Stowarzyszenie

ODBLASK TAJEMNICY
Odpowiedź na list Św. Jana Pawła do artystów.
Dla wszystkich, wierzących i niewierzących, dzieła sztuki inspirowane przez Pismo Święte pozostają jakby odblaskiem
niezgłębionej tajemnicy, która ogarnia świat i jest w nim obecna. (Św. Jan Paweł)
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4 kwietnia 1999 r. papież Jan Paweł II napisał „List do artystów”; zwracał się w nim bezpośrednio do twórców kultury, wyrażając
uznanie dla ich pracy i zachęcając ich do przedstawiania tajemnicy Boga w swych dziełach. Na pewno nie bez znaczenia jest fakt,
że Karol Wojtyła sam był artystą za młodu aktorem, a prze całe życie pisarzem i poetą. W „Liście do artystów” św. Jan Paweł z
ubolewaniem zauważa, że drogi wiary i sztuki współczesnej rozeszły się, i apeluje do artystów, by powrócili do źródła inspiracji, jakie
stanowić może Sacrum.
Czy artyści odpowiedzieli na ten list papieża? Pojedynczy twórcy być może tak, ale wystawa „Odblask Tajemnicy” jest próbą
zbiorowego odzewu na postulat zawarty w liście Ojca Świętego do artystów. Rok 2020 został ustanowiony przez Sejm
Rzeczpospolitej Polskiej rokiem św. Jana Pawła. To dobra okazja, by środowiska twórcze włączyły się w jego obchody, dając
plastyczny wyraz przeżywaniu swej wiary w XXI w.
Przeorat Pomorski Orderu Św. Stanisława zaprosił dwunastu artystów malarzy, by środkami sztuki współczesnej,
z wrażliwością i temperamentem właściwym naszej epoce, wyrazili ponadczasowe religijne tematy.
Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebna jest dobra sztuka chrześcijańska. W obliczu coraz częstszych profanacji, prowokacji
i bluźnierstw, potrzebne jest antidotum w postaci sztuki na wysokim poziomie artystycznym, tworzonej przez artystów posługujących
się warsztatem malarskim w pełni świadomie i fachowo, przekazującej tematy religijne w sposób komunikatywny dla współczesnego
widza. Św. Jan Paweł w swym „Liście do artystów” pisze m.in.: „Gdy idąc za głosem natchnienia [artyści] tworzą dzieła naprawdę
wartościowe i piękne, nie tylko wzbogacają dziedzictwo kulturowe każdego narodu i całej ludzkości, ale pełnią także cenną posługę
społeczną na rzecz dobra wspólnego.(…) Dlatego wystawa „Odblask Tajemnicy”, odpowiadając na apel św. Jana Pawła, stanowi
świadectwo wiary współczesnych artystów i może pełnić ważną funkcję ewangelizacyjną, przybliżającą współczesnemu człowiekowi
wartości chrześcijańskie za pomocą plastycznie wyrażonego Piękna. Zorganizowane przez szkoły czy paraﬁe zwiedzanie wystawy
może być cennym uzupełnieniem pracy duszpasterskiej.
Po objęciu wystawy „Odblask Tajemnicy” patronatem przez biskupa w poszczególnych miejscowościach dochodzi zawsze
patronat Prymasa Polski.
Organizatorem wystaw jest Przeorat Pomorski Orderu Świętego Stanisława z Wielkim Kanclerzem Stefanem Kukowskim na
czele. Współpracuje z artystami plastykami: Marcinem Kołpanowiczem, ale także z Jarosławem Kukowskim oraz Natalią Kruss i
Krzysztofem Izdebskim-Cruz.
Inauguracją obchodów Roku św. Jana Pawła II w Polsce stał się styczniowy wernisaż w kieleckim Muzeum Diecezjalnym pt.
