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T

yniec, grudzień 2018 r.

o

ddaję do Państwa rąk kolejny,
trzeci już numer naszego biuletynu. Czynię to w szczególnym momencie roku, gdy przygotowujemy się, by
z radością przeżywać święta Bożego Narodzenia. Pamiątka tego wydarzenia nie
może być jednak tylko wspomnieniem
odległych czasów panowania cesarza
Augusta i króla Heroda, dlatego też zapraszam Państwa na adwentowy dzień
skupienia w naszym opactwie. Jestem
przekonany, że tych kilka godzin spędzone w klasztornych murach pomoże
Wam w głębszym przeżyciu liturgii Bożego Narodzenia.

NUMER 3 – GRUDZIEŃ 2018

A

le to nie jedyne zaproszenie.
W imieniu swoim i moich współbraci zapraszam również na kolejne spotkanie przyjaciół naszego opactwa, którego zwieńczeniem będzie wspólne kolędowanie w dniu 6 stycznia 2019 roku.
Program pobytu, jaki chcemy Państwu
zaproponować z tej okazji, znajduje się
wewnątrz biuletynu.
hcąc zachęcić Państwa do ponownego przyjazdu do Tyńca,
nie tylko z powodu kolędowania, ale
przede wszystkim ponownego spotkania i wspólnego przeżywania radości
okresu Bożego Narodzenia, przywołuję

C

3

poprzez zdjęcia atmosferę jaka towarzyszyła nam podczas spotkania w styczniu
tego roku.
zas końca roku to naturalny okres
podsumowywania tego, co za
nami, kiedy często robimy plany na kolejnych dwanaście miesięcy. W poprzednim
numerze dzieliłem się z Państwem radością z odnowienia kaplicy na opatówce.
Było to możliwe dzięki Waszemu wsparciu.
Jestem przekonany, że gdy spotkamy się
w styczniu, kaplica ta będzie w pełni wykończona, bowiem jeszcze przed świętami chcemy zakończyć kładzenie posadzki.
oją niezmienną troską pozostaje
odnowienie naszej domowej kaplicy, czyli serca naszego mniszego domu.
By uświadomić Państwu, jak sytuacja
przedstawia się obecnie, zdecydowaliśmy
się uchylić nieco drzwi do naszej klauzury,
publikując w tym numerze aktualne zdjęcia kaplicy domowej.
ięcej o tym, czego udało nam
się dokonać, a także o planach
związanych z odbudową na rok przyszły,
dowiecie się Państwo z artykułu br. Michała Gronowskiego OSB, który tym razem
zdradzi szczegóły związane z restauracją
wnętrza kościoła (konserwacja ołtarza
głównego, marmurowej stalli i balasek).
W chwili obecnej trwają ostatnie prace
przy renowacji obrazu świętych Piotra
i Pawła z ołtarza głównego. Mam nadzieję,
że i Państwo poczujecie dumę z tego, jak
na korzyść zmienia się nasza świątynia.
erdecznie zachęcam do obejrzenia
zdjęć sprzed blisko osiemdziesięciu lat. W lipcu przyszłego roku świętować
będziemy właśnie osiemdziesięciolecie
powrotu braci do Tyńca.

C
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Ż
D

yczę wszystkim Państwu owocnej
lektury.
o zobaczenia w styczniu na wspólnym kolędowaniu.
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Spotkanie Przyjaciół Opactwa

S

OBOTA
5 stycznia 2019

14.30 W klasztornym skryptorium –
oprowadzanie kuratorskie br. Michał Gronowski OSB
15.30-16.30 W klasztornym skryptorium
– warsztaty kaligrafii.
17.00 Nieszpory (po łacinie) w kościele
PO NIESZPORACH br. Michał Gronowski OSB opowie o zakończonych pracach
w kościele.
18.30 Kolacja
19.30 Wigilie z kompletą
20.30 Spotkanie z o. Opatem Szymonem Hiżyckim OSB

