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Tyniec,  marzec 2021 r. 
Chrystus pośród nas!

Szanowni Państwo,

ten numer naszego biuletynu ukazuje się 
mniej więcej rok po tym, jak przeżywaliśmy 
„narodową kwarantannę” związaną z ogło-
szeniem stanu pandemii w naszym kraju. 
Wówczas poprosiliśmy Was, byście ze-
chcieli podzielić się swymi przemyśleniami, 
przeżyciami związanymi z tamtym czasem 
poważnych obostrzeń i ograniczeń.

Zachęcam Was do tego, byście dziś 
spojrzeli na tamte przeżycia, tamte od-
czucia z dystansem i doświadczeniem ży-
cia w pandemii… jestem głęboko prze-
konany że wszyscy odczytamy te teksty 
na nowo, inaczej… to może być intere-
sujące doświadczenie dla nas wszystkich. 

Na szczęście „nie samą pandemią żyje 
człowiek” choć z pewnością zdominowała 
ona okres ostatniego roku. Dla mnie, dla 
moich współbraci w Tyńcu dodatkowym 
odczuwalnym skutkiem tego, jest choćby 
fakt, że nie możemy się spotkać z Wami tak, 
jak jeszcze kilkanaście miesięcy temu, pod-
czas kolędowania, czy też dni skupienia.

Mimo tych ograniczeń, staraliśmy się 
i staramy, jak pewnie każdy z nas – żyć 
w miarę normalnie, starając się nie tracić 
z oczu rzeczy i celów najważniejszych. 
Dlatego też ten numer biuletynu będzie 
nie tylko pisanym podsumowaniem tego, 

co w tym czasie w naszym klasztorze się 
wydarzyło, ale przede wszystkim próbą 
zdania fotorelacji w tego okresu.

A działo się wiele dobrego, choć i nie 
ominęły nas tragiczne po ludzku wyda-
rzenia. Radością dla mnie i moich współ-
braci były święcenia kapłańskie braci Ka-
rola, Grzegorza i Leopolda. Brat Leopold 
przyjął je dosłownie kilka dni temu, i w 
ten właśnie sposób rozpoczął wspólnie 
z bratem Borysem pracę na rzecz nowej 
fundacji naszego zakonu we Lwowie. Po-
czątek tej historii jest wyjątkowy. Arcybi-
skup Mieczysław Mokrzycki, metropolita 
lwowski zaprosił benedyktynów z Polski 
do współtworzenia klasztoru lwowskie-
go z perspektywą osiedlenia się w innym 
docelowym miejscu. Jednak ani jeden 
polski klasztor do tej pory nie rozważał 
kwestii fundacji na Ukrainie, bo żaden nie 
jest na tyle silny, aby podjąć się tego sam. 
Pozostawały dwie opcje: albo zrezygno-
wać (tłumacząc się odwiecznym argu-
mentem: „jest nas za mało”) albo dokonać 
tego wspólnie. Wybraliśmy drugą opcję.

Pierwszy raz w historii współczesnych 
benedyktynów Opat Prezes, a jest nim o. 
Maksymilian Nawara OSB zaprosił do Bi-
skupowa  wszystkich przełożonych klasz-



NUMER 5 – MARZEC 2021  5

torów benedyktyńskich w Pol-
sce, aby rzeczowo przedysku-
tować możliwości współpracy. 
Owocem tego pierwszego 
„synodu opatów polskich” była 
jednomyślna zgoda na podję-
cie próby projektu wspólnego 
fundacji na Ukrainie. W tradycji 
benedyktyńskiej jest pewne 
novum. Zazwyczaj to jeden 
klasztor – matka, funduje inny, 
za który bierze odpowiedzial-
ność. Tym razem musieliśmy 
wypracować nowe zasady, 
które określiliśmy w „Deklaracji 
współpracy. Kapelania mniszek 
benedyktyńskich we Lwowie”.

I tak oto dzieło nowej fun-
dacji nabrało realnych kształ-
tów. Tworzą je czterej mnisi 
– z Lubinia opat Maksymilian 
– który pozostaje moderatorem 
całego projektu oraz br. Efrem 
Michalski. Z Tyńca o. Leopold 
Rudziński, pierwszy benedyk-
tyn z Ukrainy, oraz br. Borys Ko-
towski.

To bez wątpienia najwięk-
sze wyzwanie, przed jakim 
między innymi nasz klasztor 
staje w najbliższym czasie. 
Dlatego też proszę Was o mo-
dlitwę za moich współbraci, 
którzy podjęli się tego wyzwa-
nia…

W Tyńcu cieszyliśmy się 
z tego, że udało się – dzięki 
Waszemu realnemu wsparciu 
– odnowić kaplicę domową, 
o czym będziecie mogli się 
naocznie przekonać oglądając 
zdjęcia w tym numerze.

Zachęcam też do lektury opisu prac archeolo-
gicznych, które trwały przez większość ubiegłego 
roku w klasztornych ogrodach wokół muru naszego 
kościoła. Sam Kościół zyskał odnowione oblicze, gdyż 
udało nam się wymienić okna. Te prace wciąż trwają.
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Radość z tego, że powierzone nam 
dziedzictwo na miarę możliwości i dzięki 
Waszej pomocy stale pielęgnujemy, zo-
stała zakłócona przez śmierć ojca Włodzi-
mierza Zatorskiego, który zmarł na sku-
tek zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Na 
łamach biuletynu chcemy wspomnieć 
go w sposób szczególny, poprzez wspo-
mnienie pana Grzegorza, który odbywa 
karę pozbawienia wolności, a którego 
ojciec Włodzimierz Zatorski przyjmował 
jako kandydata do wspólnoty oblatów 
tynieckich. Grzegorz choć przebywa 
w miejscu odosobnienia, pozostaje w ży-
wym kontakcie z naszą wspólnotą i od 
kilku lat wspiera nasze Opactwo swoją 
modlitwą.

Zachęcam Was w sposób szczególny 
do lektury tego wspomnienia i ufam, że 
niedługo dane nam będzie się spotkań 
w naszym klasztorze. Głęboko wierzę 
w to, że 11 lipca, w uroczystość świętego 
Benedykta będziemy Was znów gościć 

w Tyńcu. Już dziś na to świętowanie Was 
wszystkich serdecznie zapraszam.

Dziś jednak chcę Wam przede 
wszystkim przekazać radosną Nowinę 
Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa 
Chrystusa, który „za wszystkich umarł po 
to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, 
lecz dla Tego, który za nich umarł i zmar-
twychwstał” (Kor. 5, 15). Niech w tym 
świętym czasie nie braknie nam radości 
z tego, że On żyje i wstawia się za nami. 
Bo nie sztuką jest wyjść z Egiptu żeby 
umrzeć na pustyni. Sztuką jest wejść do 
ziemi Obietnicy. Tej Paschy, nie przez Mo-
rze Czerwone, ale przez wody Jordanu, 
zwłaszcza w dzisiejszej dobie Wam życzę. 
Z moimi Braćmi modlę się, by Chrystus 
Zmartwychwstały dał nam wszystkim siłę 
do wspólnego życia na Jego chwałę i ku 
pożytkowi bliźnich.



NUMER 5 – MARZEC 2021  7

Tak było rok temu...
Rok temu w sposób wyjątkowy przyszło nam przeżywać czas Świętego Triduum.. 

Wówczas poprosiliśmy Was, byście podzielili się z nami refleksjami z tego czasu... 
Poniżej publikujemy Wasze refleksje związane z tym czasem... zaczniemy jednak 

od relacji sprzed roku o. Bernarda Sawickiego, mnicha tynieckiego, który obecnie prze-
bywa w Rzymie. Na benedyktyńskiej uczelni Sant’Anselmo na Awentynie jest obecnie 
wykładowcą.

COVID-19 w Sant’Anselmo... 

Jak to było wszystkim wiadomo, po 
Chinach Włochy stały się krajem najbar-
dziej dotkniętym epidemią koronawirusa. 
Nie trzeba było długo czekać, a liczba za-
każeń we Włoszech zaczęła przewyższać 
tę z Chin. Po początkowej minimalizacji 
zagrożenia, rząd decyduje się na zdecy-
dowane kroki mające zapobiec rozprze-
strzenianiu się epidemii. Główne zalece-
nie to pozostanie w domach w celu uni-
kania kontaktów z innymi ludźmi. W spo-
sób oczywisty zostały zamknięte instytu-

cje publiczne w tym uczelnie. Z dnia na 
dzień zamknięto też kościoły.