„Odblask tajemnicy” poświęcony Papieżowi-Polakowi, jako odpowiedź artystów na list papieża z 1999 roku. W uroczystości wziął
udział biskup Diecezji Kieleckiej Jan Piotrowski, patron wystawy. Komisarz wystawy, ks. dr Paweł Tkaczyk – dyrektor Muzeum
Diecezjalnego w Kielcach zauważył, że wszystko, „co prezentują artyści w związku z setną rocznicą urodzin papieża może dać nam
satysfakcję. Te prace zwracają uwagę przede wszystkim na nauczanie Jana Pawła II. Poprzez ekspozycję chcemy znaleźć
odpowiedź na pytania dotyczące związku między artystami, a Kościołem, między sztuką, a wiarą, czyli kwestii poruszonych przez
papieża w liście. W pracach widać tęsknotę artystów do piękna, prawdy, a przede wszystkim do dobra. Za pomocą prezentowanych
dzieł próbują przekazać nam swoje doświadczenie wiary. To jest oczywiście bardzo trudne zadanie, ale sam Jan Paweł II
porównywał ich rzemiosło z pracą Boga stwarzającego świat - zauważył ksiądz Tkaczyk. Biskup diecezji kieleckiej Jan Piotrowski
stwierdził iż sztuka jest tak bogata, że zawsze trzeba szukać w niej czegoś więcej niż dotąd. Ta wystawa zachęca nas w pewien
sposób do szukania w sztuce harmonii i piękna - dodał biskup, który tego dnia jako pierwszy został odznaczony Medalem Roku
Jana Pawła II. Wielce zasłużony działacz Marcin Kołpanowicz otrzymał Medal 250. lecia Orderu Świętego Stanisława za
działalność społeczną i charytatywną. Wystawa składała się z 48 prac, wykonanych przez 12. artystów z całej Polski. Wernisaż
kielecki uświetnił koncert „O, cud” mezzosopranistki Lucyny Ordon-Klimczak i pianisty-organisty Grzegorza Klimczaka. Program
koncertu został zbudowany w oparciu o poezje i poematy Karola Wojtyły. Przed wernisażem w kaplicy biskupiej była uroczysta
Msza Święta w intencji organizatorów, dobrodziejów i artystów. Mszę uświetnili także kawalerowie Orderu Świętego Stanisława
ziemi kieleckiej w swych purpurowych płaszczach. Tłum zwiedzający był zachwycony wystawą w tym pięknym muzeum.
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W fazie przygotowań wydrukowaliśmy ulotki informacyjne, skierowane do potencjalnych darczyńców oraz dyrektorów galerii i muzeów,
którym chcieliśmy zaoferować wystawę. Dzięki temu pozyskaliśmy dobrodziejów, gotowych do ﬁnansowego wsparcia naszej inicjatywy
oraz galerie i muzea zainteresowane prezentacją naszej wystawy, czego dowodem był szczelnie wypełniony harmonogram zaplanowaliśmy 17 pokazów w różnych lokalizacjach w Polsce, oraz w Wilnie, Budapeszcie, Londynie i we Lwowie, a trwanie cyklu
wystaw przedłużyliśmy do lutego 2021,
W styczniu 2020 wydrukowaliśmy promujący wystawę kalendarz w formacie A3 z 12 kolorowymi planszami, na których
zreprodukowane są obrazy z wystawy. Zorganizowaliśmy również nagranie w studiu Radia Kraków poematu muzycznego opartego na
motywach poezji Karola Wojtyły, skomponowanego przez Grzegorza Klimczaka. Płytka CD z tym nagraniem to kolejny, muzyczny
materiał promujący naszą wystawę.
Wybiliśmy 150 Medali Roku Św. Jana Pawła II, które Kapituła Medalu będzie przyznawała osobom i instytucjom, szczególnie
zasłużonym dla wystawy „Odblask tajemnicy” i propagowania idei oraz nauczania Papieża- Polaka
w Polsce i za granicą.
Przygotowaliśmy 2 roll-upy przeznaczone do umieszczenia na wystawie, na których znajdują się loga darczyńców.
Pierwszym w Polsce wydarzeniem kulturalnym, inaugurującym obchody Roku Św. Jana Pawła II, był wernisaż wystawy, który odbył się
10 stycznia 2020 r. w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach.
http://www.muzeum.kielce.pl/
Przed wernisażem w kaplicy muzealnej wysłuchaliśmy Mszy św. sprawowanej przez wielebnego ks. Leszka Skorupę (który wygłosił
homilię) i dyrektora muzeum, ks. Pawła Tkaczyka w intencji organizatorów, artystów, dobrodziejów
i widzów wystawy „Odblask tajemnicy”.
Wystawę otworzył i był przez cały wernisaż Jego Ekscelencja Biskup Kielecki Jan Piotrowski, patron wystawy. który jako pierwszy
otrzymał Medal Roku Świętego Jana Pawła II. Zaś naczelnym patronem wystawy Odblask Tajemnicy jest Prymas Polski abp Wojciech
Polak. Medale takie otrzymali też ks. Paweł Tkaczyk – dyr. Muzeum Diecezjalnego w Kielcach, ks. Jan Oleszko – rektor klasztoru na
Karczówce, ks. Leszek Skorupa – dyrektor Wydawnictwa „Jedność”. Także artyści malarze: Karol Bąk, Wacław Jagielski, Grzegorz
Klimczak, Daniel Pawłowski, Krzysztof Wiśniewski oraz muzycy Lucyna Ordon-Klimczak i Grzegorz Klimczak - za zasługi w kreowaniu
idei Jana Pawła II. Medale, wręczał Stefan Kukowski - Wielki Kanclerz Orderu Świętego Stanisława wraz z Krzysztofem Witkowskim i
Marcinem Kołpanowiczem - członkami Kapituły Medalu. Wielce zasłużony działacz Marcin Kołpanowicz otrzymał Medal 250. lecia
Orderu Świętego Stanisława za wieloletnią działalność społeczną i charytatywną.