6

N

IEDZIELA
6 stycznia 2019

7.30
Jutrznia
8.00
Śniadanie
9.00
Spotkanie z br. Jakubem Bielem OSB
10.10 Modlitwa przedpołudniowa
10.30 Msza Św. konwentualna
12.00 (10 minut po Mszy Św. ) –
Zwiedzanie piwnic romańskich – br. Michał Gronowski OSB - co było i co nas czeka w roku bieżącym.
13.00 Obiad
14.00 Spotkanie z braćmi Borysem Kotowskim OSB i Mikołajem Jastrzębskim OSB

KAMIEŃ ODNOWY – BIULE T YN DARCZYŃCÓW OPAC T WA BENEDYK T YNÓW W T YŃCU

– remonty kaplic na Opatówce (zakończony) oraz domowej.
15.00-18.00 Kolędowanie w sali Petrus
z oblatami i zaproszonymi goścmi

Z

e względu na ograniczoną ilość
miejsc noclegowych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu oraz
chęci skorzystania z noclegu do dnia
31 grudnia 2018 roku drogą mailową:
piotr.boruch@benedyktyni.com
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Rok pełen pracy
Kończymy tegoroczny etap prac konserwatorskich w naszym kościele. Dzięki wsparciu Państwa, naszych Darczyńców, a także Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały
odnowione: wielki ołtarz wraz z rzeźbami, elementy kamiennego wystroju w prezbiterium
(ława i portal) oraz odkryte w roku ubiegłym malowidła przedstawiające sceny z życia św.
Scholastyki, siostry św. Benedykta, w kaplicy jej poświęconej.

D

otychczasowe prace konserwatorskie
prowadzone sukcesywnie w naszym
kościele od 1967 r. koncentrowały się
zasadniczo na ruchomych elementach
wyposażenia świątyni (głównie snycerka
i obrazy z ołtarzy bocznych). Zakończony
w 2017 r. piąty etap prac przyniósł konserwację i rekompozycję większości barokowego wyposażenia, które wróciło na
swe historyczne miejsce w kościele.
olejnym krokiem było zatem podjęcie
konserwacji elementów kamiennych
wystroju naszej świątyni. Zakres działań przewidzianych na ten rok dotyczył
odkrytych w ubiegłym roku malowideł
w kaplicy św. Scholastyki, ołtarza głównego, kamiennej ławy w prezbiterium oraz
drobnych elementów architektury, jak
portal z prezbiterium do zakrystii i część
balustrad. Podjęcie kompleksowych działań konserwatorskich wynikało nie tylko
z wysokiej wartości artystycznej wystroju, jak również stanu ich zachowania.
Do kamiennego wystroju kościoła użyto
w większości trzech rodzajów kamienia:
tzw. czarnego marmuru dębnickiego,
różowego marmuru paczółtowickiego
oraz widocznego w kapitelach i bazach
kolumn białego wapienia. Dwa pierwsze
są w istocie rodzajem krystalicznego wapienia wydobywanego od XVI w. w nieodległych kamieniołomach w Czernej
i Paczółtowicach; kamień biały pochodził
ze złoża w pobliżu pustelni św. Salomei

K
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w Skale. Z uwagi na szlachetny kolor, połysk oraz żyłkowanie przyjęło się określać je
mianem marmuru. Mają jednak tę wadę, że
jeśli nie są okresowo impregnowane, ulegają procesowi utleniania (gipsienia), co
przejawia się w stopniowej zatracie swej
głębokiej kolorystyki.
odobnie jak większość wyposażenia,
wystrój jest rezultatem przekształcania
kościoła tynieckiego w XVII i XVIII w. Najstarszym elementem wystroju jest portal
prowadzący z prezbiterium do zakrystii.
Został wykonany w roku 1622. W trakcie

