
Czesław Grajewski
Toruń – Warszawa
ORCID: 0000-0002-2692-8232

LAUDACJA PROF. DR. HAB. CZESŁAWA GRAJEWSKIEGO 
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STOWARZYSZENIA POLSKICH MUZYKÓW KOŚCIELNYCH
PANU MGR. TADEUSZOWI OLSZEWSKIEMU

Rzeszów, 17 września 2019 r.

Ekscelencje, Księża Biskupi, Czcigodni Księża, Siostry Zakonne, 
wszyscy Prześwietni Goście z ich godnościami pleno titulo,
Dostojny Laureacie, Panie Profesorze Tadeuszu, 
Szanowni Państwo, Członkowie Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych 
na czele z Księdzem Prezesem

Zebraliśmy się dzisiaj na dorocznym, jubileuszowym już, XX Zjeździe naszego 
Stowarzyszenia. Wszelako nie jest to powód jedyny i jedyna okoliczność, dla któ-
rej wypełniamy nawę tej rzeszowskiej świątyni. Oto na wniosek Kapituły Honorowej 
wyróżnieniem w postaci medalu Per Musicam ad Fidem Zarząd Stowarzyszenia Pol-
skich Muzyków Kościelnych postanowił uhonorować Pana Tadeusza Olszewskiego 
‒ wieloletniego, niestrudzonego muzyka kościelnego, dyrygenta, organistę, chórmi-
strza, pedagoga, w roku akademickim 1984/1985 mojego nauczyciela organów w ów-
czesnej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, człowieka niezwykłej skrom-
ności, bardzo oddanego sprawie muzyki sakralnej, a dzisiaj ‒ mogę to publicznie 
powiedzieć ‒ mojego przyjaciela, a także, o czym niewielu wie, promotora społecznej 
pamięci ks. Jana Twardowskiego, byłego sąsiada Pana Profesora.

Kiedy w pamiętnym roku wprowadzenia w Polsce stanu wojennego rozpoczyna-
łem studia muzykologiczne pod kierunkiem śp. ks. prof. dra hab. Jerzego Pikulika 
w Warszawie, o muzyce liturgicznej miałem niewielkie pojęcie. Co prawda, służyłem 
grą na organach podczas Mszy św. w małej kujawskiej miejscowości, w której wów-
czas mieszkałem, ale dopiero regularne studia, w tym trzyletni program gry na orga-
nach, pozwoliły mi spojrzeć na własną pracę w sposób pełniejszy, a na pewno daleko 
bardziej świadomy. Do tego wzrostu samoświadomości przyczynił się między innymi 
nasz dzisiejszy Laureat, z którym, jak powiedziałem, zetknąłem się na ostatnim, trze-
cim, roku programu organowego.

Dzisiaj przypadł mi w udziale wielki zaszczyt przedstawienia Państwu sylwetki 
Pana Profesora Tadeusza Olszewskiego, któremu Zarząd SPMK postanowił 
przyznać  medal Per Musicam ad Fidem i z mandatu którego tę mowę pochwalną 
dzisiaj z radością wielką wygłaszam. Ponieważ – jak sądzę – większość z nas tu obec-
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nych może nie znać działalności artystycznej i dydaktycznej Pana Profesora, ale nie 
z powodu ignorancji, lecz głównie dlatego, że Pan Profesor bardzo dbał o to, by jego 
osoba pozostawała niezauważoną, pozwolę sobie w skrócie przywołać najważniejsze 
aspekty jego działalności.

Pan Profesor Tadeusz Olszewski urodził się 14 grudnia 1931 r. w Komarowie na 
Zamojszczyźnie. Z muzyką liturgiczną zaznajamiał się początkowo dzięki miejsco-
wemu organiście; niestety, już jako kilkuletniego chłopca dotknął go okrutny los woj-
ny i okupacji. W roku 1948 zdał egzamin wstępny do szkoły muzycznej w Warszawie, 
jednak w związku z brakiem możliwości zamieszkania w stolicy pojawiło się widmo 
niezrealizowania muzycznej pasji. Wówczas z pomocą przyszedł mu Tadeusz Sygie-
tyński, który organizując Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”, zapropo-
nował zdolnemu chłopcu internat w pobliskich Otrębusach z możliwością łączenia 
nauki w szkole muzycznej. Nasz Laureat z tej możliwości skorzystał. 