Zaprezentowano także kalendarz „Odblask Tajemnicy” z reprodukcjami dzieł 12 artystów-malarzy biorących udział
w wystawie. Wystawa trwała do 13 lutego i została bardzo dobrze przyjęta przez publiczność, o czym świadczy frekwencja –
ekspozycję obejrzało ponad 400 osób. Zaprowadzono też wielką kronikę wystawy w której pierwszy wpis dokonał JE Jan Piotrowski.
W mediach pojawiły się liczne informacje o naszej wystawie:
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-97838?fbclid=IwAR2Duq1S8Mtgh6XiU94DYjq2HWxvIUPHg7FRXlORTfc3gd54XHz_-5pUrPI
https://ekai.pl/kielce-w-muzeum-diecezjalnym-wystawa-odblask-tajemnicyd579380/?fbclid=IwAR3dz3tgsUMPYZOcDq3ALvy_MIIuMqIOCUok5TSfkKzgJXKBvy-zgkD2W0o
https://kielce.tvp.pl/46146190/dialog-artystow-z-janem-pawlem-ii-odblaski-tajemnic-wystawa-w-muzeumdiecezjalnym?fbclid=IwAR2_bTmvoOpjnwEFq14JrGsCCQY528s9wMpx-tUBjTxWNHWENTIh2Bii_jI
https://www.em.kielce.pl/kosciol/foto-wernisaz-wystawy-odblask-tajemnicy-pierwsze-w-polsce-wydarzenie-zwiazane-z-obchodamiroku-sw-jana-pawla-ii?fbclid=IwAR3d9dauNeH64xSdLnbPkrAln4C4MrN4BQaFqI-M9GuTXly7CAWnwjq7Vzs
Druga odsłona wystawy miała miejsce w Muzeum Magicznego Realizmu „Ochorowiczówka” w Wiśle 15 lutego 2020. Wernisaż
poprzedziła Msza św. odprawiona w kościele pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Wiśle. O godz. 16:00 odbyła się w kościele
Znalezienie Krzyża Świętego Msza św, którą odprawił (i kazanie na temat związków między religią a sztuką wygłosił) wielebny ks. dr
Sławomir Zawada.
O godz. 18:00 rozpoczął się wernisaż w Muzeum Magicznego Realizmu „Ochorowiczówka”.
https://www.facebook.com/ochorowiczowka/
Podczas wernisażu Medalem Roku Św. Jana Pawła odznaczeni zostali:
Artysta malarz Krzysztof Klimek, kustosz muzeum Sebastian Chachołek, dobrodziej wystawy Jacek Trembecki.
Wystawa odbyła się w sezonie zimowym, kiedy w Wiśle przebywa wielu turystów. W tym okresie frekwencja w muzeum jest największa
w ciągu roku, dlatego naszą wystawę obejrzało wielu zwiedzających.
O wystawie ukazały się następujące relacje prasowe i internetowe:
http://gazetacodzienna.pl/artykul/kultura/nowa-wystawa-w-muzeum-magicznego-realizmu
https://dzieje.pl/wystawy/sw-jan-pawel-ii-inspiracja-tworcow-wystawy-w-wisle
https://www.niedziela.pl/artykul/147538/nd/Odblask-tajemnicy
https://www.radio90.pl/odblask-tajemnicy-wystawa-w-muzeum-magicznego-realizmu-ochorowiczowka.html
https://www.facebook.com/andrzej.zblewski/posts/3104625612954442?from_close_friend=1
https://gdansk.tvp.pl/48524052/odc-14062020
Następnie 15 marca wystawa została przejęta przez Zakład Karny w Gdańsku, gdzie miała zostać zaprezentowana więźniom w
ramach ewangelizacji przez sztukę. Patronat nad wystawą i swego błogosławieństwa udzielił abp Sławoj Leszek Głódź. Wystawa miała
być: od17 marca do 21 marca w Areszcie Śledczym w Gdańsku, od 23 marca do 30 marca w Zakładzie Karnym w Sztumie (patronat
już potwierdził JE Jan Piotrowski - biskup elbląski) , od 2 kwietnia do 28 kwietnia w Fabryce Sztuk w Tczewie (patronat już potwierdził
JE Ryszard Kasyna - biskup pelpliński), od 2 maja do 21 maja w Krakowie Łagiewnikach w Centrum Jana Pawła II, od 24 maja do 7
czerwca w Warszawie w Świątyni Opatrzności Bożej.