Ateneum i Kolegium św. Anzelma, pa-
pieskie Ateneum i kolegium prowadzone 
przez Konfederację Zakonu św. Benedyk-
ta to instytucja publiczna, w ciągu roku 
akademickiego zamieszkała przez niemal 
stu rezydentów. Nakaz zamknięcia zastał 
tych mieszkańców w trakcie rozpoczyna-
nia pierwszego semestru. Ponieważ nie 
wiadomo było, ile trwać będzie zamknię-
cie (początkowo mówiło się o dwóch, 
potem o czterech tygodniach), większość 
rezydentów została. Szybko urucho-
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mione zostały zajęcia on-line (włączając 
w to naukowe kolokwia czy nawet obro-
nę doktorską!) tak więc rytm akademicki 
na swój sposób mógł być kontynuowany. 
Podobnie było z kolegium, z tą wszakże 
różnicą, że trzeba było zabezpieczyć od-
powiedni dystans pomiędzy poszczegól-
nymi osobami tak na modlitwie w ko-
ścielnym chórze, jak i w refektarzu. Moż-
liwość odprawiania wspólnej modlitwy 
nie była zresztą wcale oczywista. Zabro-
niono wszak odprawiania jakichkolwiek 
nabożeństw z udziałem wiernych. Fakt 
bycia wspólnotą jak i zamknięcie kościo-
ła otworzyły możliwość kontynuowania 
odprawiania liturgii godzin i Eucharystii 
w zasadzie bez zmian. W niektóre dni do-
łączono specjalne, fakultatywne modli-
twy w intencjach zatrzymania pandemii. 
W piątek przed Wielkim Tygodniem od-
była się „Muzyczna Droga Krzyżowa”, a w 
czwartek po Wielkanocy Muzyczna Dro-
ga Światła”. Mimo, że dekret rządowy na-
kazujący zamknięcie dopuszczał począt-
kowo spacery, z racji na wielkość wspól-
noty jak i obecność w niej kilku współbra-
ci szczególnie narażonych, rezydenci św. 
Anzelma nie mogli wychodzić poza teren 
kolegium. Do dyspozycji pozostawał 
niewielki ogród, w którym zaroiło się od 

spacerujących czy nawet biegających, ale  
i czytających - nie mówiąc o regularnym 
graniu w piłkę nożną (co drugi dzień). Te 
spacery po ogrodzie pozwalają odkryć 
nieznane dotąd jego uroki: nade wszystko 
różnobarwność i wielokształtność obło-
ków, subtelność kwiatów, zwinność jasz-
czurek, bogactwo śpiewu ptaków a nawet 
wzruszającą wierność pary kaczek, która  
od lat upodobała sobie trawy tego ogro-
du i z lubością i w spokoju pławi się w bla-
sku wiosennego słońca.

Ogród umożliwia poruszanie się 
samotne i dystans. Gorzej jest w prze-
strzeniach wspólnych. Aby uniknąć bliż-
szych kontaktów między rezydentami 
kolegium, zrezygnowano z kolacji self-
-service co oznaczało, że wykładowcy 
i „oficjałowie” kolegium jeszcze inten-
sywniej włączyli się w służbę przy stole. 
Jako lektura do kolacji pojawiło się dzie-
ło pewnego prawosławnego teologa 
Teologia chorób mentalnych. W pracy 
pozostawiono tylko niezbędnych pra-
cowników (głównie w kuchni, także 
w księgowości) reszta działań – także 
akademickich – prowadzona była on-
-line. I w ten sposób faktycznie, ograni-
czono skutecznie możliwość kontaktów  
z osobami z zewnątrz co, zdaniem jedne-
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go z rezydentów posiadającego dyplom 
lekarski, miało zagwarantować bezpie-
czeństwo od zakażenia. Na ten temat 
odbyła się zresztą specjalna konferencja, 
w której ów współbrat – lekarz, wyjaśnił 
na czym polega działanie i rozprzestrze-
nianie się wirusa, i jak należy się przed 
tym strzec.

I tak mijały kolejne tygodnie – także 
Wielki Tydzień, Wielkanoc, jej Oktawa. Li-
turgia i wspólnotowe posiłki odbywały się 
jak zazwyczaj, tylko bez ludzi i z zachowa-
niem bezpiecznych odstępów. Pomału 
pojawiały się sygnały wchodzenia w dru-
gą fazę walki z wirusem oznaczającą nieco 
poluzowania obostrzeń a w praktyce, ży-
cie w obecności wirusa. Z racji na wielkość 
Wspólnoty Kolegium i wiadome ryzyko 
dotyczące jej najstarszych mieszkańców, 
specjalna komisja przygotowała trzy mo-
dele uczestniczenia Kolegium w tej fazie. 
Przytaczano przykłady kolegiów, z któ-
rych nastąpiły zakażenia: lombardzkiego 
i salezjanów (gdzie pojawiło się nawet  
60 przypadków zakażeń). Odwoływano 
się do przykładów z domów zakonnych, 
które wszakże, z racji na ogólnie dużą ich 
liczbę w Rzymie były jednak marginalne. 

Ostatecznie po przedstawieniu tych 
trzech modeli odbyło się głosowanie, na 
bazie którego Opat Prymas wybrał model 
umiarkowany – oznaczający zasadnicze 
pozostanie w zamknięciu z brakiem kon-
taktu z osobami z zewnątrz z jedynym 
wyjątkiem: indywidualnych spacerów (z 
maseczką i bez spotykania innych osób) 
możliwych w godzinach 5:00-9:00 rano, 
czyli wtedy, gdy na ulicach jest mało 
ludzi. Z tej racji nawet Msza św. przesu-
nięta została na wieczór, aby dać moż-

ność dłuższych spacerów. Jednocześnie 
zwiększono dystans bezpieczeństwa – 
tak w kościele, jak i w refektarzu, co nie 
uspokoiło kilku rezydentów, którzy posta-
nowili spożywać posiłki indywidualnie.

Kto nie chce wychodzić na zewnątrz, 
może wciąż spacerować po ogrodzie. 
Co dwa dni  nadal gra się w piłkę nożną. 
Rząd włoski zapowiada kolejne zniesie-
nie obostrzeń, będzie więcej możliwości 
spotkań i przemieszczania się. Przełoże-
ni Św. Anzelma zapewne wypracowują 
teraz nowy model wejścia w tę nową 
fazę. Jednocześnie pomału kończy się 
czas zajęć on-line, zbliżają egzaminy – 
też w tym trybie. No i trudno mówić 
o planach wakacyjnych – nie wiadomo 
czy i dokąd będzie można polecieć. Re-
zydenci spoza Unii Europejskiej, którzy  
z racji na pandemię nie mogli odno-
wić pozwolenia na pobyt będą mu-
sieli jakoś „przeczekać” wakacje. Wło-
skie klasztory zadeklarowały goto-
wość ich przyjęcia. Odwołane zostały 
wszelkie kursy letnie, także planowany  
na wrzesień Kongres Opatów. Większość 
z tych projektów zostaje przeniesionych 
na rok przyszły. Z nadzieją się patrzy na 
jego rozpoczęcie. W jednym z ostatnich 
numerów L’osservatore Romano poja-
wia się artykuł „Uniwersytety papieskie 
gotowe na rozpoczęcie nowego roku 
akademickiego”, w którym sporo miejsca 
zajmuje pełna optymizmu wypowiedź 
rektora Ateneum św. Anzelma. Wszyst-
ko w rękach Boga ale, jak to obiecał Pan 
Jezus, mamy prosić, aby otrzymać to, co 
chcemy.

o. Bernard Sawicki OSB
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* * * 

Nasze odizolowanie w czasie „Zarazy” wyglądało w ten sposób. Mariusz (mąż - 
przyp. PB) chodził do pracy, co jakiś czas jak była potrzeba. Ale dzięki Bogu u nich nie 
ma zwolnień i teraz już normalnie pracuje. Ja pracowałam cały okres kwarantanny, 
ale co drugi dzień w domu zdalnie tak żeby zmniejszyć ilość przebywających osób 
w biurze. 

