiecezji Częstochowskiej dla Ojca Świętego Jana
Pawła II, w Wołożynie, na Kresach, na Białorusi, w odbudowanym kościele św.
Józefa – ołtarzowy obraz – „św. Józef z małym Jezusem”, w Częstochowie,
w archikatedrze św. Rodziny, w kaplicy Miłosierdzia Bożego, obraz „Jezu ufam
Tobie”, a w kościele św. Wojciecha tryptyk „Jezu ufam Tobie” ze scenami
z miłosiernym Samarytaninem i powrotem syna marnotrawnego.
Jest laureatem takich nagród jak:
 ZPAP w Katowicach (1978),
 I Triennale Plastyki „Sacrum” w Częstochowie (1991),
 „Bielska Jesień” w Bielsku-Białej (1991),
 Nagroda im. Karola Miarki* (1991),
 Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy (1995);
 wyróżnienie honorowe na III Triennale Plastyki „Sacrum”
w Częstochowie (1997),
 Nagroda w plebiscycie publiczności, „Bielska jesień 1999”.
Od 1990 roku jest nauczycielem malarstwa i historii sztuki w Katolickim Liceum
Ogólnokształcącym w Częstochowie. Uprawia malarstwo, a także m.in. plakat.
Od 1996 r. zainicjował wieczory poezji, muzyki i wspólnego śpiewania ocalonych od
zapomnienia piosenek. Zamieszcza je w katolickim tygodniku „Niedziela”.
Pasja główna – malarstwo.
Hobby/fascynacja: dotknięcie nieskończoności w przyrodzie, muzyka Bacha, dawna
architektura.
Jest członek ZPAP, „Solidarności” od 1980 roku, działaczem Ruchu Odbudowy
Polski (ROP, Jana Olszewskiego). Żona - Alicja, ekonomistka. Mają troje dzieci
(Agnieszka l. 34, Adam l. 29, Janusz l. 19).
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IMPRESJE – ALEKSANDRA MARKOWSKIEGO





- Powracający, jak fala przypływu, refren marzeń:
Chwile prawdziwego szczęścia, gdy zatrzymuje się czas
dotykam nieskończoności, czuję się jej cząstką i pragnę aby to trwało:
świetlisty błękit nieba, piasek plaży,
nagrzana słońcem, zmysłowo i czarodziejsko pachnąca trawa
Rozedrgane światłem i cieniem wnętrze ogrodu i lasu
Łagodny wieczór, z miodową, ostatnią plama słońca,
Plama słońca na pniu drzewa ...
Ogród w rodzinnym domu
Świecąca srebrzyście, na tle błękitnego nieba,
Młoda sosna
Rozgrzana słońcem łąka w środku lasu
Dzika plaża w południe i chwile po zachodzie,
Gdy łagodnieje blask morza
Rozmigotane gwiazdami niebo
Kropla rosy
Blask czyichś oczu
Spokój jesiennego popołudnia
Górski potok
Wieże kościołów Wilna
Katedra w Reims
Twarz Matki Bożej w Cudownym Obrazie na Jasne Górze
i Twarz ukrzyżowanego Chrystusa z Jasnogórskiego krucyfiksu
Muzyka Bacha i śpiew gregoriański
Muzyka Messiaena
Ogień, którym płynie cisza – pisze i nim Merton
Tworzyć sztukę „naszego” czasu?
Jest jeden czas – Nieskończony.
Jesteśmy jego cząstką.
Gdyby kiedyś zniszczono wszystkie drzewa i ocalało tylko jedno, gdzieś tam na końcu
świata ... będę je malował.
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SPIS PRAC ALEKSANDRA MARKOWSKIEGO
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Tytuł

Rodzaj

Alicja i Agnieszka
Bez tytułu
Bez tytułu
Bez tytułu
Bez tytułu
Bez tytułu
Bez tytułu
Bolków
Było państwo
Chartres, rysunek lawowany
Dom na Zwoleniu
Droga w słońcu
Drugi brzeg
Drugi brzeg
Dzika plaża
Dzika plaża
Dzika plaża I
Gniazdo
I dał ludziom światło nadziei
I dał ludziom światło nadziei, I
I dał ludziom światło nadziei, II
Jesienny pejzaż
Jurajski pejzaż
Krakowskie podwórko
Krakowskie podwórko
Krucyfiks Jasnogórski
Kwitnący krzew I
Kwitnący krzew II
Letni czas
Matko Dni Sierpniowych jesteś naszą
nadzieją
Matko Miłosierdzia, Matko Polski i Litwy,
Matko miasta Wilna – pod Twoją Obronę
uciekamy się
Monstrancja w klasztorze w Świętej Lipce
już nie istnieje, ukradziono ją
Mont Saint-Michel, rysunek lawowany
Na plaży w Łebie
Na skraju lasu
Nad Kucelinką
Narodziny Dzieciątka
Okolice zapomnianych ogrodów
Paryż, rysunek lawowany
Pejzaż z wczorajszego snu
Pieta z kapliczki w Bolkowie
Podróże do zielonych cieni
Południe
Port rybacki w Łebie
Powiew
Przebudzenie
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olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
Tempera
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej

Wymiar w
cm
69x90
110x160
175x236
78x105
70x94
73x92,5
110x160
72x92
170x100
53x42
48x60
70x92
70x90
70x90
100x45
100x145
90x122
100x125
240x176
95x95
236x176
100x170
85x125
55,5x71
71x55
118x88
125x100
100x125
140x240
100x125

Rok
powstania
1976
1990
1976
1980
1980
1989
1989
1966
1970
1991
1962
1981
1977
1977
1977
1977
1970
1982
1982/84
1982
1982/84
1973
1978
1987
1978
1983
1974
1974
1974
1982

olej

110x138

1985

olej

95x125

1986

Tempera
olej
olej
olej
olej
olej
Tempera
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej

42x53
41x60
73x100
33x43
38x48
58x78
42x53
70x100
72x92
58x83
68x90
53x65
140x263
125x100

1991
1964
1978
1960
1981
1970
1991
1975
1966
1969
1977
1964
1973
1980/81

Miejsce
pobytu

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Reims, rysunek lawowany
Rodzinny dom
Rouen, rysunek lawowany
Różaniec księdza Jerzego
Saint Brieuc, rysunek lawowany
Skała PIELGRZYM
Stare domy w Jarosławiu
Strumień
Św. Józefie, opiekunie rodzin i patronie
ludzi pracy, módl się za nami - tryptyk
Tutaj zawsze byliśmy wolni
Ulica Floriańska w Krakowie
Uliczka na Zawodziu
Uroczysko
Uśmiech anioła z Reims
Vannes I, rysunek lawowany
Vannes II, rysunek lawowany
W ciszy
W słońcu
W słońcu
W słońcu
W słońcu sierpnia
W stronę światła
W stronę światła I
W stronę światła II
W stronę światła III
W środku nocy
W środku nocy I
W zatoce
Wiosenny wiatr
Wnętrze lasu
Wnętrze lasu
Z cyklu Cmentarz na Rossie w Wilnie
Z cyklu Cmentarz na Rossie w Wilnie
Z cyklu Cmentarz na Rossie w Wilnie
Z cyklu Dotknięcia I –IV
Rysunki piórem, Rysunki piórem,
Z cyklu Drzewa
Z cyklu Drzewa
Z cyklu Drzewa
Z cyklu Kraków I – IV,
Rysunki lawowane,
Z cyklu Podróż do źródeł I
Z cyklu Podróż do źródeł II
Z cyklu Podróż do źródeł III
Z cyklu Rodzinny dom
Z cyklu Rodzinny dom
Z cyklu Rodzinny dom
Z cyklu Rodzinny dom
Z cyklu Rodzinny dom
Z cyklu Rodzinny dom
Z cyklu Rodzinny dom
Z cyklu Rodzinny dom
Z cyklu Rodzinny dom
Z cyklu Rodzinny dom
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tempera
olej
Tempera
olej
Tempera
olej
olej
olej
olej

53x42
120x200
53x42
90x90
53x42
68X90
53x65
118x160
160x320

1991
1982
1991
1985
1991
1989
1967
1989
1987

olej
olej
olej
olej
olej
Tempera
Tempera
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
tusz

100x125
90x70
30x40
156x236
75x105
53x42
42x53
72x103
125x130
175x236
38x48
176x236
124x168
76x94
76x94
124x168
380x520
95x135
38x48
63x87
73x92
73x92
78x55
68x55
38x48
50x65

olej
olej
olej
tempera

80x61
93x74
93x74
40x60

1982
1967
1958
1978
1984
1991
1991
1980
1972
1976
1982
1985
1991
1990
1990
1991
1984
1981
1981
1985
1990
1990
1988
1988
1988
1978, 81,
91
1988
1990
1990
1967-68

olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej

71x91
73x92
73x92
61x78
32x46
32x46
32x46
67x95
67x96
63x87
61x78
73x92,5
73x93

1990
1990
1990
1989
1959
1959
1959
1079
1079
1079
1989
1990
1990

Jasna Góra

99
100
101
102
103

Z podróży do Francji: Reims
- Rysunek lawowany,
Zaginione miasto
Zanurzyć się w słonecznym pyle
Zaśnięcie
Zmartwychwstanie (projekt obrazu)

tempera

53x42

1991

olej
olej
olej
olej

50x70
90x125
120x160
108x73

1978
1978
1985
1987

SPIS PRAC ALEKSANDRA MARKOWSKIEGO
WEDŁUG ROKU POWSTANIA
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Tytuł
Prezentacja obrazów w katalogu MAJ 1992 r.
W środku nocy
Z cyklu Rodzinny Dom
Z podróży do Francji: Reims - Rysunek lawowany
Krakowskie podwórko
Dzika plaża
Drugi brzeg
I dał ludziom światło nadziei
Bez tytułu
Wnętrze lasu
W stronę światła
Spis prac wg Katalogu MAJ 1992 r.
Uliczka na Zawodziu (dzielnica Częstochowy)
Z cyklu Rodzinny Dom
Z cyklu Rodzinny Dom
Z cyklu Rodzinny Dom
Nad Kucelinką (rzeka w Częstochowie)
Dom na Zwoleniu
Na plaży w Łebie
Port rybacki w Łebie
Bolków
Pieta z kapliczki w Bolkowie
Ulica Floriańska w Krakowie
Stare domy w Jarosławiu
Podróże do zielonych cieni
Okolice zapomnianych ogrodów
Dzika plaża I
Było państwo
W słońcu
Powiew
Jesienny pejzaż
Kwitnący krzew I
Kwitnący krzew II
Letni czas
Pejzaż z wczorajszego snu
Alicja i Agnieszka
W słońcu
Bez tytułu
Dzika plaża
Drugi brzeg
Południe
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Rodzaj

Wymiar w
cm

Rok
powstania

olej

380x520

1984

olej
tempera
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej

61x78
53x42
55,5x71
100x45
70x90
240x176
110x160
73x92
124x168

1989
1991
1987
1977
1977
1982/84
1990
1990
1991

olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej

30x40
32x46
32x46
32x46
33x43
48x60
41x60
53x65
72x92
72x92
90x70
53x65
58x83
58x78
90x122
170x100
125x130
140x263
100x170
125x100
100x125
140x240
70x100
69x90
175x236
175x236
100x145
70x90
68x90

1958
1959
1959
1959
1960
1962
1964
1964
1966
1966
1967
1967
1969
1970
1970
1970
1972
1973
1973
1974
1974
1974
1975
1976
1976
1976
1977
1977
1977

Miejsce
pobytu
Jasna
Góra

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Zaginione miasto
Zanurzyć się w słonecznym pyle
Uroczysko
Na skraju lasu
Jurajski pejzaż
Krakowskie podwórko
Z cyklu Rodzinny dom
Z cyklu Rodzinny dom
Z cyklu Rodzinny dom
W ciszy
Bez tytułu
Przebudzenie
Bez tytułu
Narodziny Dzieciątka
W środku nocy I
Droga w słońcu
W zatoce
W słońcu
Rodzinny dom
Gniazdo
Tutaj zawsze byliśmy wolni
Matko Dni Sierpniowych jesteś naszą nadzieją
Krucyfiks Jasnogórski
I dał ludziom światło nadziei, I
I dał ludziom światło nadziei, II
Uśmiech anioła z Reims
W słońcu sierpnia
Różaniec księdza Jerzego
Zaśnięcie
Wiosenny wiatr
Matko Miłosierdzia, Matko Polski i Litwy, Matko
miasta Wilna – pod Twoją Obronę uciekamy się
Monstrancja w klasztorze w Świętej Lipce już nie
istnieje, ukradziono ją
Zmartwychwstanie (projekt obrazu)
Św. Józefie, opiekunie rodzin i patronie ludzi
pracy, módl się za nami - tryptyk
Z cyklu Drzewa
Z cyklu Cmentarz na Rossie w Wilnie
Z cyklu Cmentarz na Rossie w Wilnie
Z cyklu Cmentarz na Rossie w Wilnie
Bez tytułu
Bez tytułu
Z cyklu Rodzinny Dom
Skała PIELGRZYM
Strumień
Z cyklu Podróż do źródeł I
Z cyklu Podróż do źródeł II
Z cyklu Podróż do źródeł III
Z cyklu Drzewa
Z cyklu Drzewa
Wnętrze lasu
Z cyklu Rodzinny Dom
Z cyklu Rodzinny Dom
W stronę światła I

9

olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej

50x70
90x125
156x236
73x100
85x125
71x55
67x95
67x96
63x87
72x103
78x105
125x100
70x94
38x48
95x135
70x92
38x48
38x48
120x200
100x125
100x125
100x125
118x88
95x95
236x176
75x105
176x236
90x90
120x160
63x87
110x138

1978
1978
1978
1978
1978
1978
1079
1079
1079
1980
1980
1980/81
1980
1981
1981
1981
1981
1982
1982
1982
1982
1982
1983
1982
1982/84
1984
1985
1985
1985
1985
1985

olej

95x125

1986

olej
olej

108x73
160x320

1987
1987

olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej
olej

80x61
78x55
68x55
38x48
73x92,5
110x160
61x78
68X90
118x160
71x91
73x92
73x92
93x74
93x74
73x92
73x92,5
73x93
76x94

1988
1988
1988
1988
1989
1989
1989
1989
1989
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

W stronę światła II
W stronę światła III
Z cyklu Kraków I – IV, Rysunki lawowane,
Z cyklu Dotknięcia I –IV, Rysunki piórem
Z podróży do Francji
Reims, rysunek lawowany
Chartres, rysunek lawowany
Rouen, rysunek lawowany
Vannes I, rysunek lawowany
Vannes II, rysunek lawowany
Saint Brieuc, rysunek lawowany
Mont Saint-Michel, rysunek lawowany
Paryż, rysunek lawowany

olej
olej
tempera
tusz

76x94
124x168
40x60
50x65

tempera
Tempera
Tempera
Tempera
Tempera
Tempera
Tempera
Tempera

53x42
53x42
53x42
53x42
42x53
53x42
42x53
42x53

1990
1991
1967-68
1978, 81, 91
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991

WYSTAWY INDYWIDUALNE

Rok
1972
1978/79
1981
1985
1985, 86,
88
1989
1990
1992

Miejsce
Galeria Teatralna, Jelenia Góra
Galeria BWA, Katowice, Bytom, Gliwice, Sosnowiec
Galeria BWA, Częstochowa
Kościół św. Krzyża , Wrocław; kościół MB Królowej Pokoju, Strzyżowice
Galeria „Emaus” przy kościele św. Wojciecha, Częstochowa

Galeria Klubu Inteligencji Katolickiej, Kraków
Galeria „Fra Angelico”, Katowice
Galeria „Bon Art.”, Częstochowa; Galeria BWA, Częstochowa (vide katalog
„ALEKSANDER MARKOWSKI MALARSTWO); Galeria BWA, Katowice
1993 Muzeum Diecezjalne, Opole
1994 Galeria Krytyków „Pokaz”, Warszawa
1995 Galeria Logos, Łódź
1995/96 Muzeum Częstochowskie
1996 Galeria BWA, Bielsko-Biała
1997
1998
1999
2000 Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie – wernisaż wystawy (vide folder
„ALEKSANDER MARKOWSKI MALARSTWO)
2005 Wystawa Twórczość Markowskich: ojca Kazimierza i syna Aleksandra –
malarstwo oraz syna Stanisława – fotografia, Galeria w Krypcie kościoła
Pijarów
2007 Wystawa malarstwa w Warszawie w króżgankach kościoła
Bernardynów na Czerniakowie
2008

Wystawa pt: „W stronę światła” w „Galerii u Braci” – Zgromadzenia Braci
Dolorystów w Józefowie, przy al. Przyszłości 8 ( vide zestaw fotografii załączonych
do ALBUMU oraz pokazanych na płycie DVD w folderze „Zdjęcia obrazów”
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2008
2008

Wernisaż w Kościele Środowisk Twórczych p.w. św. Brata Alberta i św. Andrzeja
Apostoła w Warszawie (vide zestaw fotografii na płycie DVD
w folderze
„Wernisaż w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie”)
Wystawa malarstwa w Józefowie k/Warszawy w „Galerii u Braci” Zgromadzenia
Dolorystów

2009
2010

UDZIAŁ W WYSTAWACH MALARSTWA

Rok
1871, 76
1874-78
1975-81
1978-81
1978
1979-81
1981
1981, 82,
83
1984
1985
1985
1987
1987
1988
1988
1988, 89
1988, 89
1990
1990
1990
1990
1991
1991
1991
1991
1992/93
1993
1993
1994
1994
1994-99
1995/96
1996

Miejsce
Miszkolc, Węgier
„Bielska Jesień”, Bielsko-Biała
Plenery „Jurajskie”, Częstochowa
Festiwal Malarstwa współczesnego, Szczecin
Konkurs im. Pomorskiego, Katowice
Plenery „Pszczyńskie”, Pszczyna
Miszkolc, Węgier
Plenery Jasnogórskie, Częstochowa
Jasnogórska Bogurodzica w malarstwie od XVI do XX w.
– klasztor na Jasnej Górze;”
„Niebo nowe i ziemia nowa? – parafia Miłosierdzia Bożego, Warszawa
Kościół Franciszkanów, Koszalin
„Misterium paschalne” – Muzeum Archidiecezjalne, Warszawa
„Obecność” – Kościół Miłosierdzia Bożego, Warszawa
Muzeum Diecezjalne, Opole
„Rodzinny Dom”, kościół św. Wojciecha, Częstochowa
„Wspólnota” – Muzeum Diecezjalne, Katowice
MB Jasnogórska w sztuce, Doylestown, USA
Biennale Sacrum, Opole
„Bielska Jesień”, Bielsko-Biała; Plener Pszczyński, Pszczyna
„Cóż po artyście w czasie marnym?”, Galeria Zachęta, Warszawa i Muzeum
Narodowe, Kraków (1991)
Biennale Sacrum I, Częstochowa; Plener Miejski, Częstochowa
„Zło dobrem zwyciężaj”, Włocławek; „Bogurodzica”, Radom
Plener Jurajski, Częstochowa
„W stronę światła”, BWA, Częstochowa
Triennale Plastyki „Sacrum”, Częstochowa
Wystawa Triennale Plastyki „Sacrum” w Saumur, la Roche sur Yon, Neuvy Saint
Sepulchre, francja
Sztuka miejscem odnalezienia się, SIAC, Pałac Sztuki, Kraków
Współczesna sztuka polska, Lourdes, Francja
Biblia we współczesnym malarstwie polskim, Muzeum Narodowe, Gdańsk
Triennale Plastyki „Sacrum”, Częstochowa
Plenery malarskie – Kalwaria, Klasztor Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej
Ars pro Natura, Stuttgart, Niemcy
Polskie malarstwo religijne, Lion, Francja
11

2001
2006
2007
2007
2008

„Kult i obraz – Hommage a Edith Stein” – Galeria Gaude Mater - Częstochowa
Ogólnopolski Plener „Jurajska Jesien” - Galeria Malarstwa w Częstochowie
Ogólnopolski Plener „Jurajska Jesien” - Galeria Malarstwa w Częstochowie
Wystawa Ogolnopolska „Wędrowcy” - Galeria Malarstwa w Częstochowie
„Szukając Słowa” – ogólnopolska wystawa malarstwa” – Galeria Środowisk
Twórczych w Bielsku-Biała

2009
2010

RECENZJE


Kilka obrazów, malowanych z natury stanowi introdukcję. Wnikliwa obserwacja, zwykłe
motywy i światło. To jest to, co pasjonuje malarza. Sądzę, że to wpatrywanie się
w widzialny świat zaprowadziło Markowskiego w głąb rzeczywistości krajobrazów. Tak
zaczął malować wizje świetlne, zatopione w mroku i jasności pejzaże wewnętrzne.

