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Dominikański Ośrodek Liturgiczny to wyjątkowa  
instytucja. W niniejszej broszurze prezentujemy jej  
osiągnięcia, produkty i współpracowników. 

Jeśli jesteś zainteresowany włączeniem się  
w odnowę liturgii przez rozwijanie teologii, dzielenie się 
własnymi spostrzeżeniami i przemyśleniami,  
zostań jednym z naszych autorów lub włącz się  
w dyskusję w serwisie liturgia.pl. 

Jeśli jesteś twórcą muzyki liturgicznej, współtworzysz  
scholę lub chór, planujesz nagranie, wówczas prześlij  
nam wersję demonstracyjną swoich osiągnięć. 

Jeśli jesteś artystą i chcesz służyć swoimi talentami  
Kościołowi, prześlij nam swoje prace lub ich zdjęcia  
– wspólnie poszukamy sposobu, jak je promować. 

Jeśli masz inny pomysł na wspólne przedsięwzięcie,  
napisz do nas, a spróbujemy Cię wesprzeć. 

W celu nawiązania współpracy handlowej,  
zapraszamy do kontaktów z naszym Działem sprzedaży. 
Zamówienia indywidualne realizujemy  
przez sklep internetowy.

Wierzę, że wspólnie możemy  
służyć Kościołowi i Jego liturgii.

Tomasz Grabowski OP



W A R T O ś C I

Dążymy do tego, byśmy wszyscy mogli świadomie uczestniczyć 

w pięknej liturgii. Przekazujemy informacje, opinie i materiały  

poszerzające rozumienie sakramentów. Tworzymy przedmioty,  

które podkreślają treść i godność celebracji liturgicznej,  

a także wysokiej jakości produkty, pozwalające na co dzień  

z radością i dumą przeżywać wiarę. Organizujemy środowisko  

osób zaangażowanych w odnowę liturgii.

M I S J A

C E l

Dominikański Ośrodek Liturgiczny powstał, by propagować  

i kontynuować osiągnięcia osób zaangażowanych  

w celebrowanie, badanie i dbanie o piękno liturgii.  

Przede wszystkim zbieramy i promujemy dzieła tych, którzy  

tworzą i działają przy klasztorach dominikańskich.  

Spotykamy ze sobą duchownych i świeckich, kompozytorów  

i osoby pielęgnujące dawne tradycje, praktyków i tych,  

którzy teoretycznie podchodzą do zagadnienia celebracji.  

Naszym celem jest znajdowanie w tym bogactwie form  

najwłaściwszych dla liturgii naszych czasów.

We wszystkim, co tworzymy, wyrażamy wartości,  

którymi się kierujemy. Najważniejsze z nich to:

Wiara: realna, żywa i dynamiczna więź z Chrystusem,  

a przez Niego z Kościołem. Chcemy ją uczynić motywem  

naszego działania. Cokolwiek robimy, ma to służyć Jego chwale 

i przynosić pożytek Kościołowi.

Katolicyzm: przywiązanie do tradycji Kościoła rzymskokatolickiego, 

działanie w posłuszeństwie papieżowi, współpraca z biskupami.  

Naszą tożsamością jest katolicyzm. Inspiracje czerpiemy z kultury 

i tradycji chrześcijańskiej, przez nasze działanie chcemy ją wzbo-

gacać. Udostępniając narzędzia odnowy liturgii, współpracujemy 

z biskupami. Strategię działania kształtujemy według nauczania 

papieskiego. Interesuje nas Kościół, a nie przynależność  

do któregokolwiek z ideologicznych nurtów.

Twórczość: poszukiwanie nowych wyzwań, odpowiedzi,  

form działania. Korzystając z osiągnięć poprzednich pokoleń  

i dzięki nim, chcemy odnawiać liturgię Kościoła. Inspirujemy  

do innowacji, proponujemy alternatywne rozwiązania tam,  

gdzie dostrzegamy ich potrzebę.

Piękno: cenimy sztukę. Szukamy właściwego wyrazu artystycznego 

i estetycznego dla rzeczy świętych. Sprzeciwiamy się bylejakości, 

przez którą rozumiemy niestety często spotykaną dysproporcję 

pomiędzy doniosłością liturgii a formą jej celebrowania.

Współpraca: zaangażowanie w środowiska i projekty chrześcijan 

w Polsce i na świecie. Promujemy dzieła i projekty, które łączy  

troska o rozwój Kościoła, a w szczególności jego liturgii  

i kultury chrześcijańskiej. Chętnie podejmujemy współpracę  

zarówno z instytucjami, jak i pojedynczymi osobami, których  

działanie zbieżne jest z naszą misją.



Tradycja a reforma liturgii

Wyjątkowe seminarium poświęcone zagadnieniom „reformy reformy” 
rytu rzymskiego. Gościem specjalnym spotkania był Aiden Nichols OP, 
angielski dominikanin, autor książki Patrząc na liturgię (wyd. Christiani-
tas). W dyskusji wzięli udział wybitni polscy teolodzy: Tomasz Kwiecień OP, 
księża Marcin i Tomasz Węcławscy, Stanisław Szczepaniec, Stanisław  
Mieszczak SCJ, jak również świeccy: Paweł Milcarek, Marcin Szczy-
ciński, Piotr Semka. Obok zamkniętej debaty zaproszonych teolo-
gów, w programie znalazły się dwa wykłady otwarte A. Nicholsa OP.  
Na podstawie seminarium powstał pierwszy numer „Biuletynu Domi-
nikańskiego Ośrodka Liturgicznego”.

In vigilia Pentecostes

Sesje warsztatów wprowadzających uczestników w tajniki chorału 
gregoriańskiego gromadzą zazwyczaj kilkudziesięciu młodych ludzi. 
Przygotowania liturgii prowadzą praktycy śpiewu, świeccy i duchow-
ni. Podczas warsztatów w przeważającej mierze korzystamy ze źró-
deł dominikańskich. Celem warsztatów jest przede wszystkim udział 
w liturgii z wykorzystaniem śpiewu gregoriańskiego. Największa se-
sja warsztatów odbyła się przed świętem Zesłania Ducha Świętego. 
Czekając na spełnienie świętej obietnicy, odprawiliśmy wielogodzinne 
czuwanie, podczas którego modliliśmy się wyłącznie tradycyjnymi 
utworami gregoriańskimi, zamkniętymi w ryt dawnej wigilii liturgicz-
nej.

Colloquium liturgicum

Pierwsze sesje Colloquium Liturgicum były seminariami dla wąskiej 
grupy studentów. Równolegle prowadziliśmy cykl wykładów o Eucha-
rystii, teologii i historii rytu dominikańskiego. Spotkania z czasem 
przerodziły się w otwarte sesje. Na jednej z nich gościliśmy Lykour-
gosa Angelopoulosa, greckiego kantora i znawcę liturgii bizantyjskiej. 
Spotkanie było połączone z koncertem, warsztatami śpiewu bizan-
tyjskiego i promocją książki Historia muzyki i hymnografii bizantyjskiej 
Egona Wellesza, wydanej nakładem wydawnictwa Homini.

O S I Ą G N I Ę C I A
Działamy od 2005 roku. Od tego czasu udało się nam zorganizować 

lub współtworzyć kilkanaście sesji warsztatów muzycznych,  

seminariów naukowych i wykładów otwartych, a także koncertów 

oraz promocji książek. Nasze działania skierowane są przede 

wszystkim do młodych katolików, pomagają im zgłębiać sens liturgii 

i uczą aktywnego udziału w celebracji. 

Największe sesje warsztatowe gromadziły około 200 uczestników. 