A tak w ogóle ta kwarantanna była dla mnie czasem Błogosławionym. Ktokolwiek 
mnie zapyta to wszystkim to mówię. 

Powodów jest kilka, pierwszy to to, że syn Paweł jest od marca cały czas z nami, 
mogliśmy spokojnie spędzać dni. (dla mnie to były dni ciszy, spokoju, braku pośpie-
chu). Razem uczestniczyliśmy w Mszach św. online. Modlitwach. Nie mówiąc o tym 
ile linków z you tube zostało odsłuchanych. Mieliśmy czas by porozmawiać o tym jak 
wszystko się zatrzymało i nikt nie ma na to wpływu. A wręcz przeciwnie każdy musiał 
się z tym pogodzić czy chciał czy nie. Pomagaliśmy także moim rodzicom, mieszkają-
cym niedaleko. Dziewczyny moje siedziały we Wrocławiu. Niektóre plany i marzenia 
jak Pielgrzymka w 100 rocznicę urodzin Ojca Świętego do Włoch nam nie wyszła. (ale 
miałam czas by pouczyć się trochę włoskiego co jest moim marzeniem - może się 
przyda jak pielgrzymka dojdzie już do skutku)

Tak w skrócie przedstawiłam Ci nasz  okres odizolowania. Powiem Ci szczerze, że 
ten czas nie wpłynął na nas negatywnie.

Elżbieta

* * *
Pax+
Moi bracia w wierze niech nasz Pan umiłowany będzie we wszystkim i wszystkich  

uwielbiony i niech nam błogosławi na drodze naszego powołania.
Chcę Wam gorąco podziękować za wytrwałą modlitwę jaką nas otoczyliście, za-

pewniam, że na co dzień czuliśmy owoce waszych starań przez nieustanną opiekę 
opatrzności Bożej, i że będziemy widzieć owoce modlitwy, choć może teraz są dla nas 
niedostrzegalne.

Trudno jest mi wypowiedzieć to, co się zdarzyło przez te ostatnie miesiące i dni, nie 
ma takich słów, które oddałyby wiernie to co przeżywaliśmy, co się wydarzyło. Posta-
ram się chociaż trochę opowiedzieć naszą historię.

Od samego początku jak tylko dowiedzieliśmy się, że moja córka Elżbieta z zięciem 
Markiem spodziewają się trzeciego dziecka bardzo byliśmy szczęśliwi. Pierwsze mie-
siące ciąży przebiegały bez większych problemów, jednakże podczas badań prenatal-
nych lekarze wykryli nieprawidłowości w rozwoju dziecka. Później jeszcze dwukrotnie 
potwierdzono diagnozę – bezczaszkowie dziecka, tej wady nie można wyleczyć dzieci 
umierają przy porodzie albo żyją krótko, można jedynie liczyć na cud, otoczyć modli-
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twą rodziców dziecka aby wytrwali w tym trudnym doświadczeniu. Rodzice posta-
nowili, że chcą poznać swoje dziecko - małego Antosia. Pomimo, że mają już dwójkę 
dzieci 4 letniego Jasia i rocznego Andrzejka, była to dla nich (dla całej naszej rodziny) 
nowa sytuacja, niepewność, lęk wkradł się do serca, kładł się cieniem na radość z ocze-
kiwania na nowego członka rodziny. Trudny był to czas bezradność koiła ufność w Bo-
ski plan.  Nasz Pan działał w tym czasie, zmieniali się lekarze prowadzący, po wizycie 
w hospicjum, wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości w rozmowie ze specjalistami trochę 
napięcie zmalało. Stan pandemii nieco skomplikował wszystko, nie mogliśmy się od-
wiedzać przez długi czas, ale ufaliśmy, że jakoś do tego czasu się coś zmieni w rygorach 
sanitarnych. Ufaliśmy, że Tato niebieski wie najlepiej i to jego wola ma się spełnić .

Elunia szczęśliwie donosiła dziecko do wyznaczonego terminu, a nawet dłużej. 
Ostatecznie 22 czerwca zgłosiła się do szpitala, gdzie po próbach wywołania akcji 
porodowej,Antoś przyszedł na świat przez „cesarskie cięcie” a pielęgniarki go zaraz 
ochrzciły. Nasz śliczny Antoś to spory maluszek 3550gr i 56cm delikatnego ciałka, które 
nasz Pan pobłogosławił swoim Boskim tchnieniem. Jednakże wada została.  To było 
dla nas najtrudniejsze doświadczenie, a dla Elżbiety…. nawet nie potrafię sobie tego 
wyobrazić jakie uczucia nią targały, bardzo się cieszyła z synka jednocześnie drżąc nad 
każdym jego ruchem i oddechem, szczęśliwa każdą chwilą spędzoną z dzieckiem, po-
darowaną jej od Boga. My również cieszyliśmy się tym, że mogliśmy poznać Antosia, 
chociaż przez kamerę go zobaczyć, być razem przez te kilka chwil.

Antoś odszedł do nieba 24 czerwca nad ranem, cichutko sobie zasnął na wie-
ki, pobiegł prosto w ramiona najlepszego Ojca. Teraz siedzi na kolanach i szepce do 
ucha Jezusowi wstawiając się za nami wszystkimi i wyprasza dla nas łaski. A Mat-
ka Boża tuli go z radością okrywając swoim płaszczem, jest w najlepszych rękach  
na świecie. Pozostaje ufać Panu, wszystko jest po coś, owoce będą jeszcze większe 
tylko teraz widzimy niewyraźnie. Jedno jest pewne – mamy aniołka w niebie !!!                                                                                                         

W sobotę 27 czerwca po mszy św. dziękczynnej za dar życia Antosia, odprowadzi-
liśmy go na cmentarz.

Ciężko jest pisać, przelać myśli i uczucia kłębiące się w głowie. Uwielbiam naszego 
Pana, w tej sytuacji ufając, że On wie najlepiej, wie co dla nas najlepsze, On poskleja 
nasze rany, dziękując mu za te doświadczenia.

Dziękuję Wam wszystkim, którzy przez cały czas modliliście się za naszą rodzinę, 
Elżbietę i jej małe dziecko, które nosiła bohatersko pod sercem, które jest owocem mi-
łości, łaską naszego Ojca w niebie. Jestem bardzo wdzięczna i niech nasz Ojciec Niebie-
ski wynagrodzi Wasz trud.  Modlitwa Wasza niosła nas przez ten czas. Niech Pan będzie 
uwielbiony!!! Nasz Pan w swojej łaskawości był, jest i będzie we wszystkich chwilach 
z nami i dziękujemy Mu za to!!!

Pozostaję w jedności w modlitwie za Was
Barbara
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* * *
Niech podsumowaniem tego czasu będzie refleksja ojca Opata Szymona Hiżyckie-
goOSB, która zrodziła się w maju ubiegłego roku...

Choć z pewnością większość z nas oswoiła się już z tym, że żyjemy w czasach 
pandemii, w okresie, gdy przyszło nam zrezygnować z wielu codziennych, prostych 
czynności czy zachowań. Z pewnością w klasztorze nie odczuliśmy tak bardzo wielu 
ograniczeń, z którymi Wam przyszło się zmagać. Stąd przyznam, że ze zniecierpliwie-
niem czekam na ten właśnie numer biuletynu, by dowiedzieć się przeżywaliście czas 
pandemii, związanych z nią ograniczeń.  

Ja, moi bracia we Wspólnocie mogliśmy czuć się w klasztorze uprzywilejowani. Dane 
nam było uczestniczyć w codziennej Eucharystii, gromadzić się na wspólnej modlitwie. 
I przeżywać smutek związany z wyludnionym Kościołem… a z drugiej strony dzięki 
licznym mailom, SMS-om czy telefonom nie czuliśmy się osamotnieni. Można też było, 
zwłaszcza w czasie Triduum odczuć ogromną duchową więź z Przyjaciółmi, bliskimi. Ra-
dość sprawiły mi osobiście oznaki Waszej pamięci, krótkie, ale jakże ciepłe, wlewające 
nadzieję w serce wiadomości. Za to wszystko, za Waszą pamięć, wsparcie i niewypowie-
dzianą wręcz hojność raz jeszcze serdecznie dziękuję. Mam też nadzieję, że odczuliście 
w tych niełatwych chwilach to, że nasza wspólnota pamięta o Was w codziennej mo-
dlitwie, że polecaliśmy i polecamy Was, Wasze Rodziny i codzienne sprawy Opatrzności.