P
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prac udało się odnaleźć i zidentyfikować
jego brakujący element czyli umieszczony w tympanonie nad drzwiami kartusz
z herbem Pomian. Jest to herb opata Stanisława Łubieńskiego, który w początku
XVII w. dokonał przebudowy naszego
kościoła (ten sam herb wraz z inskrypcją
widnieje również nad wejściem głównym do kościoła).
ielki ołtarz o powierzchni ponad 90
m2 powstał w 1759 r. Wbudowano
go w wieloboczne gotyckie zakończenie
prezbiterium, a jego powstanie łączy się
z najwybitniejszymi ówczesnymi artystami – królewskim architektem, Francesco
Placidim, oraz rzeźbiarzem, Franzem J.
Mangoldtem. Ołtarz ma rdzeń ceglany,
a do wykończenia użyto płyt ze wspomnianych już kamieni – dębnickiego,
z Paczółtowic i Skały.
rchitektoniczną formę opartą na
schemacie łuku triumfalnego dopełniają cztery wielkie figury wykonane

W

A
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w technice zaprawy stiukowej narzucanej
na ceglanym cokole i żelaznym stelażu,
jak również drewniane, obecnie złocone
wyposażenie zwieńczenia – glorii. Ołtarz
nawiązuje symbolicznie do porta caeli –
bramy niebios, zamykającej prezbiterium
i jednocześnie otwierającej wiernego na
przestrzeń niebiańską. Stojące wielkie
figury można odczytać jako alegorie Kościoła. Patrząc od lewej strony są to:
– Potestas (władza) – trzyma klucze
i berło, co odnosi się do słów z Ewangelii:
i Tobie dam klucze królestwa niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi będzie
związane w niebie (Mt,16–19); klucze są
uniesione do góry ku niebu na znak, że
wszelka władza pochodzi od Boga (Rz
13,11). Berło w lewej ręce wskazuje na
władzę i autorytet doczesny;
– Auctoritas (autorytet) – w tiarze na
głowie, w prawej ręce trzyma model kościoła, a w lewej papieski, potrójny krzyż;
– Eucharistia (sakramenty) – z monstrancją w dłoni;
9

– Doctrina (przekaz wiary) – ukazana
z otwartą księgą; na kartach księgi widnieje inskrypcja: QUORUM DOCTRINA
FULGET ECCLESIA (Ich nauką jaśnieje
Kościół).
otychczasowy stan zachowania wielkiego ołtarza daleki był od jego pierwotnego piękna. W ciągu XIX w. wielkie
figury (pierwotnie białawe) pokryto imitującym złoto szlagmetalem, co w istotny
sposób zaburzyło pierwotną harmonię
kolorystyczną opartą na grze trójkoloru:
czerni, złota i bieli. W 1940 r. z uwagi na
zły stan zachowania elementów drewnianych podjęto decyzję o ich demontażu.
Podczas wykopalisk archeologicznych
w latach 60. XX w., w wyniku niewłaściwie zabezpieczonego wykopu, nastąpiło
tąpnięcie, które spowodowało widoczne dziś zarysowania i spękania ołtarza.
Wielki ołtarz nigdy nie był całościowo
objęty pracami konserwatorskimi. Renowacji poddano jedynie obraz ołtarzowy
(1974), wielkie figury alegoryczne (1988,
powtarzając jednak pseudozłocenie) oraz
zwieńczenie – glorię, przy okazji rekompozycji drewnianych figur stanowiących
wyposażenie zwieńczenia (2002–2003).
Obecnie konserwatorzy dokonali oczyszczenia, uzupełnienia ubytków oraz zabezpieczyli impregnatem kamieniarkę;
w przypadku czterech figur alegorycznych usunięto pokrywające je pseudozłocenie, przywracając im historyczne
wykończenie stiukowe.
ciągu najbliższych kilku tygodni zakończą się również prace konserwatorskie przy obrazie ołtarzowym z przedstawieniem św. Piotra i Pawła. Obraz, tak
jak i ołtarz, pochodzi również z połowy
XVIII w. Warto dodać, że w trakcie prac,
po wyjęciu obrazu, ukazał się historyczny