Przede wszystkim poświęciliśmy je śpiewowi i muzyce okresów  

liturgicznych: Adwentowi, Wielkiemu Postowi, Okresowi  

Paschalnemu. Prowadziliśmy również sesje warsztatów  

chorału gregoriańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji 

dominikańskiej w tej dziedzinie. Organizowaliśmy także warsztaty  

dla prowadzących schole i chóry kościelne. 

Seminaria były kierowane do węższego grona specjalistów,  

a wykłady za każdym razem przyciągały kilkudziesięciu słuchaczy. 

Prowadziliśmy seminarium o podstawowym dokumencie dotyczącym 

liturgii – Konstytucji o Świętej Liturgii Soboru Watykańskiego II.  

Organizowaliśmy spotkania osób współtworzących środowisko 

Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, na których omawialiśmy 

zarówno kwestie teoretyczne (np. właściwe formy śpiewu dla rytu 

rzymskiego), jak i praktyczne (np. współpraca, organizacja warsz-

tatów, publikacje). Seminaria naukowe i wyrosły na ich kanwie cykl 

spotkań Colloquium liturgicum miały na celu gromadzenie osób 

szczególnie zaangażowanych w rozwój teologii liturgii. Katechezy 

i wykłady prowadzone przez Ośrodek kierowane są do szerokiego 

grona: w ich centrum umieszczamy teologię, historię i duchowość 

liturgii. Do najważniejszych z nich zaliczamy: „Między niebem  

a ziemią” – spotkania o uczestnictwie w Eucharystii, „Historia rytu 

dominikańskiego” oraz spotkanie połączone z promocją książki  

Tomasza Kwietnia OP „Modlitwa w stylu retro”  

– o Kanonie Rzymskim.

Naszymi gośćmi, zarówno podczas sesji warsztatowych, jak i innych 

przedsięwzięć, są wybitni polscy teolodzy, kaznodzieje i muzycy  

kościelni. Zapraszamy również osobistości z innych krajów Europy.
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P O R T A l ś R O D O W I S K O

Dominikański Ośrodek Liturgiczny to przede wszystkim  

środowisko osób zaangażowanych w odnowę liturgii.  

Współpracujemy z wybitnymi twórcami, myślicielami,  

praktykami i inspiratorami. Działamy po to, by wszyscy  

katolicy mogli korzystać z ich pracy. Zależy nam na tym,  

by środowisko naszych Współpracowników stale się rozwijało.  

Chcemy tworzyć forum, na którym będą mogli wymieniać się  

owocami swojej pracy, dzielić ideami i wzajemnie się wspierać. 

Dlatego do kolejnych projektów zapraszamy osoby z całej Polski, 

wszystkich, którym zależy na tym, by rozumienie liturgii było  

coraz głębsze i by celebracja stawała się piękniejsza.  

Oto niektóre z osób i grup, z którymi stale umacniamy  

współpracę.

Dominikański Ośrodek Liturgiczny wykorzystuje internet jako medium 
najłatwiej dostępne i egalitarne. Za pomocą współczesnej technolo-
gii przybliżamy internautom katolicką teologię i kulturę. Codziennie 
stwarzamy możliwość odnalezienia pełniejszego sensu uczestnictwa 
w Świętych Obrzędach. Przez to liturgia.pl służy pogłębianiu i umac-
nianiu chrześcijańskiej i katolickiej tożsamości internautów.

Na stronach liturgia.pl znajdują się m.in. artykuły wybitnych liturgi-
stów i teologów, wywiady ze śpiewakami i kompozytorami tworzącymi 
muzykę liturgiczną, recenzje książek i czasopism poświęconych litur-
gii oraz płyt z muzyką liturgiczną, komentarze do czytań mszalnych, 
tekstów liturgii godzin i formularzy mszalnych. Część materiałów do-
stępna jest w formie multimedialnej audio i wideo.

Liturgia.pl to także platforma blogowa, którą tworzy ponad 20 za-
proszonych autorów, m.in.: Paweł Bębenek, Piotr Pałka, prof. Marian 
Grabowski, Robert Pożarski, Marcin Morawski, Błażej Matusiak OP, 
Marek Rojszyk OP, Tomasz Grabowski OP. Platforma stanowi prze-
strzeń wyrażania i wymiany myśli ogniskujących się wokół szeroko 
rozumianej kultury chrześcijańskiej i kształtującej ją liturgii.

 

Liturgia.pl to jeden z największych portali internetowych poświęconych liturgii w polskim internecie.  

Zawiera blisko 3 tysiące artykułów, których zbiór wciąż się powiększa. Grono autorów i czytelników pracuje nad jego 

stałym rozwojem i aktualnością. Serwis to przede wszystkim forum wymiany informacji, opinii i komentarzy.
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Dawid Kusz OP

Dominikanin, kompozytor, autor utworów 
liturgicznych oraz opracowań pieśni trady-
cyjnych, student Akademii Muzycznej w Kra-
kowie.

W Zakonie przez wiele lat pełnił funkcję kan-
tora, kilkakrotnie przygotowywał oprawę 
muzyczną Triduum Paschalnego oraz Mszy 
w noc Bożego Narodzenia w krakowskiej Ba-
zylice Trójcy Świętej. Współtworzył muzykę 
musicalu Zazdrosna Miłość. W roku 2005 objął 
funkcję dyrygenta orkiestry podczas „Zadu-
szek Jazzowych” rok rocznie odbywających 
się w kościele oo. Dominikanów w Krakowie. 
Wielokrotnie prowadził warsztaty muzyki li-
turgicznej, w tym także sesje warsztatowe 
dla prowadzących schole i chóry kościelne.

W latach 2006–2008 był dyrektorem Domi-
nikańskiego Ośrodka Liturgicznego, którego 
nakładem wydał dwie płyty autorskie Pieśń 
o nadziei i Witaj Maryjo. Jego muzyka często 
czerpie z dziedzictwa renesansu i baroku, 
nie brakuje w niej również współczesnych 
kompozycji. Pragnie tworzyć muzykę odpo-
wiednią dla celebracji, taką, która pięknem 
melodii i harmonii spróbuje wypowiedzieć 
piękno Boga.

Henryk Krawczyk

Muzyk, organista, odbył studia w sekcji mu-
zyki liturgicznej przy Wydziale Teologicznym 
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krako-
wie, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Ab-
solwent Akademii Muzycznej w klasie orga-
nów prof. Joachima Grubicha. 

Od 1996 roku pełni oo. Dominikanów w Krako-
wie, gdzie w sposób wybitny akompaniuje chó-
rom i wykonuje utwory solowe, dawne i współ-
czesne. Podczas warsztatów muzycznych 
prowadził zajęcia dla organistów. Wziął udział 
w szeregu nagrań wydanych nakładem Do-
minikańskiego Ośrodka Liturgicznego (Pieśń 
o nadziei, Witaj Maryjo, Duszo Chrystusowa 
i inne). Na płytach Niepojęta Trójco i Regnavit 
Dominus można usłyszeć jego autorskie pre-
ludia organowe. Człowiek niezwykle skromny 
i uduchowiony, o niespotykanej wrażliwości 
muzycznej.

Hubert Kowalski

Kompozytor, muzyk, wokalista i pedagog w IV 
Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. 

Od 1993 roku związany z wykonującym 
współczesną muzykę religijną zespołem 
„Deus Meus”, z którym nagrał cztery płyty. 
W latach 2000–2005 był członkiem zespo-
łu muzyki dawnej „Bractwo Lutni z Dworu 
na Wysokiej”. Zajmuje się badaniem i inter-
pretowaniem muzyki średniowiecznej i re-
nesansowej. Jednym z efektów jego pracy 
był projekt zrealizowany wraz z Tomaszem 
Stańko – połączenie XV i XVI-wiecznej muzy-
ki ze współczesną improwizacją jazzową. Był 
także twórcą projektu edukacyjnego o muzy-
ce średniowiecznej, zrealizowanego w 2003 
roku w Malborku. Aktywnie angażuje się 
w warsztaty muzyczne, w szczególności po-
święcone muzyce liturgicznej. Jest autorem 
kilkudziesięciu opracowań muzycznych pie-
śni liturgicznych. Wraz z braćmi dominika-
nami wystąpił w nagraniu płyty Jezu, śliczny 
kwiecie. Współtworzył i wykonywał również 
muzykę w musicalu Zazdrosna Miłość. 