Czas pandemii, choć jeszcze się nie skończył, na szczęście nie zrujnował naszego co-
dziennego życia. Tak jak wcześniej, choć nieco inaczej staraliśmy się poświęcać czas pracy 
i modlitwie. Bracia, jak tylko było to możliwe, oddawali się studiom, inni mocno przemo-
delowali wypełnianie obowiązków. Na początku maja nasz brat Karol Cetwiński obronił 
pracę magisterską z teologii i tym samym spełnił formalny wymóg dopuszczający go  
do święceń prezbiteratu. Te zaplanowaliśmy w naszej Wspólnocie w tym roku nieco 
inaczej. W czerwcu święcenia przyjmie brat Karol Cetwiński, a w listopadzie brat Grze-
gorz Hawryłeczko.

Wszyscy żywimy głęboką nadzieję, że już czerwcowe wydarzenia będą się od-
bywać bez przeszkód związanych z pandemią. Mam też nadzieję, że uda nam się – 
jak w roku ubiegłym – spotkać w uroczystość świętego Benedykta w dniu 11 lipca. 
Dlatego też zachęcam Was i jednocześnie proszę, byście za radą papieża Franciszka 
„otwierali drzwi nadziei. Pozwólcie, że przytoczę słowa Ojca Świętego, który podczas 
jednej z majowych audiencji mówił tak: „Nadzieja jest, ale modlitwa otwiera jej drzwi, po-
nieważ ludzie modlitwy strzegą prawd podstawowych. Są to ci, którzy powtarzają przede 
wszystkim sobie, a następnie wszystkim innym, że ich życie, pomimo wszystkich jego zno-
jów i prób, pomimo trudnych dni, jest wypełnione łaską, z powodu której można być zadzi-
wionym. I jako takie zawsze musi być bronione i chronione. Modlący się ludzie wiedzą, że 
nadzieja jest silniejsza niż zniechęcenie. Wierzą, że miłość jest potężniejsza od śmierci i że na 
pewno kiedyś zatriumfuje, nawet jeśli w czasie i sposobie, których nie znamy. Ludzie modli-
twy noszą na swym obliczu odbłyski światła: bo słońce nie przestaje ich oświetlać nawet 
w najmroczniejsze dni i w chwilach największego cierpienia. (…) Wszyscy niesiemy radość. 
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To życie jest darem, jaki dał nam Bóg: i jest zbyt krótkie, by je strawić w smutku, w zgorzk-
nieniu. Chwalmy Boga, będąc po prostu szczęśliwymi, że istniejemy. (…) Niech Pan sprawi, 
abyśmy to zawsze rozumieli coraz głębiej i niech prowadzi nas do powiedzenia: dziękuję. 
A to «dziękuję» jest piękną modlitwą.“ (Audiencja ogólna w dniu 20 maja 2020 roku)

Zatem módlmy się wlewając w serca nadzieję na możliwie szybkiego spotkania 
w naszym wspólnym klasztorze.

Wasz brat Szymon

Święcenia i śluby braci

Nasza wspólnota minionym roku 
przeżywała radosne chwile za sprawą 
święceń prezbiteratu braci Karola Cetwiń-
skiego i Grzegorza Hawryłeczki. 

27 czerwca święceń bratu Karolowi 
w kościele pw. śś. Piotra i Pawła udzielił 
wielki przyjaciel naszego opactwa, bi-
skup pomocniczy Archidiecezji Warszaw-
skiej, Michał Janocha. 

Z kolei brat Grzegorz przyjął święcenia 
prezbiteratu 21 listopada 2020 roku, we 
wspomnienie Ofiarowania Najświętszej 
Maryi Panny z rąk krakowskiego biskupa 
pomocniczego o. Damiana Muskusa OFM. 
Relacja z tych uroczystości w zdjęciach au-
torstwa br. Borysa Kotowskiego OSB.

Wierzymy, że wieloraka posługa, do 
której zostali powołani, przyniesie zbaw-
czy owoc.
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9 października 2020 roku, w uroczy-
stość Poświęcenia Kościoła tynieckiego, 
br. Mikołaj Jastrzębski OSB złożył śluby 
wieczyste. Brat Mikołaj pochodzi z Sie-
dlec, jest studentem Wyższego Semina-
rium Duchownego Księży Misjonarzy 
w Krakowie. Do opactwa wstąpił w 2015 
r. Od momentu profesji wieczystej każdy 
brat staje się członkiem kapituły opactwa 
tynieckiego.

Śluby monastyczne składa się Bogu 
w obecności przełożonego wyższego, 
czyli Ojca Opata oraz wspólnoty mni-
chów. Formuła profesji monastycznej 
brzmi następująco:

Dzisiaj, dnia… roku…, ja, brat N.N. z die-
cezji… ślubuję uroczyście stałość, obyczaje 
monastyczne i posłuszeństwo według 
Reguły świętego Benedykta i Konstytucji 
Kongregacji Zwiastowania, w opactwie … 
przed Bogiem i Jego Świętymi, w obec-
ności Przewielebnego Ojca…, Opata tego 
klasztoru i jego mnichów.

Formuła profesji monastycznej po-
ciąga za sobą prawa i obowiązki doty-
czące tzw. rad ewangelicznych (czysto-
ści, ubóstwa i posłuszeństwa) oraz życia 
wspólnego. Profes podpisuje własnoręcz-
nie kartę profesyjną po odczytaniu jej 
głośno. Jest on także kontrasygnowana, 
czyli podpisana przez Ojca Opata.

Śluby wieczyste brata Mikołaja
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7 grudnia 2020 r., w wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny, br. Bazyli przyjął benedyktyński habit. Obrzęd odbył się w gotyckim kapitularzu. 
Brali w nim udział tylko mnisi. Jest to tradycja naszej wspólnoty. Obłóczyny są obrzę-
dem, którym kandydat do stanu mniszego rozpoczyna nowicjat. W naszym opactwie 
okres ten trwa dwa lata. Pierwszy rok jest bardziej zamknięty, drugi bardziej otwarty. 
Odpowiada to stylowi życia benedyktynów w Tyńcu. Nowicjat to czas przygotowania 
do podjęcia decyzji o złożeniu pierwszej profesji monastycznej. Podczas tego okresu 
bracia pogłębiają to, co rozpoczęli w postulacie. Podejmują ponadto nowe obowiąz-

ki. To czas odosobnienia. 
Pan Jezus przed publicz-
ną działalnością spędził 
czterdzieści dni na pusty-
ni. Nowicjat to taki czas 
pustyni, przygotowania 
do służby Bogu, Kościo-
łowi i ludziom, do których 
jesteśmy posłani.

Kolejne obłóczyny 
miały miejsce 22 lutego 
2021 r. w święto katedry 
św. Piotra. Wtedy to br. 
Beda Kisiel przyjął z rąk 
opata tynieckiego bene-
dyktyński habit. 

Obłóczyny w opac-
twie tynieckim kończą okres 
postulatu, który jest czasem 
przyglądania się wspólno-
cie mnichów i rozeznawa-
nia powołania. W naszym 
klasztorze trwa on zazwy-
czaj sześć miesięcy.

Obecnie w naszym 
klasztorze oprócz braci 
Bazylego i Bedy w nowi-
cjacie, ale już drugi (bar-
dziej otwarty) rok jest brat 
Paweł.

Obłóczyny braci Bazylego i Bedy

Powyżej obłóczyny brata Bazylego, poniżej brata Bedy
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Ojciec Włodzimierz wielu z Was z pewnością pozostanie w pamięci jako wspaniały 
rekolekcjonista, autor wielu książek, ale i - mamy nadzieję - animator naszego wspól-
nego kolędowania...