D

W
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system stabilizacji wilgoci we wnęce za
obrazem w postaci otworu wentylacyjnego w zwieńczeniu i dwóch skrzyń po
bokach, wypełnionych węglem drzewnym. System taki zabezpieczał obraz
i jego podłoże przed odkształceniami powstającymi pod wpływem zmian wilgotności w kościele, gdyż węgiel drzewny
skutecznie pochłaniał wilgoć.
dkryte w ubiegłym roku w kaplicy
św. Scholastyki polichromie autorstwa Andrzeja Radwańskiego uważano
dotąd za niezachowane; w istocie zamalowano je tuż po wojnie. W 1754 r. zlecono Radwańskiemu, który od kilku lat prowadził już różne prace malarskie w opactwie, wykonanie malowideł w kaplicy
św. Scholastyki, która, miała dopełniać
analogiczne freski w bliźniaczej kaplicy
św. Benedykta. Według dziennika artysty
malowanie kaplicy św. Scholastyki rozpoczęło się 3 lipca 1754, kopułę ukończono

O
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5 października, a całość 31 października
tego roku. Odnowione malowidła przedstawiają: po prawej stronie widać scenę
ostatniej rozmowy św. Benedykta ze św.
Scholastyką – według przekazu papieża
św. Grzegorza Wielkiego, Benedykt spotykał się ze swą siostrą raz na rok i rozmawiał
o „radościach życia wiecznego”; podczas
jednego z takich spotkań, Scholastyka,
przeczuwając swą bliską śmierć, prosiła
brata, by został z nią dłużej na rozmowie; ten jednak nie chciał się zgodzić, aby
spędzić noc poza klasztorem; wówczas
Scholastyka skłoniła głowę do modlitwy,
a choć był pogodny wieczór, wnet rozszalała się gwałtowna burza, zmuszając
Benedykta do pozostania z siostrą aż do
rana (artysta oddał wiernie i ten szczegół,
gdyż padający deszcz widać w tle kompozycji); na ścianie po lewej stronie widać scenę śmierci św. Scholastyki – leżącej na łożu w otoczeniu swych mniszek;
w kopule natomiast ukazano niebiańską
chwałę świętej pośród aniołów, świętych
papieży, biskupów, opatów, świętych
mnichów i mniszek. W pierścieniu kopuły
odsłonięto datę wykonania – 1754 r., a na
arkadach i gzymsie również historyczną
dekorację malarską.
przyszłym roku planowana jest
kontynuacja prac zarówno przy
kamiennym wystroju – ołtarz św. Scholastyki, część balustrad, obramień przejść
między kaplicami i posadzki, jak też przy
odnalezionych niedawno elementach
drewnianych – ozdobnych uszakach
z ołtarzy bocznych, kartuszy w stallach,
świecznika paschalnego; odnowiony zostanie również ołtarz św. Krzyża.

W

br. Michał T. Gronowski OSB
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Rok 2019. Jubileusz 80-lecia
powrotu braci do Tyńca
W 2019 roku czeka nas nie tylko sporo pracy związanej z kolejnymi etapami odbudowy opactwa. Ważnym wydarzeniem dla benedyktyńskiej Rodziny w Polsce
będzie 80-ta rocznica powrotu do Tyńca mnichów. Do niemal doszczętnie zrujnowanego klasztoru mnisi powrócili 29 lipca 1939 r. Na zdjęciach przypominamy sceny sprzed blisko 80 lat...