Jacek Sykulski

Kompozytor i dyrygent. Absolwent Akade-
mii Muzycznej w Poznaniu w klasie klarnetu 
i kompozycji u prof. Floriana Dąbrowskiego. 

Od 1996 roku jest dyrygentem i szefem arty-
stycznym Chóru Akademickiego Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza. Prowadzi rów- 
nież zespół „Nova Gaudia” – unikalny, mieszany  
oktet wokalny działający przy Uniwersyte-
cie Poznańskim. Od września 2003 roku jest 
ponadto dyrektorem Poznańskiego Chóru 
Chłopięcego, z którym odniósł wiele mię-
dzynarodowych sukcesów. Muzyka Jacka 
wykonywana jest przez wiele renomowanych 
zespołów m.in. „Star-Scape Singers”, „Chi-
cago a cappella”, „Affabre Concinui”. Nagry-
wał dla Telewizji Polskiej, Radia BBC, Radia 
SFB. Jako kompozytor i dyrygent otrzymał 
wiele nagród i wyróżnień. Często komponuje, 
by muzyką wyrazić treści wielkich wydarzeń 
historycznych.

Od lat 80. współpracuje z polskimi domini-
kanami, komponując dla tego środowiska, 
w szczególności dla poznańskiego ośrodka 
duszpasterskiego. Jest autorem hymnu VI 
Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie 
(1991) – Abba Ojcze. Wspiera inicjatywę spot-
kań młodzieży na Lednicy, jako autor muzyki 
śpiewanej przez tysiące pielgrzymów (m.in. 
Wypłyń na głębię, Podnieś mnie Jezu).

Mówi o sobie, że praca z chórem jest jego 
prawdziwą pasją. Głos ludzki jest dla niego 
pierwszym i zarazem najwspanialszym in-
strumentem, którego brzmienie może wy-
razić więcej niż największa nawet orkiestra 
symfoniczna.

Joanna Jarco

Projektant graficzny, ceramik, śpiewak.  
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych na 
Wydziale Malarstwa w Warszawie. Ukończy-
ła też studia podyplomowe w Wyższej Szkole 
Europejskiej im. Ks. J. Tischnera na wydzia-
le Życie i myśl Jana Pawła II. Wychowała się 
i mieszka w Podkowie Leśnej.

Interesuje się wieloma dziedzinami sztuk pla-
stycznych (projektowanie graficzne, malar- 
stwo, ceramika, fotografia), muzyką (w szcze-
gólności sakralną i liturgiczną) oraz filozofią. 
Od 1997 roku zajmuje się zawodowo projek-
towaniem graficznym. Jest autorką szeregu 
projektów graficznych stworzonych dla Do-
minikańskiego Ośrodka Liturgicznego, m.in.: 
Jezu, śliczny kwiecie, Pieśń o nadziei, Przez Twe 
święte Zmartwychwstanie, Duszo Chrystusowa. 
Wykonuje również projekty dla wielu presti-
żowych instytucji kulturalnych. Od kilku lat 
interesuje się muzyką liturgiczną. Założyła 
Stowarzyszenie „Sztuka Żywota” w Warsza-
wie i zainicjowała cykl spotkań „Soboty z cho-
rałem”. Organizowała kilka sesji warsztatów 
poświęconych chorałowi gregoriańskiemu. 
Sama mówi o swojej pracy: „Artyści są od-
powiedzialni za kształtowanie wewnętrznego 
ładu i poczucia piękna w ludziach, co owocu-
je rozwojem duchowym i porządkiem spo-
łecznym. Obserwuję wiele zaniedbań i złych 
przykładów w tej dziedzinie. Z radością służę 
swoją pracą środowiskom katolickim. Po-
przez realizowanie potrzeb tych instytucji do-
cieram bezpośrednio do ludzi, którym sprawy 
Kościoła i wiary są bliskie. Pragnę pomagać 
ludziom w skupieniu serca i umysłu, rozbu-
dzać w nich dobro i piękno”.

Paweł Bębenek

Muzyk, śpiewak, kompozytor, dyrygent, ści-
śle związany ze środowiskiem muzycznym 
przy krakowskim klasztorze dominikanów. 

Z muzyką liturgiczną zetknął się w 1990 roku, 
początkowo jako chórzysta. W 1993 roku roz-
począł pracę z „Bractwem Lutni z Dworu na 
Wysokiej”, z którym występował podczas wie-
lu koncertów i festiwali w kraju i za granicą. 
Zajmuje się muzyczną tradycją Kościoła, jest 
autorem wielu kompozycji autorskich oraz 
aranżacji dawnych pieśni kościelnych. Na-
kładem wydawnictwa Edycja Świętego Pawła 
wydał dwie płyty autorskie: Dzięki Ci Panie, 
Msza o Miłosierdziu oraz Boże mój szukam Cie-
bie. Sam mówi, że jego muzyka jest efektem 
poszukiwania Boga Stwórcy i zachwytu nad 
Jego majestatem. 

Współpracował z wieloma osobami zaj-
mującymi się muzyką dawną i liturgiczną, 
m.in. z Antonim Pilchem („Bractwo Lutni”), 
Marcinem Bornus-Szczycińskim („Bornus 
Consort”), Stanisławem Szczycińskim („Mi-
kroklimat”), Taivo Niitvägi („Linnamuusi-
kud”, Tallin), Andriejem Kotowem („Sirin”, 
Moskwa), Aleksandrem Tomczykiem („Stu-
dium Musicae Cracoviensae”, Kraków) oraz 
Marcinem i Janem Pospieszalskimi. Jego 
zaangażowanie w środowisko muzyczne przy 
krakowskim klasztorze oo. Dominikanów za-
owocowało wieloma wspólnymi liturgiami, 
a także powstaniem musicalu Zazdrosna Mi-
łość. Paweł od kilku lat poświęca się prowa-
dzeniu warsztatów muzyki liturgicznej w kra-
ju i za granicą.

Wspó łpr acow nic y
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Marcin Bornus-Szczyciński

Śpiewak, badacz muzyki dawnej, pedagog, wykładowca liturgicznego 
śpiewu tradycyjnego w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym domini-
kanów w Krakowie i Warszawie. 

W 1986 roku odbył kurs mistrzowski w Wyższym Konserwatorium 
w Paryżu w ramach stypendium rządu francuskiego. W 1981 roku za-
łożył zespół „Bornus Consort”, z którym dokonał wielu nagrań dla 
Polskiego Radia, a także płyt autorskich, m.in.: Petrus de Grudziadz, 
Chansons et Motets, Mielczewski, Media vita. Był inicjatorem i twórcą 
„Festiwalu Muzyki Dawnej” w Starym Sączu oraz projektu „Siedem 
Tradycji” w ramach festiwalu „Kraków 2000”. Przez ponad dziesięć lat 
prowadził międzynarodowy festiwal „Pieśń Naszych Korzeni” w Jaro-
sławiu, a obecnie jest jego dyrektorem artystycznym. Współpraco-
wał z wieloma renomowanymi zespołami na całym świecie. Wraz ze 
„Scholą Teatru Węgajty” i „Scholą Gregoriana Silesiensis” stworzył 
szereg dramatów liturgicznych, z których Ludus Passionis dostępny 
jest również jako album płytowy. Zainicjował Msze Święte wielkopost-
ne na Bielanach w Warszawie i msze adwentowe w Zalesiu Górnym, 
podczas których prowadzi śpiew chórów męskich wykonujących cho-
rał gregoriański. Zainteresowanie dominikańską tradycją liturgicz-
ną zaowocowało współpracą z francuskim muzykiem i śpiewakiem, 
Marcelem Pérèsem. Wraz z braćmi dominikanami nakładem wydaw-
nictwa Musicon nagrał trzy płyty prezentujące chorał gregoriański: 
In Epiphania, In Nativitate oraz In Assumptione.  Aktywnie zajmuje się 
monodią, zwłaszcza liturgiczną. Sam siebie, bardziej niż muzykiem, 
nazywa raczej „tradycjonarzem” – zajmującym się rozpoznawaniem, 
utrwalaniem i upowszechnianiem rozmaitych tradycji lokalnych.