Niestety, pojawiła się w Polsce epidemia koronawirusa, która pokrzyżowała nasze plany i spowodowała wstrzymanie wystawy.
W tej sytuacji postanowiliśmy stworzyć wirtualną prezentację wystawy, by udostępnić ją widzom przez internet. Zrealizowaliśmy 2 ﬁlmy
„Odblask tajemnicy” prezentujące w dwu różnych ujęciach ideę, artystów i dzieła nadesłane na wystawę. Także TVP 3 nagrała też
w krużgankach cysterskich w Pelplinie szeroki materiał prezentując dzieła malarskie z wystawy. W nagraniach wystąpił i komentował,
m.in. Biskup pelpliński Ryszard Kasyna, w innym ﬁlmie,dyrektor Muzeum Diecezjalnego ks. Wincenty Pytlik. Stworzyliśmy na portalu
Facebook proﬁl „Odblask Tajemnicy”, w którym znajdują się informację o wystawie, wydarzeniach i twórcach.
Mamy także polsko - anglojęzyczny album który towarzyszy wystawie, tym bardziej iż w planach mają być wystawy w Londynie,
Wilnie, Lwowie i Budapeszcie.
Liczymy, iż realny termin wystawy będzie od10 czerwca do 26 czerwca w Częstochowie w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II.
A potem dalsze uzgodnione terminy.
Poinformowałem już Sekretariat Prymasa Polski, iż zamierzamy wystawę eksponować także w pierwszych miesiącach roku 2021,

WISŁA - Muzeum Ochorowiczówka - 15 lutego - 13 marca 2020 r.
Za nami druga odsłona wystawy „Odblask Tajemnicy”, rozpoczęła się w kościele Znalezienie Krzyża Świętego Msza św, którą odprawił (i
kazanie na temat związków między religią a sztuką wygłosił) wielebny ks. dr Sławomir Zawada. Po wspaniałej Mszy świętej rozpoczął się
wernisaż w Muzeum Magicznego Realizmu „Ochorowiczówka”. Podczas wernisażu Medalem Roku Św. Jana Pawła odznaczeni zostali: artysta
malarz Krzysztof Klimek, kustosz muzeum Sebas an Chachołek, dobrodziej wystawy Jacek Trembecki. Medale wręczał członek Kapituły
Medalu i współorganizator Marcin Kołpanowicz. Lucyna Ordon-Klimczak (mezzosopran) i Grzegorz Klimczak (fortepian) uświetnili wernisaż
wykonaniem kompozycji Grzegorza Klimczaka „O, cud!” do słów Karola Wojtyły. Wystawa odbywa się w sezonie zimowym, kiedy w Wiśle
przebywa wielu turystów. W tym okresie frekwencja w muzeum jest największa w ciągu roku, dlatego wystawę ogląda duża liczba osób
zwiedzających. “Odblask tajemnicy” – niezwykła wystawa w Muzeum Magicznego Realizmu Ochorowiczówka. 12 artystów, 50 prac i jedno
wspólne przesłanie – Sacrum jako inspiracja dla sztuki. Efekt tego niezwykłego połączenia zainspirowanego przez Papieża-Polaka, jest ta
wystawa, która krążąc po Polsce i Europie, dawać będzie świadectwo ponadczasowego przesłania zamkniętego w dziełach malarskich.
Partnerem wystawy jest ﬁrma Tauron. Organizatorem wystaw jest Przeorat Pomorski Orderu Świętego Stanisława.

PELPLIN 15 - 16 kwietnia 2020 r.