Stanisław Rodziński, 1989 r.
P.S. O rektorze krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych Stanisławie Rodzińskim mówi się, że jest
mistrzem światła i samotności. Jego obrazy zapamiętują wszyscy. Maluje szaro-granatowe pejzaże
rozdarte błyskawicą światła; samotne domy bez okien i kominów, bez drzwi. I wyryte nad nagą
góra znaki Golgoty. Wielu zalicza jego malarstwo do sztuki sakralnej. Prof. Rodziński urodził się
i mieszka w Krakowie. Tu też studiował na ASP, którą będzie kierował do 2002 r. Znany jest nie
tylko jako malarz, lecz również jako publicysta m.in. i Tygodnika Powszechnego. Wg
http://miasta.gazeta.pl/krakow/1,35796,724278.html


Ten nowy duch malarstwa Aleksandra Markowskiego jest jak gdyby formą powrotu do
normalności, naturalności; jest formą realizacji wielkiego pragnienia normalności świata,
które artysta żywił przez całe długie lata walki, lata niezwykłego napięcia psychicznego,
dzielonymi z tymi wszystkimi, którzy nie godzili się z systemem zniewolenia.
Teraz powraca do swoich własnych źródeł, do owego fascynującego go zawsze zanurzenia
się w materii świata, owym przeżyciu ekstatycznej wręcz jedności z przyrodą, z jej stale
żywą potęgą. Nie ma to w sobie filozofii panteizmu, jaką zazwyczaj przypisujemy
podobnym postawom twórczym. Przez malarstwo Markowskiego dostrzegamy ten rodzaj
zachwytu nad światem, jakiego doświadczył św. Franciszek z Asyżu, który poprzez zachwyt
nad dziełem stworzenia wielbił Stwórcę. W swoim przeżyciu przyrody Aleksander
Markowski koncentruje się na działaniu światła, które może jest znakiem najbardziej wprost
tej siły, która przenika i poddaje sobie świat materialny.

Wojciech Skrodzki, 1992 r.


Prześwietlone słońcem, pełne zachwytu i fascynacji przyrodą, niezwykłe pejzaże tworzone
z „wnętrza, wyobraźni i natury” ...

Beata Strąg, 1992 r.


Patrząc na obrazy Aleksandra Markowskiego można by rozważać swoistą, scenograficzną
przestrzeń krajobrazów, czy delikatne niuanse kolorystyczne płócien, ich światło czy rodzaj
interpretacji natury. Nie to jednak decyduje o sile malarstwa artysty. Sądzę, że wewnętrzna
droga Aleksandra Markowskiego to z jednej strony wnikliwe postrzeganie natury, z drugiej
odszukiwanie w niej dramatycznego teatrum ludzkich losów, wiary, historii.
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I znowu, myliłby się ten, kto sądzi, że forma tych obrazów, używane przez malarza środki to
jakaś patriotyczna kanonada, z której pozostaje chwilowe wzruszenie czy patos. Aleksander
Markowski patrzy na świat poprzez światło i mrok, patrzy raz widząc ostro i z wnikliwością
realisty, ale nadając obrazom wewnętrzne napięcie w sposób przywodzący na myśl barok,
ale i malarzy, którzy na przełomie XIX i XX wieku malowali górskie krajobrazy. Słusznie
też w jednym z tekstów o malarstwie Aleksandra Markowskiego Wojciech Skrodzki
przypomina nokturny Adama Chmielowskiego. Tu można powołać się na notatkę Cezanne
<<... zobaczywszy wielkich mistrzów w Luwrze trzeba szybko wyjść stamtąd i w kontakcie
z naturą pobudzić do życia instynkty i doznania sztuki, które są w nas>>,
a o konieczności patrzenia wstecz, na to co najważniejsze w przeszłości, ale nade wszystko
warto budować własny, jedyny w swoim rodzaju świat osobistych przeżyć i odszukiwania
języka, którym mówimy o swych wzruszeniach. O prawdziwości swych wzruszeń i swych
przeżyć.
W krajobrazach Aleksandra Markowskiego pozostaje ślad czasu, niezatarty znak tego, co
zatrzymane na płótnie; który powie o czasach, świecie, ludziach. Ale też powie o artyście,
który mówił prawdę.
Stanisław Rodziński, 2005 r.

NAGRODY

Rok
1978
1991
1991
1991
1995
1997
2000

Nazwa
ZPAP, Katowice
Na I Triennale Plastyki „Sacrum”, Częstochowa
Na „Bielskiej Jesieni”, Bielsko-Biała
Nagroda im. Karola Miarki*
Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy
Wyróżnienie honorowe na III Triennale Plastyki „Sacrum”
w Częstochowie
Nagroda w plebiscycie publiczności, „Bielska jesień 1999”

* Karol Miarka (ur. 22 października 1825 w Pielgrzymowicach, zm. 15 sierpnia 1882
w Cieszynie) - polski działacz społeczny na Górnym Śląsku, nauczyciel, pisarz, publicysta
i drukarz. Inicjator utworzenia i organizator wielu polskich organizacji społecznych oraz
gospodarczych. Jest patronem wielu szkół w Polsce.

O WYSTAWIE W JÓZEFOWIE
Wg Tygodnika Katolickiego Niedziela nr 10/2008 z 9 marca 2008
Ks. Ryszard Gumkowski ze Zgromadzenia Braci Dolorystów z Józefowa k. Warszawy
zwrócił się do mnie z propozycją zorganizowania dużej wystawy mojego malarstwa.
Propozycję z radością przyjąłem. Wystawa pt: „W stronę światła” już trwa – będzie do dni
majowych.
Zapraszam do jej obejrzenia – w Józefowie, w „Galerii u Braci” – Zgromadzenia Braci
Dolorystów przy al. Przyszłości 8.
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Podaję numer telefonu ks. Ryszarda Gumkowskiego: (0-22) 789-29-10.
Jeśli otrzymam nowe propozycje wystaw mojego malarstwa lub Wieczorów wspólnego
śpiewania ocalonych od zapomnienia, ukrytych pod sercem piosenek, przyjmę je.

Zgromadzenie Synów Matki Bożej Bolesnej - Bracia Doloryści
W przepięknym, spokojnym zaułku "zielonego" Józefowa mieści się dom wspólnotowy Braci
Dolorystów. Zgromadzenie Synów Matki Bożej Bolesnej powstało grudnia 1893 roku w Nowym
Mieście nad Pilicą, założycielem jest błogosławiony Honorat Koźmiński, kapucyn, charyzmatyczny
ojciec duchowny zwany "więźniem konfesjonału".
Bracia Doloryści
Al.Przyszłości 8
05-420 Józefów k/Otwocka
tel. 022 789-29-10
022 428 17 63
Jako duchowi Synowie Matki Bożej Bolesnej Bracia Doloryści pragną kontemplować Chrystusa
Zwycięzcę, dlatego w centrum ich duchowości jest Eucharystia, a ich powołaniem jest głoszenie
Ewangelii życiem we franciszkańskiej zwyczajności, prostocie, otwartości i gościnności. Realizują
ją we wspólnocie braci w zgromadzeniu niehabitowym. Obecnie bracia kontynuują franciszkańskie
apostolstwo podejmując pracę w różnych zawodach. Odpowiadając na potrzeby Kościoła lokalnego
prowadzą dom rekolekcyjny, w którym otaczają modlitwą i życzliwością wszystkich
potrzebujących.
e-mail: bracia.dolorysci@op.pl
w sprawie powołań: powolania@gmail.com
Wpisał: Anna Szostak

INFORMACJA O WERNISAŻU W WARSZAWIE
W KOŚCIELE ŚRODOWISK TWÓRCZYCH,
pod wezwaniem Św. Brata Alberta i Św. Andrzeja Apostoła
w Warszawie, przy Placu Teatralnym, dnia 17 lutego 2008 r.
odbył się wernisaż naszego Kolegi - Aleksandra Markowskiego.
Poniżej fotoreportaż.
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ALEKSANDER MARKOWSKI W INTERNECIE

Światowy Dzień Turystyki 2004 - WYRÓŻNIENIA
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY
1 października w Miejskiej Galerii Sztuki odbyła się uroczystość z okazji 25. Światowego Dnia
Turystyki (przypadającego 27 września), w trakcie której Prezydent Miasta Częstochowy
wręczył listy gratulacyjne i upominki książkowe osobom z różnych środowisk - zasłużonym dla
rozwoju turystyki i krajoznawstwa w Częstochowie i regionie. W części artystycznej
16

uroczystości zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca „Częstochowa”, wystąpił też Janusz
Frączek, który wykonał utwory Chopina oraz Janusz Yanina Iwański z własnym mini-recitalem.

Malarze (pejzażyści pokazujący piękno Ziemi Częstochowskiej)
33. Adela Wiśniewska
Malarka, maluje pejzaże, portrety, kwiaty i martwe natury oraz kompozycje figuralne,
uczestniczka wystaw zbiorowych implenerów w kraju i zagranicą. Jej prace znajdują się
w kolekcjach galerii BWA oraz u kolekcjonerów w Polsce i na świecie.
34. Cecylia Szerszeń
Malarka, wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju i zagranicą. Zdobyła wiele nagród
i wyróźnień na wystawach środowiskowych, okręgowych, na międzynarodowej wystawie
„Sztuka w ochronie środowiska” oraz w Ogólnopolskim Olimpijskim Kokursie Sztuki
w Warszawie (1980 rok).
35. Sabina Lonty
Od 1972 należy do Związku Polskich Artystów Plastyków, w latach 1986-1992 członek Polish
American Artist Society, jest członkiem założycielem International Association "Europa 24"
powołanego pod patronatem sekretarza generalnego Rady Europy w Strasburgu.
Wystawy indywidualne (kilkadziesiąt): w galeriach i muzeach w Polsce oraz zagranicą, m.in.
USA, Niemcy, Holandia, Grecja, Francja, Szwecja. Od 1994 posiada stałą ekspozycje autorska
w Galerii Lonty Petry w Częstochowie.
36. Alicja Nadolska
Uczestniczka wystaw zbiorowych malarstwa i rysunku w kraju i zagranicą oraz w plenerach
w kraju – szczególnie „Jurajska Jesień”. Laureatka kilku nagród i wyróźnień w dziedzinie
malarstwa i rysunku. Ostatnia indywidualna wystawa malarska w Hiszpanii (2001rok).
37. Władysław Ratusiński
Twórczość w dziedzinie malarstwa i rysunku. Liczne wystawy indywidualne i zbiorowe
w kraju i zagranicą. Uczestnik wystawy towarzyszącej
I Światowemu Kongresowi
Częstochowian (2003 rok). Jego rysunki znalazły się w teczce „Częstochowa to dobre miasto”
wydanej przez Urząd Miasta Częstochowy.
38. Jadwiga Wosik
Uczestniczka wystaw zbiorowych malarstwa i rysunku w kraju i zagranicą oraz w plenerach
w kraju – szczególnie „Jurajska Jesień”.
Otrzymała nagrody i wyróżnienia, w tym Nagroda Karola Miarki oraz Muzeum w Turku.

39. Aleksander Markowski
Obrazy jego mają motywy religijne i pejzażowe. Duże znaczenie i wartość
posiada w nich kolor. Całość nabiera metafizycznej wymowy poprzez sposób
wizualizacji tematu, obiektu i idei. Liczne wystawy indywidualne
w galeriach, w całej Polsce.
40. Stanisław Markowski
Artysta fotografik, członek Związku Polskich Artystów Fotografików od 1976. Przez szereg lat
członek Zarządu i komisji artystycznej ZPAF w Krakowie.
Wystawy indywidualne: „Klimaty Krakowa”, „Podróże w miejscu”, „Świat, którego już nie
ma – Krakowski Kazimierz, dzielnica żydowska”, „Ojczyzno moja”, „Pejzaż święty – polskie
kościółki drewniane”, „Ziemia Zbawiciela „.
Publikacje: jest autorem 13 albumów m.in. „Drogami św. Franciszka z Asyżu”, „Fotografie
1980 – 1989”, „ Świat, którego już nie ma - Krakowski Kazimierz - dzielnica żydowska”,
„Katedra na Wawelu” . Uważany jest za jednego z najwybitniejszych polskich fotografików.
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PEJZAŻE ALEKSANDRA MARKOWSKIEGO
W OPK Gaude Mater, ul. Dąbrowskiego 1 trwa wystawa malarstwa
znanego częstochowskiego twórcy.
Okazją do jej zaprezentowania był zakończony Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Sakralnej "Gaude Mater". Aleksander Markowski to jedna z barwniejszych i bardziej
interesujących osobowości życia artystycznego Częstochowy. Poza malarstwem uprawia on
sztukę wychowania i to pojmowaną równie emocjonalnie jak działalność plastyczna. Nie
tylko bowiem naucza i promuje wzorce etyczne wśród młodzieży liceum katolickiego - jest
też organizatorem wieczorów patriotycznych z "ukrytymi pod sercem piosenkami
i pieśniami", których teksty drukuje też Tygodnik Katolicki "Niedziela".
Jest niewątpliwie człowiekiem, którego krokami kieruje głęboki katolicyzm. A przecież Bóg
jest obecny w twórczości plastycznej Markowskiego nie wprost. Malarz specjalizuje się
bowiem w pejzażach, w których główną rolę gra przyroda. Rozmaita: od jałowych
jurajskich nieużytków wysuszonych słońcem, po pławiące się w zieleni lasy. Wśród tej
zieleni pojawia się światło upalnego południa, a w raz z nim - metafizyka. To symbolika
krzewu gorejącego przełożona na polską rzeczywistość.
Aleksander Markowski przyznaje, że swój obraz świata ukształtował w domu rodzinnym.
A jego pierwszym nauczycielem był ojciec Kazimierz, również malarz-pejzażysta.
Aleksander studiował malarstwo i scenografię w krakowskiej ASP, uzyskując dyplom
w 1969 r. W latach 1972-1977 zrealizował około 30 scenografii teatralnych. Ma w dorobku
kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych. Wśród nagród, jakie otrzymał, są:
Nagroda Karola Miarki (1991) i Nagroda Prezydenta Częstochowy (1995). Był wśród
laureatów Triennale Plastyki "Sacrum" w Częstochowie oraz Bielskiej Jesieni.
Ekspozycję w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater można oglądać do końca maja.

WYSTAWA MALARSTWA I FOTOGRAFII KAZIMIERZA,
ALEKSANDRA I STANISŁAWA MARKOWSKICH

Miejsce:
Galeria "Krypta u Pijarów", Kraków ul. Pijarska 2
Wernisaż odbędzie się w czwartek 28 kwietnia 2005 r. o godz. 12:00
przy ul. Pijarskiej 2 w Krakowie
Wystawa czynna od 28 kwietnia do 14 maja 2005 r.
od wtorku do soboty (13:00 - 17:00)
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Kazimierz Markowski "Chatka z malwami" - olej, 1941 r.
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Dziś, kiedy powieszone koło siebie obrazy mego Ojca Kazimierza, brata Aleksandra i moje zdjęcia
w miejscu tak szczególnym, jak ta przesiąknięta ponad czasowością kościelna krypta, nie sposób
nie poddać się refleksji: przemijamy, odchodzimy, oczekując spotkania na drugim brzegu w obliczu
tej Wielkiej Tajemnicy, w której nastąpi spełnienie ostateczne.
Ale już tu na ziemi odnajdujemy ślady tej nieskończoności, piękna, harmonii, szczęścia.
Idąc za pierwszym natchnieniem naszego Ojca - i brat , i ja składamy mu wdzięczność za Jego
życie, za malarstwo, za muzykę płynącą z jego zaczarowanych skrzypiec, za Jego miłość.
Bez światła w Jego oczach i Jego obrazach nie byłoby obrazów brata ani moich zdjęć.
Stanisław Markowski

Kazimierz Markowski "Poranek" - akwarela, 1979 r.

Aleksander Markowski " Wnętrze lasu" - olej, 1990 r., obraz malowany z natury
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Aleksander Markowski "W środku nocy" - olej, 1984r.,
obraz-votum, znajduje się na Jasnej Górze.

Stanisław Markowski z cyklu "Dwór polski" - fotografia, 1994r.
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Stanisław Markowski z cyklu "Pejzaż Święty

PLAN WYSTAW W GALERII "KRYPTA U PIJARÓW"
ROK 2004

"Obrazy Sacrum w sztuce" - 13.01-23.01.2004
Trzecia edycja konfrontacji artystycznych.
Przy współudziale : Wadowickie Centrum Kultury
Jan Kucz (Warszawa) - Rzeźba -17.02-6.03.2004r.
Joanna Stasiak (Warszawa) - Malarstwo - 11.05-22.05.2004r
Andrzej Bednarczyk ( Kraków) - Malarstwo - 8.06-19.06.2004r.
Wiesław Skibiński (Kraków) - Grafika - 14.09-28.09.2004r
Stanisław Markowski (Kraków) - Fotografia - 5.10-23.10.2004 r.
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Aleksander Markowski (Częstochowa) - Malarstwo - 5.10-23.10.2004r.
Adam Myjak (Warszawa) - Rzeźba - 9.11-20.11.2004r
Małgorzata Hołówka (Kraków) - Malarstwo, Grafika - 23.11-11.12.2004 r.
"Bachantki" wg Eurypidesa -grudzień 2004r - Wystawa zbiorowa artystów krakowskich i
warszawskich- promotor Joanna Stasiak, galeria "In Spe"
Joanna Stasiak ur.1964r. - Zajmuje się malarstwem i rysunkiem, krytyk sztuki.
Jest wykładowcą na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
Autorka kilku książek oraz wystaw problemowych w Polsce- Jerzy Wolff; Marek Oberlander,
Janusz Kaczmarski.
Wystawa ta jest kontynuacją wcześniej podjętych problemów malarskich i filozoficznych.
Jan Kucz ur.1936r. - Profesor Wydziału Rzeźby warszawskiej ASP.
"Tworzy w wyobraźni uogólniające syntezy cech i pojęć związanych z człowiekiem; transponując
je w rzeźbiarskie pełne kontrastów kształty".
Andrzej Bednarczyk ur.1960r. - Dziekan Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP. Wystawa
malarstwa i instalacji związana jest z Misterium Paschalnym i okresem wielkopostnym.
Wiesław Skibiński ur.1961r. - Absolwent Wydziału Grafiki krakowskiej ASP .Dyplom w 1988 r.
w pracowni wklęsłodruku i filmu animowanego. W 19999 r. otrzymał Stypendium Kultury i Sztuki.
Zajmuje się grafiką artystyczną, rysunkiem, malarstwem ,ilustracją i filmem animowanym. Członek
grupy TEZEM i Grupy Inicjatywnej.
Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, z zakresu filmu animowanego i grafiki. Od 1985 bierze
udział w licznych wystawach w kraju i za granicą. Autor wielu ciekawych prac graficznych. Artysta
podejmuje problemy związane z niebem i aniołami.
Stanisław Markowski ur.1949r. - Mieszka i tworzy w Krakowie; artysta fotografik - uważany za
jednego z wybitniejszych artystów polskich. Wystawa ta będzie połączeniem jego fotografii oraz
prac malarskich jego brata Aleksandra Markowskiego
Aleksander Markowski ur.1942r. - absolwent krakowskiej ASP . Uczestnik Triennale Sacrum
w Częstochowie.
Adam Myjak ur w 1947 r. w Starym Sączu. Dyplom w 1971 na wydziale rzeźby w warszawie ,
obecnie profesor i rektor warszawskiej ASP.

