
Uroczysty Koncert
Organizowany przez

Centrum Jana Pawła II
„Młodzi w hołdzie 

Błogosławionemu Janowi Pawłowi II”

Kościół Św. Rodziny w Lublinie
16 października 2012 r. godz. 1900

Wykonawcy:
–  Orkiestra  Symfoniczna  Ogólnokształcącej  Szkoły  Mu-
zycznej I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie,
–  Chóry  Ogólnopolskiego  Programu  Rozwoju  Chórów 
Szkolnych „Śpiewająca Polska” regionu lubelskiego
– Lucjan Jaworski – dyrygent
koordynacja  i  opieka  artystyczna  Małgorzata  Nowak 
i Barbara Pazur

Program:
• Józef Elsner – Uwertura do opery Leszek Biały

Wyk.:  Orkiestra  Symfoniczna  Ogólnokształcącej  Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie,

• Witold Lutosławski – Piosenki dziecinne
Wykonawcy:
   – Chór KASJOPEA Szkoły Podstawowej nr 6 im. R.  Trau-
gutta w Lublinie, przygotowanie chóru Alicja Grzeszczyk i 
Urszula Matwiejuk
   – Chór PEREŁKI Szkoły Podstawowej nr 21 im. Św. Kró-
lowej Jadwigi w Lublinie, przygotowanie chóru Barbara 
Cedrowska
   – Chór Szkoły Podstawowej nr 34 w Lublinie, przygoto-
wanie chóru Agnieszka Wasek
   – Chór Szkoły Podstawowej nr 52 im. M. Konopnickiej 
w Lublinie, przygotowanie chóru Anna Wąsak
   – Orkiestra Symfoniczna Ogólnokształcącej Szkoły Mu-
zycznej I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie

• Bronisław Kazimierz Przybylski – DOBRO i ZŁO
Wykonawcy:

– Chór Zespołu Szkół nr 9 im. J.I. Kraszewskiego w Lubli-
nie – przygotowanie chóru Iwona Matysiewicz,
– Chór CANTO Gimnazjum nr 2 przy Zespole Szkół Ogól-
nokształcących  nr  1  w  Świdniku,  przygotowanie  chóru 
Ewa Bieniek,
– Chór Gimnazjum nr.1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Niedrzwicy Dużej – przygotowanie chóru Danuta Koł-
tyś
–  Orkiestra  Symfoniczna  Ogólnokształcącej  Szkoły  Mu-
zycznej I i II stopnia, im. K. Lipińskiego w Lublinie,
– Mieczysław Wojtas – recytacja

• Mirosław Gałęski – Hymn III Tysiąclecia
• Cesáreo  Gabarain,  sł.  Ks.  Stanisław  Szmidt, 

opr. Marek Stefankiewicz  
 – Barka

 Wykonawcy: 
–  Chór KASJOPEA Szkoły Podstawowej nr 6 im. R. Trau-
gutta w Lublinie – przygotowanie chóru Alicja Grzeszczyk 
i Urszula Matwiejuk
– Chór PEREŁKI Szkoły Podstawowej nr 21 im. Św. Królo-
wej Jadwigi w Lublinie –  przygotowanie chóru Barbara 
Cedrowska
–  Chór Szkoły Podstawowej nr 34 w Lublinie - przygoto-
wanie chóru Agnieszka Wasek
–  Chór Szkoły Podstawowej nr 52 im. M. Konopnickiej w 
Lublinie – przygotowanie chóru. Anna Wąsak
– Chór Zespołu Szkół nr 9 im. J.I. Kraszewskiego w Lubli-
nie –  przygotowanie chóru Iwona Matysiewicz
–  Chór CANTO Gimnazjum nr 2 przy Zespole Szkół Ogól-
nokształcących nr 1 w Świdniku –  przygotowanie chóru 
Ewa Bieniek
–  Chór Gimnazjum nr.1 im. Marszałka Józefa Piłsudskie-
go w Niedrzwicy  Dużej  –  przygotowanie  chóru Danuta 
Kołtyś
–  Chór ERGO CANTEMUS! II Liceum Ogólnokształcącego 
im. Hetmana J. Zamoyskiego w Lublinie - przygotowanie 
chóru Gabriela Hacia
–  Chór I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w 
Lublinie  –  przygotowanie  chóru  Joanna  Głogowska-
-Szychta