https://www.tcz.pl/index.php?p=1,47,0,wiadomosci&item=01ee61b309393643&title
https://www.youtube.com/watch?v=CckCl_RJL9U
https://www.youtube.com/watch?v=1FOxA0hEjto
https://gdansk.tvp.pl/47543521/wystawa-papieska-odblask-tajemnicy
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-97838
https://kielce.tvp.pl/46146190/
https://www.em.kielce.pl/kosciol/foto-wernisaz-wystawy-odblask-tajemnicy
http://gazetacodzienna.pl/artykul/kultura/nowa-wystawa-w-muzeum-magicznego-realizmu
https://dzieje.pl/wystawy/sw-jan-pawel-ii-inspiracja-tworcow-wystawy-w-wisle
https://www.niedziela.pl/artykul/147538/nd/Odblask-tajemnicy
http://ochorowiczowka.pl/
https://tczew.naszemiasto.pl/wystawa-odblask-tajemnicy-w-holdzie-janowi-pawlowi-ii/ar/c13-7706811
https://www.facebook.com/andrzej.zblewski/posts/3104625612954442?from_close_friend=1
Wirtualna wystawa została zorganizowana w krużgankach cysterskich w Pelplinie dzięki zrozumieniu sytuacji, ale zgodzie
biskupa pelplińskiego JE Ryszarda Kasyny oraz dyrektora Muzeum Diecezjalnego (gdzie miała być wystawa)
Wincentego Pytlika. Udzielili oni także szerokiego i pięknego wywiadu na temat sztuki i myśli naszego Papieża. Nagrania
były przeprowadzone przez profesjonalne ekipy TVP 3 i pana Andrzeja Poniewskiego z tcz.pl. Wypowiedzi dostojników,
artysty i organizatora są w wirtualnej przestrzeni medialnej. Po nagraniach drogocenne obrazy zostały potem starannie
zapakowane i przewiezione do Muzeum Monet i Medali w Częstochowie, gdzie można je było także podziwiać.

CZĘSTOCHOWA - Muzeum JP II - 10 - 28 czerwca 2020 r.
Wystawę „Odblask tajemnicy”od 10 czerwca można oglądać w Częstochowie w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II jako głównym
organizatorem wraz z Przeoratem Pomorskim Orderu Świętego Stanisława. Wystawę poprzedziła Msza święta koncelebrowana przez bpa prof.
dr. hab. Antoniego Długosza i ks. prałata gen. Stanisława Rozpondka. Obaj kapłani po mszy otrzymali Medal Roku Świętego Jana Pawła z rąk
kuratora wystawy Krzysztofa Witkowskiego i artysty Marcina Kołpanowicza - członków kapituły Medalu. O Orderze Świętego Stanisława mówił
wielki Kanclerz Orderu Stefan Kukowski, wręczając kapłanom opis działań dam i kawalerów. Częstochowski wernisaż wystawy zaszczycili swoją
obecnością: metropolita częstochowski abp Wacław Depo, senator RP Ryszard Majer, zastępca prezydenta miasta Częstochowy Ryszard
Stefaniak i członkowie Orderu św. Stanisława Przeoratu Częstochowskiego. Podczas wernisażu, witając gości, dyrektor Muzeum Krzysztof
Witkowski podkreślił - w pracach widać tęsknotę artystów do piękna, prawdy, a przede wszystkim do dobra. Zwracając się do zebranych, abp
Wacław Depo powiedział m.in. „Przez obrazy, przed którymi stoimy – a każdy z nich zaprasza do wnętrza - ale także przez niepowtarzalność
każdego z nas odkrywamy jakieś tajemnice. Twórcy tych pięknych prac mieli swoją myśl, którą zawarli, którą zapisali w dziele. To jest też tajemnica,
że każdy widz będzie musiał odkrywać coś dla siebie, aby później umieć to przekazać innym”. Z kolei komisarz wystawy, jak i arcybiskup
częstochowski otrzymali Medal Roku Świętego Jana Pawła z rąk Piotra Steca i Stefan Kukowskiego - członków Kapituły Medalu. Artyści czerpali
inspirację z Biblii, współczesnej twórczości religijnej i z metaﬁzyki. W związku z tym, większość obrazów zgromadzonych na wystawie to
świadectwo osobistej religijności ich autorów. „Obrazy to przemyślenia, reﬂeksje, medytacje. Wszystko to, o czym Jan Paweł II pisze w swoim liście
do artystów i do czego zachęca, czyli do zachwytu nad światem i do reﬂeksji nad słowem Bożym jest w tych pracach. ” - mówił artysta malarz Marcin
Kołpanowicz. Wernisaż zaszczycili osobiście malarze-wystawiający: Krzysztof Klimek i Krzysztof Wiśniewski. Wernisaż uświetnił koncert
mezzosopranistki Lucyny Ordon-Klimczak i pianisty-organisty Grzegorza Klimczaka. Program koncertu został zbudowany w oparciu o poezje i
poematy Karola Wojtyły. Wernisaż był po restrykcyjnych przepisach czasu pandemii jeszcze w ograniczonej ilości zaproszonych gości. Po
zwiedzeniu wystawy właściciel muzeum oprowadził po muzeum, które liczy ponad 11 tysięcy monet i medali - najwięcej na świecie. W czasie
poczęstunku była okazja do wymiany doświadczeń, podziękowania przeorowi Orderu Św. Stanisława Krzysztofowi Zbrojkiewiczowi za wsparcie
organizacyjne i czas na wpisy do kroniki wystawy „Odblask tajemnicy”. Mecenas wystawy jest ﬁrma Orlen, partnerem ﬁrma Tauron. Patronat nad
wystawą mieli Prymas Polski Wojciech Polak i abp Wacław Depo.