Odejście o. Włodzimierza Zatorskiego
28 grudnia 2020 r. przed godziną 17:00 zmarł o. Włodzimierz Zatorski, mnich na-

szego opactwa. Od 9 grudnia przebywał w szpitalu, ponieważ pojawiły się u niego 
trudności z oddychaniem. Tam zdiagnozowano u niego obustronne zapalenie płuc 
spowodowane wirusem SARS-CoV-2. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 2 stycznia 
2021 r. Przewodniczył im abp Grzegorz Ryś. 
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W odpowiedzi na prośbę mojego 
przyjaciela, Piotra Borucha dzielę się re-
fleksją i wspomnieniem o Ojcu Włodzi-
mierzu Zatorskim, który jak ufam spotkał 
twarzą w twarz Tego, który jest Drogą, 
Prawdą i Życiem.

Wiadomość o Jego śmierci otrzyma-
łem od mojej żony Ani za pośrednictwem 
kontaktu telefonicznego, który mamy 
przez 4,5 minuty, a zastał mnie w ścisłej 
izolacji, w której znalazłem się na podsta-
wie oszczerstwa.

Od jakiegoś czasu rozważam ostat-
nie wydarzenia mego życia w kontekście 
mojej bliskości z Zakonem Benedykty-
nów w Tyńcu. W końcu to moja wizyta 
na „50-kę” Piotrka wraz z rodziną w Tyńcu 
i późniejsze spotkanie w Krakowie dała 
powód memu biednemu bratu, by mnie 
oczernić, a sankcje z powodu tej kalumni 
otrzymałem w momencie, gdy na naj-
bliższej przepustce miałem dawać swoje 
świadectwo na zaproszenie młodzieży 
z „Karpia”. Dziwny to zbieg zdarzeń, któ-
ry dotyka najgłębszych tajemnic Bożej 
Opatrzności...

Ojca Włodzimierza poznałem pod-
czas zajęć kulturalno-oświatowych orga-

nizowanych przez ks. Józefa Krawca - ka-
pelana więziennego zakładów karnych 
w Strzelcach Opolskich.

Wycieczka do Tyńca była owocem 
budowanego mostu pomiędzy Za-
konem Benedyktynów a więzieniem 
w Strzelcach Opolskich. Była również 
konsekwencją mojego zbliżenia się do 
duchowości benedyktyńskiej i związanej 
z nią uroczystości prowadzonej przez o. 
Włodzimierza. W obecności mojej żony 
Ani, ks. Józefa, Piotrka Borucha i obec-
nych ze mną współwięźniów wraz z z 
wychowawcami przechodziłem pierwszy 
etap zbliżenia się do bycia oblatem, który 
celebrował o. Włodzimierz - opiekun ty-
nieckich oblatów.

Byłem rekomendowany przez Piotr-
ka, który zna mnie najlepiej z powodu na-
szego wcześniejszego kontaktu, gdy be-
nedyktyńska brać regularnie odwiedzała 
nas w zakładzie karnym.

To byłą dla mnie ważna uroczy-
stość deklaracyjna co do wyboru dro-
gi. Czułem na sobie badawczy wzrok  
o. Włodzimierza, co za chwilę miało od-
zwierciedlenie w naszej pierwszej rozmo-
wie.

Chcielibyśmy, aby to wspomnienie ojca Włodzimierza miało nieco inny wymiar. Odda-
liśmy „głos” panu Grzegorzowi, który od wielu lat przebywa w zakładzie karnym... poniżej 
kilka słów wyjaśnienia.

* * *

W numerze 3 naszego biuletynu pisaliśmy o szczególnym dniu, gdy nasze opactwo od-
wiedzili więźniowie Zakładu Karnego w Strzelcach Opolskich. Wśród nich był właśnie pan 
Grzegorz, który tego dnia rozpoczął swą drogę do oblatury benedyktyńskiej, powierzając 
się tynieckiej wspólnocie oblatów w tej drodze. Tym, który go wprowadzał i przyjmował do 
wspólnoty był właśnie ojciec Włodzimierz Zatorski...

Zatem oddajemy głos Grzegorzowi, przytaczając słowa jego listu - świadectwa w całości...

***
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Mianowicie, po uroczystość nastąpił 
czas wolny, w którym wraz z żoną. Piotr-
kiem, ks. Józefem i o. Włodzimierze udali-
śmy się na grób tak bliskiej sercu Piotrka 
Agnieszki, by wspólnie pomodlić się za jej 
duszę.

Ci, którzy znają topografię tynieckie-
go klasztoru wiedzą jaka odległość dzieli 
dziedziniec od cmentarza. Ten czas wyko-
rzystał o. Włodzimierz na osobistą rozmo-
wę ze mną. Pytał o rodzinę i małżeństwo 
funkcjonujące od 22 lat w realiach współ-
małżonka przebywającego w więzieniu. 
Gdy mówiłem o żonie czekającej na mnie 
22 lata dostrzegłem w jego oczach po-
dziw dla niej (pomyślałem: „nawet jego 
to dziwi...”). Czułem jak pytaniami mnie 
prześwietla. Robił to bardzo delikatnie 
i subtelnie. Sprawdzał, czy aby nie je-
stem więźniem, który „klei” się do zakonu 
z innych powodów niż uwielbienie Pana 
Boga. Wyczułem w nim wielką troskę  
o zakon i oblatów...

To tyle mój osobisty kontakt z o. Wło-
dzimierzem.

Most pomiędzy naszym więzieniem 
a tynieckimi benedyktynami trwał nadal. 
Był coraz bliższy, częstszy. Odwiedza-
jąc nas bracia przywozili między innymi 
książki. Zaczytując się w duchowości be-
nedyktyńskiej, natrafiłem na pozycję ko-
mentarzy do każdego dnia, opartych na 
czytaniach mszalnych.

To nie jedyne komentarze jakie czy-
tałem, ale te poruszyły szczególnie moje 
serce. Były wymagające, odwracające 
wzrok od oskarżenia innych i spogląda-
jące ku własnym winom. Pełne miłości 
do Boga i drugiego człowieka. Łamiące 
schematy „pobożnego” chrześcijanina, 
oparte na szczerości relacji z Bogiem.

Gdy tak się zaczytywałem w tych 
rozważaniach, wzrok mój powędro-
wał na okładkę książki, na której zo-
baczyłem znajomą, uśmiechniętą 
twarz dociekliwego i zatroskanego 
o. Włodzimierza.  Poprosiłem Piotrka  
o rozważania na inne okresy roku ko-
ścielnego, a Piotrek dostarczył mi pozycje 
na wszystkie okresy włącznie z okresem 
wielkanocnym i bożonarodzeniowym 
(adwentowym).

W okresie mojego pobytu w Strzel-
cach Opolskich i pracy w tamtejszej ka-
plicy słowa zawarte w tych rozważaniach 
kształtowały moją duszę i temperowały 
moją naturę.

Myślę, że o. Włodzimierz spotykając 
Boga twarzą w twarz zobaczył uśmiecha-
jącego się do niego Jezusa.

Gdybym miał wskazać jedno zdanie 
z Pisma Świętego, spoglądając na życie 
o. Włodzimierza, z perspektywy jedne-
go spotkania z nim i czytania jego pism, 
byłoby to zdanie: „...bo Chrystus nie przy-
szedł na świat, aby go potępić, ale aby go 
zbawić.”

Nie smućcie się bracia i siostry. Mamy 
orędownika w niebie, któremu głębo-
ko na sercu leżał zakon benedyktynów 
w Tyńcu i jego oblaci.

Czyż to nie dobra nowina?
Grzegorz - brat 

zza krat

PS. Dziękuję za to wyróżnienie napi-
sania paru słów do biuletynu. 

Dziękuję braciom benedyktynom za 
to, że mogłem poznać o. Włodzimierza. 
Dziękuję o. Włodzimierzowi, bo dzięki 
niemu, płacząc nad cudzymi grzechami, 
nie będę przeoczał swoich.
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Tyniec opactwo benedyktynów: 
określenie znaczenia

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu 
jest najstarszym istniejącym w Polsce 
klasztorem. Obecnie świętuje 975-lecie 
swego istnienia (1044–2019), co sprawia, 
że tym samym jest wyjątkowym świad-
kiem rozwoju monastycyzmu w Europie, 
ale też i świadkiem długiej oraz burzliwej 
historii Polski: niemal od zarania jej pań-
stwowości, przez swą kasatę (1816 r.) 
i zniszczenie w XIX w. (pożar) oraz odro-
dzenie w XX stuleciu (powrót benedykty-
nów 1939). Uznaniem tego było wpisanie 
opactwa na listę Pomników Historii decy-
zją Prezydenta RP z dnia 15.03.2017 r.

