
ierwszy sygnał, że w życiu
Marka Kędziorka, muzyka-
aranżera, wydawcy i produ-
centa płyt, zaczyna dziać się
coś nowego i ważnego, po-
jawia się w 2008 roku. Otrzy-

muje informację, że został polecony ks.
Zygmuntowi Malackiemu, ówczesnemu
proboszczowi parafii św. Stanisława Kostki,
przyjacielowi bł. ks. Jerzego Popiełuszki i
wielkiemu propagatorowi kultu męczennika,
jako profesjonalista, który może zająć się
przygotowaniem płytowych wydań kazań
ks. Jerzego. Owocem zawiązującej się wów-
czas współpracy jest unikalny cykl czterech
płyt zawierających 16 pełnych kazań ks.
Jerzego opatrzonych wstępem, komenta-
rzami i zilustrowanych muzycznie pieśniami
wykonywanymi w czasie odprawianych
przez kapelana „Solidarności” Mszy św. za
Ojczyznę. 

– Pragnę podkreślić, że to nie ja, lecz ks.
Malacki był inicjatorem i pomysłodawcą
tego cyklu – zaznacza pan Marek. – Ale zos-
tawił mi wolną rękę w sposobie wydania
kazań, sugerując tylko, żeby zostały one
opatrzone komentarzami, w czym ogromną
rolę odegrała kierująca Ośrodkiem Doku-
mentacji Życia i Kultu bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki Katarzyna Soborak.

Z błogosławieństwem matki

Kontakty z parafią św. Stanisława Kostki
Marek Kędziorek utrzymywał od 1999 roku.
Jako wydawca i dystrybutor płyt o charak-
terze patriotyczno-religijnym zaopatrywał
tamtejszy parafialny kiosk w tego rodzaju
nagrania. Choć jak każdy Polak znał historię
nieugiętego kapłana spoczywającego przy
kościele, nie był wcześniej szczególnie mocno
zaangażowanym admiratorem kultu mę-
czennika zamordowanego przez komunis-
tycznych oprawców.

– Historia mojego zbliżenia się do ks.
Jerzego jakby wyłania się z pewnej otchłani
– wspomina Marek Kędziorek. – Długo,
długo właściwie nie było nic i nagle się
pojawiło.  

Gdy w 2008 r. usłyszał od pracownika
kiosku parafialnego, że został przez niego
polecony proboszczowi ks. Malackiemu jako
fachowiec, któremu można powierzyć wydanie
kazań ks. Jerzego, uznał to za ciekawą pro-
pozycję. Ale po pierwszym sygnale zapano-
wała długa, bo trwająca około roku cisza. 

Znajomy z księgarni tłumaczył tę zwłokę
jakimiś kłopotami i przeciwnościami, które
miał napotkać ksiądz proboszcz.  

– Wynikały one zapewne z tego, że ks.
Malacki, jak zresztą wszyscy ludzie, którzy
poważnie zajmowali się historią czy spuścizną
po ks. Jerzym, nie zaznał nigdy spokoju i był
na różne sposoby szykanowany – wskazuje
pan Marek. – Później sam to lepiej zrozu-
miałem. 

W czasie oczekiwania na decyzję w sprawie
kazań, na początku 2009 r. zmarła mama
Marka Kędziorka, wielka patriotka, sympa-
tyczka i propagatorka Radia Maryja i mediów
stworzonych przez o. Tadeusza Rydzyka. 

– Zdążyłem jeszcze powiedzieć mamie o
możliwości pracy nad kazaniami ks. Jerzego,
co ją bardzo ucieszyło. Do dziś pamiętam
jej słowa „To bardzo dobrze…” – wspomina
pan Marek. – To było jak błogosławieństwo
mojej mamy na to dzieło.

Po paru miesiącach od śmierci matki w
czerwcu 2009 r. do Marka Kędziorka dzwoni
już bezpośrednio ks. Malacki z propozycją
spotkania w sprawie wydania płytowych

nagrań kazań ks. Jerzego. Do spotkania
doszło w wakacje 2009 roku. Ksiądz Malacki
miał już przygotowaną własną koncepcję
wydania kazań ks. Jerzego, którą przedstawił
wydawcy.  

Kazaniom na ratunek

Nagrania kazań, którymi dysponował ks.
Malacki, były już przegrane z kaset magne-
tofonowych na płyty CD, w czym bardzo
pomogły Siostry Loretanki. Niestety, jakość
nagrań nie pozwalała na ich profesjonalne
wydanie płytowe. Ze zbioru szesnastu kazań
w miarę dobrej jakości było około dziewięciu.
Pozostałe wymagały żmudnej i pracochłonnej
obróbki. 

– Wraz z ks. Malackim podjęliśmy decyzję
o granicznej jakości tych nagrań, uznając, że
najważniejsza jest publikacja treści kazań
ks. Jerzego – przyznaje pan Marek. – Ale
przyjęliśmy też, że nie mogą to być nagrania,
których słucha się z wysiłkiem i których czy-
telność jest zagrożona. 