Robert Pożarski

Śpiewak, współzałożyciel „Lektorskiej Scholi Cantorum” działającej 
pod kierunkiem ks. Wiesława Kądzieli, założyciel i kantor „Scholae 
Gregorianae Silesiensis”, kantor „Scholae Mulierum Silesiensis”, 
„Scholi Teatru Węgajty”, członek zespołu muzyki dawnej „Bornus 
Consort”, solista muzyki barokowej, współczesnej i pieśni tradycyj-
nej.

Uczeń Marcela Pérèsa, wielokrotny uczestnik kursów mistrzowskich 
w Międzynarodowej Akademii Muzyki Dawnej w Wilanowie, semina-
riów chorału bizantyjskiego prowadzonych przez Charalambosa Rim-
basa, Lykourgosa Angelopoulosa. Prowadził warsztaty chorałowe dla 
Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego w Krakowie, dla Festiwalu 
Muzyki Dawnej „Pieśń naszych korzeni” w Jarosławiu czy w ramach 
projektów kulturalnych Stowarzyszenia „Schola Gregoriana Silesien-
sis”. Badacz średniowiecznych rękopisów liturgicznych. Bez wątpienia 
jeden z najwybitniejszych śpiewaków gregoriańskich. Znawca tradycji 
dominikańskiej, starorzymskiej i cysterskiej. Wziął udział w kilkuna-
stu nagraniach płyt z muzyką dawną i współczesną. Osobiście odpo-
wiedzialny za charakter płyt: In agenda defunctorum – Missa Requiem 
Johannesa Ockeghema, Ludus Passionis i Fulget in orbe dies – Oficjum 
rymowane o św. Jadwidze Śląskiej.

Piotr Pałka

Dyr ygent, kompozy tor, śpiewak. Absol-
went Akademii Muzycznej w Krakowie.

Od 1993 komponuje i opracowuje utwory chó- 
ralne, które można usłyszeć w kościołach 
Krakowa i innych miast w Polsce. Od 1998 
prowadzi ożywioną działalność artystyczną 
w Krakowie. Jego zainteresowanie muzyką 
wokalną przyczyniło się do założenia w 1999 
roku mieszanego chóru „Voce Angeli”, działają- 
cego przy bazylice oo. Franciszkanów w Kra-
kowie, którego obecnie jest dyrygentem. 
W skład zespołu wchodzą studenci i absol-
wenci krakowskich uczelni. Chór wykonuje 
muzykę religijną i świecką, głównie a capel-
la. W swoim repertuarze posiada oryginalne 
kompozycje i opracowania Piotra Pałki oraz 
szereg płyt z muzyką religijną na swoim 
koncie (m.in. Łzy Matki, Cichy, wieczorny mój 
śpiew, Ufam Miłosierdziu, Michael, Aniele Mój). 
Piotr jest twórcą szeregu kompozycji i opra-
cowań, takich jak: Tryptyk Rzymski Jana Pawła 
II, Missa in Basilica Cracoviensi Sancti Franci-
sci, hymnu Ogólnopolskiego Spotkania Mło-
dzieży z Benedyktem XVI – Nie lękajcie się. 
Swoim doświadczeniem i umiejętnościami 
chętnie dzieli się podczas sesji warsztatów 
muzyki liturgicznej. 

Ula Rogala

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fry-
deryka Chopina w Warszawie, specjalność: 
kompozycja, klasa prof. Zbigniewa Bagiń-
skiego. Komponuje utwory solowe, kameral-
ne, chóralne i orkiestrowe, a także muzykę 
filmową i liturgiczną. 

Jej kompozycje były wielokrotnie wykony-
wane w kraju i za granicą, między innymi 
podczas paru edycji Uczniowskiego Forum 
Muzycznego (m.in. w Studiu Koncertowym 
Polskiego Radia im.W. Lutosławskiego), 
podczas cyklu koncertów symfonicznych w 
ramach projektu Nova Hereditas, na wie-
lu koncertach w Akademii Muzycznej im. F. 
Chopina, a także podczas koncertu członków 
orkiestry Opéra Royal de Wallonie (Belgia). 
Od wielu lat śpiewa w scholach dominikań-
skich, od roku 2004 dyryguje scholą Duszpa-
sterstwa Akademickiego u Dominikanów na 
Służewie. Jej kompozycje liturgiczne zostały 
opublikowane na płycie Duszo Chrystusowa 
wydanej przez Dominikański Ośrodek Litur-
giczny w roku 2008.

Marek Rojszyk OP

Dominikanin. Od ponad dziesięciu lat zajmuje 
się praktyką wykonywania chorału grego-
riańskiego. Uczestniczył w nagraniu czterech 
płyt i brał udział w licznych przedsięwzię-
ciach liturgiczno-muzycznych, szczególnie 
w zakresie rekonstrukcji dominikańskiej tra-
dycji śpiewu.

Pracuje nad popularyzacją chorału gre-
goriańskiego w środowisku akademickim. 
Obecnie prowadzi zajęcia z chorału grego-
riańskiego odbywające się w ramach dzia-
łalności Stowarzyszenia „Sztuka Żywota” 
w Warszawie.
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Tomasz Kwiecień OP

Dominikanin, teolog, ceniony kaznodzieja i duszpasterz. Studiował 
w Dominikańskim Kolegium Filozoficzno-Teologicznym w Krakowie 
oraz w Papieskim Instytucie Liturgicznym „Anselmianum” w Rzymie. 
Od 1995 roku wykłada teologię liturgii w Kolegium dominikanów. 

W Zakonie pełnił rozmaite funkcje: duszpasterza, przeora, tworzył 
nowy dom zakonny w Łodzi, był wikariuszem prowincjała do spraw 
mniszek dominikanek. Obecnie jest członkiem Prowincjalnej Komisji 
Liturgicznej. Mieszka w Łodzi. Centrum jego zainteresowań stanowi 
teologia liturgii, a więc znaczenie i sposób objawiania się tajemnic 
Chrystusa w celebracji. Jest autorem publikacji i książek poświę-
conych tej tematyce: Krótki przewodnik po Mszy świętej, Głupstwo gło-
szenia słowa, Pochwała ciała. Liturgia i człowieczeństwo, Błogosławione 
marnowanie. O Mszy świętej z Ojcem Tomaszem Kwietniem OP rozma-
wiają Jacek Borkowicz i Ireneusz Cieślik. Ostatnio opublikował pierw-
szą w języku polskim książkę w całości poświęconą Kanonowi Rzym-
skiemu: Modlitwa w stylu retro. Regularnie publikuje w miesięczniku 
„List”, „W drodze” i innych pismach.

Ojciec Tomasz jest cenionym rekolekcjonistą, jego konferencje zosta-
ły opublikowane w formie audio nakładem wydawnictwa Salwator.