TCZEW Fabryka Sztuk 3 lipca - 12 sierpnia 2020 r.
W czasie trwającej jeszcze pandemii ruszyliśmy z wystawą „Odblask Tajemnicy”, eksponując uroczyste otwarcie wystawy w Tczewie w salach
wystawowych Fabryki Sztuk, jako głównego organizatora na ziemi tczewskiej. Wystawa jest na żywo eksponowana, przestrzegając warunki epidemiczne.
Zaś sprawozdanie z otwarcia jest w przestrzeni społecznej, stąd kamery tcz.pl oraz TV Tetka. Na otwarciu byli ks. dr prałat Ireneusz Smagliński - rzecznik
prasowy JE biskupa Pelplińskiego, poseł na Sejm RP Kacper Płażyński, wicestarosta tczewski Andrzej Flisik, przewodniczący Rady Powiatu Marek
Modrzejewski. Rozpoczęcie sprawnie i profesjonalnie prowadziła pani Małgorzata Kruk. Największe zainteresowanie mediów miał kurator wystawy
tczewianin Jarosław Kukowski, również wystawiający malarz, o europejskiej renomie. Każdy z mówców podkreślał konieczność takiej wystawy, jej wysoki
poziom, różnorodność interpretacji biblijnego przesłania - szczególnie w roku JPII. Główny organizator podkreślił, iż inicjatorami byli malarze Marcin
Kołpanowicz i Jarek Kukowski, zaś realizatorem wszystkich ekspozycji jest Przeorat Pomorski Świętego Stanisława. Stefan Kukowski Kanclerz Kapituły
„Medalu Roku Świętego Jana Pawła” wręczył te wyróżnienia Fabryce Sztuk w Tczewie (za organizację tczewskiej edycji) oraz panu Andrzejowi
Poniewskiemu (za charytatywne, sprawne szerzenie kultu i idei Św. Jana Pawła II poprzez TV). Pięknie wydane albumy, kalendarze i płyty z utworem „O
cud” (w czasie wystawy w tle eksponowany był ten utwór) zostały wręczone wszystkim, którzy mieli możliwość otwierać tę wystawę. Mecenasem wystawy
jest firma Orlen, partnerem firma Tauron. Więcej kamer niż ludzi, za to tysiące odtworzeń. Podsumowanie otwarcia, jak i omówienie dalszej współpracy
dokonaliśmy w kameralnym, wąskim gronie mając też na uwadze narzucone warunki. W dalszych dniach były spotkania z dziełami sztuki przestrzegając
przepisy (ilość osób na sali wystawienniczej, maseczki), były także „oprowadzania kuratorskie” - poprzez zapisy na spotkanie z kuratorem wystawy,
tczewianinem Jarosławem Kukowskim. Także filmy z wystawy miały setki odsłon. Tak wystawa była kontemplowana przez wielu chętnych, ale i
ciekawskich. Jedynie ograniczona ilość zwiedzających, ze względu na przepisy pandemiczne, była przeszkodą w zwyczajowe zwiedzanie przez
mieszkańców i turystów, tak jak było do tej pory.
https://wrotatczewa.pl/wystawa-odblask-tajemnicy/
https://www.tcz.pl/index.php?p=1,69,0,telewizja-tczew&item=fcf8c630f1512dbf&title=Odblask-Tajemnicy-Wystawa-juz-dostepna-w-Fabryce-Sztuk
http://tetka.pl/odblask-tajemnicy-w-fabryce-sztuk/
http://www.radioglos.pl/wiadomosci/regionalne/7724-wystawa-odblask-tajemnicy-uroczyscie-otwarta-w-tczewie

WEJHEROWO 17 sierpnia - 10 września 2020 r.