Aby dosłownie ratować niektóre z kazań,
trzeba było rekonstruować te fragmenty,
których jakość nie spełniała tych warunków.
Wymagało to często przeszukiwania orygi-
nalnych kaset z nagraniami w celu znalezienia
zdublowanego nagrania i następnie wklejania
passusów z jednej wersji nagrania do drugiej.
Czasem te zabiegi przyjmowały formę ana-
logiczną do medycznych transplantacji – a
cała sztuka polegała na tym, żeby wstawiany
fragment w sposób naturalny i płynny złączył
się z resztą wypowiedzi. Zdarzały się sytuacje,
gdy bardzo długo nie można było znaleźć
nic, co by się do tego nadawało. Ale zawsze
w końcu pan Marek dochodził do zadowa-
lających efektów. 

– Pamiętam, że rozwiązania niektórych
problematycznych fragmentów kazań na-
stępowały nagle i jakby przypadkowo, ale
dziś sądzę, że to nie było dziełem przypadku,

lecz nad naszą pracą czuwała Opatrzność
– stwierdza. – I myślę, że jeśli słuchaczom
nie wskaże się tych miejsc, to sami ich nie
odkryją. 

Jednym z problemów stojących przed wy-
dawcą było zmieszczenie na płycie kazań
wraz z komentarzami i pieśniami, tak aby
wypełnić ją bez reszty. W związku z tym nie-
zbędne było wykonanie skomplikowanych
zabiegów mających na celu takie „ścieśnienie”
materiału, które nie psuło charakteru orygi-
nalnych wypowiedzi ks. Jerzego, a więc nie
było odczuwalne dla słuchacza. 

– Musieliśmy stosować tu kilka technik
naprzemiennie – wyjaśnia pan Marek. – Przy-
kładowo, jeśli w trakcie kazania przerwa
była bardzo długa, czyli trwała np. 9 sekund,
to przy skróceniu jej o 3 sekundy nasza in-
gerencja była niezauważalna, a oszczędność
czasowa duża. 

Przy rekonstrukcji niektórych kazań Marek
Kędziorek korzystał z najbardziej nowoczes-
nych laboratoriów dźwiękowych przy współ-
pracy z wybitnymi specjalistami w obróbce
dźwięku. 

W pracy nad kazaniami zdarzały się też
przypadki, kiedy niespodzianie dostawał do
dyspozycji całkiem nową, nieznaną dotąd
taśmę. Głównie dzięki nowym, doskonałej
jakości materiałom, które napłynęły do ar-
chiwum, powstała ostatnia, czwarta płyta
cyklu kazań ks. Popiełuszki, a także udało
się wymienić pewne słabsze fragmenty wy-
danych wcześniej kazań. 

– Czuję się za ten cykl kazań ks. Jerzego
odpowiedzialny, tak jak za uprawiany ogródek
– przyznaje pan Marek. – Trzeba cały czas o
nie dbać i w miarę możliwości poprawiać
ich jakość. 

W misji ks. Jerzego

Pierwsza płyta z kazaniami ks. Jerzego Po-
piełuszki wyszła w 2009 r., tuż przed 25. rocz-

nicą śmierci męczennika. Druga, ostatnia
za życia ks. Malackiego, została wydana w
2010 r., tuż przed beatyfikacją ks. Jerzego.
W tym roku ukazała się ostatnia z cztero-
płytowego cyklu. Od pięciu lat prowadzone
są też akcje parafialne, podczas których
Marek Kędziorek dystrybuuje płyty z kaza-
niami ks. Jerzego i zachęca do wsłuchiwania
się w jego nauczanie.

Przyznaje, że w miarę upływu czasu stop-
niowo przestawał traktować tę działalność
jako element swojej pracy wydawniczej, a
jego zawodowe zaangażowanie stopniowo
przerodziło się w misję. Pojął, że sercem tej
akcji jest misja rozpowszechniania nauczania
bł. ks. Jerzego Popiełuszki i przybliżania lu-
dziom jego osoby, a nie sprzedaż płyt z jego
kazaniami. Pan Marek przyznaje, że trudno
mu precyzyjnie uchwycić moment, w którym
się to stało. 

– Na przestrzeni tych kilku lat i kontaktu
już z setkami księży zrodziło się we mnie
bardzo wielkie przekonanie o sensie tej
akcji – wyznaje. – Tak naprawdę to księża,
którzy przyjmowali mnie w parafiach, nie-
jako odkryli przede mną ducha tej sprawy.
Jeden z kapelanów „Solidarności” nazwał
to, co robię, działalnością ewangelizacyjną,
inny powiedział mi: „Panie Marku, pan
jest w misji ks. Jerzego”. l
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Marek Kędziorek promuje
płyty z kazaniami ks. Jerzego
i zachęca do wsłuchiwania się
w jego nauczanie
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