Zdjęcia z powrotu oo. Benedyktynów do Tyńca.
Lipiec 1939.
12
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W 1939 roku do Tyńca powrócili: o. Karol van Oost jako przeor, ojcowie: Jan
Wierusz-Kowalski, Piotr Rostworowski,
Kazimierz Ratkiewicz, Jacek Matusewicz,
Dominik Michałowski, diakon Mateusz
Skibniewski oraz bracia Tadeusz Krupa i
Pachomiusz Koczwara. Wspomnieć też
trzeba o. Wojciecha Golskiego, który —
jakkolwiek „tyniecki” — wychowywał mło-

dzież w Lubiniu, oraz
o. Stanisława Sołtana,
który, ciężko chory,
do Tyńca nie dotarł, a
niebawem po wojnie
umarł w Otwocku.
NUMER 3 – GRUDZIEŃ 2018
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A w naszym klasztorze... sesja nagraniowa do płyty „Barwy chorału” - ton IV
Tyniecka wspólnota mnichów kieruje do nas szczególne zaproszenie do modlitwy.
Właśnie nagrali kolejną płytę z serii „Barwy chorału”. Śpiew na płycie zachęca do tego,
by zgłębiać swą relację z Chrystusem.
epertuar śpiewu gregoriańskiego
R
został zreformowany w czasach renesansu karolińskiego. Przez wiele lat

reforma ta była przypisywana Grzegorzowi Wielkiemu, co uzyskało także
odzwierciedlenie w sztuce malarskiej:
obraz Ducha św., wyobrażonego symbolicznie jako gołębica, śpiewająca do
ucha siedzącemu przy pulpicie papieżowi.
ednym z elementów tej reformy było
takie przekomponowanie utworów

J

gregoriańskich by każdy z nich otrzymał strukturę pozwalającą na zaklasyfikowanie, bardziej lub mniej ściśle, do
jednego z ośmiu tonów chorałowych.
Istotą tej klasyfikacji był taki rysunek
melodii, który rozciągałby się pomiędzy
dwoma dźwiękami: finalis (dźwiękiem
bazowym danego utworu) i dominantą (dźwiękiem górnym, do którego cała
melodia dąży i gdzie najczęściej padają
ważne dla danego tekstu słowa). Pierwsza para (ton pierwszy i drugi) opierają

Na zdjęciach: Schola braci benedyktynów podczas nagrania

14
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wych czwarty ton sprawia wrażenie
jakby niedokończonego.
akże teksty, które zebraliśmy do płyty wpisują się w tę charakterystykę.
Pierwszym kryterium było wybranie
kompozycji autentycznych i ciekawych
pod względem melodii. Później okazało
się, że pozwalają się one uporządkować
jednocześnie w dwa ciągi logiczne: tak,
aby utwory następowały po sobie kolejno w taki sposób, jak dzieje się to we
mszy świętej, a jednocześnie przez wyakcentowane tematy tworzyły spójną
narrację biblijną: od stworzenia świata
(hymn Deus creator) do apokalipsy
(hymn Urbs Ierusalem), wyśpiewując
także paschę Izraela i nowe stworzenie
w Zmartwychwstałym Chrystusie oraz
rolę świętych idących przez krzyż za
Chrystusem. Tym samym słuchacz jest
zaproszony do tego, aby przez kontemplację coraz głębiej przeżywać swoją
relację z Chrystusem.
ateriał został zarejestrowany przez
cztery noce (19:30–24:00) od 16
do 19 października w kościele Opactwa
Benedyktynów w Tyńcu. Wzięło w nich
udział tylko pięciu mnichów tutejszej
wspólnoty benedyktyńskiej. Płyta ta
jest jednak zaproszeniem do wspólnej
modlitwy wraz z całą wspólnotą benedyktynów w Tyńcu i w łączności z wielowiekową tradycją śpiewu gregoriańskiego w Kościele katolickim.
br. Karol Cetwiński OSB