Niestety, po pewnym czasie twórca „Mazowsza” postawił ultimatum: albo zespół, 
albo szkoła muzyczna. Wobec takiego dictum młody chłopak rozważał rezygnację 
z nauki w szkole muzycznej, by – mając wszak mieszkanie w Otrębusach, siedzibie 
„Mazowsza” – mógł jakoś funkcjonować w stolicy. I wówczas z pomocą przyszedł 
mu prof. Feliks Rączkowski, który znając Tadeusza Olszewskiego, z którym odbywał 
zajęcia szkolne, zaproponował mu zamieszkanie w swoim prywatnym mieszkaniu. 
Młody człowiek odwdzięczał się profesorowi, zastępując go przez trzy lata na stano-
wisku organisty w kościele Świętego Krzyża. Dzięki tej pomocy prof. F. Rączkowskie-
go nasz Laureat mógł rozpocząć naukę w liceum muzycznym – był to rok 1950.

Już w roku 1952 (a więc jeszcze jako licealista) w drodze wyjątku, bez świadec-
twa maturalnego, został przyjęty na studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej 
w Warszawie na wydział dyrygentury, rok później na wydział instrumentalny w kla-
sie organów prof. Feliksa Rączkowskiego. Jeszcze w czasie studiów – trochę przez 
przypadek – został organistą w kościele ss. Wizytek i, co bardzo ujmujące, od tamtego 
roku, 1953, sprawuje tę funkcję do chwili obecnej – to znaczy już 66 lat. Za największe 
dokonanie Pan Profesor poczytuje sobie dyrygowanie podczas wszystkich przedsta-
wień Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka, włącznie z tym 
historycznym, pierwszym przedstawieniem w listopadzie 1967 r. Jest jednym z nie-
wielu żyjących artystów, którzy w tamtym znaczącym dla historii Polski spektaklu 
brali udział, i wiele o nim opowiada. Na potrzeby owego historycznego przedstawie-
nia stworzył chór, który obecnie nazywa się Warszawskim Towarzystwem Chorało-
wym, którym także do dzisiaj kieruje i z którym odbył wiele zagranicznych podróży, 
jak choćby pamiętną podróż do Libanu, gdzie, jak się okazało, publiczność wręcz 
domagała się utworów chorałowych.

Obok tak pięknie rozwijającej się działalności na niwie muzyki kościelnej coraz 
większą rolę w życiu Laureata zaczyna odgrywać dydaktyka – ona stanie się jego 
wielkim powołaniem i rzeczywistą pasją. Ja także – co poczytuję sobie za honor – 
zaliczam się do grona studentów Tadeusza Olszewskiego. Niestety, w czasie, kiedy 
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przyszło mi kierować Sekcją Muzykologii UKSW (2007‒2014), Pan Profesor był już 
na emeryturze.

Pamiętam dobrze te chwile, kiedy z przeogromną wrażliwością korygował moje 
uczniowskie błędy techniczne; nigdy nie usłyszałem, że gram źle, że niewłaściwie 
interpretuję zapis muzyczny, co najwyżej usłyszałem, że większość organistów gra 
inaczej – tak i tak. Pamiętam te chwile, kiedy Pan Profesor dyrygował chórem War-
szawskiego Towarzystwa Chorałowego, kiedy podczas występów w Filharmonii 
Narodowej na organach akompaniował w sposób niezapomniany Marian Sawa, 
a Profesor stał z uniesionymi rękoma, nie wiedząc, jak długo improwizacyjny wstęp 
organowy potrwa. Te spostrzeżenia zawarte są i opisane w literaturze.

Pamiętam i taką scenę, kiedy po zdanym egzaminie semestralnym z organów Pan 
Profesor poprosił mnie o zastąpienie tego samego dnia po południu na Mszy św. 
w kościele ss. Wizytek. Sądziłem, że Pan Profesor ma jakiś ważny powód, uniemoż-
liwiający spełnienie tamtego dnia swoich obowiązków organistowskich. Tymczasem 
zarówno Pan Profesor Tadeusz Olszewski, jak i ks. profesor Jerzy Pikulik po prostu 
całą Mszę św. przesiedzieli w ławie w kościele, słuchając, jak ja sobie radzę z grą litur-
giczną. Urządzili mi dodatkowy egzamin, którego nie byłem świadom.