–  Chór  KANTYLENA III  Liceum Ogólnokształcącego im. 
Unii Lubelskiej w Lublinie – przygotowanie chóru Małgo-
rzata Nowak
–  Chór SENSORIUM Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II 
w Lublinie –  przygotowanie chóru Maria Korycińska i Lu-
cyna Mijal
–  Orkiestra  Symfoniczna  Ogólnokształcącej  Szkoły  Mu-
zycznej I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie

Bronisław Kazimierz Przybylski – „DOBRO I ZŁO”
Kantata do tekstu Karola Wojtyły „DOBRO i ZŁO” powsta-
ła  na  zamówienie  koordynatorów  regionu  lubelskiego 
Ogólnopolskiego  Programu  Rozwoju  Chórów  Szkolnych 
„Śpiewająca Polska”.  Jej  prawykonanie odbyło się pod-
czas  koncertu „Estrada Młodych” w ramach XVI  Lubel-
skiego Forum Sztuki Współczesnej im. W. Lutosławskiego 
29 kwietnia 2010 roku w Filharmonii im. H. Wieniawskie-
go w Lublinie. Wykonawcami były chóry gimnazjalne Pro-
gramu Śpiewająca Polska” z Lublina, Świdnika, Parczewa i 
Karczmisk oraz Orkiestra Symfoniczna Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lubli-
nie pod dyrekcją prof. Lucjana Jaworskiego.

Mirosław Gałęski – „Hymn III Tysiąclecia”
Pomysł skomponowania Hymnu narodził się w 2000 roku 
– na przełomie dwóch Tysiącleci w Wilnie podczas kursu 
dla dyrygentów chórów polonijnych, gdzie Mirosław Ga-
łęski  był  wykładowcą.  Tekst  nawiązuje  do  pontyfikatu 
Jana Pawła II.  Prawykonanie utworu odbyło się w lipcu 
2001 r. podczas koncertu w ramach Międzynarodowego 
Festiwalu  Chórów Polonijnych w Koszalinie,  a  pierwsze 
wykonanie w wersji orkiestrowej w październiku 2001 r. 
na Kongresie Polonii Amerykańskiej. Utwór doczekał się 
wielu wykonań w Polsce,  jest  przetłumaczony na język 
angielski i niemiecki. Od kilku lat stał się drugim Hymnem 
Ogólnopolskiego  Konkursu  Chórów  a  Cappella  Dzieci 
i Młodzieży w Bydgoszczy. 
Pamiętne pierwsze wspólne wykonanie Hymnu III Tysiąc-
lecia w Lublinie odbyło się 17 kwietnia 2005 roku w ra-
mach Wiosennego Koncertu Chórów PZChiO w Sali Kon-
gresowej Akademii Rolniczej w Lublinie i było zadedyko-
wane zmarłemu Janowi Pawłowi II. 



„Barka”
Ulubiona pieśń oazowa Jana Pawła II. Polskie słowa Barki 
napisał ok. 1974 r. salezjanin ks. Stanisław Szmidt. Pier-
wowzorem  była  pieśń  południowoamerykańska  z hisz-
pańskim tekstem. Papież o „Barce” mówił: "Miałem ją w 
uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawe, i z nią, z tą oa-
zową pieśnią nie rozstawałem się przez te wszystkie lata. 
Była jakimś ukrytym tchnieniem Ojczyzny, była też prze-
wodniczką na różnych drogach Kościoła i ona przyprowa-
dzała mnie wielokrotnie tu - na krakowskie Błonia, pod 
Kopiec Kościuszki".
Na  potrzeby  wykonania  Barki  przez  chóry  programu 
„Śpiewająca  Polska”  wraz  Orkiestrą  Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej im. K. Lipińskiego w Lublinie podczas 
uroczystego koncertu „Młodzi w hołdzie Janowi Pawłowi 
II” z okazji I Rocznicy Beatyfikacji Jana Pawła II utwór ten 
zinstrumentował Marek Stefankiewicz.