T

się na finalis re, druga para na mi, trzecia
na fa i czwarta na sol. Dominanty lokują
się dla każdego z tonów na innej wysokości, przy czym dla tonów pierwszego,
trzeciego, piątego i siódmego jest to interwał kwinty powyżej finalis.
zisiaj wielu uznanych naukowców,
mówiąc o bogactwie wykorzystywanych struktur w śpiewie gregoriańskim zauważa, że istnieje wiele
kompozycji nie mieszczących się w
tak sztywno zdefiniowanych ośmiu tonach. Mówią oni wtedy, że każda z nich
posiada jakby swój własny ton.
iestety wydaje się, że straciliśmy
wrażliwość na te struktury, gdy nasza muzyka rozrywkowa oparła się jedynie na dwóch skalach: dur i moll. Istnieją jednak obszary muzyki: takiej jak
jazz, muzyka seryjna, atonalna etc., poszukujące na nowo bardziej zróżnicowanych struktur. Jednak w odróżnieniu
do nich, pod postacią zewnętrznych
struktur, osiem tonów chorałowych zawiera także pewną głębię.
eria wydawanych od 2010 roku płyt
podejmuje się roli ukazania tego
bogactwa głębi i zróżnicowania repertuaru gregoriańskiego. Ton czwarty jest
tonem najbardziej wewnętrznym ze
wszystkich innych. Dysponując niewielką ilością dźwięków stara się wyrazić
całą słodycz i tajemnicę kontemplacji.
Śpiew się kończy, a kontemplacja pozostaje. Opiera się to na samej strukturze
czwartego tonu: dla ucha przyzwyczajonego do tonacji durowych i molo-
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„Byłem w więzieniu, a przyszliście do
mnie” (Mt 25, 36)... czyli o duchu odzyskiwania i odnowy
12 października 2018 roku był szczególnym dniem w życiu mniszej wspólnoty w Tyńcu.
Tego dnia w murach opactwa miał miejsce dzień skupienia dla więźniów z zakładu karnego w Strzelcach Opolskich.

S

zesnastoosobowa grupa pod kuratelą dwóch wychowawców oraz
kapelana więziennego, księdza Józefa
Krawca, tuż po godzinie 10 rozpoczęła
go Mszą Świętą, w czasie której w modlitewną opiekę tynieckiej wspólnoty
oblatów oddał się jeden z nich, rozpoczynając tym samym drogę do przyszłej oblatury.
ażnym momentem tego dnia
była wspólna modlitwa gości
z mnichami, jak uczy św. Benedykt
słowami Reguły: „Najpierw niech się

W

wspólnie pomodlą” (RB 53,4). A że
nią kierują się bracia w codzienności
pamiętając, że gościnność jest bardzo ważną czynnością duchową, po
wspólnej modlitwie wszyscy zasiedli
do wspólnego posiłku w klasztornym
refektarzu.
ie zabrakło też czasu do refleksji,
a okazją do tego było spotkanie
z o. Leonem Knabitem OSB. Pobyt
w Tyńcu zakończył się zwiedzaniem
opactwa i planem, by wiosną znów

N
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przyjechać po duchowe wsparcie,
które jest dla każdego, niezależnie
od sytuacji, ogromnie ważne. Przyjazd więźniów przypomniał odpowiedzialne zadanie, które stoi przed
mnichami. Mówił o tym św. Jan Paweł
II: „Duch benedyktyński sprzeciwia się
wszelkiemu programowi zniszczenia.
Jest to duch odzyskiwania i odnowy,
zrodzony z głębokiej świadomości istnienia Bożego planu zbawienia”.
tym, że ta krótka, ale bardzo ważna wizyta przyczyniła się do odzyskiwania ducha i odnowy świadczy
świadectwo jednego z więźniów, które można obejrzeć tu: https://youtu.
be/FTjWY01KrWQ.
arto na koniec zaznaczyć, że ten
dzień skupienia nie był przypadkowy. Od blisko dwóch lat jeden z oblatów tynieckich regularnie odwiedza
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więźniów w Strzelcach Opolskich
(odwiedziny mają miejsce w dwóch
znajdujących się tam zakładach karnych). W miarę możliwości w wyjazdy
angażują się również ojcowie i bracia.
Podczas jednego ze spotkań ofiarowaliśmy więźniom medaliki św. Benedykta wraz z modlitwą. W sumie w ten
sposób zarówno w więzieniach jak i w
Barce – Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej, którego celem jest pomoc
osobom po odbyciu kary, a które założył w Strzelcach Opolskich ks. Józef
Krawiec – przekazaliśmy 350 medalików.
amiętając o słowach naszego Zbawiciela „Byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie” (Mt 25, 36) kolejny
raz odwiedzimy więźniów tuż przed
Wigilią Bożego Narodzenia, 22 grudnia…