ŚPIEWANE WIECZORY ALEKSANDRA MARKOWSKIEGO
Aleksander Markowski, częstochowski artysta malarz, jest pomysłodawcą
i organizatorem muzycznych wieczorów inspirowanych dawnymi, dziś już
zapomnianymi pieśniami oraz piosenkami, które towarzyszyły Polakom zarówno
w dramatycznych jak i radosnych momentach dziejowych, komentowały ważne
wydarzenia historyczne, wyrażały polskie tęsknoty i nadzieje, budziły patriotyzm.
Pierwszy Wieczór miał miejsce w Ratuszu - Muzeum Częstochowskim 21. stycznia
1996 roku.
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18. kwietnia w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego odbył się Wieczór 48.
poświęcony tym, którzy zginęli na szlakach Golgoty Wschodu. Jako motto posłużył
fragment "Dziadów" cz. III A. Mickiewicza: "Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie,
zapomnij o mnie". Ten muzyczno-poetycki wieczór, który zgromadził sporą publiczność w
różnym wieku był przez autora starannie wyreżyserowany. Artysta zadbał o odpowiedni
nastrój, w kameralnej sali ustawiono pianino, kwiaty, zapalono świece. Uwagę przykuwały
obrazy Aleksandra. Markowskiego, szczególnie największy, przedstawiający Las
Katyński. Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem pieśni "Jezu, ufam Tobie od dziecięcych
lat", autorstwa ks. W. Kurowskiego. Artysta ciekawie spotkanie poprowadził, sam śpiewał i
recytował poezję, ale całe przedsięwzięcie wspomagali uczniowie częstochowskich
gimnazjów i liceów ogólnokształcących oraz dzieci i młodzież z Ogniska Wychowawczego
"Uśmiech Dziecka", a nawet przedszkolaki. Specyficzny klimat nadały imprezie zagrane
przez Janusza Markowskiego (ucznia Gimnazjum im. Armii Krajowej i Ogniska
Muzycznego "Konsonas") utwory: polonez "Pożegnanie Ojczyzny" M. K. Ogińskiego,
"Sonata Księżycowa" L. van Beethovena. Uczniowie recytowali wiersze, m.in. Marii
Konopnickiej "Pieśń o domu", M. Hemara "Katyń". Jednak wieczór przede wszystkim
wypełniły śpiewane przez zebranych pieśni i piosenki. W repertuarze znalazły się, m.in.
takie utwory, jak: "Dumka na wygnaniu" (słowa: Maurycy Gosłwaski), "Kresowe Dzieci"
(słowa: Marian Jonkajtys), "Ukochana, ja wrócę" (słowa i muzyka: Tadeusz Miller).
Wszystkim pieśniom towarzyszył na pianinie Kajetan Wojsyk.
Idea autora Wieczoru, aby "ocalić od zapomnienia" słowa i melodie pięknych,
patriotycznych pieśni polskich na pewno została zrealizowana. Okazuje się, że wspólne
śpiewanie ma liczne grono entuzjastów w bardzo różnym wieku. Wzruszające, często
przejmujące słowa dawnych piosenek budzą żywe emocje jeszcze dziś.
HALINA PIWOWARSKA

Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 16 (648) z 2004-04-22, dział : kultura

NIGDY PRZED MOCĄ NIE UGNIEMY SZYI
19. stycznia 2008 r. odbył się 100. Wieczór patriotyczny Aleksandra Markowskiego
zapomnianych piosenek, gdzieś pod sercem ukrytych...
Częstochowski artysta malarz, scenograf, muzyk. Aleksander Markowski, bo o nim mowa urodził się
w artystycznej i od pokoleń patriotycznej rodzinie. Jego ojciec Kazimierz, studiował malarstwo
w prywatnej pracowni prof. Wacława Łagodzińskiego, ucznia Jana Matejki, brat Stanisław jest znanym
fotografikiem – autorem wielu albumów. On sam ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Matka
przekazała synom zamiłowanie do poezji i historii. Uczyła pieśni narodowych i harcerskich, pracowitości
i odwagi. Nic więc dziwnego, że twórczość artysty zarówno ta związana z malarstwem jak i z muzyką
w „kręgach opiniotwórczych” od początku wzbudza wiele kontrowersji.
Wieczory wspólnego śpiewania zaczęły się przypadkowo. – Pierwszy z nich, który odbył się pod koniec
1995 r. towarzyszył wystawie moich obrazów w Ratuszu-Muzeum. Po oficjalnych wystąpieniach wygasiłem
światła do całkowitego mroku i zapaliłem ustawioną na pianinie świeczkę. Poprosiłem obecnych:
„Zaśpiewajmy piosenkę o miłości silniejszej niż śmierć...” I zaśpiewaliśmy: Ty pójdziesz górą, ty pójdziesz
górą a ja doliną, ty zakwitniesz różą, ty zakwitniesz różą a ja kaliną... Wybrzmiały ostatnie słowa...Cisza...
I wtedy ktoś szeptem, bo czar chwili trwał, powiedział: „Panie Aleksandrze, zaśpiewajmy jeszcze...” –
wspomina pan Markowski.
Miesiąc później, 21. stycznia 1996 r. w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego odbył się
kolejny wieczór pieśni patriotycznych zaproponowany przez dyrektora Muzeum, Andrzeja Zembika.
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Wówczas, nieżyjący już ojciec Kazimierz, malarz i muzyk grał na skrzypcach, m.in. Kujawiaka
Wieniawskiego.
Od tamtej pory, a minęło już 10 lat Wieczorów wspólnego śpiewania.... przybywają na nie mieszkańcy
Częstochowy i rodacy z odległych polskich miast. Dlaczego? Czy jest w nich jakaś „siła zaklęta”? – „Bo na
tych Wieczorach jest duch Polski naprawdę Niepodległej” – powiedział jeden z uczestników spotkań.
– Celem tych spotkań jest powrót do korzeni, przekazywanie historii, tradycji młodemu pokoleniu,
a starszym przypomnienie dziejów naszego narodu. Przed wojną czyniła to rodzina, szkoła, Kościół. Te
wieczory integrują i łączą pokolenia – mówi Markowski.
Przygotowanie wieczorku to długa i żmudna praca. 78 stron śpiewnika, pan Aleksander pisze ręcznie
a następnie kseruje i oprawia w wydawnictwie nauczycielskim „Fon”. 60 śpiewników, które rozdawane są
bezpłatnie
(nie
wszystkich
stać
na
zakup),
rozchodzą
się
w
mgnieniu
oka.
Tytuł cyklu zaczerpnięty został z piosenki Mieczysława Fogga „Zapomniane piosenki, gdzieś pod sercem
ukryte” do muzyki Jana Markowskiego z 1947 r.
Wieczory związane są zwykle z rocznicami patriotycznymi, np. odzyskania przez Polskę niepodległości,
Cudu nad Wisłą czy imienin marszałka Piłsudskiego. Niektóre tylko to Wieczory liryczne, np. „Na poddaszu
malarza”, „A mnie jest szkoda lata” czy 75. Wieczór pt. „Upływa szybko życie, jak potok płynie czas”
dedykowany ś.p. rodzicom Aleksandra Markowskiego – Alfredzie i Kazimierzowi. Na ten ostatni przybył
prezydent miasta Tadeusz Wrona, który 10 lat temu otwierał pierwszy Wieczór. Jednym z najbardziej
znanych był Wieczór poświęcony bitwie o Monte Cassino z udziałem prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego,
który wyraził później swoją wdzięczność w przysłanym na ręce p. Aleksandra liście.
Aleksander Markowski dociera do zapomnianych lub jeszcze nieznanych, a związanych z historią Polski
piosenek. Należy do nich m.in. napisana przez Feliksa Konecznego (oprócz „Czerwonych maków”) na
prośbę córki prez. Kaczorowskiego, Jadwigi piosenka na 25. rocznicę bitwy o Monte Cassino. Wtedy to
odbyło się przekazanie sztandaru harcerstwu polskiemu przez żołnierzy.
Wzrasta zainteresowanie Wieczorami patriotycznymi mimo, że nie są one nagłaśniane w mediach. Świadczy
to o wielkiej potrzebie wspólnego śpiewania. – Na moich Wieczorach nie ma środków przekazu, urywają mi
się telefony, bo ludzie chcieliby obejrzeć w telewizji czy posłuchać w radio. Jedynie tygodnik katolicki
„Niedziela” udostępnia mi swoje szpalty na których mogę umieszczać zapomniane piosenki – żali się
Aleksander Markowski.
ELŻBIETA NOWAK
wg http://www.gazetacz.com.pl/artykul.php?idm=339&id=7863
Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 5 (840) z 2008-01-31, dział : historia

ROCZNICA BITWY O MONTE CASINO
Gościem 103. wieczoru patriotycznego Aleksandra Markowskiego zapomnianych piosenek,
gdzieś pod sercem ukrytych... w rocznicę bitwy o Monte Casino był Ryszard Kaczorowski –
ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie.
Ryszard Kaczorowski herbu Jelita (ur. 26 listopada 1919 w Białymstoku) – polski polityk,
działacz społeczny i harcerz, komendant chorągwi Szarych Szeregów w Białymstoku w 1940, po
1945 na emigracji, członek Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, w latach 1989–1990
Prezydent RP na Uchodźstwie; zginął w katastrofie polskiego TU-154M w Smoleńsku, dnia 10
kwietnia 2010 roku
22 grudnia 1990 złożył urząd na ręce nowo zaprzysiężonego Prezydenta RP Lecha Wałęsy i na
Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście przekazał mu insygnia władzy państwowej.
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XIII ŚWIATOWY ZJAZD I PIELGRZYMKA KRESOWIAN JASNA GÓRA 2007
Jasna Góra czeka na Kresowian!
XIII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian na Jasną Górę 30 czerwca – 1 lipca 2007,
zapowiada się wyjątkowo!
Może dlatego, że w Polskim Radiu Katowice odezwała się po latach radiowa „Lwowska Fala” (102,2 FM
niedziela godz. 10.10.) przypominając, że Kresowianie żyją i nadal konsekwentnie działają.
„Lwowska Fala” przywołuje nie tylko tamten klimat i tamtych ludzi ale mówi także o sprawach
i wydarzeniach, które tworzą dzień dzisiejszy i przyszłość Kresów. Tych za wschodnią granica i tych, co
pozostały w nas, pochodzących „stamtąd’.
Internet sprawił, że audycja trafia do szerokiego kręgu słuchaczy – również za oceanem i do ludzi młodych,
którzy wcześniej nie interesowali się tą tematyką, a masowo napływające zgłoszenia udziału w Zjeździe
stanowią dowód, że Kresowość jest nie tylko dziedziczna, ale i zaraźliwa. Poza starszymi rocznikami,
urodzonymi na Kresach, odzywają się Kresowianie w drugim i trzecim pokoleniu, a także słuchacze, którzy
wcześniej nigdy na Kresach nie byli.
To dobrze rokuje na przyszłość i stanowi odpowiedź dla tych, którzy zwykli mawiać, że problem Kresów
i Kresowian skończy się wraz z odejściem ostatnich, którzy zdążyli się tam urodzić.
Nie skończy się. Kresowianie już mają następców!
Patronat medialny nad Zjazdem objęło Polskie Radio Katowice, swoją obecność zapowiedzieli posłowie
i senatorowie PiS i LPR, m.in. senator Dorota Arciszewska –Mielewczyk, senator Jadwiga Rudnicka,
posłowie: Marek Kawa i Wojciech Szarama, Powiernictwo Polskie, przedstawiciele organizacji polskich zza
wschodniej granicy, Kongresu Polonii Amerykańskiej i Kanadyjskiej.
Zjazd poprzedzi uroczysty III Koncert z cyklu „Kresy śpiewają dla Bytomian”, połączony z wręczeniem
Towarzystwu Miłośników Lwowa Oddz. Bytom dyplomu laureata VIII Edycji Konkursu Pro Publico Bono na
najlepsze dzieło obywatelskie 2006 r. Odbędzie się w przeddzień Zjazdu - 29 czerwca w Operze Śląskiej
w Bytomiu.
Zjazd rozpocznie się w sobotę 30 czerwca o godz. 11.00 w Sali Papieskiej na Jasnej Górze. W niedzielę 1 lipca
– w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej mszę św. w intencji wszystkich żyjących i zmarłych Kresowian w
kraju
i na emigracji - koncelebrować będzie Abp Stanisław Nowak. Spotkamy się także w sobotę na
różańcu kresowym i apelu jasnogórskim.
Jak co roku, podczas jasnogórskiej pielgrzymki i zjazdu - odbędzie się Forum Kresowe, dające możliwość
wypowiedzi każdemu z uczestników. Poprzedzą je wystąpienia tematyczne: Ewy Siemaszko, autorki
monumentalnego dzieła o eksterminacji ludności polskiej na Wołyniu, znanego pisarza i publicysty Stanisława Srokowskiego („Repatrianci”, „Duchy dzieciństwa”, ”Nienawiść”) i prof. Stanisława Niciei –
(autora „Cmentarza Łyczakowskiego” i „Cmentarza Obrońców Lwowa” ), który tym razem poprowadzi nas
po „Twierdzach kresowych Rzeczpospolitej”. Przewidziana jest także debata obywatelska o patriotyzmie wg.
Jana Pawła II „Pamięć- Tożsamość -Odpowiedzialność” z udziałem Rady Fundacji Pro Publico Bono.
W Koncercie Jasnogórskim zaśpiewają „Poleskie Sokoły” – polski zespół z Żytomierza, laureat Festiwalu
Kultury Kresowej w Mrągowie. Mini recital zapowiedział także Roman Kołakowski - lwowski bard, twórca
własnego teatru autorskiego, dyrektor artystyczny Wrocławskiego Teatru Piosenki.
Filmy dokumentalne o Polakach na Kresach wraz z opowieściami o reporterskich podróżach na wschód zaprezentuje redaktor Ewa Szakalicka z TV Polonia.
Spotkamy się także na koncercie pieśni patriotycznych „W hołdzie Macierzy i Kresom”.
Poprowadzi go wieczorem, przy wspólnym ognisku po apelu jasnogórskim - Aleksander
Markowski, znany z cyklicznych spotkań z piosenką i artykułów o zapomnianych polskich
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pieśniach w tygodniku katolickim „Niedziela”. Będzie kabaret „Pacałycha”, będą „Tyligentne
batiary”.
Nie zabraknie okazji do interesujących spotkań, wielkich wzruszeń i wspólnych ustaleń dotyczących działań
na przyszłość!
Na jasnogórską pielgrzymkę i zjazd - w imieniu Dyrektoriatu Światowego Kongresu Kresowian zapraszam
działające w kraju i poza jego granicami organizacje kresowe, kombatanckie i charytatywne, zapraszam
weteranów ruchu kresowego i ludzi młodych, zainteresowanych współpracą, a także osoby niezrzeszone,
którym bliskie są sprawy Kresów.
Czekamy na Wasze zgłoszenia i na obecność każdego z Was: członków wielkiej kresowej rodziny, sympatyków
i przyjaciół Kresów.
Jan Skalski Prezes Światowego Kongresu Kresowian
Wszelkich dodatkowych informacji udziela i rezerwacje noclegów przyjmuje:
Centrum Kresowe
41-902 Bytom
ul. Moniuszki 13
Tel/fax: 032-281-51-51
lub: 032-281-28-07
Fotorelacja z XIII Zjazdu i Pielgrzymki Kresowian dostępna jest na stronach Biura Prasowego
Jasnej Góry www.jasnagora.pl

GALERIA ŚRODOWISK TWÓRCZYCH

Galeria Środowisk Twórczych, prowadzona przez Piotra Czadankiewicza działa od 1995 roku przy
Bielskim Centrum Kultury. Stara się promować działalność artystów podejmujących w swej
twórczości szeroko pojętą refleksję egzystencjalną i etyczną. Będąc otwarta na istniejącą sytuację
różnorodności w sztuce współczesnej prezentuje zarówno prace odwołujące się do tradycyjnego
myślenia jak i poszukiwania nowych form wypowiedzi.
Ważnym aspektem działania galerii jest popularyzowanie dorobku nowych pokoleń, w tym
cykliczny przegląd dokonań młodych artystów Podbeskidzia "POZA".
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Galeria jest organizatorem Ogólnopolskich Plenerów Plastycznych w Kalwarii Zebrzydowskiej,
które z lokalnej imprezy przekształcają się w miejsce spotkań znaczących artystów z całego kraju.
W wystawach indywidualnych i zbiorowych swoje prace w galerii prezentowali między innymi:
Grzegorz Bednarski, Alfred Biedrawa, Maciej Bieniasz, Arien Boestra, Rafał Bojdys, Mirosław
Cieślak, Piotr Czadankiewicz, Jerzy Czereczon, Andrzej Desperak, Jerzy Fober, Józef Hołard,
Roman Kalarus, Bronisław Krzysztof, Marek Luzar, Aleksander Markowski, Adam Molenda,
Ryszard Otręba, Władysław Ratusiński, Jarosław Skutnik, Jadwiga Smykowska, Tomasz Struk,
Teresa Sztwiertnia, Bogdan Topór, Paweł Warchoł, Oliwer Zabel.

Platynowy Laur 2001
Bielskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury działającą od 1 stycznia 1988,
uhonorowaną Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji 2001.

ZJAZD KRESOWIAN
Prowadzi: Aleksander Markowski. 1 lipca – Jasna Góra ... Poprowadzi go wieczorem, przy wspólnym
ognisku po apelu jasnogórskim - Aleksander Markowski, ...
www.lwow.home.pl/kongres2007.html - 12k - Kopia - Podobne strony - Zanotuj

Kresowianie jednością silni !!!
XIII ŚWIATOWY ZJAZD I PIELGRZYMKA KRESOWIAN
Jasna Góra
30

30 czerwca - 1 lipca 2007
1.

2.

INAUGURACJA
29 czerwca – Bytom – Państwowa Opera Śląska – GODZ. 17.00
III Koncert z cyklu: KRESY ŚPIEWAJĄ DLA RODAKÓW połączony z uroczystym
wręczeniem Towarzystwu Miłośników Lwowa Oddz. Bytom - dyplomu laureata VIII Edycji
Konkursu PRO PUBLICO BONO na najlepsze dzieło obywatelskie 2006 r.
30 czerwca – Jasna Góra
1. 11.00 Sala Papieska. Uroczyste otwarcie Zjazdu.
2. 11.30 -13.00. Prawda – fundamentem pojednania. Polska – Ukraina. Dzień dzisiejszy
i przyszłość Kresów.
Ewa Siemaszko, Szczepan Siekierka, Stanisław Srokowski .
3. 13.00 – 14.00 Pamięć –Tożsamość - Odpowiedzialność – patriotyzm wg. Jana Pawła
II; przesłanie debaty obywatelskiej;
Rada Fundacji Pro Publico Bono.
4. 14.00 – 15.00 Wystąpienia senatorów: Jadwigi Rudnickiej, Doroty ArciszewskiejMielewczyk oraz posłów: Marka Kawy i Wojciecha Szaramy.
Przedstawienie projektu uchwał.
5. 15.00 – 16.00 Przerwa.
Złożenie kwiatów pod pomnikiem Orląt Lwowskich w Częstochowie.
6. 16.00 - 16.30 Różaniec Kresowy – Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej.
7. 16.45 – 18.15 Sala św. Józefa.
Red. Ewa Szakalicka. „Z TV Polonia na Kresach”.
Prezentacja filmów dokumentalnych o Polakach na Kresach.
8. 18.30 - 20.00 Koncert Jasnogórski. Zespół „POLESKIE SOKOŁY” z Żytomierza.
9. 21.00 – Apel Jasnogórski

10. 21.30 – „W hołdzie Macierzy i Kresom”. Wieczór pieśni polskich
przy ognisku z udziałem „PACAŁYCHY” i „Tyligentnych
batiarów”. Prowadzi: Aleksander Markowski
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3. 1 lipca – Jasna Góra
1. 9.30 – kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej.
Mszy św. w intencji zmarłych i żyjących Kresowian w kraju i na świecie
przewodniczy Abp Stanisław Nowak Metropolita Częstochowski
Śpiewa zespół „Szymanowianie” – Wrocław
2. 10.30 – 11.30 - Sala Papieska
„Twierdze kresowe Rzeczpospolitej” Prof. Stanisław Nicieja
3. 11.30 – 13.30 KRESOWIANIE W KRAJU I NA ŚWIECIE.
Otwarte Forum Kresowe z udziałem przedstawicieli Sejmu i Senatu RP, i
delegatów organizacji kresowych. Dyskusja. Podjęcie uchwał.
4. 13.30 – 15.00 Lwów – to dla mnie zagranica. BALLADY KRESOWE
Recital Romana Kołakowskiego.
Laureatów I Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Lwowskiej prezentuje
„Lwowska Fala”.
5. 17.00 - Spotkanie przedstawicieli Sejmu i Senatu RP i delegatów organizacji
kresowych ze „Śląskim Dzwonem Nadziei” i władzami Tarnowskich Gór.
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SPOTKANIE Z ALEKSANDREM MARKOWSKIM
Zapraszam na 89. Wieczór poezji, muzyki i wspólnego śpiewania ocalonych od zapomnienia
piosenek w niedzielę 18 marca 2007 r. o godz. 17 w sali widowiskowej częstochowskiego LO
im. J. Słowackiego przy al. T. Kościuszki 8.
Tytuł Wieczoru – słowa Ojca Świętego Jana Pawła II:

„Czy w Wojsku Polskim żyje duch Marszałka Józefa Piłsudskiego?”
Wstęp wolny. Śpiewniki bezpłatne.
Aleksander Markowski
Wg http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=nd200711&nr=25 :

