
Nie walczył z bronią w ręku, nie rozbijał w puch, w pojedyn-
kach, przeciwników. Co więcej, z ludzkiego punktu widze-
nia, przegrał. Zginął, zamordowany przez tych, którzy stali 
po stronie przemocy i zła.

Nie mam wątpliwości, że w opinii większości z nas, ksiądz 
Jerzy Popiełuszko, jak mało kto, zasługuje na miano boha-
tera. Człowieka niezłomnego, który wbrew szykanom, prze-
śladowaniom, torturom, pozostał wierny. Sobie i temu w co 
wierzył. 

Był bohaterem ducha. Czegoś, o czym w naszym zmateriali-
zowanym, elektronicznym i praktycznym świecie, często nie 
chcemy pamiętać. Czego istnieniu, zauroczeni tym, co „tu 
i teraz”,  zaprzeczamy. Był herosem czegoś, czego nie można 
dotknąć, zobaczyć, ale co, jak uczy przykład księdza Jerze-
go, w niewytłumaczalny sposób potrafi decydować o losach 
nie tylko pojedynczych ludzi, ale całych narodów. 

„Zło dobrem zwyciężaj”, za świętym Pawłem i Papieżem Po-
lakiem, głosił kapelan „Solidarności”. Ale także zgodnie z tym, 
czego od maleńkości uczyła go Marianna Popiełuszko. Mat-
ka, która potrafiła wybaczyć mordercom syna. Honorowa 
Obywatelka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Inicjatywy kulturalne, które podejmujemy upamiętniając 
postać ks. Jerzego to także okazja do spotkań naszej regio-
nalnej społeczności.

Życzę Państwu wielu takich spotkań oraz jak najwięcej arty-
stycznych i duchowych wzruszeń.

Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uroczystość nadania honorowego obywatelstwa Mariannie Popiełuszko  
w 2013 r., fot. A. Goiński/UMWKP

Ksiądz Jerzy z rodzicami. 
Fotografie archiwalne zostały udostępnione przez CEM w Górsku.

Ksiądz Jerzy 
w swoim mieszkaniu.

Poświęcenie sztandaru 
NSZZ Solidarność Huty 
Warszawa - IV.1981.  



MICHAŁ LORENC

ŚWIATŁO PRAWDY
SUITA WOKALNO-INSTRUMENTALNA  
W TRZECH CZĘŚCIACH POŚWIĘCONA  
BŁ. KS. JERZEMU POPIEŁUSZCE

Kościół pw. WNMP w Toruniu
24 września 2017 r.

Program:
RECITATIVA I: 
Psalm 139 „Przenikasz i znasz mnie, Panie”
CZĘŚĆ PIERWSZA: Życie
RECITATIVA II: Psalm 69 „Wybaw mnie, Boże”
CZĘŚĆ DRUGA: Śmierć
RECITATIVA III: Psalm 91 „Kto się w opiekę oddał 
Najwyższemu”
CZĘŚĆ TRZECIA: Zmartwychwstanie 

Występują:
Tadeusz Karolak – dyrygent
Joanna Dubiela – sopran
Adam Strug – śpiew
Dariusz Bereski – recitativa
Kwartet Wokalny
Zespół DesOrient
Toruńska Orkiestra Symfoniczna

„Światło prawdy” to suita wokalno-instrumentalna 
w trzech częściach, napisana przez Michała Loren-
ca w 2014 roku, w 30. rocznicę męczeńskiej śmierci  
bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Powstała na prośbę Mar-
szałka Piotra Całbeckiego, aby upamiętnić zarówno 
ks. Jerzego, jak i Jego Matkę, śp. Mariannę Popiełusz-
kę, Honorową Obywatelkę Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego.

Jedną z inspiracji towarzyszącą powstaniu dzie-
ła były słowa błogosławionego kapłana: „Aby po-
zostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć 
w prawdzie. Życie w prawdzie, to dawanie świadec-
twa na zewnątrz, to przyznanie się do niej i upomi-
nanie się o nią w każdej sytuacji. Prawda jest nie-
zmienna.”

Każda z części poprzedzona jest fragmenta-
mi Psalmów, które nawiązują w pierwszej części  
do całkowitego zaufania Bogu, w drugiej do trwogi 
śmierci, a w trzeciej do nagrody w niebie za wier-
ność Bogu. W utworze wykorzystano również frag-
ment wiersza Karola Wojtyły „Uwielbiam cię siano 
wonne”. 

Premierowe wykonanie kompozycji odbyło się  
17 października 2014 roku w katedrze włocławskiej, 
niecały rok później można ją było usłyszeć w Byd-
goszczy podczas obchodzonego w czerwcu święta 
województwa kujawsko-pomorskiego.

Michał Lorenc to jeden 
z najwybitniejszych współ-
czesnych polskich kompo-
zytorów. Napisał muzykę do 
ponad 180 filmów fabular-
nych, dokumentalnych, seriali 
telewizyjnych oraz spektakli  
teatralnych. 
Współpracował z najlepszy-
mi reżyserami z Polski, Czech, 

Wielkiej Brytanii i USA  (m.in. w 1996 r. z Bobem 
Rafelsonem - „Krew i wino” z Jackiem Nicholsonem 
oraz Jerzym Bogajewiczem – „Osaczony” z Mic-
key’em Rourke). Jest autorem muzyki do filmu „300 
mil do nieba” (1989 r.), za którą otrzymał m.in. no-
minację do Europejskiej Nagrody Filmowej „Felixa”. 
Kompozytor pięciokrotnie zdobywał główną nagrodę 
na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 
za ścieżkę dźwiękową do filmów: „Psy” (1992), „Pro-
wokator” (1995), „Bandyta” (1997), „Przedwiośnie” 
(2001), „Wszystko będzie dobrze” (2007).
Wielką popularnością cieszą się kompozycje Michała 
Lorenca do filmu „Różyczka” (2010 r.) oraz dokumen-
tu „Jan Paweł II. Szukałem was...” (2011 r.). Muzyka 
do ostatniego z wymienionych obrazów stanowiła 
w Rzymie oprawę uroczystości beatyfikacyjnych Pa-
pieża Polaka. 
W 2016 roku kompozytor został uhonorowany Orde-
rem Orła Białego, najstarszym i najwyższym odzna-
czeniem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej. 

Koncert we włocławskiej katedrze 17.10.2014 r., fot. D. Pach/SOS Music Koncert w Filharmonii Pomorskiej 02.06.2015 r., D. Pach/fot. SOS Music Koncert w Filharmonii Pomorskiej 02.06.2015 r., fot. D. Pach/SOS Music