P
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Chronić Dobro, czyli rzecz o benedyktyńskiej misji...
„Ochrona tego, co dobre” wpisana jest w benedyktyńską misję. W sposób szczególny dostrzegł to i wyraził św. Jan Paweł II w liście z okazji 950-lecia opactwa tynieckiego, gdy
przypomniał o roli św. Benedykta, który „stanął, by chronić dobro”. Parafrazując słowa
wielkiego papieża możemy stwierdzić, że opactwo tynieckie „trwa i dobro nie tylko chroni,
ale je rozwija”. By zadania te były wypełniane jak najlepiej, przy opactwie została powołana Fundację Chronić Dobro, która odpowiada za kulturalną i edukacyjną działalność
klasztoru oraz wspiera opactwo w trosce o tak materialne, jak i niematerialne dziedzictwo tego wyjątkowego dla historii i kultury polskiej miejsca.

S

prawowanie opieki nad najstarszym
polskim klasztorem to przywilej i
jednocześnie wielka odpowiedzialność.
Powierzona misja obejmuje nie tylko
otaczanie troską spuścizny o istotnym
znaczeniu historycznym i kulturalnym,
lecz także udostępnianie jej osobom z
zewnątrz – pielgrzymom, gościom oraz
turystom.
18

F

undacja realizuje te cele poprzez działalność Muzeum Opactwa w Tyńcu.
Na ekspozycję stałą muzeum składają się
zabytki archeologiczne i detale architektoniczne z pierwszych, romańskich zabudowań kościoła i klasztoru. Oferta muzealna
rokrocznie wzbogacana jest wystawami
czasowymi. Są one poświęcone różnych
aspektom dziedzictwa benedyktyńskiego.
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W

ażnym elementem działalności
jest również prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
(m.in. W klasztornych murach, Historia
książki, W średniowiecznym skryptorium,
U źródeł Polski), a także organizacja wystaw, koncertów, spotkań i spektakli.
undacja angażuje się też w realizację
projektów przybliżających dziedzictwo
benedyktyńskie i jego znaczenie dla kultury.
ok 2018 był wyjątkowo bogaty w
wydarzenia, gdyż jego tematem był
jeden z kluczowych aspektów europejskiego dziedzictwa benedyktyńskiego,
jakim jest kultura i tradycja piśmiennicza.
Dzięki funkcjonowaniu w średniowieczu
na terenie Europy prężnych skryptoriów
klasztornych wiele dzieł antycznych i średniowiecznych przetrwało do naszych
czasów, mnisi-skrybowie w okresie kształtowania się państw europejskich i licznych wojen stanowili cenny most między
dawnymi a nowożytnymi czasami.
By zwrócić uwagę na szczególny wkład
benedyktynów w kulturę europejską zorganizowaliśmy Rok Księgi w opactwie tynieckim. W jego ramach odbyły się:
- wystawa czasowa „W klasztornym
skryptorium”, otwarta do 5 kwietnia
2019 prezentująca różne rodzaje dzieł
tworzonych w klasztornych skryptoriach:
księgi liturgiczne, kroniki, dokumenty,
dzieła edukacyjne itp. Na wystawie został
również przedstawiony proces powstawania ksiąg w średniowieczu oraz warsztat pracy skryby i iluminatora.
- Festiwal Rękopisów – cykl warsztatów
specjalistycznych skierowanych do osób
dorosłych, takich jak warsztaty iluminacji, kaligrafii, pozłotnictwa, catronage i marblingu.
Warsztatom towarzyszyły wykłady i wizyta
w archiwach i bibliotekach klasztornych.
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- prezentacja rękopisu „Antyfonarza
opata Mścisława” (o czym pisaliśmy w
drugim numerze BKO). W opactwie tynieckim funkcjonowało skryptorium oraz
bogata biblioteka. Niestety wraz z kasatą
klasztoru biblioteka uległa rozproszeniu
i najcenniejsze rękopisy średniowieczne
pochodzące z Tyńca znajdują się obecnie w Bibliotece Narodowej w Warszawie
jako „obiekty skarbcowe”, czyli bardzo
trudno dostępne, na co dzień nie pokazywane. Stąd wyjątkowym wydarzeniem
był dwudniowych pokaz Antyfonarza
opata Mścisława w opactwie tynieckim,
który „odwiedził” miejsce swojego pochodzenia po raz pierwszy po 200 latach.