BezCenzury.net - autor: list2006@onet.eu, data publikacji: 2006-09-08 10:39:44

PO ATAKACH NA HISTORYKÓW IPN
Apel w obronie prawa do pamięci i prawdy
Krakowskie środowiska intelektualne i opozycyjne zainicjowały akcję zbierania
podpisów pod listem w obronie historyków IPN i "Arcanów". Zwracamy się
z prośbą o wsparcie tej inicjatywy, ewentualnie przesłanie dalej treści listu osobom
znanym. Odpowiedź na adres list2006@onet.eu, iż wyraża się poparcie dla treści
listu oznacza formalne złożenie pod nim podpisu. Prosimy również o bardzo krótką
informację jaką podać obok nazwiska a dotyczącą działalności opozycyjnej, tytułu
naukowego, sprawowanych funkcji itp.
W obronie prawa do pamięci i prawdy !
W ostatnich dniach, w rozmaitych wypowiedziach publicznych, pojawiły się opinie,
które
dyskredytują
rzetelne
prace
naukowe
nad
historią
PRL.
Postuluje się "ścisłą kontrolę" akt Instytutu Pamięci Narodowej, co oznacza ograniczenie
do nich dostępu opinii publicznej. Merytoryczną dyskusję zastępuję się inwektywami
wobec historyków. Przewrotnie przywołuje się przy tym wartości przyświecające
Polakom walczącym z komunizmem.
Historii opozycji antykomunistycznej i "Solidarności" nie mogą zaszkodzić ani naukowe
badania źródeł, ani wynikającej z nich poszerzanie wiedzy o przeszłości. Dzieje
antytotalitarnego oporu są własnością milionów Polaków, a nie jednej, towarzyskiej czy
politycznej koterii, uzurpującej sobie prawo do decydowania, które wątki narodowej
przeszłości należy upowszechniać, a które przemilczać.
Naszym obywatelskim obowiązkiem jest stanąć w obronie prawa do pamięci
i prawdy, prawa do poznawania własnej historii, prawa do wyciągania z niej wniosków,
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byśmy mogli lepiej budować swoje życie i życie społeczne naszego kraju.
Stanisław Markowski - artysta fotografik, autor muzyki do hymnu "Solidarności"
Adam Macedoński - artysta plastyk, założyciel "Instytutu Katyńskiego" w Polsce
w 1978 roku
Kraków, wrzesień 2006
Lista sygnatariuszy listu w obronie Instytutu Pamięci Narodowej i dwumiesięcznika
"Arcana" do 5 września 2006 roku - wciąż trwa akcja zbierania podpisów.
Piotr Augustynek, operator, producent telewizyjny.
Maciej Beiersdorf, dyrektor Muzeum Historii Fotografii, Kraków.
Piotr Bąk, współtwórca niezależnego ruchu harcerskiego 1980-1989, burmistrz
Zakopanego.
Dr hab. Włodzimierz Bernacki, historyk myśli politycznej, politolog, Instytut Nauk
Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.
Dr Leszek Biały, Warszawa.
Jerzy Biernacki, niezależny publicysta.
Piotr Błaszkowski,
Ryszard Bocian, działacz KPN, Kraków.
Teresa Bochwic, dziennikarz, Warszawa.
Dorota Boreczek, więzień okresu stalinowskiego, Bytom.
Krystian Brodacki, dziennikarz, Kraków
Adam Borowski, współzałożyciel i działacz MRK (Międzyzakładowego Robotniczego
Komitetu "Solidarności"), Warszawa.
Prof. Zbigniew Chłap, założyciel i działacz NSZZ "Solidarność" Akademii Medycznej i
Państwowego Szpitala Klinicznego, Kraków
Marek Jan Chodakiewicz, historyk, USA.
Jadwiga Chmielowska, dziennikarz, pracownik naukowy Akademii Polonijnej w
Częstochowie, przewodnicząca Komitetu Wykonawczego Solidarności Walczącej.
Prof. Marek Czachor, Politechnika Gdańska, fizyk teoretyk, w sierpniu 1980
sygnatariusz deklaracji założycielskiej NZS, działacz Solidarności Walczącej, więzień
polityczny.
Magdalena Czachor, polonista, w sierpniu 1980 przedstawiciel MKS w Stoczni
Gdańskiej, więzień polityczny.
Alina Czerniakowska, autorka filmów dokumentalnych, Warszawa.
Andrzej M. Czyżewski, doradca prawny oddziałowego Zarządu Regionu Gdańsk NSZZ
"Solidarność" w Kwidzyniu i Malborku, pełnomocnik Prezydium Zarządu Regionu
Gdańsk NSZZ "Solidarność", czł. Rady Narodowej RP w Londynie, powołany decyzją z
12 IV 1986 r., Hamburg, Niemcy.
Janusz Dakowicz
Barbara Cholewa- Dakowicz
Artur Dmochowski, dziennikarz, historyk.
Prof. zwyczajny dr. hab. Mirosław Dakowski, Warszawa.
Ewa Dałkowska, aktorka, Warszawa.
Dr Wojciech Drelicharz, adiunkt w Instytucie Historii UJ
Prof. Maria Dzielska, Instytut Historii UJ, Kraków.
Lech Dziewulski, artysta plastyk, działacz "Solidarność", Kraków.
Prof. Piotr Franaszek, dyrektor Instytutu Historii UJ, Kraków.
Andrzej Garapich, biolog, b. działacz NZS, Kraków.
Prof. Tomasz Gąsowski, Instytut Historii UJ, prezes Centrum Dokumentacji Czynu
Niepodległościowego, Kraków.
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Mieczysław Gil, współzałożyciel i działacz "Solidarności" w Nowej Hucie,
przewodniczący MKZ NSZZ "Solidarność" w Krakowie, poseł na Sejm RP.
Stanisław Gil, czł. władz "Solidarności" w Olkuszu 1980-1981, w stanie wojennym czł.
RKK.
Szymon Goździk,
Władysław Grodecki kartograf, podróżnik, Kraków
Andrzej Hardek, Radio Pomost, Supprise, Arizona, USA.
Piotr Hlebowicz, działacz polonijny, czł. Solidarności Walczącej, współtwórca Wydziału
Wschodniego SW, czł. Czeczeńskiego Ośrodka Informacyjnego w Krakowie.
Walter Hofman, red. nacz. internetowej witryny "LiterAkcja" USA.
Wacław Holewiński, wiceprezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich, Warszawa.
Jacek Jagiełka, przewodniczący zarządu MKZ Katowice NSZZ "Solidarność" 19801981.
Tadeusz Jaskólski, więzień polityczny 1985-1987 Bydgoszcz, Sydney, Australia.
Krystyna Juchniewicz-Misiak, Australia.
Jacek Karnowski, dziennikarz, Wiadomości TVP
Ryszard Kapuściński, Klub Gazety Polskiej.
Krzysztof Kawęcki, wiceprzewodniczący Ruchu Patriotycznego.
Ewa Kaźmierska, Warszawa
Jacek Klaś, koordynator australijskiej grupy emigracyjnej, Australia.
Danuta Kędzierska-Sadowska, działaczka opozycji antykomunistycznej od 1978 roku,
Gdańsk.
Krzysztof Kłopotowski,
Rafał Kobylański,
Krzysztof Koehler, poeta, historyk literatury.
Mirosław Kokoszkiewicz, publicysta, Częstochowa.
Mgr inż. Tadeusz Koliński, Gdynia.
Piotr Jan Kopiński, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Genoterapii, Collegium Medicum
UMK, Toruń.
Prof. Jacek Koronacki, zastępca dyrektora ds. naukowych w Instytucie Podstaw
Informatyki PAN, kierownik Zakładu Sztucznej Inteligencji, Warszawa.
Jan Ludwik Koss.
Grzegorz Andrzej Kozłowski, robotnik, uczestnik opozycji antykomunistycznej, 19821989; aresztowany 1982; uczestnik m.in. Trójmiejskiej PMW, WiP, LDPN; uczestnik
strajku sierpniowego 1988 w GSR im. Józefa Piłsudskiego; Gdańsk
Jan Krusiński, szef Radia Solidarności Walczącej, Wrocław.
Ewa Kubasiewicz-Houee, polonistka, czł. władz Solidarności Walczącej, w stanie
wojennym skazana na 10 lat więzienia,
Dr Janusz Kutyba, przewodniczący NSZZ "Solidarność" AM i PSK w Krakowie 19801989
Zenon Kwoka, politolog, Gdańsk.
Tomasz Lenczewski, Warszawa.
Tomasz Liese, były działacz Akcji Na Rzecz Kościoła w RiTV 1979-1981.
Mieczysław Łaba, robotnik, działacz "Solidarności" z Sokołowa Podlaskiego 1980-1989.
Hanna Łukowska-Karniej, działaczka i członek Rady Programowej Solidarności
Walczącej, Wrocław.
Paweł Łuczyński, Przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii
Pedagogicznej w Krakowie
Adam Macedoński, artysta plastyk, założyciel Instytutu Katyńskiego w Polsce w 1978 r.,
Kraków.
Ryszard Majdzik, działacz opozycji antykomunistycznej, Kraków.
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Robert Majka, radny miasta Przemyśla.
Marcin Mamoń, dziennikarz, reżyser filmowy.
Wojciech Marchewczyk, założyciel i wydawca "Hutnika" oraz Biblioteki Obserwatora
Wojennego, więzień polityczny, Kraków
Bartłomiej Marianowski, uczeń LO, Sosnowiec.
Aleksander Markowski, artysta malarz, Częstochowa.
Stanisław Markowski, artysta fotografik, autor słów do hymnu "Solidarności",
Kraków.
o. Krzysztof Mądel, jezuita, teolog, publicysta, Kraków.
Kazimierz Michalczyk, czł. Krajowej Komisji Historycznej "pierwszej" "Solidarności",
Berlin, Niemcy.
Tomasz Miernowski, producent filmowy, Warszawa.
Dr Paweł Milcarek, red. "Christianitas", Brwinów k. Warszawy.
Andrzej Miszk, jezuita, absolwent filozofii UJ, w latach 80-tych działacz Ruchu
"Wolność i Pokój", więzień polityczny , red. naczelny portalu www.tezeusz.pl , Kraków.
Elżbieta Morawiec, krytyk teatralny, publicystka, Kraków.
Dr Kornel Morawiecki, założyciel Solidarności Walczącej, Wrocław.
Piotr Naimski, współzałożyciel KOR, Warszawa.
Prof. Barbara Niemiec, działaczka małopolskiej "Solidarności", UJ.
Mecenas Jan Olszewski, obrońca w procesach politycznych, premier RP w latach 19911992.
Piotr Opozda, nauczyciel historii; działacz niepodległościowy, w latach 80. więzień
polityczny.
Krzysztof Owczarek, współzałożyciel Solidarności w NZPS w Nowym Targu, 19801989.
Stanisław Palczewski, ZWMP-WiS, ROPCiO, KPN, POKiN, Kraków
Janusz Pawłowski, Warszawa.
Red. Marek Popowicz-Watra.
Krystyna Popowicz-Watra.
Prof. Jan Prokop, historyk literatury i idei, Akademia Pedagogiczna, Kraków.
Piotr Rachtan, dziennikarz, Warszawa.
Wojciech Reszczyński, dziennikarz, Warszawa.
Dobrosław Rodziewicz, publicysta, współautor radiowego
cyklu dokumentalnego "Prawo i Pamięć", w latach 1980-81 uczestnik
inicjatywy "Radio NZS", prezes zarządu "Radia Kraków" SA.
Adam Roliński, bibliotekarz, bibliograf i badacz "drugiego obiegu", Fundacja Centrum
Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Biblioteka Jagiellońska, Kraków.
Zbigniew Rutkowski, red. Naczelny "Wolna Polska", Poznań.
Mirosław Rymar, koordynator Ruchu Rodaków - mieszkańców świata, Brisbane.
Zbigniew Rzeźnik
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, kapelan "Solidarności".
Paweł Sabuda, działacz opozycji niepodległościowej w latach 80.
Piotr Semka, dziennikarz, publicysta, Warszawa.
Anna Shen, Tajwan.
Jacek Smagowicz, działacz opozycji, członek KK "Solidarności".
Dr Janusz Smołucha, Instytut Historii UJ, Kraków
Prof. Stefan Sokołowski, Wydział Chemii UMCS, Lublin.
Jacek Sommer, "Wolny Związkowiec" Mittal Steel Poland SA.
Słowik Andrzej, działacz NSZZ "Solidarność", Łódź
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Andrzej Stawiarski, dziennikarz, prezes oddziału krakowskiego SDP.
Renata Ster, Klub Gazety Polskiej.
Dr Jarosław Stolicki, Instytut Historii UJ, Kraków
Tomasz Strzyżewski, w 1977 roku wywiózł z PRL tajne instrukcje cenzury
komunistycznej, opublikowane jako "Czarna księga cenzury"; od końca lat 70. i w 1. poł.
lat 80. prowadził Biuro Informacyjne KPN w Szwecji, łącznik między kierownictwem
KPN a RWE; czł. Stowarzyszenia Wolnego Słowa.
Dr Joanna Szarkowa, historyk, Kraków.
Piotr Szczepanik, piosenkarz.
Andrzej Szkaradek, współzałożyciel i działacz małopolskiej "Solidarności" 1980-2006.
Józef Szyler, Mielec.
Mgr inż. Jerzy Tatol, Radom.
Ryszard Techmański, Sydney.
Tomasz Triebel, uczeń LO, Sosnowiec.
Jacek Trznadel, poeta, historyk literatury.
Konrad Turzyński, Toruń,
Krzysztof Wyszkowski, współzałożyciel Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża,
Gdańsk.
Grażyna Walendziak, red. "Akcentu Polskiego" w Melbourne.
Anna Walentynowicz, działaczka Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża,
współzałożycielka NSZZ "Solidarność".
Dr Anna Waśko, Instytut Historii UJ, Kraków
Maciej Wąż, działacz "Solidarności" z Sokołowa Podlaskiego 1980-1981.
Leonardas Wilkas, tłumacz, Kraków.
Paweł Witkowski, działacz Studenckiego Komitetu Solidarności 1977-1980, Kraków
Wojciech Wiśniewski, dziennikarz i publicysta, były podziemny wydawca, więzień,
polityczny w stanie wojennym, autor bibliografii drugiego obiegu, Kraków.
Marcin Wolski, pisarz.
Jerzy Zacharko, współzałożyciel NSZZ "Solidarność" w Zakopanem 1980-1989.
Bogdan Zalewski, dziennikarz.
Jerzy Zalewski, reżyser filmowy, Warszawa.
Tadeusz Ziegler, inżynier metalurg, Melbourne, Australia.
Marek Zieliński, Warszawa.
Marek Zieliński, krytyk literacki, Warszawa.
Prof. Zofia Zielińska, Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Artur Zawisza, poseł PiS do Sejmu RP.
Konrad Brożek, działacz opozycyjny lat 80.
Dr Rafał Żebrowski, historyk, Warszawa.
Wiktor A. Zółciński, Radio Pomost, Phoenix, Arizona, USA.
Waldemar Żyszkiewicz, publicysta "Tygodnika Solidarność".

KLISZE PAMIĘCI (Czerniakowska A.)





Film dokumentalny
Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2005
Dane techniczne: Barwny. 30 min.

"Gdzie są ci, co się wtedy o Polskę bili. Nie bali się ZOMO, pałek, prowokacji, utraty pracy i życia
całej rodziny. Kto o nich pamięta? Gdzie są ci, co wtedy uwierzyli? Z miłości dla wolnej Polski
poszli bez broni w bój. Kto o nich pamięta? O tych, co nigdy nie zdradzili, nie zaprzedali się ....?"
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Poetyckie spojrzenie na sierpień'80 i lata kolejne polskiej historii poprzez pryzmat twórczości
Stanisława Markowskiego, zamieszczonej w jego albumie. "Klisze pamięci" nie pozwalają
wymazać minionego czasu, zapomnieć o ludziach, ich tragediach, patriotycznym zrywie. Stanisław
Markowski z wielką pasją opowiada o swojej pracy w tamtych latach, pokazuje zdjęcia świadectwa dramatycznych wydarzeń, rozgrywających się w kraju. Po wizycie papieża w 1979 r.
w Polsce zaczęły się dziać ważne rzeczy. Wówczas wziął do ręki aparat fotograficzny, by
rejestrować rodzącą się nową historię swej ojczyzny. Kilka lat wcześniej w 1977 r. uwiecznił na
kliszy wszystko, co było związane z zabójstwem Staszka Pyjasa, potem ze śmiercią 70-letniego
Walentego Badylaka, który na krakowskim Rynku dokonał aktu samospalenia na znak protestu
przeciwko utajnieniu zbrodni katyńskiej. Pamięć o tamtych dniach przywołują zdjęcia z brutalnej
pacyfikacji Rynku przez ZOMO i oddziały milicji. Markowski zatrzymał wtedy w kadrze twarz
zomowca, który dojrzał go wysoko na balkonie. Kolejna fotografia pokazuje już lufę broni gazowej
skierowaną prosto w niego. Na szczęście, został wówczas tylko lekko draśnięty, co jednak
przypłacił trzydniowymi zawrotami głowy i wymiotami z krwią. Na okładce albumu Stanisława
Markowskiego "Fotografie 1980-1989" jest inne szczególnie ważne dla autora zdjęcie. Na Rynku
krakowskim w kierunku gotowego na wszystko kordonu milicji biegnie trzech młodych ludzi,
którzy wyrwali się z tłumu, a ich jedyną bronią jest biało-czerwona flaga. Więcej jest takich
świadectw tamtych dni, fotografie zomowców strzelających, pałujących, oblewających
bezbronnych silnym strumieniem z armat wodnych. Tłumy ludzi zalęknionych, poniżanych,
upokarzanych, klęczących na bruku w rozpaczy i determinacji. W albumie są też wstrząsające
zdjęcia z pogrzebu księdza Jerzego Popiełuszki, m.in. ukazujące zastygłą w bólu matkę. Wybitny
polski artysta fotografik, twórca ponad 20 albumów fotograficznych pisze wiersze, muzykę, śpiewa
piękne poetyckie utwory. Mieszka i tworzy w Krakowie. Jego wielokrotnie nagradzane prace są
wystawiane w kraju i w największych galeriach świata. Fotografuje piękne krajobrazy Polski,
zamki, pałace, kościółki. Jego ojciec, Kazimierz Markowski, studiował malarstwo w prywatnej
pracowni prof. Wacława Łagodzińskiego, ucznia Jana Matejki. Brat, Aleksander Markowski,
absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, jest znanym pejzażystą i scenografem. Matka
przekazała synom zamiłowanie do poezji, historii. Uczyła pieśni narodowych i harcerskich,
pracowitości i odwagi. W latach 1980- 1989 poświęcił się fotografii społeczno-politycznej,
obrazującej walkę narodu polskiego o pełną niepodległość i suwerenność. Współpracował
z opozycją i ruchem "Solidarność", był członkiem Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania,
członkiem Komitetu Porozumiewawczego Związków Twórczych i Naukowych. W 1980 r. stworzył
muzykę do pieśni "Solidarni", która stała się hymnem Solidarności. W filmie usłyszymy ją właśnie
w wykonaniu samego Stanisława Markowskiego. [TVP]
Ekipa











Realizacja: Alina Czerniakowska
Scenariusz: Alina Czerniakowska
Komentarz: Alina Czerniakowska
Lektor: Tomasz Marzecki
Zdjęcia: Hubert Waliszewski
Dźwięk: Antoni Bokun
Montaż: Hanna Kłoskowska
Kierownictwo produkcji: Ryszard Urbaniak
Produkcja: Telewizja Polska - Agencja Filmowa (dla Programu 2)
Bohater filmu: Stanisław Markowski

© 1998 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
wg http://www.filmpolski.pl/fp/index.php/4221509
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HONOROWY KOMITET POPARCIA
Kandydat na urząd Prezydenta RP Lech Kaczyński przedstawił Honorowy Komitet
Poparcia dla jego kandydatury. W Honorowym Komitecie Poparcia Kandydata są 93
osoby ze świata kultury, nauki, sportu i szeroko pojętego życia publicznego w Polsce.
Wśród nich znaleźli się, między innymi: Adam Bujak - światowej sławy fotografik,
autor albumów z papieskich pielgrzymek, aktorka Ewa Błaszczyk, Krzysztof
Cugowski - lider Budki Suflera, Adolf Juzwenko - dyrektor Ossolineum, znamienity
kompozytor prof. Wojciech Kilar, prof. Zdzisław Krasnodębski, prof. Ryszard
Legutko z krakowskiego Ośrodka Myśli Politycznej, Olgierd Łukaszewicz - prezes
ZASP, Elżbieta Penderecka, Jan Pietrzak, płk. Roman Polko - były dowódca
GROM, prof. Andrzej Stelmachowski - prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska,
Piotr Szczepanik, Irena Szewińska - prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki,
prof. Kazimierz Wiatr - przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Podczas uroczystego posiedzenia Honorowego Komitetu Lech Kaczyński zapowiedział,
że jako prezydent złoży projekty ustaw dotyczących bezpieczeństwa państwa,
wzmocnienia nadzoru nad stosunkami pracy oraz zapobiegania niedożywieniu dzieci.