Wojciech Gołaski OP

Dominikanin, teolog i kaznodzieja. Zainicjował po wiekach ponowną 
obecność muzyki dawnej w Jarosławiu. W szczególności pośredniczył 
w kontaktach szefa artystycznego Festiwalu Muzyki Dawnej „Pieśń 
naszych korzeni”, Marcina Bornus-Szczycińskiego, z władzami mia-
sta. Uczestniczył w negocjacjach poprzedzających przeniesienie Fe-
stiwalu ze Starego Sącza do Jarosławia. 

W latach 2002–2003 był kantorem konwentu dominikanów na Służe-
wie, gdzie założył i prowadził duszpastersko nieformalne Bractwo 
Śpiewacze, którego „starszym” był Adam Strug. Od roku 2006 miesz-
ka w klasztorze łódzkim, gdzie zainicjował cykl koncertów muzyki 
dawnej „Gdy muzyka była młodsza”. Ojciec Wojciech bada zarówno 
teologiczne aspekty celebracji, jak i formy najbardziej im właściwe. 
Swoje przemyślenia publikował między innymi w „Teofilu” i na łamach 
serwisu liturgia.pl. Szczególnie interesuje się tradycjami kantorskimi 
i muzyką epok minionych – średniowiecza i renesansu.
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„Mirabilia Musica”

Pomysł powstania zespołu „Mirabilia Musica” zrodził się ze wspólnej 
fascynacji śpiewem wielogłosowym. Ta niewielka grupa muzyków od 
kilku lat związana jest z klasztorem oo. Dominikanów przy ulicy Freta 
w Warszawie (soprany – Anna Krzysztofik, Karolina Magnuska, Pau-
lina Szelenbaum, Małgorzata Chmielewska; alty – Joanna Gontarz, 
Małgorzata Niewińska, Anna Siciarek; tenory – Andrzej Klepacki, Fi-
lip Magnuski; basy – Kazimierz Dąbrowski, Michał Ziółkowski). Każdy 
z nich ma wieloletnie doświadczenie w śpiewie liturgicznym. Zespół 
oprócz licznych koncertów aktywnie posługuje podczas liturgii, a tak-
że jest współorganizatorem rekolekcji. Ponadto „Mirabilia Musica” 
organizuje spotkania tematyczne, wieczory muzyczne lub koncerty 
okolicznościowe, m.in.: „Muzyka dawna XVI wieku”, „Polskie pieśni 
pasyjne”, „Kolędy staropolskie”. Pierwszą płytę zespołu Przez Twe 
Święte Zmartwychwstanie wydał Dominikański Ośrodek Liturgiczny. 
Zespół nagrał ponadto album Pawła Bębenka Boże mój, szukam Cie-
bie.

Głównym celem „Mirabilia Musica” jest łączenie wysokiego poziomu 
sztuki śpiewaczej z emocjonalnym i duchowym przesłaniem wyko-
nywanych utworów. W konsekwencji brzmienie zespołu opiera się na 
harmonii oraz jednolitym, niepowtarzalnym stylu. Wszystkie utwory 
wykonuje a cappella.

Oficjalna strona internetowa zespołu: www.mirabilia.pl

„Perfugium”

Zespół Muzyki Dawnej „Perfugium” powstał w 1997 roku przy klasz- 
torze oo. Dominikanów w Krakowie. Początkowo związany był z Dusz-
pasterstwem Młodzieży Szkół Średnich „Przystań”, potem z kościoł-
kiem św. Idziego, od kilku lat zaś pracuje i koncertuje przy krakow-
skim kościele św. Marka. Od samego początku istnienia zespołu 
kierownikiem artystycznym jest gambista Mateusz Kowalski. W skład 
zespołu wchodzi 13 śpiewaków (soprany – Bogumiła Głogowska, Na-
talia Kucia, Joanna Przybyłowska, Bożena Solarz; alty – Magdalena 
Czopek, Zofia Nowak, Anna Iwan; tenory – Jakub Haberko, Mateusz 
Kowalski, Mateusz Solarz; basy – Paweł Iwan, Michał Kłos, Piotr 
Przybyłowski).

Wszystko zaczęło się od zachwytu nad pięknem muzyki dawnej. Po-
tem były długie godziny prób i odkrywania, że można się zachwycać 
także śpiewając. A teraz jest radość ciężkiej pracy, która daje owoce, 
radość tworzenia piękna i niezwykłych przestrzeni, radość wspólnego 
bycia. Zaczęli od współtworzenia liturgii, od próby jej godnego cele-
browania. Później zrodził się pomysł, by na kanwie roku liturgicznego 
przygotowywać koncerty-opowieści o poszczególnych tajemnicach 
wiary, by dzielić się pięknem i bogactwem muzyki dawnej. Dzisiaj 
„Perfugium” sporo koncertuje, nie tylko w Krakowie. Zespół zajmuje 

się przede wszystkim muzyką liturgiczną i tradycyjną, chociaż wyko-
nuje również utwory świeckie. Repertuar jest bardzo zróżnicowany, 
w pełni odzwierciedla fascynacje całego zespołu. Muzyczne poszuki-
wania zaczynają się od chorału, poprzez średniowieczne i renesanso-
we kompozycje polifoniczne, aż do współczesnych opracowań pieśni 
tradycyjnych. Zespół ze szczególną uwagą poświęca się pracy nad 
utworami polskich kompozytorów, ale wykonuje również kompozycje 
obcej proweniencji.

Brał udział w nagraniu płyty Pawła Bębenka Msza o miłosierdziu. 
Część śpiewaków współpracuje również z Dominikańskim Ośrodkiem 
Liturgicznym, którego nakładem zostały wydane dwie płyty zespołu 
Alfa i Omega oraz Inviolata.

Oficjalna strona internetowa zespołu: www.perfugium.pl 

„Kapela Brodów”

Podstawowy skład „Kapeli Brodów” stanowią: Anna i Witold Brodo-
wie – współzałożyciele „Teatru Węgajty” i „Kapeli Bractwa Ubogich”. 
Autorzy muzyki do spektakli Trust Theater i Badhuistheater w Amster-
damie. Od lat towarzyszy im Adam Strug, scenarzysta filmów doku-
mentalnych o muzyce ludowej, inspirator wybitnej i jedynej w swoim 
rodzaju płyty z pieśniami tradycyjnymi w oryginalnym wykonaniu: Jest 
drabina do nieba. 

Pierwsza płyta grupy „Pieśni i melodie na rozmaite święta” uznana 
została za Folkowy Fonogram Roku 2001. W kwietniu 2004 zespół 
zdobył II Nagrodę na VII Festiwalu Muzyki Folkowej Polskiego Radia 
„Nowa Tradycja”. W 2008 roku ukazały się dwie płyty Kapeli: Pieśni 
Maryjne i Tańce polskie. 

Muzycy współpracują z takimi twórcami, jak: Janusz Prusinowski, Ja-
cek i Kuba Mielcarkowie, Maciej Kaziński czy Piotr Zgorzelski. Wystę-
powali w Maroko, Irlandii, Walii, Niemczech, Litwie, Rosji, Holandii, 
Danii i Estonii. Koncertują również w kraju, gdzie często prowadzą 
warsztaty poświęcone świeckiej i religijnej muzyce tradycyjnej. Wy-
stąpili w dokumentalnym filmie poświęconym Kapeli pt. Anatol też lubi 
podróże. Często nagrywają dla radia i telewizji.

Sami mówią o sobie: „Na nasz repertuar składają się unikalne utwo-
ry ze zbiorów Oskara Kolberga, Instytutu Sztuki Polskiej Akademii 
Nauk, Katedry Etnomuzykologii Sakralnej KUL i własnych. Wyrafi-
nowane piękno polskiej muzyki wymaga z pietyzmem odtworzonego 
brzmienia. Dawna sztuka wokalna zajmuje w naszej twórczości miej-
sce szczególne. Gramy na oryginalnych lub zrekonstruowanych in-
strumentach: lirze korbowej, cymbałach, basetli i skrzypcach”.