19

- Święto Księgi, czyli rodzinne wydarzenie
na dziedzińcu opactwa. W ciągu jednego
dnia na dziedzińcu pojawiły się stanowiska
prezentujące krok po kroku powstawanie
książki w średniowieczu – od prezentacji
pergaminu i wykonywania atramentu po
techniki kaligrafii i iluminacji.
- Dni Książki dla szkół - specjalne warsztaty dla grup szkolnych z małych podkrakowskich miejscowości oraz dla świetlic
środowiskowych, których celem było
stworzenie własnej książki-pamiętnika
oraz poznanie historii powstawania książek rękopiśmiennych.
- konkurs plastyczno-literacki „Wolna i niepodległa – moja opowieść
o Ojczyźnie”. Konkurs adresowany do
uczniów szkół podstawowych polegał
na ręcznym wykonaniu książki (zarówno
tekst, jak i ilustracje), której tekst będzie
nawiązywał do 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości.
- Książka nie umiera nigdy – weekendowe pokazy książek artystycznych z Pracowni Projektowania Książki ASP w Krakowie.
Ponadto w Roku Księgi odbywały się
warsztaty rodzinne i dla dorosłych, wykłady oraz wystawa miniatur z warsztatów

20

iluminacji prowadzonych w opactwie tynieckim.
undacja w 2018 roku aktywnie rozwijała ideę wolontariatu na rzecz
dziedzictwa organizując kolejny projekt
wolontariacki w opactwie, tym razem
jako międzynarodowy obóz w ramach
sieci współpracy European Heritage Volunteers.
ok 2019 będzie tematycznie związany z 80 rocznicą powrotu benedyktynów do Tyńca.
ponieważ bliskie są Państwu wartości benedyktyńskie, a co za tym idzie
odbudowa opactwa i ochrona dziedzictwa kulturowego zachęcamy do przekazania 1% na rzecz Fundacji Chronić
Dobro. Numer KRS:0000524248.
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Kalendarium tynieckie
GRUDZIEŃ 2018
27

Rocznica święceń kapłańskich: o. Leona (1953)

STYCZEŃ 2016
5-6
6

Spotkanie Darczyńców
Rocznica profesji monastycznej O. Tomasza M. (1973), O. Korneliusza (1984),
W. Br. Leopolda (2008), Br. Karola i Br. Grzegorza (2014); przyrzeczeń oblackich Br. 		
Przemysława (1976)

LUTY 2019
10
21

Rocznica profesji monastycznej O. Hieronima (1983)
† Memento: O. Karola van Oost, odnowiciela i pierwszego przeora 1939–1951 (1986)

MARZEC 2019
10
21
25
27
30

† Memento: O. Placyda Galińskiego, opata 1969–1977 (2001)
Przejście do nieba św. Ojca naszego Benedykta, święto
UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
† Memento: O. Teodora Nève, opata klasztoru św. Andrzeja (1963)
Wielkopostny Dzień Skupienia dla Darczyńców
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