*

*

*

Podejmujemy trudne dzieło naprawy Rzeczpospolitej. Dążenie do tego, by Polska najpierw
była wolna, a potem gdy wolność odzyskała, stała się państwem prawym i sprawiedliwym,
towarzyszyło mi przez całe dorosłe życie.
W mojej służbie publicznej w Najwyższej Izbie Kontroli, Ministerstwie Sprawiedliwości
i ostatnio pełniąc urząd Prezydenta Warszawy korzystałem z moralnego i merytorycznego
wsparcia licznych wybitnych Polaków. Jest dla mnie wielkim honorem, że tak wielu z nich
zdecydowało się teraz wesprzeć moją kandydaturę na Prezydenta RP.
Deklaruję, że tak jak poprzednio będę czynił wszystko, by ogromny potencjał intelektualny
tkwiący w naszym Narodzie był w pełni wykorzystany dla dobra Rzeczpospolitej.
/-/ Lech Kaczyński
***

9. prof. dr hab. Mieczysław Ciosek
10. Krzysztof Cugowski
11. Ewa Dałkowska
12. Irma Dąbrowska
13. prof. Anna Doboszyńska
14. prof. Jan Draus
15. Marian Dubiel
16. prof. Krzysztof Dybciak
17. prof. Maria Dzielska
18. Anna Ekiert

Lista członków Komitetu
1. prof. Artur Andrzejuk
2. Bogumiła Berdychowska
3. Ewa Błaszczyk
4. Teresa Bojarska
5. Adam Bujak
6. prof. Jolanta Choińska-Mika
7. prof. Wojciech Chudy
8. Marek Cichocki
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19. dr Barbara Fedyszak-Radziejowska
20. dr hab. Stanisław Gałkowski
21. Dariusz Gawin
22. prof. Tomasz Gąsowski
23. Anna Hozakowska
24. por. Bolesław Hozakowski
25. Renata Iwaniec
26. Adolf Juzwenko
27. Dariusz Karłowicz
28. Bogusław Kiernicki
29. prof. Witold Kieżun
30. prof. Wojciech Kilar
31. prof. Tadeusz Klimski
32. Zofia Korbońska
33. Janusz Kotański
34. Jacek Kowalski
35. Jędrzej Krakowski
36. Janusz Krasiński
37. prof. Zdzisław Krasnodębski
38. prof. Grzegorz Kucharczyk
39. Andrzej Kurylewicz
40. Jerzy Lachowicz
41. Stanisław Latour
42. prof. Ryszard Legutko
43. Tomasz Lipiec
44. Adam Łoziński
45. Olgierd Łukasiewicz
46. prof. Marian Malikowski
47. Bogusław Mamiński
48. Stanisław Markowski

62. Jan Pietrzak
63. Roman Polko
64. Wacław Prażuch
65. Andrzej Pruszkowski
66. Janusz Purzycki
67. Janusz Pyciak-Peciak
68. prof. Maria Radomska
69. prof. Zbigniew Rau
70. Janusz Rosikoń
71. prof. Wojciech Roszkowski
72. Monika Ryniak
73. Krzysztof Sadowski
74. prof.Dominik Sankowski
75. Maria Sapieha
76. Michał Seweryński
77. Paweł Skibiński
78. prof. Andrzej Stelmachowski
79. prof. Anna Sucheni-Grabowska
80. Piotr Szczepanik
81. Hanna Szczepanowska
82. Irena Szewińska
83. prof. Bohdan Szlachta
84. Bohdan Szucki
85. prof. Stanisław Szwankowski
86. Piotr Tomaszuk
87. Wanda Warska
88. Stanisław Wądołowski
89. prof. Kazimierz Wiatr
90. Maria Wilczek
91. Marcin Wolski
92. Jerzy Woźniak
93. Tomasz Wójtowicz

49. Aleksander Markowski
50. Rafał Matyja
51. Tomasz Merta
52. Paweł Milcarek
53. prof. Andrzej Nowak
54. prof. Iwona Nowakowska-Kempna
55. Marek Nowakowski
56. Maria Okońska
57. Janusz Olejniczak
58. Józef Oleński
59. prof. Barbara Otwinowska
60. prof. Kazimierz Ożóg
61. Elżbieta Penderecka
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http://www.lechkaczynski.pl/article.ph
p?id=92

FANTASTYCZNO-ARTYSTYCZNY FILM Z CZĘSTOCHOWY
2008-02-22, ostatnia aktualizacja 2008-02-22 22:12

22 lutego Miejska Galeria Sztuki urządziła otwarcie wystawy po 33. Ogólnopolskim Plenerze
Malarskim "Jurajska Jesień", organizowanym przez częstochowski ZPAP. Jego komisarz Jacek
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Sztuka był również autorem fabularnego filmu fantastyczno-artystycznego, który plenerowicze
zrealizowali równolegle z malowaniem.

Fot. Grzegorz Skowronek / AG
Dzieło to pokazano na wernisażu. Opowiada ono o prehistorycznym zbójniku Jurasie, który dotrwał
do naszych czasów i podgląda plastyków przy pracy, a także o Smoku Wawelskim, który
uprowadził jednego z artystów (na szczęście porwanego ratuje dzielny niczym Tarzan dyrektor
Miejskiej Galerii Sztuki Czesław Tarczyński)...
Reżyser wychwalał plastyków-aktorów, a publiczność oklaskiwała jego naprawdę uroczy, zabawny,
pracowicie zmontowany filmik, łączący kino aktorskie z animacją. Potem zaś przeszła do oglądania
tego, co było istotą pleneru: malarstwa, instalacji i tkanin. Te oglądać można przy Al. NMP 64 do
21 marca.
P.S. Na powyższym zdjęciu jest Aleksander Markowski.

ZAPOMNIANA PIOSENKA, GDZIEŚ POD SERCEM UKRYTA...
Niedziela Ogólnopolska 50/2007
ZAPOMNIANA PIOSENKA, GDZIEŚ POD SERCEM UKRYTA...
ALEKSANDER MARKOWSKI
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Aleksander Markowski – „I dał ludziom światło nadziei”,
olej 240x176cm, 1982 r., fragment
13 grudnia – rocznica wprowadzenia stanu wojennego przez rządzących Polską z nadania Moskwy
komunistycznych zdrajców. „Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż…” – piosenka Jana Pietrzaka o krzyżu
z kwiatów układanym przez rodaków na warszawskim Placu Zwycięstwa przed Grobem Nieznanego
Żołnierza. Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski na tym Placu, przed wzniesionym wielkim krzyżem,
Ojciec Święty wypowiedział słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi… Tej Ziemi!”.
W 1982 r. wymalowałem obraz – „I dał ludziom światło nadziei”. Ukrzyżowany Pan Jezus w Jasnogórskim
Wizerunku – Krucyfiksie w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Przy nim w ciemności płoną światła
nadziei: Ojciec Święty Jan Paweł II pod krzyżem na Placu Zwycięstwa i płomień męczeńskich Krzyży
Gdańskich. Źródłem nadziei jest Prawda. Dlatego ludzie nikczemni walczą z Prawdą. Pozdrawiam z całego
serca Panią Annę Walentynowicz, człowieka niezłomnego. Pozdrawiam wszystkich, którzy tak jak ona
ocalają Prawdę – fundament naszej siły duchowej i naszej Niepodległości.
Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż...
słowa i muzyka: Jan Pietrzak
Wiele polskich kwiatów rozkwitało już,
Pod Cassino maków, pąków białych róż.
Kwiatów, co czerwieńsze były niźli krew.
W wierszu i w piosence, i w okopów mgle.
Ale takie kwiaty, jakie kwitną tu,
Na warszawskim placu – to prawdziwy cud,
Szpicle i armaty stoją przeciw nim,
Pałki, automaty, tresowane psy.
Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż,
Co dnia wyrastają z betonowych płyt.
Ludzie je składają, wierni sercom swym,
Co w nadziei trwają przeciw mocom złym.
To najdroższe kwiaty, jakie widział świat,
Można za nie płacić w celi parę lat.
Można stracić zęby za goździki trzy,
Liczyć krwawe pręgi, długo łykać łzy...
Takich drogich kwiatów co dzień świeży stos,
Niosą warszawiacy, kiedy mija noc.
Ciemna noc dla tamtych, dla nas jasny dzień.
Z nami słońce prawdy, z nimi zdrady cień.
Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż,
Co dnia wyrastają z betonowych płyt.
Ludzie je składają, wierni sercom swym,
Co w nadziei trwają przeciw mocom złym.
Niepodległe kwiaty, niezniszczalny krzyż,
Huczą gabinety i imperium drży,
Szydzi z generałów, nie lęka się wojska.
Zakazany naród, nielegalna Polska.

Niedziela Ogólnopolska 04/2008
Aleksander Markowski
Gdy w październiku 1984 r. na Jasnej Górze kończyłem malować obraz wotum „W środku nocy” –
wizję Polski zespolonej z Matką Bożą, nadeszła wiadomość o porwaniu ks. Jerzego Popiełuszki.
Naród otrzymał cios w serce. I przyszła wiadomość o Jego męczeńskiej śmierci. Ludzki płacz
rozległ się w Ojczyźnie. Płakaliśmy wszyscy. Wiedziałem, co muszę zrobić. W centrum obrazu
„W środku nocy”, u stóp Matki Bożej i Jej Syna, na tle brzozowego krzyża pielgrzymkowego
z wyciętym słowem WYTRWAMY i tarczą z polskim Orłem, i słowem „Solidarność”,
wymalowałem płonące ogniem męczeństwa Serce ks. Jerzego... Słowa pieśni „Ojczyzno ma”:
Nowy ból przeszył serca Polaków,
Pasterz – kapłan przelał swą krew,
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Abyś ty mógł żyć w wolnej Ojczyźnie,
Bez cierpienia, bólu i krat.
Dzisiaj – wydobyta z zapomnienia „Nasza kolęda” poety Podziemia Bolesława Kolady „Piasta”,
a w niej żarliwa prośba do Dzieciątka Jezus:
Znak czasu naszej miłości –
Ksiądz Jerzy w krwi i męczeństwie,
dasz Mu koronę Świętości –
wzmocnisz nas w walce i męstwie.
Ksiądz Jerzy... Męczeństwo z rąk rządzących Polską zdrajców, a później naigrawanie się z Prawdy
w parodii procesu sprawców zbrodni. A dzisiaj? Kapłan – ks. Wacław Buryła napisał wiersz
„Współczesnym Judaszom i Piłatom”:
która się nie dziwi
bo wszystko już było
w misce Piłata
wielu myje ręce
jakby wierzyli
że krew można zatrzeć
a ona jak słońce
odchodzi na chwilę
by mocniej powrócić
i zostać na zawsze

Jerzy–
przynieś
choć swoje milczenie
niech kłuje w oczy
niewygodną Prawdą
za którą ktoś znowu
odlicza srebrniki
niech grzebie uparcie
w popiele sumień
deptanych codziennie
pod wiatrem historii

W 2005 r. odsłonięto w Częstochowie pomnik ks. Jerzego Popiełuszki. Na cokole umieszczono
napis: „Ks. Jerzy Popiełuszko 1947-1984”. Nic więcej. Niżej słowa: „Zarząd Regionu
Częstochowskiego NSZZ Solidarność”. Ponownie wzywam, apeluję o umieszczenie napisu: KS.
JERZY
POPIEŁUSZKO
KAPELAN
SOLIDARNOŚCI
ZAMĘCZONY
PRZEZ
KOMUNISTYCZNYCH OPRAWCÓW – ODDAŁ ŻYCIE ZA BOGA I OJCZYZNĘ. Jesteśmy
winni te słowa Księdzu Jerzemu.
12 stycznia 2008 r. zmarł w Warszawie w wieku 106 lat mjr Stanisław Wycech – Peowiak, Legionista,
Obrońca Polski w 1920 r.
Ksiądz Jerzy Popiełuszko i mjr Stanisław Wycech. Co ich łączy? Honor, Godność, Wierność
Prawdzie. Niemodne dzisiaj pojęcia. Ocalajmy je od zapomnienia. Bez nich – nie ma Niepodległej
Polski.
Nasza kolęda

Kolęda z Podziemia
słowa i melodia: Bolesław Kolada ps. Piast
Od strasznej, grudniowej nocy,
gdy wróg się wdzierał w domostwa,
byliśmy, jesteśmy z Tobą,
śpiewamy Ci pieśni do snu
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To nasza kolęda, to nasze błaganie
gorące, od serca, jak ból nasz, o Panie,
to nasze serdeczne przy żłóbku czuwanie,
to nasza nadzieja, że wolność dasz, Panie.
Nie mamy radosnych pieśni,
ni skarbów tego świata,
niesiemy serca w miłości
i Solidarność brata.
To nasza kolęda...
To nasze przy Tobie trwanie
przywodzi dawne wspomnienia:
śpiewali internowani
zza krat – więźniowie sumienia.
To nasza kolęda...
Śpiewamy wciąż niestrudzeni,
aż Ty, Maleńki, w swej mocy
podniesiesz rączkę nad nami
i otrzesz każdą łzę z oczu.
To nasza kolęda...
Znak czasu naszej miłości –
Ksiądz Jerzy w krwi i męczeństwie,
dasz Mu koronę Świętości –
wzmocnisz nas w walce i męstwie.
To nasza kolęda...

Niedziela Ogólnopolska 11/2008
Zapomniana piosenka, gdzieś pod sercem ukryta...
Aleksander Markowski
„Już myśleli, że Sowiety urządzą nad Wisłą,
Raptem Polak się odwinął i zwycięstwo prysło.
Dalej do dzieła, jeszcze nie zginęła,
Pokój z Sowietami spiszem bagnetami!
To zwrotka piosenki z 1920 r. „Cud nad Wisłą, czyli polska młócka” – jednej z piosenek o naszym
zwycięstwie nad Moskwą w 1920 r., śpiewanych na naszych Wieczorach. Te piosenki nadal, jak
w czasach PRL-u, objęte są (wyjątki potwierdzają regułę) przez kierowników chórów i zespołów
komunistycznym zakazem ich wykonywania. Jak to było w peerelowskim haśle? „Idee Lenina
wiecznie żywe”. I jeszcze jedna piosenka z naszych Wieczorów: „A nasz Piłsudski...”. I świetny
rysunek, także z 1920 r., zamieszczony we wspaniałej książce „Marszałek Piłsudski i Polacy
w obronie Europy – «Cud nad Wisłą 1920»”, historyka, prof. Józefa Szaniawskiego. Na tym
rysunku z sierpnia 1920 r. z rąk bolszewika wypada przygotowana dla Polski klatka z napisem:
„Priwislanskaja Sowieckaja Socjalisticzeskaja Respublika”.
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Pragnieniem Marszałka Piłsudskiego było wzniesienie w Warszawie Łuku Tryumfalnego
w Hołdzie Polskiemu Zwycięstwu nad bolszewicką nawałą w 1920 r. To pragnienie realizują dzisiaj
żołnierze weterani zwycięskiej wojny 1920 r. i wszyscy, którzy kochają Ojczyznę. W Warszawie na
Służewie przy kościele św. Katarzyny, w pobliżu Pomnika Ofiar Komunizmu, powstanie wielki
Łuk Tryumfalny zawierający Muzeum wszystkich bitew 1920 r. Pod Łukiem w Święto Żołnierza,
w sierpniową rocznicę Cudu nad Wisłą, będzie defilować Wojsko Polskie.
Z CAŁEGO SERCA APELUJĘ DO PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ LECHA
KACZYŃSKIEGO
O
OBJĘCIE
SWYM
PATRONATEM
SZLACHETNEGO,
NARODOWEGO CZYNU WZNIESIENIA ŁUKU TRYUMFALNEGO – MUZEUM
POLSKIEGO ZWYCIĘSTWA NAD BOLSZEWICKĄ NAWAŁĄ W 1920 R.,
ZWYCIĘSTWA, KTÓRE OCALIŁO EUROPĘ.
Trwa dokonywanie wpłat na konto Fundacji Budowy Pomnika – Muzeum Polskiego Zwycięstwa
nad bolszewicką nawałą w 1920 r. Przypominam numery konta: CITIBANK HANDLOWY
Warszawa
PLN 72 1030 0019 0109 8530 0011 9689
EUR 72 1030 0019 0109 7860 1002 5620
USD 72 1030 0019 0108 4060 1101 0404
Słowa prezesa Zarządu Fundacji Zbigniewa Biernackiego: ONI ODDAWALI ŻYCIE, TY DOŁÓŻ
SWOJĄ PATRIOTYCZNĄ CEGIEŁKĘ.
Adres korespondencyjny Fundacji: ul. Asfaltowa 26, 05-92 Łomianki, tel.: +48 (0-22)751-12-53.
Zapraszam na nasz 102. Wieczór poezji, muzyki i wspólnego śpiewania ocalonych od zapomnienia,
ukrytych pod sercem piosenek – 19 marca o godz. 17 w sali teatralnej częstochowskiego Liceum
im. J. Słowackiego, przy al. T. Kościuszki 8. Tytuł Wieczoru: „Kresy, Kresy, Kresy! – Wieczór w
Dniu Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego Kresowiaka”. Wstęp wolny, śpiewniki bezpłatne.
Dziękuję uczennicom Szkoły Muzycznej w Częstochowie – Marcie (śpiew) i Esterze
(akompaniament) Krajcer za wzruszające wykonanie na naszym 101. Wieczorze arii „Gdyby
rannym słonkiem” St. Moniuszki.
Podaję mój telefon: (0-34) 322-05-29 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00), 0-503-327726 (codziennie w godz. 9.00-21.00).
„A nasz Piłsudski...”

1920 r.
A nasz Piłsudski wiedzie chłopców rój,
Wszyscy pójdziemy z nim na krwawy bój.
Póki Boże słonko świeci,
Bronić będziem matek, dzieci.
Bagnet na broń!
Bolszewika goń!
Goń, goń, goń!
A tam na Litwie z naszych kościołów
Zrobił bolszewik stajnie dla wołów.
Pójdźmy wygnać te bydlęta,
Bo tam nasza wiara święta.
Bagnet na broń...
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Chociaż do kraju, pod stolicy próg,
Zakradł się dziki, bolszewicki wróg,
Pryśnie jego moc przeklęta,
Bo tu nasza wiara święta.
Bagnet na broń ...

Zapomniana piosenka, gdzieś pod sercem ukryta...
Aleksander Markowski
Polskie kolędy... Najserdeczniej dziękuję Pani Elżbiecie Ostrowskiej z Warszawy – dyrektor
Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej „Divertimento” za płytę Noc Betlejemska z koncertu kolęd
i poezji oraz Panu Eugeniuszowi Ziółkowskiemu z Kanady, członkowi chóru „Symfonia Choir of
Hamilton”, prowadzonego przez Andrzeja Rozbickiego, za kasetę z koncertem polskich kolęd.
Pozdrawiam „Divertimento” i „Symfonia Choir”. Dziękuję za wzruszenie.
W listopadzie zamieściłem w Niedzieli pieśń Ojczyzna moja, napisaną w więzieniu mokotowskim
w Warszawie przez poetę, żołnierza wileńskiej AK Bohdana Rudnickiego i księdza, prof. muzyki,
działacza harcerskiego w Wilnie, kapelana Komendy Głównej AK w Powstaniu Warszawskim
– o. Tomasza Rostworowskiego. Dzisiaj – kolęda. Napisana przez ks. Rostworowskiego
w mokotowskiej celi – Hej! Mokotów – kolęda! Jej tytuł pierwotny: Kolęda wczoraj, dziś, jutro.
Ojciec Tomasz, skazany w 1950 r. na 12 lat więzienia, tworząc i śpiewając piosenki i kolędy,
pomagał współwięźniom przetrwać trudny czas. Te pieśni i kolędy po latach ocalił od zapomnienia
ks. Józef Wilczyński: wydał je w śpiewniku, utrwala śpiewem swoim i młodzieżowego gdańskiego
chóru „Stella Maris”. Czy można było radować się Bożym Narodzeniem w celi więzienia?
A przecież:
Zanucili nam Anieli,
Żeś jest, Dziecię, z nami w celi,
Tu – na słomie zmiętej...
Małe – uśmiechnięte...
Tam, gdzie smutek śmierci gości,
Ziarno życia i radości...
Tak. Bo „jeśli Bóg z nami, któż przeciw nam?”.
Serdecznie zapraszam wraz z proboszczem – ks. Krzysztofem Jacniackim na Wieczór poezji,
muzyki i wspólnego śpiewania ocalonych od zapomnienia pieśni – dla uczczenia 142. rocznicy
wybuchu Powstania Styczniowego i 60. rocznicy ostatniego rozkazu Komendanta Armii Krajowej –
gen. Leopolda Okulickiego. Tytuł Wieczoru – Jeśli padam na kolana, to tylko przed Bogiem –
słowa kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, twórcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego.
Spotkamy się w piątek 21 stycznia o godz. 17.00 w auli przy kościele Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej, przy ul. Michałowskiego 28 a. Wstęp wolny. Śpiewniki w cenie 5 zł (decyzja
wydawnictwa). Proszę przynieść śpiewniki z Wieczoru 46.
Hej! Mokotów – kolęda!