Oficjalna strona internetowa zespołu: www.kapelabrodow.com 

Ze spo ł y muz yc zne

„Perfugium”

„Kapela Brodów”

„Mirabilia Musica”
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P ł y t y i lus tr ac y jne

P R O D U K T Y

śpiew nik i 

Pracę i osiągnięcia braci dominikanów  

na polu twórczości muzyki liturgicznej  

zebraliśmy w śpiewniku Niepojęta Trójco.  

Oprócz niego wydaliśmy również mniejsze śpiewniki  

i książki zawierające utwory tak współczesne, jak  

i zakorzenione w tradycji chorału gregoriańskiego. 

 Publikujemy również partytury.

Niepojęta Trójco

Ruch odnowy muzyki liturgicznej w kościołach oo. Dominikanów  
w Polsce rozpoczął się już blisko 20 lat temu. Najpierw bracia przesz- 
czepili śpiewy z Francji i inspirującej ich tradycji prawosławnej, 
później zaczęli tworzyć i wspierać powstawanie nowych, rodzimych 
kompozycji. Wiele z nich jest obecnie znanych i chętnie wykonywa-
nych w całym kraju. Z biegiem czasu bracia i współpracujący z nimi  
świeccy zaczęli sięgać do kompozycji tradycyjnych: ludowych i grego-
riańskich. Niektóre z nich harmonizowali, inne propagowali w auten- 
tycznej monodycznej formie. Zbiór tych pieśni został zebrany  
w śpiewniku Niepojęta Trójco. 

Obecnie trwają prace nad drugim tomem śpiewnika, w którym, obok 
nowych kompozycji Pawła Bębenka, Dawida Kusza czy Uli Rogali,  
zostanie opublikowany szereg kompozycji gregoriańskich i tradycyj-
nych pieśni religijnych. Te ostatnie zostały zaczerpnięte z najwcze-
śniejszych wydań śpiewników kościelnych, tak by pieśni odzyskały 
swoje pierwotne brzmienie i charakter.

P ł y t y 

Wydaliśmy 12 płyt z muzyką liturgiczną  

i wciąż przygotowujemy nowe nagrania.  

Promujemy w ten sposób sztukę sakralną  

wyjątkowej wartości. Nagrania są tworzone przede  

wszystkim z myślą o tych, którzy pragną rozwijać  

swoje zaangażowanie w modlitwę poprzez śpiew,  

chcą poznawać tradycję i poszerzać swoje artystyczne horyzonty. 

Nasze płyty przyczyniły się do odnowy muzyki liturgicznej  

w wielu kościołach w kraju i poza granicami. 

Niepojęta Trójco

Pierwsza z serii płyt ilustru-
jących materiał z pierwszego 
tomu śpiewnika o tym samym 
tytule. Nagraliśmy ją z udzia-
łem muzyków profesjonalnych  
i amatorów z krakowskich 
duszpasterstw młodzieży 
i studentów.
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Radosna światłości

Na płycie zarejestrowaliśmy wykonanie pieśni z liturgii paschalnej, 
którą odprawiliśmy kilka dni wcześniej w bazylice Świętej Trójcy 
w Krakowie. Ten sam chór, ci sami muzycy, ta sama świąteczna 

atmosfera. Na płycie znajdują się znane i nieznane kompozycje w 
autentycznym brzmieniu.

Jezu, śliczny kwiecie

Płyta została nagrana przez braci dominikanów, którzy co roku 
wspólnie świętują Boże Narodzenie przez wielogodzinne kolędowa-

nie. Dzielą się swoimi talentami, śpiewem i własnymi opracowaniami 
tradycyjnych kolęd bożonarodzeniowych. Klimat tej płyty oddaje ich 

własne przeżywanie Świąt – zazwyczaj ukryte za klauzurą.

Radość nasza z Mesyjasza

To płyta zawierająca tradycyjne kolędy i pastorałki, zarówno znane, 
jak i te mniej popularne. Opracowania wszystkich utworów podjął się 
Michał Giełzak. Płyta jest zapisem pracy osób z różnych wspólnot, 
grup i duszpasterstw, które spotkały się przy szczecińskiej parafii 
dominikanów, i razem pragną ogłosić całemu światu, że narodził się 
Zbawiciel.

Muz y ka W ielk iego Pos tu i  Ok re su P aschalnego

Kolęd y

Sławcie usta

Podobnie jak Radosna Światłości, również i ta płyta jest nagraniem  
dokonanym zaledwie kilka dni po świątecznej liturgii Wielkiego 
Czwartku i Wielkiego Piątku. Kilkudziesięcioosobowy chór dzieli się 
swoim zaangażowaniem i modlitwą, przez to nastrój płyty skłania do 
medytacji.

Duszo Chrystusowa

Nagranie czerpie z repertuaru,  
który znajdzie się w drugim tomie 
śpiewnika Niepojęta Trójco.  
Bardzo dynamicznie rozwijające się 
środowisko naszych Współpracowni-
ków sięga coraz częściej do kompozycji 
gregoriańskich i średniowiecznych. 

Pieśń o nadziei

To autorskie kompozycje młodego 
dominikanina, Dawida Kusza.  
Instrumentalne i wokalne kompozycje 
są obrazem twórczości, która szanuje 
święte misteria celebrowane  
w liturgii. Wszystkie pieśni z tego  
nagrania znalazły się w małym  
śpiewniku o tym samym, co płyta,  
tytule. Dostępne są również  
partytury do tychże utworów.

Regnavit Dominus

Druga płyta z serii. Zawiera  
kompozycje związane z okresem  
Zmartwychwstania Pańskiego.  
Utwory są dziełem francuskich  
i polskich dominikanów,  
a także kompozytorów świeckich.

P ł y t y i lus tr ac y jne
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Witaj Maryjo

Druga płyta Dawida  
Kusza OP. Zawiera utwory 
inspirowane twórczością  
renesansu i baroku,  
polichóralne i ambitne dzieła, 
które nawiązują do tradycji 
Kościoła.

Muz y ka daw na i  p ł y t y autor sk ie

Alfa i Omega  
– „Perfugium”

Płyta zawiera utwory dawne  
i tradycyjne od wczesnych 
kompozycji chorałowych  
przez polifonie średniowieczne  
do pieśni renesansu  
i wczesnego baroku. Pieśni 
tradycyjne w wykonaniu  
„Perfugium” swoim  
charakterem ściśle nawiązują  
do muzyki epok minionych.

Przez Twe święte  
Zmartwychwstanie  
– „Mirabilia Musica”

Kompozycje polskich  
kompozytorów wczesnego 
baroku wykonane przez zespół 
młodych i utalentowanych  
artystów „Mirabilia Musica”. 
Jest to jedna z płyt,  
przez której wydanie  
chcemy promować  
debiutujących wykonawców.

Inviolata  
– „Perfugium”

Druga płyta „Perfugium”.  
Zawiera w szczególności  
kompozycje dawne i pieśni 
tradycyjne ku czci Najświętszej 
Maryi Panny. Znajdziemy  
tu zarówno utwory w języku 
polskim, jak i po łacinie.  
Ciekawy repertuar płyty  
został wykonany z kunsztem  
i zaangażowaniem.

