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Modliæ mo¿na siê na ró¿ne sposoby...
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Trzymam w rêce now¹ p³ytê Modlitewnik na skrzypce i organy. W oczy rzuca siê piêkna szata graficzna i przede wszystkim
wspania³y muzyczny pomys³. Autor, Wojciech Czemplik, zaproponowa³ melomanom muzyczn¹ podró¿, która wiedzie przez
kocio³y Gostynia i okolicy. Takiego pielgrzyma chyba w naszych stronach jeszcze nie by³o! Ze skrzypcami, swoim ukochanym
instrumentem, przenosi s³uchaczy w klimat kocio³a wiêtego Ducha, zaprasza do gostyñskiej Fary, do Benedyktynów w Lubiniu,
na wiêt¹ Górê do Bazyliki, do Bonifratrów w Marysinie.
Tak pomylane mu Zainspirowa³o mnie du¿e zainteresowanie dwup³ytowym albuzyczne itinerarium* jest mem pt. wiêtogórskiej Pani, który zawiera³ nagrania muzyki inzaproszeniem do ws³ucha- strumentalnej i chóralnej. Otrzymywa³em sygna³y, ¿e jest niema³e zania siê w brzmienie in- potrzebowanie na muzykê nagran¹ w wiêtogórskim sanktuarium.
strumentów organowych Nak³ad p³yty szybko siê wyczerpa³, w miêdzyczasie na dobre osiad³em
poszczególnych wi¹tyñ na ziemi gostyñskiej i odwiedza³em okoliczne wi¹tynie. Zaprzyjanii jednoczenie prezentu- ³em siê z tamtejszymi organistami i przysz³a mi do g³owy myl, ¿eby
je unikaln¹ akustykê tych kolejn¹ produkcjê na skrzypce i organy wyró¿niæ tym, ¿e bêdzie z
sakralnych wnêtrz. Au- jednej strony pokazywa³a niezwyk³oæ zabytkowych, piêknych instrutor z pewnoci¹ zamie- mentów, które s¹ w kocio³ach, z drugiej  akustykê, która w ka¿dej
rzy³ ukazanie piêkna w wi¹tyni jest inna, niepowtarzalna  mówi W. Czemplik.
tej ró¿norodnoci. Ale
Nagrania trwa³y dwa tygodnie, bo - jak dodaje Damian Zyber,
czy tylko to jest prze- jeden z wspó³twórców kr¹¿ka, graj¹cy na organach - w przypadku
s³aniem p³yty? Gdy przestaniemy ogl¹daæ p³ytê i zaczniemy smakowaæ Wojtka droga od s³owa do czynu jest bardzo krótka.
muzykê, szybko oka¿e siê, ¿e Autor chce nas zaprosiæ do g³êbszej reflek Wybralimy repertuar, ustalilimy miejsca, w których zostan¹
sji. Znajdziemy tu przepiêkne utwory muzyki religijnej, jak s³ynne Ave dokonane nagrania i przeszlimy do materializacji pomys³u  mówi
Maria J. S. Bacha/Ch. Gounoda, G. Cacciniego czy Saint-Saensa, arie ze D. Zyber.
s³ynnych oper i fragmenty koncertów. T¹ muzyk¹ bez s³ów mo¿na siê
W. Czemplik podkrela, i¿ spotkali siê z du¿¹ ¿yczliwoci¹ zamodliæ dok³adaj¹c w³asne s³owa, w³asne emocje, albo po prostu samym równo w³adz kocielnych, jak i opiekunów instrumentów, które znajdwiêkiem, wypowiadanym razem ze skrzypkiem, którego wra¿liwoæ duj¹ siê w wi¹tyniach. Ich brzmienie mo¿emy us³yszeæ na p³ycie.
jest bardziej ni¿ ujmuj¹ca. Ka¿dy, kto pos³ucha jak Wojciech Czemplik Nagrania dokonywane by³y z regu³y wieczorem lub noc¹, by nie
modli siê przy pomocy skrzypiec, bez w¹tpienia da siê ponieæ tej mu- przeszkadza³ uliczny ha³as. Jedyn¹ przeciwnoci¹, na któr¹ napotyzycznej medytacji i poczuje, ¿e gra on sercem.
kali muzycy, by³y niekiedy... zbyt niskie temperatury w kocielnych
P³yta CD zatytu³owana jest Modlitewnik na skrzypce i organy. murach.