Kolęda powstała w komunistycznym więzieniu
Słowa: ks. Tomasz Rostworowski
melodia ludowa
1. Kiedy wigilijnej nocy,
Rytmem rozpacznej niemocy

Serce Twe się tłucze
Jak oddźwierne klucze,
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Gwiezdny uśmiech w oknie
błyska

I przez kraty się przeciska
Zabłąkana kolęda,
Z wspomnień tkana kolęda.

Ktoś zziębłymi usty: Mamo!
Hej! Mokotów – kolęda!
Rwana szlochem kolęda!

Dziecięcymi głosy
Kolęda popłynie,
Biały płat obrusa
Przy ciemnej choinie,
Nad pustym nakryciem
Schylona gromadka.
Przełam z nami,
Dziecię,
Naszą część opłatka.
Przełam z nami,

W dłonie Dzieciąteczka
Składamy w pokorze
Wyrok nasz od Ciebie,
Nie od ludzi, Boże.
I skarb nasz ubogi,
Co w bluzie szeleści.
Zapisana kartka
Cząstkę domu mieści...
Zapisana kartka
Cząstkę domu mieści...

Dziecię,
Naszą część opłatka.
2. Dziś umilkło echo gromu
W katakumbach widma –
domu...
Zdradnych barier brzęki,
Po nich szloch i jęki...
Tylko w oknie wciąż tak
samo.

3. Zanucili nam Anieli,
Żeś jest, Dziecię, z nami w
celi,
Tu – na słomie zmiętej
Małe – uśmiechnięte...
Tam, gdzie smutek śmierci
gości,
Ziarno życia i radości,
Uśmiechnięta kolęda,
Z marzeń spięta kolęda!

Błyska gwiazdka,
błyska
Promykiem nadziei,
Świeci mej Ojczyźnie
Wśród mrocznej
zawiei.
Znika czarnoskrzydły
Anioł – mieczem
zbrojny,
Ludziom dobrej woli
Wieści sen spokojny.
Ludziom dobrej woli
Wieści sen spokojny.
Złóżmy hołd Dziecinie!
Złóżmy hołd Panience!
Wrócą nas rodzinie
Ich najświętsze ręce!
Modły z domu, z celi
Niechaj żłóbek oprzędą!
Niechaj je splotą Anieli
W jedną wspólną kolędę!
Niechaj je splotą Anieli
W jedną wspólną kolędę!

Niedziela Ogólnopolska 08/2008
Zapomniana piosenka, gdzieś pod sercem ukryta...
Aleksander Markowski
Moi rodzice zostali wysiedleni przez Sowietów z Grodna i nigdy już nie mogli wrócić do
rodzinnego domu. Bardzo proszę o piosenkę tęsknoty – „Mały, biały domek…” – to słowa
słuchacza audycji „Piosenki z historią” w I Programie Polskiego Radia. „Mały, biały domek” to
także ukochana piosenka moich śp. Rodziców. Mama śpiewała ją, zmieniając nieco słowa pierwszej
zwrotki – w miejsce słów: „upiór snów mych” śpiewała „uśmiech mych snów”. I te jej słowa
zamieszczam dzisiaj w tekście „Małego domku”. Niech ilustracją do wzruszającej piosenki będzie
ocalona fotografia dworku w Wilamowiczach z pięknego albumu – „Polesie widziane oczami Marii
Rodziewiczówny i jej współziomków”, wydanego staraniem Towarzystwa Miłośników Wołynia
i Polesia. I jeszcze wiersz, spod serca: „Ballada o domu”, zawarty w tomiku poezji „Wiosłami czas
odmierzam”, podarowanym mi przez autora – Macieja Michalskiego ze Słupska – poetę, żeglarza,
romantyka. Dziękuję, Panie Macieju.
Ballada o domu 2006 r.
Błażejowi – Ojciec
Maciej Michalski
Kojąca przystani rodzinnego domu.
Gdzie znajome kąty gości wyglądają
I żadna się krzywda nie dzieje nikomu,
A ptaki na głosy kolędy śpiewają.
Gdzieś boso po trawie chadzał na maliny,

Tajemne wyprawy przedsiębierał z psem,
Gdzie Cię oczekiwał tort na urodziny
I tak samo słodki otulał Cię sen.
Gdzie skrzypiące schody strzegły Twoich
kroków,
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Przed snem znakiem krzyża znaczono Twą
Pamiętaj, na solidnej zbudowany skale,
skroń,
Ciągle tęskni za Tobą i niezmienny Trwa.
Anioł skrzydlaty stał u Twego boku
I jak anioł czujna Twojej Matki dłoń.
I choć w swej podróży oddalasz się stale,
Aż kiedyś zupełnie Twój dom skryje mgła,
Do słów Macieja Michalskiego pragnę dołączyć przejmujące słowa Marii Konopnickiej z jej
wiersza
„Pieśń o domu”:
Kochasz ty dom, rodzinny dom,
Co wpośród burz, w zwątpienia dnie,
Gdy duszę ci uderzy grom,
Wspomnieniem swym ocala cię?
Proszę mych szkolnych kolegów z młodych lat: Tadeusza Suskiego, Zygfryda Dudka, Sławomira
Imbora i Lecha Walewskiego o adresy. Trauguciacy! Pragnę wysłać Wam zaproszenia na Zjazd
Absolwentów Liceum Traugutta – 31 maja. Mój adres: L. Schillera 4/68, 42-200 Częstochowa, tel.
(0-34) 322-05-29.
Uściślam dwie informacje, które zamieściłem w poprzedniej „Niedzieli”: Kierownik Katedry
Malarstwa Wydziału Artystycznego WSP powiedział mi, żebym wykreślił z podania i życiorysu
wszystkie moje wystawy w kościołach Polski. Od 2002 r. mojego obrazu wotum – „W środku
nocy” (olej, 380 x 520 cm) wymalowanego w 1984 r. na Jasnej Górze, już nie ma.
„Mały, biały domek”

słowa i muzyka: Zygmunt Lewandowski

- tango - 1936 r.

W letnią noc siedzę sam, wkoło cisza panuje,
jakiś żal w sercu mam, tak mi jakoś źle.
Smutną dziś piosnkę gram i tęsknota budzi się,
Uśmiech mych snów prześladuje mnie.
Mały, biały domek w mej pamięci tkwi,
mały, biały domek wciąż mi się śni.
Okna tego domku dziwnie w słońcu lśnią,
jakby czyjeś oczy zachodziły łzą.
W domku tym przeżyłem szczęścia tyle i cudownych dni.
Gdy wspominam te rozkoszne chwile, serce moje drży.
Mały, biały domek budzi w sercu żal
za tym, co minęło i odeszło w dal.
Może ktoś dziwi się, że ten domek wspominam,
który tak tkliwi mnie nocą czy wśród dnia.
Niech więc dziś każdy wie, czemu serce moje łka:
bo w nim mieszka ukochana ma.
Mały, biały domek …

Niedziela Ogólnopolska 10/2008
Zapomniana piosenka, gdzieś pod sercem ukryta...
Aleksander Markowski
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Leopolis Semper Fidelis – przybity do Polski na zawsze krzyżami grobów młodych obrońców.
Poruszające serce słowa Rafała Dzięciołowskiego i promieniejąca światłem jedna z dwunastu
fotografii Miasta Zawsze Wiernego urodzonego we Lwowie Jerzego Borysowskiego, zawartych
w Kalendarzu na rok 2008 wydanym przez Fundację „Pomoc Rodakom na Wschodzie”. Niech
współgra z nią śpiewana na naszych Wieczorach piosenka „Serce batiara” z filmu pod tym samym
tytułem, ukończonego w sierpniu 1939 r. Zaśpiewali ją w filmie – Szczepko i Tońko. Nie było
premiery „Serca batiara”. We wrześniu 1939 r. podczas niemieckiego bombardowania Warszawy
spłonęła cała taśma filmu. Ocalała nagrana wcześniej na płycie piosenka. Autor jej słów – Emanuel
Schlechter, twórca wielu pełnych radości piosenek, został przez Niemców zamordowany. Później
przyjaciel Schlechtera – Wiktor Budzyński, twórca „Wesołej Lwowskiej Fali”, włączył do
przedwojennego tekstu piosenki, w hołdzie obrońcom Lwowa, swoje słowa.
W niedzielę 9 marca o godz. 14 w Warszawie w „Kąciku dobrej książki” – Akcji Katolickiej przy
kościele św. Jana z Dukli u Ojców Bernardynów na Czerniakowie, w którego krużgankach
w ubiegłym roku miałem swoją wystawę malarstwa, odbędzie się prezentacja filmu Aliny
Czerniakowskiej, z cyklu ukazującego jej twórczość, pt. „Moje serce zostało we Lwowie”,
poświęconego Witoldowi Szolgini, autorowi książek tworzonych ku pokrzepieniu serc
i pocieszeniu lwowskich wygnańców. Lwowiak Zbigniew Herbert napisał do niego: „Pana
twórczość jest ważna, bo ocala”... Alina Czerniakowska – człowiek, który nie kłania się
okolicznościom i nie mówi prawdzie, żeby za drzwiami stała. Zbigniew Herbert... znamy jego
przesłanie: „BĄDŹ WIERNY”.
Ks. Ryszard Gumkowski ze Zgromadzenia Braci Dolorystów z Józefowa k. Warszawy zwrócił się
do mnie z propozycją zorganizowania dużej wystawy mojego malarstwa. Propozycję z radością
przyjąłem. Wystawa pt: „W stronę światła” już trwa – będzie do dni majowych. Zapraszam do jej
obejrzenia – w Józefowie, w „Galerii u Braci” – Zgromadzenia Braci Dolorystów przy al.
Przyszłości 8. Podaję numer telefonu ks. Ryszarda Gumkowskiego: (0-22) 789-29-10. Jeśli
otrzymam nowe propozycje wystaw mojego malarstwa lub Wieczorów wspólnego śpiewania
ocalonych od zapomnienia, ukrytych pod sercem piosenek, przyjmę je.
Przypominam mój adres: ul. L. Schillera 4/68, 42-200 Częstochowa, tel. (0-34) 322-05-29 (w godz.
9.00-15.00), 0-503-327-726 (w godz. 15.00-21.00).
W „Niedzieli” z 24 lutego zostały błędnie wydrukowane słowa Konopnickiej. Powinno być: „Gdy
w duszę ci uderzy grom”.
Serce Batiara 1939 r.

słowa: Emanuel Schlechter i (po 1939 r.) Wiktor Budzyński
muzyka: Henryk Wars
Za rogatkami chodzą batiary,
Nie mają na mieszkanie, na wikt,
Ale śpiewają, nie narzekają,
Bo mają serca jak nikt.
Za rogatkami chodzą dziewczęta,
Suknie z perkalu, usta jak mak,
Nie chcą paniczów, na nic nie liczą,
Ino śpiewają se tak:
Mówcie, co chcecie,
Nie ma na świecie,
Joj, jak serce batiara!
Proste, otwarte,
Najwięcej warte,
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Joj, jest serce batiara!
Zrobisz mu krzywdę,
To wtedy się strzeż,
Batiar pokaże ci kły,
A zrobisz mu dobrze,
To on tobie też
Sto razy więcej jak ty.
Mówcie, co chcecie,
Nie ma na świecie,
Joj, jak serce batiara!
Batiar jak trza,
To życie swe da,
Bo takie serce on ma!
Za rogatkami, gdy przyszła pora,
Batiar swej ziemi bronił jak lew,
Okopem była mu każda nora,
A medal jego – to krew.
Za rogatkami wiosna i lato,
Poszli batiary, poszli na bój.
Jeden z bagnetem, drugi z armatą,
Za honor twój i za swój...
Mówcie, co chcecie,
Nie ma na świecie,
Joj, jak serce batiara!
Proste, otwarte,
Najwięcej warte,
Joj, jest serce batiara!
Lwów czy Warszawa,
Czy gdzie on tam jest,
Batiar jest wszędzie ten sam.
Serce ma złote
I wierne jak pies,
Czy będzie tutaj, czy tam.
Mówcie, co chcecie,
Nie ma na świecie,
Joj, jak serce batiara!
Batiar jak trza,
To życie swe da,
Bo takie serce on ma!

Niedziela Ogólnopolska 05/2008
Zapomniana piosenka, gdzieś pod sercem ukryta...
Aleksander Markowski
Śpiący Staś – synek artysty – wzruszający obraz Stanisława Wyspiańskiego. Sen dziecka...
Serdeczne wspomnienie spotkania z dziećmi w Przedszkolu nr 15 w mojej parafii. Nauczyłem
je piosenki, której nauczyła mnie śp. Mama: „A te nasze żołnierzyki na placówkach stoją
i śpiewają bolszewikom, że się ich nie boją” (ta piosenka, wraz z wszystkimi piosenkami
o zwycięstwie Polski nad Moskwą w 1920 r., nadal objęta jest peerelowskim zakazem
cenzury przez kierowników chórów, łącznie z Reprezentacyjnym Chórem Wojska Polskiego).
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Dzieci pokochały ją – jest w niej radość. Jeden z przedszkolaków zwierzył mi się z dumą po
miesiącu: „Nauczyłem jej mojego tatę!”. Nauczyłem dzieci jeszcze kilku piosenek. Wśród
nich pięknej kołysanki „Śpij, kochanie” i „Skaucika”. Jak to było? Krąg dzieciaków
siedzących na dywanie. „Zaśpiewam wam kołysankę. Gdy będę śpiewał jej ostatnie słowa,
połóżcie się, jak do snu, zamknijcie oczy”. Gdy bractwo przedszkolaków pogrążyło się
w kołysankowym zasypianiu i gdy nastała cisza, krzyknąłem: „Czort! Niesie po lesie skauta
bez buta...”. Dzieciaki poderwały się zdumione. „Skaucik” – piosenka jak wesoły płomień, w
radosnym rytmie huculskiej kołomyjki. Dzieci zachwyciła ta piosenka. A później oczarowała
je także lwowska „Husia, siusia”, nasza najstarsza, jeszcze dziewiętnastowieczna polka. Gdy
Ojciec Święty Jan Paweł II przybył do Lwowa, lwowskie dzieci zatańczyły mu tę poleczkę.
Ojciec Święty śmiał się do nich – a w oczach miał łzy... „Kołysankę”, „Skaucika”, „A te
nasze żołnierzyki” i poleczkę „Husia, siusia”, oprócz innych piosenek, „zaszczepiłem”
dzieciom w przedszkolu, a także młodzieży w Gimnazjum Katolickim i Gimnazjum im. Gen.
Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Częstochowie.
Serdecznie zapraszam na nasz 101. Wieczór poezji, muzyki, wspólnego i solowego śpiewania
ukrytych pod sercem piosenek, a wśród nich najpiękniejszych piosenek o miłości,
w otoczeniu moich obrazów, także spod serca – w poniedziałek 4 lutego o godz. 17.00
w częstochowskiej Galerii Malarstwa „Gaude Mater” przy ul. Dąbrowskiego 1 (w środku
miasta, w pobliżu placu Biegańskiego). Tytuł Wieczoru: „Na poddaszu u malarza”.
DZIĘKI CI, PANIE BOŻE, ZA NASZ SETNY WIECZÓR!
Śpij, kochanie

Słowa: Ludwik Starski
muzyka: Henryk Wars
W górze tyle gwiazd, w dole tyle miast.
Gwiazdy miastom dają znać,
że dzieci muszą spać.
Ach, śpij, kochanie, jeśli gwiazdkę z nieba chcesz, dostaniesz.
Czego pragniesz, daj mi znać,
ja ci wszystko mogę dać,
Więc dlaczego nie chcesz spać?
Ach, śpij, bo nocą, kiedy gwiazdy się na niebie złocą,
Wszystkie dzieci, choćby złe, pogrążone są we śnie,
A ty jedna tylko nie!
Aaa, aaa, były sobie kotki dwa,
Aaa, kotki dwa, szarobure, szarobure obydwa.
Ach, śpij, bo właśnie księżyc ziewa i za chwilę zaśnie,
A gdy rano przyjdzie świt, księżycowi będzie wstyd,
Że on zasnął, a nie ty.
W górze tyle gwiazd, w dole tyle miast.
Gwiazdy miastom dają znać, że dzieci muszą spać...
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Skaucik

Autorzy słów i muzyki nieznani
Czort niesie po lesie
skauta bez buta,

bo skaut ubogi
zgubił trepek z lewej nogi.
Hej, laski błyskają,
a trepeczki stukają,
hej, wesołe jest to życie skauta
bez buta!
Hej, laski błyskają,
a trepeczki stukają,
hej, wesołe jest to życie skauta.
Hej, skaucie, mój skaucie,
co masz w tym bucie?
Ech, dziury, same dziury
od podeszwy aż do góry.
Hej, laski...
Ech, życie jak życie
rozmaicie się plecie,
raz płynie w pojedynkę,
innym razem zaś w duecie.
Hej, laski

Niedziela Ogólnopolska Nr 7/2008 z 17 lutego 2008
Zapomniana piosenka, gdzieś pod sercem ukryta...
Aleksander Markowski
Hu, hu, ha! Hu, hu, ha! Nasza zima zła! – słowa ukochanej piosenki dzieciństwa, nauczonej
przez Mamę. Dziwna rzecz, piosenka o złej zimie, a jest wspomnieniem radosnych chwil,
właśnie w zimie. Skrzypiący pod butami śnieg, skrzący w słońcu blaskiem iskierek,
zimowych gwiazdek. To wspomnienie wraca, gdy patrzę na obraz mojego śp. Ojca
Kazimierza. Słoneczny, zimowy pejzaż. Skraj lasu. Stóg siana przykryty czapą śniegu. Sanie
z woźnicą ciągnione przez konika podążają do widocznej na horyzoncie wioski... Ten obraz,
wraz z wykonaną przez Ojca szopką Bożego Narodzenia, uczestniczył w naszym Wieczorze
kolęd patriotycznych. Mój Ojciec, uczeń Wacława Łagodzińskiego, ucznia Jana Matejki,
ocalał w swych obrazach ginące piękno polskich wiosek z chatami krytymi strzechą, ze
studniami z żurawiem, z przydrożnymi kapliczkami... Na naszym pierwszym Wieczorze
poezji, muzyki i wspólnego śpiewania ocalonych od zapomnienia piosenek 21 stycznia
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1996 r. Ojciec – muzyk i malarz – zagrał na skrzypcach „Kujawiaka” Henryka
Wieniawskiego. Na ten nasz pierwszy Wieczór w Częstochowie przybyła NTL – Niezależna
Telewizja Lokalna z Radomska. Wkrótce, w niedzielę przed południem, telewidzowie
w zasięgu fal NTL obejrzeli film z naszego Wieczoru. Po miesiącu, w odpowiedzi na liczne
apele telewidzów, powtórzono ten film, także w niedzielę przed południem. To było 11 lat
temu... Na naszym setnym Wieczorze 19 stycznia 2008 r. – NIGDY PRZED MOCĄ NIE
UGNIEMY SZYI! – nie pojawiły się, jak zwykle, żadna telewizja, żadne radio. „Nie wolno
Pani nagrywać żadnego Wieczoru Aleksandra Markowskiego” – słowa dyrektora radia do
kierowniczki działu nagrań, pragnącej nagrać nasz Wieczór w 2002 r. dla uczczenia Święta
Niepodległości – 11 Listopada. Pytanie młodego czytelnika: „Co znaczy komunistyczny
podział na obywateli pierwszej i drugiej kategorii?”. Właśnie to, o czym piszę. Po moim
proteście przeciwko tzw. „ścieżkom zdrowia” – komunistycznemu bestialstwu wobec
robotników Radomia i Ursusa, nękany esbeckimi prowokacjami i groźbami, musiałem odejść
z pracy w częstochowskim teatrze (byłem w nim scenografem). W 1988 r. zorganizowałem w
częstochowskim kościele św. Wojciecha, przy wsparciu niezłomnego kapłana ks. Mariana
Dudy i krytyka sztuki Wojciecha Skrodzkiego, wielką wystawę malarstwa. Dałem jej tytuł
„Rodzinny dom”, dla uświadomienia społeczeństwu, że Rodzina i Ojczyzna to – jedność.
Zachęcony przez kolegów plastyków, złożyłem (jako absolwent krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych z dyplomem Wydziału Malarstwa i Katedry Scenografii) podanie o przyjęcie mnie
w poczet nauczycieli malarstwa Wydziału Artystycznego Częstochowskiej Wyższej Szkoły
Pedagogicznej. Kierownik Wydziału Artystycznego powiedział mi, żebym wykreślił
z podania i życiorysu wszystkie wystawy malarstwa w kościołach Polski. Nie wykreśliłem.
Moje podanie zostało odrzucone... Przypominam: większość artystów, protestując przeciwko
wprowadzeniu przez komunistycznych zdrajców stanu wojennego, bojkotowała wystawy
oficjalne, organizując wystawy w kościołach.