Karol Wojtyła: „DZIECI”
Dorastają znienacka przez miłość, i potem tak nagle do-
rośli
Trzymając się za ręce wędrują w wielkim tłumie –
(serca schwytane jak ptaki, profile wrastają w półmrok).
Wiem, że w ich sercach bije tętno całej ludzkości.

Trzymając się za ręce usiedli cicho nad brzegiem.
Pień drzewa i ziemia w księżycu: niedoszeptany tli trój-
kąt.
Mgły  nie  dźwignęły  się  jeszcze.  Serca  dzieci  wyrastają 
nad rzekę.
Czy  zawsze  tak  będzie  –  pytam  –  gdy  wstaną  stąd 
i pójdą?

Albo też jeszcze inaczej: kielich światła nachylony wśród 
roślin
Odsłania w każdej z nich jakieś przedtem nie znane dno.
Tego, co w was się zaczęło, czy potraficie nie popsuć,
Czy będziecie zawsze oddzielać dobro i zło?

(Karol Wojtyła: POEZJE I DRAMATY, Wydawnictwo ZNAK 
1999, „Profile Cyrenejczyka” Cz. II)

Mirosław Gałęski: „Hymn III Tysiąclecia”
Wschodzi słońce, budzi się świat, 
po raz kolejny od dwóch tysięcy lat.
Niepokoju pełen wstaje świt – może ostatni raz? 
Czy przyjdzie jutro znów? Czy ocali kruchy swój byt?

Zapomniałeś co znaczy człowiekiem być.
Zapomniałeś, a wspomnieć to taki wstyd!
Za to kim jesteś oskarżasz innych wciąż.
Że to wina jest ich! Że kłamcami są!
Że to przez nich to zło, co w tobie trwa.
A może ty, a może ty, a może ja…

Daj ludziom miłość, miłość swoją daj.
Ludziom serc twardych, ludziom smutnych duszy.
Daj ludziom miłość, pokaż szczęścia raj.
Niech ona lud w sercach ich pokruszy.
Daj światu miłość, miłość swoją daj.
Bo coraz trudniej znaleźć ją na świecie.
Pomóż jej rosnąć, na jej strunach graj.
Wejdź z nią jak z światłem w nowe tysiąclecie.

Gubi człowiek się w świecie dziś,
nie wie do kogo z troskami swymi iść.
Wszędzie przemoc i egoizm trwa!
Kogo obchodzi dziś, co z bratem dzieje się,
skąd na jego twarzy ta łza.

Zapomniałeś, czym dobro jest, czym jest zło.
Zapomniałeś, bo jakże wygodne to!
Biegniesz zdyszany nie wiedząc, gdzie los gna.
Nie wiesz, czy hojnym jest? Nie wiesz, czy z ciebie drwi?
Czy cię spycha aż do samego dna!
A przecież ty, a przecież ty, a przecież ja…

Daj ludziom miłość, miłość swoją daj.
Ludziom serc twardych, ludziom smutnych duszy.
Daj ludziom miłość, pokaż szczęścia raj.
Niech ona lud w sercach ich pokruszy.

Czy stać cię jeszcze na taki gest?
Pokazać światu, czym miłość jest? Miłość jest?!

Daj ludziom miłość, miłość swoją daj.
Ludziom serc twardych, ludziom smutnych duszy.
Daj ludziom miłość, pokaż szczęścia raj.
Niech ona lud w sercach ich pokruszy.
Daj światu miłość, miłość swoją daj.
Bo coraz trudniej znaleźć ją na świecie.
Pomóż jej rosnąć, na jej strunach graj.
Wejdź z nią jak z światłem w nowe tysiąclecie.

Ks. Stanisław Szmidt: „Barka”

Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;
By łowić serca słów Bożych prawdą.

O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

Jestem ubogim człowiekiem,
moim skarbem są ręce gotowe
do pracy z Tobą, i czyste serce.

O Panie...

Ty, potrzebujesz mych dłoni,
mego serca młodego zapałem.
Mych kropli potu i samotności.

O Panie...

Dziś wypłyniemy już razem
łowić serca na morzach dusz ludzkich.
Twej prawdy siecią i słowem życia.

O Panie…