Najstarsze zachowane części klaszto-
ru pochodzą z przełomu XI/XII w.; kolejne 
jego przebudowy odzwierciedlają prze-
miany w sztuce polskiej poprzez wieki – 
gotyckie krużganki klasztoru oraz mury 
kościoła, elementy renesansowe (skle-
pienia i polichromie), barokowe wyposa-
żenie wnętrza. W okresie średniowiecza 
opactwo tynieckie można uznać za je-
den z najważniejszych ośrodków kultury 
monastycznej w Polsce o czym zresztą 
świadczą liczne przywileje wystawiane 
dla opactwa przez kolejnych papieży 
oraz monarchów. 

W roku 1947 przystąpiono do odbu-
dowy klasztoru, którą ukończono dopiero 
na początku XXI w. W latach 1947–1952 

odbudowano część południowo-
-wschodnią. Odbudowę i rekonstrukcję 
skrzydła północno-wschodniego, środ-
kowego i zachodniego przeprowadzono 
w latach 80. Ostatnim etapem była od-
budowa południowego skrzydła dawnej 
biblioteki, którą rozpoczęto w połowie lat 
90., a prace nad adaptacją wnętrza do-
kończono w latach 2007–2008. Począw-
szy od końca lat 70. XX w. rozpoczęto 
równolegle prace konserwatorskie, ma-
jące na celu odnowienie oraz przywró-
cenie wyposażenia ołtarzy w bocznych 
kaplicach. W wyniku tych prac na swe 
historyczne miejsca stopniowo powróci-
ła większość zabytkowego wyposażenia. 
Zasadniczo prace nad konserwacją i re-
kompozycją historycznego wyposażenia 
(lecz nie wystroju) zakończono w 2020 r.

Tyniec – kościół opactwa benedykty-
nów: identyfikacja obiektu

Obecny kościół znajduje się w pół-
nocno-wschodniej części zespołu klasz-
tornego; jest posadowiony na wzniesie-
niu, którego jądrem jest skała wapienna 
nakryta lessową czapą.  Na podstawie 
badań archeologicznych z lat 1961–1965 
można stwierdzić, że przed rozpoczę-
ciem budowy pierwszej świątyni w 2. poł. 
XI w. dokonano niwelacji terenu (w po-
staci nasypu o głębokości ok 2 m) w kie-
runku wschodnim, tworząc plateau pod 
budowę kościoła. Chronologia oraz iden-
tyfikacja poszczególnych faz przekształ-

Kościół opactwa benedyktynów 
w Tyńcu i jego otoczenie
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ceń kościoła i terenu bezpośrednio go 
otaczającego jest istotna dla prawidło-
wego zaprojektowania oraz realizacji dre-
nażu i systemu izolacji murów elewacji 
wschodniej i północnej kościoła w Tyńcu.

Kościół romański 

Pierwszy kościół wzniesiony w 2. 
połowie XI w. był kamienną, trójnawo-
wą bazyliką beztranseptową o długości 
24 m i szerokości 12 m. Od wschodu 
zamykały go trzy apsydy; fasada zachod-
nia była prawdopodobnie dwuwieżo-
wa. Bazylika podzielona była na nawy 
za pomocą czterech par kwadratowych 
filarów w obrębie korpusu i dwóch fila-
rów krzyżowych w części zachodniej. Od 
strony naw bocznych do filarów przy-
legały półkolumny, które miały swoje 
odpowiedniki wzdłuż ścian. Półkolumny 
były częścią systemu sklepień, które prze-
krywało nawy boczne; nad nawą główną 
znajdował się strop lub otwarta więźba 
dachowa. We wnętrzu wylano gipsową 

posadzkę o różowym kolorze. W połowie 
XIII w. zastąpiono ją posadzką z płytek 
glazurowanych, zdobionych motywami 
roślinnymi, geometrycznymi oraz figu-
ralnymi. Pod posadzką kościoła odkryto 
liczne groby, z których co najmniej osiem 
można łączyć z funkcjonowaniem bazyli-
ki romańskiej. Główne wejście do kościo-
ła znajdowało się zapewne w fasadzie 
zachodniej. Drugie łączyło kościół z kruż-
gankiem klasztornym; zachowane jest do 
dziś w murze nawy południowej i ma for-
mę skromnego, półkoliście zamkniętego 
portalu. 

Odsłonięcie fundamentów, odkrycie 
detali architektonicznych i rekonstrukcja 
kościoła romańskiego jest wynikiem prac 
prowadzonych w latach 1961–1965 przez 
krakowskich historyków sztuki: Lecha Ka-
linowskiego i Klementynę Żurowską oraz 
archeologów: Helenę Zoll-Adamikową 
i Zenona Woźniaka.

Kościół gotycki 

Zapewne niedługo po 1452 r. opat 
Maciej ze Skawiny rozpoczął gruntowną 
rozbudowę dotychczasowego kościoła 
romańskiego. Budowę rozpoczęto od kor-
pusu nawowego – wykorzystując wolną 
przestrzeń między budynkiem klasztoru 
po stronie południowej a zamkiem, po 
północno zachodniej; następnie, stopnio-
wo rozbierając poprzedni kościół i wyko-
rzystując w ten sposób uzyskany materiał, 
zbudowano prezbiterium; na skutek tego 
oś główna kościoła gotyckiego względem 
romańskiego została przesunięta o ok 2 m 
w stronę północną. Był to kościół z trzy-

Il. 1 Poziomy rzut kościoła pw. śś. Piotra i Pawła  
w Tyńcu; kolorem czarnym oznaczono odkryte  

partie romańskie.
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nawowym, czteroprzęsłowym korpusem 
oraz prezbiterium na rzucie wydłużonego 
prostokąta o wielobocznym zamknięciu. 
W naroże północno-zachodnie wtopiona 
była czworoboczna wieża dekorowana 
fryzem heraldycznym wieńczącym gór-
ne piętra. W dotychczasowej literaturze 
przedmiotu formułowano hipotezę, że 
kościół gotycki był kościołem halowym; 
wyniki ostatnich, nieopublikowanych jesz-
cze badań, podważają jednak te ustalenia 
i wskazują, że kościół gotycki miał formę 
klasycznej, beztranseptowej bazyliki.

Kościół barokowy

Kościół tyniecki w gotyckim kształ-
cie funkcjonował stosunkowo krótko. 
Już w ciągu XVI w. podejmowano prace 

remontowe i zapewne wówczas zamuro-
wano w prezbiterium okna od strony po-
łudniowej. Przekształcenia dokonywane 
w okresie nowożytnym zmieniły jedynie 
układ przestrzenny kościoła oraz nadały 
wnętrzu i elewacjom cechy stylowe no-
wej epoki. Jeszcze przed 1618 r. rozpo-
częto gruntowną przebudowę korpusu 
kościoła. Na gotyckich murach wniesiono 
nowe, barokowe sklepienie. 

W miejsce wcześniejszych naw bocz-
nych wykonano trzy pary kaplic. Przebu-
dowa nie objęła prezbiterium. Kościół 
został na nowo poświęcony w 1622 r., 
o czym informuje wykonana wówczas 
kamienna tablica fundacyjna z herbem 
opata Łubieńskiego, umieszczona nad 
głównym wejściem do kościoła. Jednak-
że prace prowadzono nadal z mniejszy-

Il. 2 Widok kościoła opactwa w Tyńcu, przed 1772; widoczne wieloboczne zamknięcie prezbiterium.
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mi czy większymi przerwami przez całe 
XVII stulecie, a intensywniej od lat 20. 
XVIII w., kiedy to wykonano nowy łuk tę-
czowy oraz dach. Kulminacją były przed-
sięwzięcia podjęte z inicjatywy przeora 
tynieckiego, o. Fortunata Albrychowicza 
na przełomie lat 50. i 60., efektem których 
było nadanie wnętrzu tynieckiej świątyni 
spójnego wystroju artystycznego oraz 
bardzo przemyślanego programu ide-
owego. 