Zawartoæ muzyczna oraz klimat, jaki ze sob¹ niesie, w pe³ni to okreleCo zadecydowa³o o wyborze repertuaru?
nie uzasadnia. Nie jest to jednak modlitwa jak z ksi¹¿eczki do nabo¿eñ Jak wskazuje tytu³ p³yty, jest to modlitewnik, gdzie muzyka ma
stwa. Jest czym innym ni¿ pacierz i wcale z nim nie konkuruje, w³acisk³aniaæ do rozmylañ, do modlitwy. Ma to byæ próg, który przestêpuwie mu towarzyszy. Piêkne bêd¹ te pacierze odmawiane przy, przed albo
je siê w dalszej wêdrówce w g³¹b duszy...  wyjania D. Zyber.
po wys³uchaniu tej muzyki, poniewa¿ przez ni¹ - dziêki artycie - nasze
 Utwory, które znajduj¹ siê na p³ycie, s¹ bardzo piewne, liryczdomy wype³ni¹ siê duchem wi¹tyñ, do których chodzimy na niedzielne
ne. Mimo tego, ¿e jest niewiele dwiêków, muzyka wype³nia ca³¹ przeMsze wiête, na pierwsze pi¹tki i na bo¿onarodzeniow¹ pasterkê.
strzeñ w kociele, wprowadza u s³uchacza wewnêtrzny spokój. CeloJestem przekonany, ¿e p³yta W. Czemplika bêdzie cieszy³a siê popularnoci¹ i ka¿dy bêdzie chcia³ j¹ mieæ w swojej p³ytotece. Za pomys³, za wo uniknêlimy wirtuozowskich popisów na instrumentach, bo zarealizacjê, za piêknie edytorsko wydan¹ p³ytê nale¿¹ siê Wojtkowi brawa brak³oby w tym wszystkim ducha modlitwy. Chcielimy zaproponoi gratulacje. Mo¿emy siê cieszyæ, ¿e w Gostyniu ukaza³a siê kolejna waæ co na wyciszenie, na kontemplacjê... Mam nadziejê, ¿e nam siê
muzyczna propozycja Stowarzyszenia Mi³oników Muzyki wiêtogór- to uda³o  dodaj W. Czemplik.
Na pytanie, w którym z kocio³ów, gdzie dokonywane by³y nagraskiej im. Józefa Zeidlera  wydawcy p³yty, która mo¿e byæ wspania³ym
nia,
jest najlepsza akustyka, obaj muzycy odpowiadaj¹ zgodnie, i¿...
upominkiem promuj¹cym piêkno i duchowoæ Ziemi Gostyñskiej.
ka¿de
miejsce by³o osobliwe.
KS. JAKUB PRZYBYLSKI COR
 Porazi³a nas magia klasztoru w Lubiniu. Tam spêdzilimy chy*) itinerarium - z ³aciny: «plan», «dziennik», «opis podró¿y»
ba najwiêcej czasu. Jest fenomenalna akustyka i organy w kociele
***
farnym. Zachwyci³o nas równie¿ ciep³o brzmienia kocio³a p.w. wiêtego Ducha  mówi W. Czemplik.  Bazylika na wiêtej Górze,
która znana jest mieszkañcom jako sala koncertowa o wybitnej akustyce, ma ten mankament, ¿e nie ma tam organów. Musielimy pos³u¿yæ siê instrumentem elektronicznym. Zwraca to uwagê na fakt, ¿e
bardzo istotne jest podjêcie w najbli¿szej przysz³oci tematu budowy
Na kr¹¿ku autorstwa Wojciecha organów.
P³ytê w cenie ok. 30 z³ mo¿na nabyæ na furtach klasztornych na
Czemplika (na zdjêciu) znalaz³o
siê 16 utworów, m. in. Bacha, Vi- wiêtej Górze i w Lubiniu, w sklepie z dewocjonaliami w Gostyniu
valdiego, Zeidlera, Mozarta. Nie- przy ul. Kocielnej 6, a tak¿e w sklepach sieci Media Markt. Zakup
w¹tpliwie sk³aniaj¹ one do zadu- jest te¿ mo¿liwy drog¹ elektroniczn¹ (www.dalmafon.pl).
Autorem opracowania graficznego p³yty jest Maciej Gerowski,
my, refleksji, medytacji, modlitwy... i pozwalaj¹ siê wyciszyæ. natomiast zdjêæ  Sebastian Frost.
Sk¹d pomys³ na p³ytê?
AGNIESZKA JAKUBOWSKA

Muzycznej podró¿y czas
nasta³...