W 1984 r. wymalowałem na Jasnej Górze obraz wotum – „W środku nocy”
(olej 380x520 cm) – wizję Polski nierozerwalnie złączonej z Matką Bożą
w Jej Jasnogórskim Wizerunku.
Od 2000* r. tego obrazu już nie ma. Modlę się, żeby znów był i nadal służył Narodowi.
Rodzice nauczyli mnie TRWAĆ W PRAWDZIE. Źródła... Wspomnienie. Ścieżka w ogrodzie
rodzinnego domu, w letnie południe. Maluję ogród w słońcu. Zbliża się Ojciec. Patrzy na
powstający obraz, uśmiecha się. Mówi: „Tak! Światło i powietrze... to jest to!”.
Serdecznie zapraszam na otwarcie wystawy moich obrazów w Warszawie, w kościele
Środowisk Twórczych pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Brata Alberta przy Placu Teatralnym
18 – w niedzielę 17 lutego po Mszy św. południowej. Jej tytuł: „W stronę światła”. Wystawa
będzie trwać do soboty 23 lutego. Przypominam mój adres: ul. L. Schillera 4/68, 42-200
Częstochowa, tel. (0-34) 322-05-29.
* W 2010 r. obraz „W środku nocy“ został ponownie udostępniony publiczności.
„Hu, hu, ha! Hu, hu, ha! Nasza zima zła!”

słowa: Maria Konopnicka
melodia: Zygmunt Noskowski
Hu, hu, ha! Hu, hu, ha! Nasza zima zła!
Szczypie w nosy, szczypie w uszy,
mroźnym śniegiem w oczy prószy,
wichrem w polu gna!
Nasza zima zła, nasza zima zła!
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Hu, hu, ha! Hu, hu, ha! Nasza zima zła!
Płachta na niej długa, biała,
w ręku gałąź oszroniała,
a na plecach drwa,
Nasza zima zła, nasza zima zła!
Hu, hu, ha! Hu, hu, ha! Nasza zima zła!
A my jej się nie boimy,
dalej, śnieżkiem w plecy zimy,
niech pamiątkę ma,
Nasza zima zła, nasza zima zła!

Niedziela Ogólnopolska 06/2008
Zapomniana piosenka, gdzieś pod sercem ukryta...
Aleksander Markowski
Dzień 10 lutego 1940 r. – początek wywózek Polaków na Sybir i w stepy Kazachstanu.
Brama sowieckiego łagru. Nad nią wielki napis: „Czierez trud k’oswobożdieniu”. Czy
w szkołach nauczyciele historii mówią o tym młodzieży? Z 1,7 mln Polaków deportowanych
z rozkazu Stalina przeżyło 500 tys. Dzisiaj – wiersze Sybiraczek... Stanisława Wiatr-Partyka
13 kwietnia 1940 r., w dniu męczeńskiej śmierci w Ostaszkowie swojego ojca, oficera
Wojska Polskiego, została wywieziona wraz z matką z rodzinnego Nieświeża na Syberię.
Wróciła w 1946 r., ale już nie do zabranego przez Sowiety swojego miasta. Została
nauczycielką w Tarnowie. Utworzyła tam Związek Sybiraków, została jego prezesem. Jest
poetką. Swemu utraconemu, ukochanemu, rodzinnemu miastu Nieświeżowi poświęciła wiersz
– „Małe miasteczko na Wschodzie”. Kazimierz Wesołowski, Lwowiak żyjący w Tarnowie,
kompozytor, założyciel i kierownik kochającego Macierz i Kresy Chóru „Gloria”, napisał
melodię. Wiersze z jego muzyką zamieszczałem w „Niedzieli”, wśród nich – „Kolędę
Łyczakowską”, „Lwy z Cmentarza Orląt” i poświęconą warszawskim Powstańcom „Ostatnią
modlitwę”. Przedwojenna fotografia „Małego miasteczka na Wschodzie”... Nieśwież –
miasteczko z pełnej uśmiechu bajki dziecka, żyjące w ludzkiej tęsknocie. I w ludzkim bólu.
Wiersz „Nauczyciel” – ukazujący los Polaka na szlaku Golgoty Wschodu. Jego autorką jest
Irena Krzywińska, Sybiraczka urodzona i żyjąca w Augustowie, malarka i poetka. Wiersz
„Nauczyciel” zawarty jest w podarowanym mi przez Panią Irenę jej tomiku poetyckim „Nowe
ballady i stare romanse”. Pani Ireno, Pani Stanisławo, Panie Kazimierzu – dziękuję!
Krzewicie miłość Ojczyzny.
„NAUCZYCIEL”
Irena Krzywińska
Ze szlachty
Kresowej
Nauczyciel
Wiejski
Oświatę
Niósł, życie
Młode...
Żonę we wsi
Tam znalazł

Szkołę swoją,
Zagrodę...
Czas był
Wolności,
Radości
Istnienia,
Gdy wojna
Nadeszła

Tak czas
Ten odchodzi,
I zmienia...
Tradycja
Powstańcza
Oporu
Działania,
Nowe znów
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Pokolenia
I nowe znów
Wyzwania...
Któż bardziej
Wydany
Na wrogość
I zemstę dla
„Unicztożenia”
Jak Ci co
Są wierni
Krajowi,
Znowu już
Pełne
Więzienia...

Więc żona
I synek,
Teściowie,
Rodzina
Na Sybir
Daleki
Zesłani...
On działa,
On walczy
Z nowymi
Wrogami,
Siłami...
Gdy wojna
Się kończy,

Wracają
Zesłańcy.
On ginie
W sowieckiej
Obławie
Wśród wielu,
Ni śladu
Dla żony
I synka,
Bo stoi
Na wiecznym Apelu.

Małe miasteczko na Wschodzie
słowa: Stanisława Wiatr-Partyka
muzyka: Kazimierz Wesołowski
Małe miasteczko na Wschodzie,
Biały twój dom pośród drzew,
Trąbki głos leci po wodzie,
Z koszar żołnierski brzmi śpiew.

Pierwsze latarnie o zmroku,
Mokra chusteczka od łez.
Małe miasteczko na Wschodzie,
Biały twój dom pośród drzew,
Księżyc przegląda się w wodzie,
Z koszar nie płynie już śpiew.

Biały twój dom pod kasztanem,
Szyb kryształowych drży blask,
I czyjaś twarz zapłakana,
Błysk spadających gwiazd.

Nie ma w koszarach żołnierzy,
Szumi katyński im las,
Ktoś inny w twoim Nieświeżu
Przestawił zegar i czas.

Echem powraca wspomnienie,
Pachnie maciejka i bez,
Czyjeś cichutkie westchnienia,
Oczy błyszczące od łez.

Ktoś inny w parku na ścieżce
Śle swe wyznania do gwiazd

Szmer czyichś kroków na ścieżce,
Zgrzyt starej bramy i sad,
Szum starych drzew, no i świerszcze,
I drżenie rąk, słodycz warg.

I tylko drzewa tam jeszcze
Wciąż pamiętają Was.

Błądzi wciąż echo twych kroków,
Pachnie maciejka i bez,

Niedziela Ogólnopolska 09/2008 z 2 marca 2008
Zapomniana piosenka, gdzieś pod sercem ukryta...
Aleksander Markowski
Na wieczną wartę odszedł 15 lutego Generał Antoni Heda ps. Szary, bohater walki
z niemiecką i sowiecką okupacją, z komunistyczną targowicą. Na naszych Wieczorach
śpiewamy pieśń o nim i jego żołnierzach. Cześć Jego Pamięci! 14 lutego br. w Apelu
Wieczornym w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze uczestniczył
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premier Jarosław Kaczyński. Niech Matka Boża wspomaga go w pracy dla Polski.
W niedzielę 17 lutego w Warszawie, w kościele Stowarzyszeń Twórczych św. Andrzeja
Apostoła i św. Brata Alberta, było otwarcie wystawy mojego malarstwa. W Powstaniu
Warszawskim kościół był redutą i szpitalem powstańczym. Okaleczony przez Niemców,
w 1953 r. zburzony przez władzę komunistyczną, w 1999 r. zbudowany od podstaw przez
twórców, odrodził się pod przewodem ks. rektora Wiesława Niewęgłowskiego jako przystań
artystów. Cieszę się, że poprzez wspólne zaśpiewanie ocalonych od zapomnienia piosenek,
poprzez poezję, otwarcie wystawy moich obrazów stało się cząstką naszych Wieczorów.
W poniedziałek 18 lutego w warszawskim Teatrze Narodowym – uroczysta inauguracja
Roku Zbigniewa Herberta. Na scenie, na wielkim ekranie – jego twarz. Patrzy na nas,
uśmiecha się, mówi. Uczył nas Honoru, Godności, Wierności Prawdzie. Słowa wdzięczności
wyraził Poecie Prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński, odczytał je prezes Związku
Piłsudczyków Jan Józef Kasprzyk. Herbert uczył nas i uczy nadal, dotykając naszych sumień.
Poezja jest nieśmiertelna.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy na naszych Wieczorach, 100. i 101., mówili poezję,
śpiewali, grali na fortepianie, skrzypcach, gitarze. Poezja i śpiew – uczniowie: Kacper
Szczukocki z Gimnazjum Katolickiego, Agata Wierus, Marta Gorzałka, Paulina Pala, Damian
Dolniak z Gimnazjum im. Gen L. Okulickiego oraz nauczyciele: Olga Kluba, Monika
Pisarkiewicz i Krzysztof Burkhard też z tego Gimnazjum, Marta Kopanicka z LO im. H.
Sienkiewicza, Helena Grynowska oraz młodzi historycy: Maria Zejda i Tomek Marek.
Muzyka: Prof. Stanisław Tomczyński grał swojego „Mazurka fis-moll”, Agnieszka Rarok
mówiła swoją poezję i grała na skrzypcach „Krakowiaka” Romana Statkowskiego, Ada
Sterczewska grała „Melodie cygańskie” Sarasatego, Patrycja Słomczyńska – „Habanerę”
z opery „Carmen” Bizeta, przy fortepianie prof. Urszula Ledwoń. „Gdyby rannym słonkiem”
– arię z „Halki” Stanisława Moniuszki i z akompaniamentem gitarowym Olgi Chodorowskiej,
poezję H. Poświatowskiej śpiewała Sylwia Reterska. „Poloneza A-dur”, „Nokturn f-moll”,
„Preludium e-moll” i „Walca a-moll” F. Chopina grał na fortepianie Janusz Markowski,
uczeń
LO
im.
H.
Sienkiewicza
i
Ogniska
Muzycznego
„Konsonans”.
Gorąco dziękuję pani Marii Wyporskiej, kierowniczce biblioteki w Szkole Muzycznej,
organizatorce spotkań poetycko-muzycznych i patriotycznych, za wspomaganie mnie
w działaniach.
Zbliża się 4 marca – dzień św. Kazimierza Królewicza, patrona Wileńszczyzny, w Wilnie –
„Kaziuk” (nie „Kaziuki”). Tego dnia zakochani obdarowują się piernikowymi sercami. Komu
chciałbym ofiarować w myślach „Kaziukowe” serce? Wszystkim zakochanym w Kresach
i Macierzy, w Ojczyźnie. I dołączam rozmarzonego „Walca wileńskiego” zakochanych
w swoim mieście nad Wilią i Wilenką Aleksandra Śnieszki i Aleksandra Kalinowa.
Walc wileński

Więc póki jest czas, tańcz jeszcze ten
raz,
Niech świat nam wiruje do rana.

słowa: Aleksander Śnieszko
muzyka: Aleksander Kalinow

Czas walca przemija, choć gwiazda tam
czyjaś
Zalśniła w Wilence na dnie.
Tu jedna, tam druga, wiruje i mruga
Ten gwiezdny walc tobie i mnie.

Daj rękę, kochanie, porywa nas taniec,
W gitary głos wplata się bas.
Pójdź w moje objęcia, niech sala się kręci,
A rytm, burząc krew, łączy nas.
Walc wileński płynie z falą,
Sponad Wilii się oddala,
Gwiezdny wóz na niebie stanął,
Będę czekał na ciebie, kochana!

Walc wileński...
Nad Wilią zdziwiony most buja zielony,
Wygina się łukiem znad fal,
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Pójdziemy aleją, cień drzew nas zakryje...
To Wilno zaprasza na bal.
Walc wileński...

Aleksander Markowski, „Jezu, ufam Tobie”, olej, 1986 r.
Obraz ołtarzowy w kościele św. Wojciecha w Częstochowie

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego odwiedziłem Zgromadzenie
Braci Dolorystów w Józefowie pod Warszawą. W „Galerii u braci”
trwa do połowy maja wystawa moich obrazów, zatytułowana
„W stronę światła”. W stronę światła... Te słowa wypowiedziałem
w myślach w Kaplicy Braci, promieniującej łagodnym uśmiechem,
wśród lasów, z dala od zgiełku miast. Ten uśmiech serdeczny
przyciąga ludzi. Cieszę się, że wystawa moich obrazów Aleksander Markowski,
zrodzonych z zachwycenia pięknem przyrody, prawdą miejsc „Jezu, ufam Tobie”, olej,
r. Obraz ołtarzowy
świętych i znaków naszej historii ojczystej trwa właśnie tutaj. 1986
w kościele św. Wojciecha
Dziękuję serdecznie Braciom Dolorystom, a szczególnie ks. w Częstochowie
Ryszardowi Gumkowskiemu, za gościnę i wystawę. Przypominam
adres: Zgromadzenie Braci Dolorystów, Józefów k. Warszawy, al. Przyszłości 8, tel. (0-22)
789-29-10. Na wspomnienie Dnia Miłosierdzia Bożego w Józefowie dedykuję Braciom
ukochaną pieśń „Jezu, ufam Tobie” i reprodukcję mojego ołtarzowego obrazu, tryptyku,
w częstochowskim kościele św. Wojciecha. Promienie Miłosierdzia Pana Jezusa dotykają
trwającej wiecznie rzeczywistości, w jej świadectwach: czynie miłosiernego samarytanina
i przytuleniu przez ojca jego marnotrawnego syna. W postaci ojca wymalowałem mojego
Ojca – Kazimierza, jego przymknięte oczy, łagodny i bolesny uśmiech. Ojca już nie ma. Trwa
w obrazie, w bliskości Pana Jezusa. Pamiętam nasz pierwszy wieczór ocalonych od
zapomnienia piosenek 21 stycznia 1996 r. Tata, romantyk, malarz i muzyk, grał na
skrzypcach
w
mroku
i
blasku
świec
„Kujawiaka”
Wieniawskiego.
Kresy... Z serca dziękuję Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie za przysłanie
niezmiernie cennych, przepięknych „Ech Polesia” – kwartalników Związku Polaków na
Białorusi. Fundacja od 29 lat realizująca wspaniałe dzieło, 6 lat temu została pozbawiona
wszelkich dotacji państwowych. Ratujmy ją! Jej konto Bank PKO SA. Lublin 96 1240 5497
1111 0000 5005 2437. Adres Fundacji: Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie ul.
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Kazimierza Wielkiego 9/60, 20-611 Lublin, tel.: (0-81) 747-61-63. Panu Sergiejowi
Tarchanowowi, przyjacielowi Polski z dalekiej Ukrainy, z Odessy, serdecznie dziękuję za
wzruszające materiały i refleksje.
Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat
słowa i muzyka: ks. W. Kurowski
Nasze plany i nadzieje
coś niweczy raz po raz.
Tylko Boże miłosierdzie
nie zawodzi nigdy nas.
Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat,
Jezu, ufam Tobie, choćby zwątpił świat.
Strzeż mnie, dobry Jezu, jak własności swej
i w opiece czułej duszę moją miej.
Ufność w miłosierdzie Boże
zapewnienie daje nam,
że w godzinę naszej śmierci
przyjdzie po nas Jezus sam.
Jezu, ufam Tobie...
W trudnych chwilach twego życia
nie rozpaczaj, nie roń łez.
Ufność w Boże miłosierdzie
troskom twym położy kres.
Jezu, ufam Tobie...
Pragnę oddać się dziś Tobie,
całym życiem służyć Ci.
Pragnę Boże miłosierdzie
głosić ludziom w smutne dni.
Jezu, ufam Tobie...
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Zapomniana piosenka, gdzieś pod sercem ukryta...
Aleksander Markowski

Aleksander Markowski, „W środku nocy”,
obraz wotum, olej, 380 x 520 cm, 1984 r.