Od poniedziałku, 17 sierpnia w Filharmonii Kaszubskiej podziwiać można wystawę pn. „Odblask Tajemnicy". Ekspozycja poświęcona papieżowi Janowi
Pawłowi II obejmuje dzieła 12 wybitnych polskich artystów. Wystawa ta jest ekspresyjną sztuką poszczególnych artystów, ich modlitwą, przeżyciem
związanym z ideami Jana Pawła II lub Pismem Świętym. Każdy przekaz plastyczny pośredniczy między artystą a odbiorcą – każdy odbiera i przeżywa go
inaczej – powiedział Stefan Kukowski, wielki kanclerz Orderu Świętego Stanisława oraz organizator wystaw. Eksponujemy tutaj obrazy czołowych
polskich artystów, którzy w swojej sztuce mieli odwagę przyznać się do nurtu chrześcijańskiego - dodaje S.Kukowski. powiedział obecny na wernisażu
jeden z artystów Marcin Kołpanowicz. Obecny na wernisażu jeden z artystów Marcin Kołpanowicz powiedział: wśród moich kolegów-artystów udało się
znaleźć dwanaście osób, jak niegdyś 12 apostołów, dla których sprawy wiary, religii są ważne i którzy w swojej twórczości chcą podjąć swoją tematykę, nie
zawsze w sposób odświętny, często są to świadectwa osobistej religijności, refleksji metafizycznej czy biblijnej. Jest to nasze duchowe przeżywanie
twórczości. Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa dodał: artyści stanęli przed niełatwym zadaniem, pokazania tajemnicy Boga, którą każdy może
przecież inaczej czuć. W tym roku obchodzimy setną rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II. Jest to doskonały moment, aby wrócić do nauki Papieża i tego, co
chciał nam przekazać. Dzisiaj otwieramy wspaniałą wystawę, która powstała dzięki Przeoratowi Pomorskiemu Orderu Św. Stanisława, a który zaprosił
dwunastu artystów malarzy, by środkami sztuki współczesnej, z wrażliwością i temperamentem właściwym naszej epoce, wyrazili ponadczasowe religijne
tematy. W trakcie wernisażu wystawy prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury organizator tej wystawy
Jolanta Rożyńska oraz Marcin Kołpanowicz - kurator wystawy i wybitny malarz (którego prace możecie podziwiać w ramach wystawy) otrzymali Medale
Roku Św. Jana Pawła II. Medale wręczał Kanclerz Kapituły Medalu Stefan Kukowski w asyście kawalera Orderu ŚS Henryka Jarosza. Z pewnością należy
traktować jako wydarzenia wyjątkowe, zachęcamy mieszkańców do odwiedzenia tej wystawy. Wędrowała i nadal wędrować będzie ona po znamienitych
galeriach Polski i Europy dzięki mecenasowi wystawy Fundacji Orlen i partnerowi wystawy Firmie Tauron.
https://www.facebook.com/WejherowskieCentrumKultury
https://rumia.naszemiasto.pl/wejherowo-wystawa-odblask-tajemnicy-oficjalnie-otwarta/ga/c1-7855295/zd/55538391
https://www.wejherowo24.info/wiadomosci/3447,odblask-tajemnicy-niezwykle-dziela-sztuki-w-filharmonii-kaszubskiej
http://www.wejherowo.pl/artykuly/wystawa-odblask-tajemnicy-w-holdzie-janowi-pawlowi-ii-a7403.html?fbclid=IwAR2flVgzEgnHQlIkh9Msish-fpjASp5HWuvENh6iYHGmKEJ1g4MMVPFMSw

WARSZAWA 20 września - 30 września 2020 r.
Przeorat Mazowiecki Orderu Świętego Stanisława podjął się trudnego zadania w czasie ograniczeń pandemicznych - uroczystego otwarcia wystawy
“Odblask Tajemnicy”w Sali Kolumnowej Pałacu Rembielińskiego w Warszawie w siedzibie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz
eksponowania dzieł 12 czołowych artystów polskich do 30 września. Dzieła malarskie są odpowiedzią na list Jana Pawła II z roku 1999 do artystów.
Komitet honorowy objął kmdr dypl. H.L. Kalinowski. Mszę świętą za organizatorów i artystów odprawił ks. dr prałat Paweł Wojtas z pięknym słowem
bożym. Prowadzenie uroczystości objął komisarz wystawy kaw. Zbigniew Szymański, kanclerz Przeoratu Mazowieckiego. Komisarz wystawy wraz z
przeorem Mazowsza OŚSt. Romanem Orliczem Przeorat Mazowsza Orderu Świętego Stanisława w porozumieniu z Kapitułą Stowarzyszenia

Konfraterni Mazowieckiej Odznaki Św. Floriana Mazovia w 100 rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II na mocy uprawnień statutowych,
nadała Złoty Medal Urodzin Św.Jana Pawła II. prałata oraz kawalera Adama Mikołajczyka. Członkowie Kapituły Medalu „Roku Św. Jana Pawła II”
Stefan Kukowski, Zbigniew Nowak i Marcin Kołpanowicz wręczyli medale organizatorowi wystawy - Przeoratowi Mazowsza Orderu Świętego Stanisława i
komisarzowi wystawy - kaw. Zbigniewowi Szymańskiemu, za zaangażowanie w propagowanie sztuki chrześcijańskiej i idei Świętego Jana Pawła II.