Historie Dominikańskie – Jacek Kowalski

Płyta jest podróżą przez historię Zakonu Kaznodziejskiego, od jego średniowiecznych początków,  
aż do czasów najnowszych. Przybliża sylwetki dominikańskich świętych: Tomasza, Alberta, Zdzisławy, 
Męczenników Sandomierskich, przenosi nas do średniowiecznej Kolonii i na współczesną nam  
Jamną, rozstrzyga odwieczny spór o kolorystykę diabła i wyjaśnia pozaziemską proweniencję jackowych 
pierogów. Za aranżacje piosenek barda i sarmaty – Jacka Kowalskiego, odpowiedzialny jest Tomasz 
Dobrzański – znakomity muzyk, konstruktor instrumentów, pedagog, założyciel zespołu muzyki dawnej 
„Ars Cantu”.

Zespół Muzyki Dawnej
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Po upadku człowieka grzesznego

Ave Maria

Solemnitas

Magnificat primi toni

Pieśń o Narodzeniu Pańskim

Gaudete – anonim

Magnum nomen Domini 

Królowie jadą przez pole

In Monte Oliveti

Krzyżu święty i chwalebny

Zbliżam się k’Tobie

Wszyscy mieszkańcy dworu niebieskiego 

Żołtarz Jezusow

Maria Magdalenae

Chrystus Pan zmartwychwstał

Wesel się tej to chwile

Chrystus Pan w niebo wstępuje

Radujmy się wszyscy z tego

Total time: 51’37

Wydawca: © DOMINIKAŃSKI OŚRODEK LITURGICZNY
ul. Dominikańska 3/11, 31-043 Kraków
e-mail: liturgia@dominikanie.pl
www.liturgia.dominikanie.pl

Podziękowania
Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za dar wiary, za przyjaźń, za muzykę, za piękno, za dobrych ludzi,        
za wszystko.
Naszym Rodzinom, Bliskim i Przyjaciołom za miłość, bliskość, wsparcie, wiarę w nasze siły i wszelką 
pomoc, za to, że po prostu są przy nas.
Braciom dominikanom, którzy byli nam Duszpasterzami i Przewodnikami w różnych miejscach                 
i w różnym czasie, którzy towarzyszą nam od samego początku, wspierają, pomagają, udzielają gościny 
– o. Krzysztofowi Popławskiemu, o. Grzegorzowi Chrzanowskiemu, o. Tomaszowi Zamorskiemu,          
o. Tomaszowi Nowakowi, o. Rafałowi Jereczkowi, o. Grzegorzowi Przechowskiemu, o. Robertowi 
Plichowi, o. Piotrowi Ruzikowi, o. Jakubowi Kruczkowi, o. Adamowi Sulikowskiemu.
Gospodarzom kościoła św. Marka w Krakowie, którzy przyjęli nas pod swoje skrzydła, otaczają 
nieustanną życzliwością – ks. Piotrowi Andryszczakowi, ks. Piotrowi Zioło, s. Sylwerii Kozioł sł. BDNP 
za opiekę i niezawodną obecność.
Ojcom franciszkanom z Placu Wszystkich Świętych za gościnę. 
Siostrom dominikankom z klasztoru na Gródku za możliwość śpiewania w kościele Matki Bożej 
Śnieżnej, za cierpliwość i uśmiech.
Ekipie Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego z o. Dawidem Kuszem na czele za opiekę nad naszym 
projektem.
Andrzejowi Zawiszy za ukazanie nowych horyzontów, humor i sporo ciężkiej pracy.
Jackowi Kołtuniakowi za profesjonalizm, dobre słowo i wiele wysiłku nad przygotowaniem tej płyty.
Jakubowi Pierzchale za piękne zdjęcia, wyobraźnię i projekty graficzne, o których nawet nie marzyliśmy.
Naszym mecenasom, bez których tej płyty by nie było – Katarzynie i Leszkowi Likusom wraz z Hotelem 
Starym, Oksanie i Tomkowi Lubowieckim z firmy Limpol oraz firmie mComp. 
Wszystkim naszym słuchaczom, przyjaciołom z koncertów za towarzyszenie – dla Was warto się 
trudzić.
I jeszcze tym wszystkim, których nie wymieniliśmy z imienia – a lista jest bardzo długa – których            
na naszej wspólnej drodze spotkaliśmy, za wszelką życzliwość. 
Za dobro, którego doświadczamy, za piękno, które przeżywamy, za ludzi, których kochamy, za muzykę, 
którą śpiewamy – wdzięczność nasza niewysłowiona. 

Perfugium

Kierownictwo artystyczne – Mateusz Kowalski. Realizacja nagrania i mastering – Jacek Kołtuniak. Projekt graficzny         
– Jakub Pierzchała i Natalia Kucia. Fotografie – Jakub Pierzchała i Mateusz Solarz. Przygotowanie tekstów                     
– Magdalena Czopek. Skład i przygotowanie do druku – Jakub Pierzchała. Koordynacja projektu i korekta – Natalia 
Kucia. Produkcja – Dominikański Ośrodek Liturgiczny.
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Jacek Kowalski
i Klub Świętego Ludwika 

Historie dom
inikańskie   •   Jacek Kowalski i Klub Świętego Ludwika   •   DOL 013

HISTORIE DOMINIKAŃSKIE
Jacek Kowalski i Klub Świętego Ludwika
Piosenki Jacka Kowalskiego w opracowaniu muzycznym Tomasza Dobrzańskiego

Wydawca:
© DOMINIKAŃSKI
OŚRODEK LITURGICZNY
ul. Dominikańska 3/11
31-043 Kraków
biuro@liturgia.dominikanie.pl
www.liturgia.pl

 1. Pochwała teologiczna świętego Tomasza [3:42]

 2. Hymn o Kościele [1:57]

 3. Hymn do Świętego Ducha [2:22]

 4. Hymn uroczysty do świętego Jacka [2:39]  

 5. Hymn o Najświętszej Maryi Pannie [3:57]

 6. Dawid na pustyni [1.57]

 7. Męczennicy sandomierscy anno 1259 [3:05]

 8. Dysputa poważna pomiędzy ojcem z zakonu kaznodziejskiego, 
a braciszkiem od braci mniejszych [4:42]

 9. O tym, jak aniołowie służyli (za kelnerów) [2:20]

 10. O świętych Albercie i Tomaszu [2:26]

 11. O świętej Zdzisławie. Pieśń gminna [2:43]

 12. Cud wyszogrodzki [5:53]

 13. Hymn o bożej Miłości [0:58]

 14. Hymn o Krzyżu [1:32]

 15. O rozmowie, jaką Matka Boska przeprowadziła ze świętym Jackiem [1:56]

 16. Homilia świętego Jacka w Wyszogrodzie. Heksametrem [4:37]

  17-19.  Rondka o św. Jacku. Jamneńskie [5:03]

 20. Dumka o Jamnie – Górze [3:02]

  CZAS CAŁKOWITY [55:24]

Patroni medialni:
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Michał Wsiołkowski 
Webmaster 
m.wsiołkowski@liturgia.dominikanie.pl

Obsługa techniczna serwisu internetowego

Małgorzata Gadomska 
Redaktor 
m.gadomska@liturgia.dominikanie.pl

Redakcja tekstów i materiałów przeznaczonych 
do publikacji

Tomasz Dekert 
Menedżer działu redakcji 
t.dekert@liturgia.dominikanie.pl

Zarządzanie serwisem internetowym i publikacjami /  
Utrzymywanie kontaktów z autorami

D z i a ł  r e d a k c j i

Tomasz Grabowski OP 
Dyrektor 
t.grabowski@liturgia.dominikanie.pl

Planowanie i zarządzanie rozwojem / Inicjatywy duszpasterskie. 
Fundraising

D z i a ł  p r o d u k t u

Monika Mączyńska 
Menedżer produktu 
m.maczynska@liturgia.dominikanie.pl

Zarządzanie procesem produkcji / Ocena zgłaszanych  
projektów / Produkcja projektów przeznaczonych do realizacji