I wiele innych zdarzeń mógłbym teraz przywołać, zdarzeń, które oświetlałyby syl-
wetkę naszego Laureata, ale nie w tym rzecz, by oddawać się wyłącznie wspomnie-
niom. Niemniej muszę o jednym aspekcie, który dotyczy przeszłości, wspomnieć. 
Nie ukrywam też, że jest to aspekt zawstydzający. Oczywiście nie naszego dzisiej-
szego bohatera, ale instytucje, którym Pan Profesor poświęcił całe swoje życie arty-
styczne. Wyobraźcie sobie Państwo, że za tę wytężoną, o� arną i pełną oddania pracę 
nigdy nie otrzymał on żadnego wyróżnienia, żadnej, choćby skromniej, nagrody, ja-
kiegokolwiek uhonorowania za ogromny wkład w rozwój muzyki sakralnej, głównie 
w Warszawie, jeśli nie liczyć odznaczenia przyznanego przez Polskie Radio za wielo-
letnią posługę podczas transmisji Mszy św. z kościoła Świętego Krzyża w Warszawie, 
w którym przecież nominalnie nie pełnił żadnych funkcji. To frustrujące zwłaszcza 
w konfrontacji z postaciami, którym nadaje się rozmaite honory za często niewielkie 
albo wręcz urojone dokonania. 

Nie jest jednak tak, że Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych dysponuje 
wydziałem do poszukiwania osób zasłużonych a nieuhonorowanych i przedstawia je 
Kapitule Medalu niejako w poczuciu misji naprawiania krzywd historycznych. Ta-
kich osób jest wokół nas zapewne całkiem sporo. Przyznając medal Per Musicam ad 
Fidem, nasze Stowarzyszenie pragnie – wśród rozmaitych i rozlicznych zasług laure-
atów – na pierwszy plan wydobyć ten aspekt, który wiąże się bezpośrednio z ducho-
wą stroną muzyki sakralnej. I mógłbym długo tutaj mówić o tym, że muzyka Pana 
Profesora kreowana od 66 lat w warszawskim kościele ss. Wizytek na Krakowskim 
Przedmieściu tę stronę wyraźnie eksponuje, ale mógłby ktoś pomyśleć, że w moich 
ocenach nie jestem obiektywny. Pozwólcie Państwo zatem, że odwołam się do krót-
kiego fragmentu zawartego w wydanej w roku 2018 monogra� i owego historycznego 
przedstawienia Dziadów Kazimierza Dejmka. Oto Małgorzata Dziewulska, autorka 
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szkicu o muzyce w Dziadach, wspominała tamte wydarzenia na antenie radiowej 
w ten sposób:

„Przygotowanie muzyczne było w rękach ludzi Kościoła w dużej mierze. Co naj-
mniej w części. Profesor Tadeusz Olszewski, kierownik warszawskiego zespołu cho-
rałowego, wówczas dyrygował w Dziadach we wszystkich spektaklach. (…) Otóż to 
był organista i kantor kościoła Wizytek w Warszawie po prostu. Zupełnie inaczej 
muzyk świecki przygotowuje takie rzeczy, a zupełnie inaczej muzyk związany z Ko-
ściołem. Po prostu inne podejście do dźwięku. Więc wszystkie jego decyzje dotyczą-
ce emisji dźwięku, temp wiązały się z tym doświadczeniem. To nie mogło nie mieć 
wpływu na widza, który po raz pierwszy w teatrze po wojnie usłyszał tę ilość muzyki 
religijnej naraz. A był jej w jakiś sposób spragniony, bo pojawiała się muzyka religij-
na, ale rzadko”.

To właśnie jest tajemnicze i jednocześnie zachwycające w muzyce religijnej, że 
kieruje umysły i serca słuchaczy w stronę Transcendencji. I tytuł medalu, który za 
chwilę otrzyma Pan Profesor, to właśnie adagium zawiera: Per Musicam ad Fidem. 
Ponad wszelką wątpliwość działalność Pana Tadeusza Olszewskiego w całości wy-
czerpuje znamiona tego wszystkiego, co w sobie mieści tytuł medalu.

Drogi Panie Profesorze Tadeuszu! Kończąc moją mowę, chciałbym obok słów 
gratulacji złożyć Ci życzenia słowami poety, byś zawsze miał marzenia większe od 
wspomnień – mimo nadzwyczaj bogatego w wydarzenia życia nie zatrzymywał się 
na rozpamiętywaniu tego, co minęło, by nie zostać z tyłu. Kiedy bowiem w człowie-
ku nad marzeniami dominują wspomnienia, wówczas skupia się on na roztrząsaniu 
przeszłości, cały czas oglądając się wstecz. Kiedy natomiast marzenia są większe od 
wspomnień, wówczas człowiek patrzy w przyszłość, idąc wraz z awangardą naprzód.

Charles Tournemire powiedział był kiedyś, iż muzyka, która nie odzwierciedla 
wiary, jest bezużyteczna. Niech więc to skromne uhonorowanie Twoich zasług dla 
muzyki w najwyższym stopniu użytecznej stanie się powodem do satysfakcji i zachę-
tą do dalszej, pięknej działalności. Ad multos annos!
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