Medale także otrzymali artyści Krzysztof Izdebski-Cruz, pani Natalia Cruss i Józef Stolorz. Wyróżniony medalem został znany dziennikarz i pisarz
Grzegorz Górny, autor erudycyjnego wstępu do naszego albumu. Wśród wielkich artystów byli jeszcze Karol Bąk, Marcin Kołpanowicz, Jarosław
Kukowski, Krzysztof Wiśniewski. W czasie mszy i wystawy obecnych było w galowych strojach sześciu kawalerów z Przeoratu Mazowsza, dwóch z
Przeoratu Warszawskiego i dwóch z Pomorskiego (Stefan Kukowski i Andrzej Zblewski). Wieczór uświetnił poemat muzyczny Grzegorza Klimczaka „O,
cud” do słów Karola Wojtyły wykonany przez Lucynę Ordon Klimczak (mezzosopran) i Grzegorz Klimczak (fortepian). List gratulacyjny przysłał nam Jan
Józef Kasprzyk - Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób represjonowanych „życząc, by wystawa spotkała się z dobrym przyjęciem odwiedzających i
stała się inspiracją dla innych podobnych przedsięwzięć”. Łączył się z duchowo z członkami Przeoratu oraz ze wszystkimi uczestnikami uroczystości i z
serca błogosławił JE kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski. Wszyscy zaproszeni goście otrzymali specjalne piękne albumy z płytą poematu
muzycznego, a dla wszystkich przygotowano foldery. Głównym darczyńcą wystaw jest firma Orlen, a partnerem Tauron. Po koncercie i obejrzeniu wystawy
Przeorat Mazowsza zaprosił dostojnych gości i artystów na wspaniały poczęstunek.

LONDYN od 4 listopada 2020 r.
Rok 2020 został ustanowiony przez Sejm i Senat RP rokiem Świętego Jana Pawła II w Polsce. Wprawdzie,16-go października każdego roku
wspominamy i uroczyście obchodzimy wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w Rzymie, lecz obecny rok jest wyjątkowy - 100 letniej
rocznicy Jego urodzin 18 maja.
Dla uczczenia tej setniej rocznicy Przeorat Pomorski Orderu Świętego Stanisława zorganizował wystawę „Odblask Tajemnicy„. Wystawa jest
odpowiedzią na list Jana Pawła II do artystów świata z 4 kwietnia 1999 r.
W liście św. Jan Paweł II, zwrócił się bezpośrednio do twórców kultury, wyrażając uznanie dla ich pracy i zachęcając ich do przedstawiania
tajemnicy Boga w swych dziełach.
Św. Jan Paweł II z ubolewaniem zauważył, że drogi wiary i sztuki współczesnej rozchodzą się. Zaapelował do artystów, by powrócili do źródła
inspiracji, jakie stanowić może Sacrum.
Wystawa „Odblask Tajemnicy” jest próbą zbiorowej odpowiedzi polskich artystów na postulat:
„Do tych, którzy z pasją i poświęceniem poszukują nowych «epifanii» piękna, aby podarować je światu w twórczości artystycznej”.
Organizatorzy zaprosili dwunastu artystów malarzy, by środkami sztuki współczesnej, z wrażliwością i temperamentem właściwym naszej
epoce, wyrazili ponadczasowe religijne tematy. W efekcie powstała wystawa – „Odblask Tajemnicy”, która miała wędrować po Polsce, a także
poza granicami kraju. Wystawa miała także zawitać do Londynu. Niestety pandemia pokrzyżowała plany ekspozycji wędrującej.
W Londynie, Towarzystwo Pomocy Polakom – pod którego pieczą wystawa londyńska miała się odbyć, podjęło decyzję zorganizowania
wystawy wirtualnej. Będzie ona dostępna od 25 listopada 2020 na stronie:

h ps://www.tpp.london/the-relief-society-for-poles-2/reﬂec on-of-mystery/.
Prymas Anglii i Walii, Kardynał Vincent Nichols, w liście do Towarzystwa Pomocy Polakom z okazji otwarcia wirtualnej wystawy pisze:
„Piękno które nas otacza jest fragmentem, odzwierciedleniem jego żródła: piękna esencji i natury Boga. Świat można
zrozumieć jako pełny tych fragmentów lub odblasków: w naturze, w architekturze, w muzyce i, oczywiście, w sztuce”.
Janusz Sikora-Sikorski KC*SG
Kurator i Prezes
Towarzystwo Pomocy Polakom (Charity No. 327128)