W latach 70. i 80., podczas podjętej 
przez opata Floriana Janowskiego od-
budowy po zniszczeniach związanych 
z oblężeniem konfederatów barskich, 
wykonano nowe sklepienie nad prezbi-
terium, odbudowano zniszczone wieże 
przykrywając je wysmukłymi hełmami 
oraz obudowano od strony wschodniej 
i północno-wschodniej wieloboczne go-
tyckie zakończenie prezbiterium, tworząc 
monumentalną, parawanową elewację. 

W 1892 r. kościół benedyktynów 
tynieckich został kompleksowo odno-
wiony. Niestety nie wiadomo, jaki był 
szczegółowy zakres tych prac. Prace kon-
tynuowano jeszcze na samym początku 
XX w., dzięki staraniom ówczesnego bi-
skupa krakowskiego, kard. Jana Puzyny, 
który uzyskał zgodę władz austriackich 
na przejęcie dawnego kompleksu bene-
dyktyńskiego, jako uposażenie biskup-
stwa krakowskiego; Puzyna w najlepiej 
zachowanej części budynków (tzw. opa-
tówce-zamku) urządził dom wakacyjny 
dla krakowskich kleryków. Jego zasługi 
upamiętnia herb kardynała umieszczony 
na wieży kościoła.

Tyniec – otoczenie kościoła 
opactwa benedyktynów: iden-
tyfikacja terenu

Zachowany do dziś układ tarasowy 
skarpy klasztornego wzgórza związany 
jest z dokonanymi w 1770 i 1771 r. pra-
cami fortyfikacyjnymi, kiedy konfederaci 
barscy przygotowywali się do obrony 
przed wojskami rosyjskimi. Zabudowania 
klasztorne oraz kościół otacza od połu-
dnia, wschodu i północy stosunkowo wą-
ska platforma, zwana górnym ogrodem, 
opadająca stromą skarpą ku podstawie 
wzgórza; wzdłuż podstawy wzgórza ufor-
mowano wąską opaskę, zwaną średnim 
ogrodem, którą z trzech zewnętrznych 
stron otacza mur kamienny, w części 
o rdzeniu jeszcze średniowiecznym.

Obecny poziom użytkowy ogrodu 
górnego jest efektem wielokrotnych 
przekształceń dokonywanych w ciągu 
połowy XIX i przede wszystkim XX w. Na 
podstawie analizy zdjęć archiwalnych 
można stwierdzić, że w okresie powojen-
nym dokonano przynajmniej dwukrotnej 
niwelacji poziomu ogrodu górnego od 
strony wschodniej, wyrównując i podno-
sząc poziom o około 30 do 70 cm; zakom-
ponowano również geometryczne raba-
ty z tujami oraz wzdłuż elewacji wschod-
niej kościoła gazony kwiatowe. 

Wzdłuż północnej elewacji prezbi-
terium oraz korpusu nawowego ogród 
ma charakter nawiązujący do tzw. ogro-
dów angielskich. Widoczna jest różnica 
poziomu użytkowego względem części 
wschodniej: w części północnej domi-
nuje nasyp ziemny, a różnica poziomu 
kulminacji nasypu względem części 
wschodniej górnego ogrodu wyno-



NUMER 5 – MARZEC 2021  25

si około 2 m. Przypuszczalnie, w jakiejś 
części, nasyp mógł powstać w wyniku 
wywożenia ziemi podczas prac archeolo-
gicznych prowadzonych w kościele w la-
tach 1961–1965. 

Tyniec – stan zachowania murów 
i fundamentów kościoła

Na podstawie analizy zdjęć archiwal-
nych można stwierdzić, że stan zachowa-
nia elewacji wschodniej w okresie przed-
wojennym był stosunkowo dobry; na 
zachowanych zdjęciach z lat 60. i 70. XX 
w. widać natomiast postępującą destruk-
cję tynków i gzymsów, widoczne są spo-
re ubytki wyprawy tynkowej odsłaniające 
ceglane partie murów elewacji. W roku 
1974 i 1975 przeprowadzono konserwa-
cję elewacji wschodniej, a w ciągu na-
stępnych lat elewacji północnej; usunięto 
wówczas w większości zdegradowane 
tynki i zastąpiono je nowymi z domiesz-
ką cementową; wówczas też wykonano 
betonową opaskę pod gotycką przyporę 
między końcem korpusu prezbiterium, 
a monumentalną elewacją parawanową. 
Na podstawie analizy wpisów do Kroniki 
klasztornej można przyjąć, że głównym 
powodem destrukcji tynków wschodniej 
i północnej elewacji kościoła było zwięk-
szające się zawilgocenie murów w efek-
cie podciągania kapilarnego. 

Archeologiczne rozpoznanie gruntu 
w sąsiedztwie elewacji wschodniej i pół-
nocnej prezbiterium

W okresie 2018–2020 przeprowadzo-
no badania archeologiczno-architekto-
niczne w rejonie sąsiadującym z elewacją 
kościoła po stronie wschodniej, północ-
no-wschodniej i północnej. Szczegółowe 
informacje o zakresie, przebiegu badań 
i dokonanych odkryciach są przedmio-
tem osobnego opracowania autorstwa 

mgr Moniki Kamińskiej i mgr Moniki 
Łyczak, a rozpoznanie architektoniczne 
przygotowała dr hab. inż. arch. Anna Bo-
jęś-Białasik. 

Tyniec – otoczenie kościoła opactwa 
benedyktynów: analiza historyczna

Wzdłuż wschodniej i północnej ele-
wacji parawanowej kościoła w wyniku 
prac archeologicznych odsłonięto histo-
ryczny poziom użytkowy w postaci bruku, 
a pod nim monumentalną konstrukcję 
wzniesioną z łamanego kamienia z uzu-
pełnieniami ceglanymi, a w części z ru-
moszu (dachówki, płytki). Konstrukcja ma 
przebieg stosunkowo nieregularny; jej 
lica zewnętrzne uformowano w postaci 
stopni, a korona górnego stopnia tworzy 
stosunkowo szeroką platformę wokół co-
kołu elewacji parawanowej. Analizy wąt-
ków kamiennych i uzupełnień ceglanych 
oraz nawarstwień ziemnych w profilach 
wykopów wskazują na co najmniej dwu-
fazowy przebieg budowy tej konstrukcji. 
Z uwagi na fakt, że nie zachowały się żad-
ne źródła archiwalne poświadczające bu-
dowę konstrukcji, poniższe interpretacje 
mają charakter hipotetyczny.

Nie można wykluczyć, że powstanie 
rdzenia kamiennej konstrukcji związa-
ne było z budową kościoła gotyckiego 
w poł. XV w. Jest to o tyle uzasadnione, 
że gotycka świątynia była nie tylko o wie-
le większa od romańskiej poprzedniczki, 
lecz także prezbiterium objęło swym za-
sięgiem teren za dawnym kościołem ro-
mańskim, bezpośrednio przy wschodnim 
stoku wzgórza. Tak więc zarówno grubość 
fundamentów i murów oraz ukształtowa-
nie terenu mogły wymagać dodatkowe-
go wzmocnienia w postaci kamiennej 
konstrukcji oporowo wzmacniającej. Być 
może z tą konstrukcją należy łączyć relikt 
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odkryty pod posadzką technicznego po-
mieszczenia przy zakrystii kościoła, znaj-
dującego się we wnęce między gotyckim 
prezbiterium a elewacją parawanową. 
Pod posadzką wspomnianego pomiesz-
czenia natrafiono na koronę również 
kamiennej konstrukcji. Jest możliwe, że 
jest to kolejny, najwyższy stopień wspo-
mnianej wyżej konstrukcji, przylegający 
bezpośrednio do fundamentów prezbi-
terium. 