Trzeci Maja. Święto Matki Bożej Królowej Polski i Święto Konstytucji 3 Maja. Pieśń –
„Z dawna Polski Tyś Królową”. Ta pieśń stała się dla mnie inspiracją do namalowania obrazu
wotum – „W środku nocy”. Spełniając prośby Czytelników, zamieszczam reprodukcję
mojego obrazu w całości (20 kwietnia zamieściłem jego część środkową). Historia powstania
tego obrazu jest częścią mojego życia. Chcę ją przypomnieć. Dlaczego? Bo ten obraz jest
moim wotum ofiarowanym Matce Bożej w imieniu Narodu. Zacząłem go malować na Jasnej
Górze w stanie wojennym, w zimie 1983 r. Po kilku dniach obraz został zasłonięty – na
zawsze. Opłaciłem ten fakt stanem przedzawałowym. Ale Pan Bóg czuwa. 6 sierpnia 1984 r.
obraz odsłonięto. Jeszcze raz rozpocząłem pracę nad nim, prosząc Matkę Bożą o opiekę.
Wizja Polski i jej historii nierozerwalnie złączonej z Matką Bożą w Jej Jasnogórskim
Wizerunku. Gdy obraz kończyłem, rządzący Polską zdrajcy ugodzili serce Człowieka
będącego Sumieniem Narodu – Księdza Jerzego Popiełuszki. I wymalowałem u stóp Matki
Bożej serce Księdza Jerzego płonące miłością… Mam w pamięci wzruszające chwile spotkań
z pielgrzymami przy powstającym obrazie, ich zwierzenia. Starszy pan, towarzyszący mi
w milczącym skupieniu, powiedział: „Przybyłem do Polski, do Jasnogórskiej Matki Bożej,
pierwszy raz po wojnie. Przybyłem pożegnać się z Ojczyzną, przed śmiercią. Dziękuję Panu
serdecznie za to, co Pan czyni, za tę wizję, krzepiącą serce i duszę…”. Mam w pamięci
spotkanie z ks prał. Zdzisławem Peszkowskim, Kapelanem Golgoty Wschodu. Chciał poznać
autora obrazu. Objął mnie i przytulił… Mam w pamięci słowa o sensie obrazu,
wypowiedziane w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej przez o. Zachariasza
Jabłońskiego, historyka Jasnej Góry, żarliwego czciciela Matki Bożej, podczas Mszy św.
dziękczynnej za nasze niepodległe Wieczory ocalonych od zapomnienia piosenek.
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Mojego obrazu wotum – „W środku nocy” od 2002 r. już nie można oglądać. Nie ma go.
Modlę się do Matki Bożej, żeby nie został zniszczony i żeby znów był – służąc Jej
i Narodowi.
Z całego serca pozdrawiam przybyłych 20 kwietnia na Jasną Górę ponad 18 tys. pielgrzymów
– motocyklistów, uczestników Rajdów Katyńskich, niosących Kresom miłość Macierzy.
Zapraszam w imieniu swoim i Związku Strzeleckiego „Strzelec” – Jednostki Strzeleckiej
2028 w Częstochowie, w drugą rocznicę jej powstania, na Wieczór wspólnego śpiewania
ocalonych od zapomnienia piosenek przy ognisku, u stóp pomnika Marszałka Piłsudskiego –
w sobotę 10 maja o godz. 19:00. Tytuł Wieczoru – „Prowadź nas, Komendancie!”.
Śpiewniki bezpłatne.
Z dawna Polski Tyś Królową
Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Ociemniałym podaj rękę,
Niewytrwałym skracaj mękę,
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!
Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!
Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo!
Przez Twego Syna konanie
Uproś sercom zmartwychwstanie,
W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!
Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Miej w opiece naród cały,
Który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!
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ZAPOMNIANA PIOSENKA, GDZIEŚ POD SERCEM
UKRYTA...
ALEKSANDER MARKOWSKI

Aleksander Markowski, „W środku nocy”
– obraz wotum, olej, 380 cm x 520 cm, 1984 r., część środkowa
23 kwietnia. Imieniny ks. Jerzego Popiełuszki. Kapłan, Męczennik
oddał swe życie, abyśmy żyli wolni. Nie żyje, ale jest wśród nas,
bo przecież, jak mówił – DUSZY ZABIĆ NIE MOGĄ. Na dzień
jego Imienin pragnę ofiarować mu pieśń Bolesława „Piasta” z lat
Podziemia, pieśń modlitwę do Pana Boga o kanonizację jego
męczeństwa. I ofiarowuję wspomnienie malowanego na Jasnej
Górze w 1984 r. mojego obrazu wotum „W środku nocy” – wizji
historii Polski, którą wiedzie jej Gwiazda Przewodnia – Matka
Boża w Jej Cudownym, Jasnogórskim Wizerunku. Wśród wotów
płonących, ludzkich serc, wśród szkolnych tarcz, wśród
szczególnych znaków naszego trwania w Imię Boga i Ojczyzny jest Aleksander Markowski,
„W środku nocy” – obraz
wotum podwójne – Ojca Świętego Jana Pawła II i Prymasa wotum, olej, 380 cm x
Tysiąclecia
kard.
Stefana
Wyszyńskiego
ukazanych 520 cm, 1984 r., część
w ewangelicznym uścisku. Gdy kończyłem malować obraz, środkowa
przyszła wiadomość o porwaniu Księdza Jerzego. Ojczyzna zapłakała. I przyszła śmierć
męczeńska. Wiedziałem, co muszę zrobić. U stóp Matki Bożej i Dzieciątka Jezus, w środku
obrazu, wymalowałem płonące serce ks. Jerzego Popiełuszki – na tle tarczy z Białym Orłem
i słowem „Solidarność”, opartej na przyniesionym w jasnogórskiej pielgrzymce brzozowym
krzyżu – z wyciętym napisem WYTRWAMY.
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Pragnę przypomnieć ostatnie słowa Księdza Jerzego do Narodu, wypowiedziane 19
października 1984 r. w kościele Świętych Męczenników w Bydgoszczy, słowa przed ostatnią
podróżą. Jej kresem była śmierć w imię PRAWDY.
„Aby zwyciężyć zło dobrem, trzeba troszczyć się o cnotę męstwa. Cnota męstwa jest
przezwyciężeniem ludzkiej słabości, zwłaszcza lęku i strachu. Chrześcijanin musi pamiętać,
że bać się trzeba tylko zdrady Chrystusa za parę srebrników jałowego spokoju.
Chrześcijaninowi nie może wystarczyć tylko samo potępienie zła, kłamstwa, tchórzostwa,
zniewalania, nienawiści, przemocy, ale sam musi być prawdziwym świadkiem, rzecznikiem
i obrońcą sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości. O te wartości musi upominać
się odważnie dla siebie i dla innych”.
W 2005 r. w Częstochowie odsłonięto pomnik ks. Jerzego Popiełuszki. Na cokole
umieszczono napis: „Ks. Jerzy Popiełuszko 1947-1984”. Nic więcej. Ponownie wzywam,
apeluję o umieszczenie na cokole pomnika słów: „Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Kapelan
«Solidarności» zamęczony przez komunistycznych oprawców, oddał życie za Boga
i Ojczyznę”. Winni jesteśmy Księdzu Jerzemu te słowa.
„Niechaj nadziei wznosi się pieśń”

słowa i muzyka: Bolesław „Piast”
Niechaj nadziei wznosi się pieśń
i daje nam cud niepojęty,
Wierzymy, że jest wśród zbawczych dróg
nasz Ksiądz Jerzy w orszaku świętych.
Śpiewajmy Panu pieśń uwielbienia,
niech się rozpalą serca miłością,
wierzymy w moc, że Księdza Jerzego
męczeńską śmierć obdarzysz świętością.
Niech solidarnie łączy nas myśl,
dodaje nam mocy i męstwa,
niech nas umacnia przelana krew,
śmiało wiodąc nas do zwycięstwa.
Śpiewajmy Panu pieśń uwielbienia,
niech się rozpalą serca miłością,
wierzymy w moc, że Księdza Jerzego
męczeńską śmierć obdarzysz świętością.
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REFLEKSJE – ALEKSANDRA
MARKOWSKIEGO

Wspomnienie... Maluję swój ukochany motyw. Jest słoneczne południe.
Czas się zatrzymał. Przede mną ścieżka w środku ogrodu, rozedrgane blaskiem
i cieniem drzewa... Zbliża się ojciec. Uśmiecha się i mówi: „Światło i powietrze...
Tak, to najważniejsze”.
„W stronę światła” – tak tytułuję nieustający cykl większości moich obrazów malowanych
z natury i z wyobraźni, z marzeń, jak „Drugi brzeg”, „Pejzaż z wczorajszego snu”,
„Z podróży do źródeł” i „W środku nocy” – jasnogórski, ołtarzowy obraz-votum poświęcony
Matce Bożej i Polsce.
Co chce wyrazić? To co ukryte pod sercem – zachwycenie, pragnienie, tęsknotę.
***********************
Wspomnienie z dzieciństwa:
Spacery z rodzicami do pobliskiego obozu Cyganów
Zapach dymu. Płomień ogniska
Śpiewny gwar i dźwięki skrzypiec
Namioty i wozy taboru
Może cygańskie wędrowanie to metafora ludzkiej
Tęsknoty za nieskończonością?
Chwile w ogrodzie i w lesie, wśród rozedrganych
Słonecznym blaskiem drzew
Niewiarygodny błękit nieba
Spokój jesiennego popołudnia
Łagodne światło czyichś oczu
Aleksander Skriabin napisał kiedyś:
„Cały jestem pragnieniem nieskończonym”.
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TUTAJ ZAWSZE JESTEŚMY WOLNI
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MATKO DNI SIERPNIOWYCH, JESTEŚ NASZĄ NADZIEJĄ
71

STRUMIEŃ
72

RÓŻANIEC KSIĘDZA JERZEGO
73

ZAŚNIĘCIE
74
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ZDJĘCIA OBRAZÓW

ALEKSANDER MARKOWSKI „W ŚRODKU NOCY”
- olej 380 cm x 520 cm, 1984 r.; obraz votum

HISTORIA POWSTANIA OBRAZU „W ŚRODKU NOCY”
Historia powstania tego obrazu jest częścią mojego życia. Chcę ją przypomnieć.
Dlaczego? Bo to mój obowiązek wobec moich śp. Rodziców oraz bo ten obraz jest moim
wotum ofiarowanym Matce Bożej w imieniu Narodu (olej, 380x520 cm).
Inspiracją do namalowania obrazu wotum – „W ŚRODKU NOCY” stała się dla
mnie pieśń – „Z dawna Polski Tyś Królową”.
Zacząłem go malować na Jasnej Górze, w Sali Maryjnej, w stanie wojennym,
w zimie 1982 r. Po kilku dniach pracy obraz został zasłonięty – na zawsze. Opłaciłem ten
fakt stanem przedzawałowym. Ale Pan Bóg czuwał. Dnia 6 sierpnia 1984 r. obraz
odsłonięto. Jeszcze raz rozpocząłem pracę nad nim, prosząc Matkę Bożą o opiekę. Obraz
jest wizją nierozerwalnej więzi Matki Bożej z dziejami Polski.
Przedstawiona w nim Jasnogórska Kaplica stała się ołtarzem nieba rozgwieżdżonego
gwiazdami – płonącymi sercami pielgrzymów i znakami naszej historii. W środku nocy
jaśnieje blaskiem najmocniejszym Gwiazda Przewodnia dziejów Narodu – Matka Boża
80

z Dzieciątkiem Jezus – w Jasnogórskim Wizerunku. Jest także przybyły w gościnę Jej
Wizerunek Ostrobramski – Matki Bożej Miłosierdzia. Wokół Niej płoną polskie wota.
Monstrancja ks. Kordeckiego, mistyczna róża papieska, berło i jabłko – wotum kobiet
polskich za Cud nad Wisłą, serce i numer obozowy św. Maksymiliana Kolbego. Ojciec
Święty Jan Paweł II i Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński objęci ewangelicznym,
braterskim uściskiem. Płoną znaki walki Narodu o Niepodległość. Sercom męczenników
Golgoty Wschodu patronuje wizerunek Matki Bożej Miłosierdzia z Ostrej Bramy. Przy
Niej – serca Matki i Jej Syna, Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wśród wymalowanych
wotów lat niedawnych są ryngrafy z sylwetami Krzyży Gdańskich, Krzyża kopalni
„Wujek” i ryngraf z Matką Bożą i Orłem – herb miasta Lubina, przecięty pociskami
broni maszynowej, jest krzyż bohaterskich dzieci Wrześni, krzyż Lwowskich Orląt,
krzyż z napisem Miętne, przypominający dzieci broniące szkolnych krzyży. Są płonące,
ze znakiem krzyża, serca dziecięcych i młodych męczenników – Romka Strzałkowskiego,
Staszka Pyjasa, Grzesia Przemyka i Bogdana Włosika.
Gdy kończyłem malować obraz, przyszła wiadomość o porwaniu Księdza Jerzego.
Ojczyzna zapłakała. Naród otrzymał cios w serce. I przyszła wiadomość o Jego
męczeńskiej śmierci. Wstrząs dla Narodu. Nasza bezsilna rozpacz. Ludzki płacz rozległ
się w Ojczyźnie. Płakaliśmy wszyscy.
Wiedziałem, co muszę zrobić. W centrum obrazu, u stóp Matki Bożej i Dzieciątka
Jezus, poniżej splecionych w ewangelicznym uścisku postaci Ojca Świętego Jana
Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego wymalowałem płonące miłością i ogniem
męczeństwa serce ks. Jerzego Popiełuszki – na tle tarczy z Białym Orłem i słowem
„Solidarność”, opartej na przyniesionym w jasnogórskiej pielgrzymce brzozowym
krzyżu – z wyciętym napisem WYTRWAMY.
Dolną część obrazu na całej przestrzeni wypełniają, wota płonących, ludzkich serc,
niezliczona ilość wotów dzieci – tarcz szkolnych, przynoszonych Matce Bożej na Jasną
Górę… i świetliste znaki naszej historii. Wśród nich tarcza Liceum Wadowickiego
naszego Ojca Świętego. Te liczne wota „przepisywałem” ze ścian Kaplicy Cudownego
Obrazu Matki Bożej i Krużganków oraz, bezpośrednio, z rękawów pielgrzymujących
dzieci. Tarcze szkolne stanowią podstawę całej kompozycji, tak jak początek i podstawa
wszystkiego tkwi w serduszkach dzieci kształtowanych przez rodziców i Kościół. Wśród
nich umieściłem maleńkie, przytulone do siebie serduszka Agnieszki i Adasia, moich
dzieci.
Cieszyłem się, że do obrazu „W ŚRODKU NOCY” przychodzą z rodzicami
i nauczycielami dzieci, ucząc się z niego historii Polski. Zapamiętałem słowa
nauczycielki: „Przychodzę tu z uczniami na lekcję patriotyzmu – wychowania dzieci
w miłości Boga, Ojczyzny, jej tradycji, jej ducha”.
Podczas mojej pracy nad obrazem pielgrzymi jasnogórscy pytali mnie o genezę jego
tytułu – „W ŚRODKU NOCY”, zwierzali się ze swych radości i smutków, dzielili się
ukrytymi pod sercem wspomnieniami – cząstką żywej historii Ojczyzny.
Jedno z tych wspomnień... lata sześćdziesiąte. Wilno. W środku nocy, w głębokich
podziemiach klasztoru i kościoła Świętego Ducha odbywa się tajne nauczanie religii
i przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii św. Uczy Irena Kulicka. W środku
komunistycznej nocy płonie światło wiary...
Któregoś dnia przyszedł do Sali Maryjnej starszy, wysoki, siwy pan. Przychodził
kilka razy, towarzysząc mojemu malowaniu. Powiedział mi, że przyjechał do Polski
pierwszy raz po wojnie, dlatego jest na Jasnej Górze. „Przybyłem do Polski, do
Jasnogórskiej Matki Bożej, pierwszy raz po wojnie. Przyjechałem pożegnać się z Polską
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– przed śmiercią. Z całego serca dziękuję Panu za ukazanie w obrazie tej Polski...”.
Ucałowaliśmy się, mając w oczach łzy.
Mam w pamięci spotkanie z ks prał. Zdzisławem Peszkowskim, Kapelanem Golgoty
Wschodu. Chciał poznać autora obrazu. Objął mnie i przytulił… Mam w pamięci słowa
o sensie obrazu, wypowiedziane w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej przez
o. Zachariasza Jabłońskiego, historyka Jasnej Góry, żarliwego czciciela Matki Bożej,
podczas Mszy św. dziękczynnej za nasze niepodległe Wieczory ocalonych od
zapomnienia piosenek.
Obraz wotum „W ŚRODKU NOCY” poświęciłem Matce Bożej i Polsce, namalowałem
aby mógł być dostępny dla pielgrzymów, aby służył i pomagał Narodowi w budowaniu
Polski naprawdę wolnej, opartej na fundamencie Prawdy.

P

owyższe wybrano z tekstów artysty Aleksandra Markowskiego, zamieszczanych
w Tygodniku NIEDZIELA, o numerach: 9/2007, 4/2008, 16/2008, 18/2008,
32/2008, 41/2008, 47/2008, 51/2008, 8/2009, w artykułach p.t. „Zapomniana
piosenka, gdzieś pod sercem ukryta...”.

╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬
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Część środkowa obrazu „W środku nocy”
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MATKA BOSKA OSTROBRAMSKA
- fragment obrazu „W środku nocy”
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SERCE KSIĘDZA JERZEGO
- fragment obrazu „W środku nocy”
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OBRAZ „W ŚRODKU NOCY II”
- zdjęcie z wystawy
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Artysta Aleksander Markowski
podczas malowania obrazu „W środku nocy”
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Obraz „W środku nocy”
- w trakcie malowania
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Artysta Aleksander Markowski
przed ukończonym obrazem „W środku nocy”
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Prezentacja obrazu „W środku nocy”
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MATKO MIŁOSIERDZIA, MATKO POLSKI, LITWY i BIAŁORUSI, MATKO
MIASTA WILNA POD TWOJĄ OBRONĘ UCIEKAMY SIĘ
╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬
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“Pieta Lasu Katyńskiego” – Aleksander Markowski – olej 120 x 220 cm
Pieta Lasu Katyńskiego. W środku sosnowego lasu, pod krzyżem, Matka Boża trzyma na
kolanach swego Syna. Trzyma Go na rozpostartym, zakrwawionym płaszczu oficerskim.
Wokół umierające białe ptaki – Obrońcy Ojczyzny. I sosny – kolumny Kościoła. Tak. Las
Katyński stał się Kościołem...

╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬

Rzeźba Chrystusa na zwieńczeniu Kaplicy Ubiczowania w Kalwarii Zebrzydowskiej
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Kamieniec Podolski - w latach Powstania Styczniowego

Kamieniec Podolski - rzeczywisty widok
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Z cyklu „Rodzinny dom”
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Z cyklu „Rodzinny dom”

Z cyklu „Rodzinny dom”
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Z cyklu „Rodzinny dom”

99

Z cyklu „W stronę światła” – droga do Kaplicy ukrzyżowania

Z cyklu „W stronę światła”

Z cyklu „W stronę światła”
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Z cyklu „W stronę światła”
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Z cyklu „W stronę światła”

W środku lasu - w lesie, w Kalwarii Zebrzydowskiej
102

Katedra Notre-Dame w Reims, Francja

103

W słońcu

104

Grób Matki i Serce Marszałka Piłsudskiego
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Aleksander Markowski – „Rzeka Kucelinka latem”, olej 80x100 cm, 2004 r.
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Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie, święty i czysty, jak pierwsze kochanie…” – to
słowa Adama Mickiewicza.
Wspomnienia z dzieciństwa... Chwile w ogrodzie, w domu rodzinnym, gdy w wysokiej
trawie, wśród roziskrzonych słońcem drzew, krzewów porzeczek i agrestu, można było bawić
się w chowanego. Kąpiele w Kucelince, w czystej wodzie, gdy płotki i kiełbie ocierały się
o nasze nogi. Pływanie łódką – domową balią. I przedwieczorne spacery z rodzicami
brzegiem rzeki do pobliskiego lasu albo do obozu Cyganów, do ogniska, śpiewów i dźwięków
skrzypiec. Kiedyś nasz tata, malarz i muzyk, zabrał ze sobą skrzypce. Przy ognisku Cygan jak
z romantycznej baśni zagrał na skrzypcach melodię duszy. I poprosił ojca, by też zagrał
ukrytą pod sercem melodię. Wzruszenie i radość. Rozradowane twarze dzieci. Płomień
ogniska. Co było potem? Zabroniono Cyganom wędrówek i ognisk… Rzeka trwa, zapraszając
do spacerów jej brzegami. Kocham ją. „Powróćmy jak za dawnych lat” – piosenka naszych
Wieczorów.
Zapraszam na nasz 106., ostatni przed wakacjami, Wieczór poezji, muzyki i wspólnego
śpiewania ocalonych od zapomnienia, ukrytych pod sercem piosenek, wśród obrazów
i kwiatów – w Dniu Ojca, 23 czerwca o godz. 18 w częstochowskiej Galerii „Gaude Mater”
przy ul. Dąbrowskiego 1. Tytuł Wieczoru – słowa piosenki Andrzeja Rosiewicza: „Pytasz
mnie: co właściwie cię tu trzyma?”. Wieczór ten dedykuję mojemu śp. Ojcu Kazimierzowi
Markowskiemu. Wstęp wolny. Śpiewniki bezpłatne.
Pozdrawiam uczestników Zjazdu Absolwentów częstochowskiego Liceum Traugutta, który
odbył się w dniach 31 maja i 1 czerwca br. (2008 r.). Dziękuję mojemu koledze, również
Trauguciakowi – bp. Antoniemu Długoszowi za serdeczne słowa homilii w Jasnogórskiej
Kaplicy Matki Bożej podczas odprawionej przez niego jubileuszowej Mszy św. Pozdrawiam
mojego ucznia Przemka Szymonika z Gimnazjum Katolickiego i Szkoły Muzycznej, który
wtedy zagrał na skrzypcach, z duszy i serca, „Ave Maria” Jana Sebastiana Bacha.
Brakło miejsca na nuty „Powróćmy jak za dawnych lat...”. Ale mogę je wysłać. Mój adres: L.
Schillera 4/68, 42-200 Częstochowa, tel. (0-34) 322-05-29, 0-503-327-726.
Powróćmy jak za dawnych lat...
Miłością swoją w piękną baśń
me życie zmień.
Za siódmym morzem, z dala stąd
Znajdziemy czarodziejski ląd
I szczęście da nam każda noc
i każdy dzień…
I w bajce to nie będzie cud,
Że księcia los z kopciuszkiem splótł,
Że nagle jakiś dobry duch
Obudził miłość w sercach dwóch…
Powróćmy jak za dawnych lat
W zaczarowany bajek świat,
I w życiu może zdarzyć się
cudowna baśń.

1936 r.
słowa: Jerzy Jurandot,
muzyka: Henryk Wars
Świat nasz wyglądał jaśniej
Kiedyś za dawnych dni,
Gdy się wierzyło w baśnie,
Gdy się wierzyło w sny…
Jakież rozkoszne dreszcze
Bajki budziły w nas!
Wróćmy w tę przeszłość
jeszcze raz.
Powróćmy jak za dawnych lat
W zaczarowany bajek świat,

Niedziela Ogólnopolska 25/2008

Zapomniana piosenka, gdzieś pod sercem ukryta...

Aleksander Markowski

╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬ ╬
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