Mateusz Solarz 
Specjalista d/s produktu 

m.solarz@liturgia.dominikanie.pl

Utrzymywanie relacji z twórcami /  
Zarządzanie bazą materiałów nutowych

Joanna Maryon 
Menedżer sprzedaży

j.maryon@liturgia.dominikanie.pl

Zarządzanie sprzedażą. Nawiązywanie nowych relacji 
handlowych / Opieka marketingowa produktów

Magdalena Buczkowska 
Specjalista d/s sprzedaży 
m.buczkowska@liturgia.dominikanie.pl

Realizacja zamówień / Obsługa stałych klientów hurtowych

D z i a ł  s p r z e d a ż y

Z E S P Ó Ł  O ś R O D K A
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Sprzedaż detaliczna

Paganini 
ul. Batorego 19, 31−135 Kraków 
tel.: 012 423 42 77

Księgarnia św. Stanisława 
ul. Wiślna 12a, 31−007 Kraków 
tel.: 012 429 44 48 

Księgarnia Archidiecezjalna 
ul. Straszewskiego 2, 31−101 Kraków 
tel.: 012 421 72 72 

Księgarnia Muzyczna „Kurant” 
ul. Rynek Główny 36, 31−013 Kraków 
tel.: 012 422 98 59

Fundacja Charytatywna św. Marcina de Porres 
ul. Dominikańska 2, 02−741 Warszawa  
tel.: 022 543 99 42

Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej 
ul. Miodowa 17/19, 00−246 Warszawa 
tel.: 022 531 72 47

Księgarnia Świętego Jana Chrzciciela 
ul. Krakowskie Przedmieście 52/54, 02−322 Warszawa 
tel.: 022 826 85 41

Chrześcijańskie Granie 
ul. Dewajtis 3, 01−815 Warszawa 
tel.: 022 561 01 22 i 23

Księgarnia „Naszego dziennika” 
al. Solidarności 83/89, 00−144 Warszawa 
tel.: 022 850 60 20

Księgarnia Domini-Canes 
pl. Dominikański 2, 50−159 Wrocław 
tel.: 071 341 04 09

Księgarnia Wydawnictwa „W drodze” 
„Na Deptaku”, ul. Półwiejska 13, 61−885 Poznań 
tel.: 061 853 59 54 

Dynamis Księgarnia Świętego Jerzego 
ul. Kościelna 1, 15−087 Białystok  
tel.: 085 665 24 44  

Sprzedaż hurtowa:

Wydawnictwo „Rhetos” 
ul. Rakowiecka 61, 02−532 Warszawa 
tel./fax: 022 849 02 71         

Wydawnictwo „W drodze” 
ul. Kościuszki 99, 60−920 Poznań 
tel.: +48 61 850 47 52

Hurtownia „Sanderus” 
ul. Romanowicza 42, 33−100 Tarnów 
tel.: 014 656 22 22

Hurtownia „Misericordia” 
ul. Słowackiego 60, 43−300 Bielsko−Biała 
tel.: 033 822 05 79

Księgarnia św. Jacka 
ul. Warszawska 58, 40−008 Katowice 
tel.: 032 355 48 00

Sklepy internetowe:

Księgarnia KMT 
ul. Piotrowskiego 3/5, 85−098 Bydgoszcz 
tel.: 052 322 87 58 
www.kmt.pl

Merlin.pl 
ul. Postępu 13, 02−676 Warszawa 
tel.: 022 321 91 91 
www.merlin.pl

Internetowa Księgarnia Katolicka „Sanctus” 
ul. Uczniowska 21/115, 58−306 Wałbrzych 
tel.: 074 664 96 44 
www.sanctus.com.pl

Tytuł Autor/Wykonawca Nr kat.              Cena det. brutto
 Płyty
Alfa i Omega Perfugium 401 34,90 zł
Alma Redemptoris Bracia dominikanie 403 34,90 zł
Boże mój, szukam Ciebie Paweł Bębenek 402 29,90 zł
Duszo Chrystusowa Schola Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego 420 35,90 zł
Dzięki Ci Panie Paweł Bębenek 409 29,90 zł
Fulget in orbe dies Schola Gregoriana Silesiensis, Schola Mulierum Silesiensis 422 39,00 zł
In Assumptione Bornus Consort, Bracia dominikanie 404 34,90 zł
In Epiphania Marcin Bornus-Szczyciński, Bracia dominikanie 405 34,90 zł
In Nativitate Marcin Bornus-Szczyciński, Bracia dominikanie 406 34,90 zł
Inviolata Perfugium 425 34,90 zł
Jezu, śliczny kwiecie Bracia dominikanie 410 29,90 zł
Kolędy i inne pieśni Kapela Brodów 423 39,90 zł
Mariam Matrem Virginem Nativitatis, Schola Cantorum Minorum Chosoviensis 418 38,00 zł
Missa in Basilica cracoviensi sancti Francisci  Piotr Pałka 411 29,90 zł
Niepojęta Trójco Schola Dominikańskiego Ośodka Liturgicznego 412 35,90 zł
Pieśń o nadziei Dawid Kusz OP 413 35,90 zł
Pieśni Maryjne Kapela Brodów 424 39,90 zł
Przez Twe Święte Zmartwychwstanie Mirabilia Musica 414 34,90 zł
Radość nasza z Mesyjasza Schola Szczecińskiej Parafii Dominikanów 419 32,90 zł
Radosna Światłości Schola Duszpasterstw Dominikańskich 416 29,90 zł
Regnavit Dominus Schola Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego 415 35,90 zł
Requiem Bracia dominikanie 407 34,90 zł
Sławcie Usta Schola Duszpasterstw Dominikańskich 417 29,90 zł
Veni Lumen Bracia dominikanie 408 34,90 zł
Witaj Maryjo Dawid Kusz OP 421 35,90 zł
 Książki 
Bóg kocha pijaków, szaleńców i kochanków Andre Gouzes OP 212 22,00 zł
Chcę widzieć Jezusa Maria Szamot 220 34,50 zł
Co się wydarza podczas Mszy? Jeremy Driscoll OSB 201 26,90 zł
Duch liturgii Joseph Ratzinger 202 19,90 zł
Genesis, czy ktoś w to jeszcze wierzy? Maria Szamot 221 17,50 zł
Krótki przewodnik po Mszy Świętej Tomasz Kwiecień OP 206 12,00 zł
Liturgia – źródło wody żywej Jean Corbon 208 32,00 zł
Liturgia i piękno Piero Marini 207 24,00 zł
Misterium chrześcijańskiego ołtarza Bogusław Nadolski 219 35,00 zł
Modlitwa w stylu retro Tomasz Kwiecień OP 216 28,00 zł
Nowa pieśń dla Pana Joseph Ratzinger 209 25,00 zł
O Mszy świętej Leon Knabit OSB 217 25,00 zł
Odprawianie Wielkiego Postu Aleksander Mień 218 16,00 zł
Pochwała ciała Tomasz Kwiecień OP 212 13,90 zł
Tajemnice światła Maria Szamot 215 12,00 zł
Śpiewniki, partytury
Msza o miłosierdziu Paweł Bębenek 501 9,00 zł
Partytury Pieśń o nadziei Dawid Kusz OP 301 30,00 zł
Pieśń o nadziei Dawid Kusz OP 503 15,00 zł
 Inne
Stuła wg wybranego wzoru Paweł Szwedziński 700 290,00 zł
Ikona wg wybranego wzoru Paweł Szwedziński 701 500,00 zł
Pins z herbem dominikańskim Dominikański Ośrodek Liturgiczny 702 10,00 zł
Krzyżyk dominikański Dominikański Ośrodek Liturgiczny 703 15,00 zł

K A T A l O G  W Y B R A N Y C H  P R O D U K T Ó W G D Z I E  K U P I Ć ?