Oprócz powyższej hipotezy (łączącej 
wykonanie kamiennej konstrukcji z bu-
dową gotyckiego kościoła) można wska-
zać też drugą, równoległą hipotezę. Otóż 
jest również możliwe, że wzniesienie kon-
strukcji kamiennej miało miejsce później, 
dopiero podczas wielkiej przebudowy 
kościoła w 1. ćw. XVII w. Zgodnie z relacją 
tynieckiego historyka, Stanisława Szczy-
gielskiego (Tinecia, 1668), przygotowania 
do prac rozpoczął po 1610 r. opat Stani-
sław Sułowski. Po jego śmierci (1618) za-
danie kontynuował następca, Stanisław 
Łubieński. Jego dziełem była nie tylko 
przebudowa klasztornego kościoła, lecz 
także części zabudowań, wielkiego repre-
zentacyjnego holu przed krużgankiem, 
jak również wykucie w skale nowej, blisko 
40 m. studni na dziedzińcu. Nie można też 
wykluczyć, że albo Łubieński, albo jego 
następca, Henryk Firlej (1627–1634) zlecił 
wykonanie profilowanego kamienno-ce-
glanego opłaszczowania całej wschod-
niej elewacji klasztoru z systemem niż-
szych i wyższych przypór. Jak wskazały 
ostatnie badania archeologiczne decyzja 
o dodaniu opłaszczowania z przyporami 
do i tak sporej grubości średniowiecznej 
elewacji, wynikała najprawdopodobniej 
z obniżenia i być może wyrównania te-
renu po wschodniej stronie klasztoru. 

W powyższym kontekście wydaje się 
prawdopodobna również budowa ka-
miennej konstrukcji wzmacniającej i sta-
bilizującej nie tylko gotyckie fundamenty 
kościoła, lecz także samo zbocze. Kolejną 
przesłanką łączącą budowę kamiennej 
konstrukcji z pracami opatów Sułow-
skiego i Łubieńskiego jest również opis 
zamieszczony zarówno przez Szczygiel-
skiego, ja również informacja na wspo-
mnianej już tablicy fundacyjnej nad wej-
ściem do kościoła. Szczygielski podaje, że 
zamiarem Sułowskiego była przebudowa 
kościoła „a fundamentis”, zaś Łubieński na 
wspomnianej tablicy informuje, że „po 
rozbiórce ścian starzejącego się gma-
chu” zbudował nowy.  Istotnie przez dłu-
gi okres czasu uważano te informacje za 
pełni wiarygodne. Dopiero badania An-
drzeja Włodarka pozwoliły na weryfikację 
przyjętych poglądów i stwierdzenie, że 
mury obwodowe gotyckiego korpusu 
nawowego nie zostały wówczas rozebra-
ne, a wykonano jedynie nowe sklepie-
nie (odsłonięte wątki kamiennego muru 
gotyckiego widoczne są na wysokości 
strychu). W wyniku tych ustaleń badacze 
uznali informacje z tablicy fundacyjnej 
za rodzaj literackiej hiperboli, spotykanej 
zresztą często w tego typu inskrypcjach. 
Jednakże w świetle ostatnich badań na-
leży zweryfikować również i ten pogląd 
„rehabilitując” w części intencje Łubień-
skiego. Jeśli w istocie Sułowski rozpoczął 
budowę kamiennej konstrukcji wzmac-
niającej fundamenty kościoła, co Łubień-
ski dokończył, można uznać, że choć co 
prawda nie zbudował w całości „od fun-
damentów” nowego kościoła, to rzeczy-
wiście budując konstrukcję, wzmocnił 
fundamenty starej świątyni.
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Drugą lub trzecią fazę prac związa-
nych z bezpośrednim otoczeniem tyniec-
kiego kościoła należy łączyć z okresem 
konfederacji barskiej(1769–1771), oblę-
żeniem klasztoru (1772) oraz następującą 
po nim odbudową (1772–1786). Wów-
czas, podczas budowy parawanowej ele-
wacji opinającej od wschodu wielobocz-
ne gotyckie zamknięcie prezbiterium, 
wykonano częściowy, sięgający połowy 
głębokości całej konstrukcji wkop i do-
budowano dodatkową, kamienno-cegla-
ną, niestarannie wykończoną warstwę 
wzmocnienia konstrukcji w postaci  gę-
sto ułożonych stopni. Kolejnym etapem 
prac było wyrównanie poziomu wokół 
nowopowstałej elewacji parawanowej. 
Oprócz nasypów ziemnych wykonano 
rodzaj podbudowy w postaci rumoszu 
kamienno-ceglanego, zapewne po-
chodzącego ze zniszczonego podczas 
oblężenia w 1772 r. budynku Starostwa, 
które zamykało dziedziniec klasztorny od 
strony Wisły, a które nie zostało odbu-
dowane (przypuszczenie to wydaje się 
prawdopodobne tym bardziej, że pod-
czas sondażowych wykopalisk w obrębie 
historycznego Starostwa w 2010 r. nie 
natrafiono na obecność gruzu; wydaje 
się zatem, że intencjonalnie wyburzono 
resztki Starostwa, a gruz wykorzystano 
wtórnie do stabilizacji terenu wokół ko-
ścioła). Końcowym etapem tych prac 
było ułożenie bruku wzdłuż wschodniej 
i północnej części elewacji parawanowej.

Dr hab. Michał Tomasz Gronowski
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Kaplica domowa w nowej odsłonie
Dzięki Waszej ofioarno-

ści i niezawodnemu wsparciu 
nasza kaplica domowa, czyli 
tak naprawdę serce klasztoru 
otrzymała nowy, niepowta-
rzalny wygląd. Oprócz widocz-
nych zmian w samym wystro-
ju, dokonaliśmy też moderni-
zacji ogrzewania.

Planowaliśmy uroczyście 
poświęcić ją z Waszym udzia-
łem, ale jak wszystko w ciągu 
ostatnbich miesięcy, tak i te 
plany zweryfikowało zycie, a w 
zasadzie pandemia. Dlatego 
też dokonaliśmy akty jej po-
święcenia w gronie domowni-
ków, czyli współbraci. Dziś za-
praszamy Was na fotograficzny 
spacer po naszej odnowionej 
kaplicy...

Chcemy Wam pokazać jak 
zmieniła się dzieki Waszej wy-
miernej pomocy i wsparciu...

To miejsce jest dsla nas, 
mnichów opactwa szczególne, 
tu bowiem kierujemy swoje 
kroki na indywidualną modli-
twę, adorację. Tu też łączymy 
się z Wami w naszej modlitwie, 
pamiętając nie tylko o Was, ale 
i Waszych intencjach, które 
nam przekazujecie. Możemy 
więc śmiało powiedzieć, że to 
miejsce jest dla nas łącznikiem 
ze światem, bo tu łączymy się 
z Wami w modlitwie.

Tak wyglądała kaplica domowa przed odnowieniem...
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...a tak w nowej odsłonie



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



NUMER 5 – MARZEC 2021  31

Kalendarium tynieckie
KwIeCIeń 2021

10 Rocznica profesji Br. Jana (1971)
15 Rocznica profesji O. Brunona (2012)
21 † Memento: O. Feliksa Zielińskiego (1986)
29 Rocznica święceń kapłańskich O. Tomasza M. (1979); profesji Br. Borysa (2013)
30 † Memento: O. Piotra Rostworowskiego, przeora 1951–1959 (1999)

MAj 2021
12 30. Rocznica święceń kapłańskich O. Korneliusza (1990)
13 † Memento: Br. Bartłomieja Oleksego (2008)
20 Rocznica święceń kapłańskich O. Marka i O. Piotra (1995)
30 Rocznica święceń kapłańskich O. Jerzego (1976)
31 Rocznica profesji O. Piotra (1990)

CzerwIeC 2021
6 Rocznica święceń kapłańskich O. Andrzeja (1992)
10 Rocznica święceń kapłańskich O. Hieronima (1989)
 † Memento: O. Jacka Matusewicza (1965)
13 Rocznica święceń kapłańskich O. Artura (1998)
15 † Memento: O. Wawrzyńca Ratajczaka (2010)
16 Rocznica święceń kapłańskich O. Zygmunta (1974)
19 † Memento: Br. Piusa Naroga (1959)
20 † Memento: O. Karola Meissnera z Lubinia (2017)
25 Rocznica święceń kapłańskich O. Wojciecha (2017)
 † Memento: O. Adama Kozłowskiego, opata 1993–2001 (2005)
27 I Rocznica święceń kapłańskich O. Karola (2020)
28 Rocznica święceń kapłańskich O. Brunona (2018) i O. Macieja (2019)




