
 

Szanowni Państwo! 

Mam zaszczyt poinformować, że Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Sacrum Non Profanum” kończy   

18 lat. 

Jego prehistoria sięga ubiegłego wieku. W 1992 roku trzej przyjaciele: Mikołaj Szczęsny, Marek Jasiński i 

piszący te słowa Bohdan Boguszewski stworzyli Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów „Academia”. 

Przygotowało ono pierwsze po 1945 roku w Szczecinie wykonanie  „Te Deum” Carla Loewego, koncertową 

wersję „Porgy and Bess” George’a Gershwina, przez lata organizowało Koncerty Uniwersyteckie „Przez 

muzykę do świata wartości”, słowem – zdobywało doświadczenia, dzięki którym mogliśmy myśleć o 

własnym festiwalu. 

Zainaugurowaliśmy go w 2005 roku w nadbałtyckim Trzęsaczu, wiążąc się na długo z tą urokliwą 

miejscowością na wysokim klifie, następnie  ze Szczecinem i Berlinem. Koncertowaliśmy w Nowym Jorku   

i Lwowie, Świnoujściu i Heringsdorfie, Międzyzdrojach, Łobzie, nadmorskim Pustkowie. 

Od 2010 roku kolejnym odsłonom festiwalu patronowali: Fryderyk Chopin, Marek Jasiński, Henryk Mikołaj 

Górecki, Krzysztof Penderecki, Wojciech Kilar, Karol Szymanowski, Witold Lutosławski, Andrzej 

Panufnik, Ignacy Jan Paderewski, Stanisław Moniuszko. Festiwalowe wykonania ich muzyki zainspirowały 

Leszka Szopę, scenarzystę i reżysera, do stworzenia filmu „Dziesięciu wspaniałych”. Zobaczymy go 

podczas tegorocznej inauguracji Sacrum Nom Profanum. 

Niestety w tym roku  Świat zaskoczony został okrutnymi działaniami wojennymi  Rosji wobec Ukrainy. 

Koncert muzyki ukraińskiej będzie hołdem złożonym  temu dzielnemu narodowi,  manifestacją  

międzynarodowej współpracy oraz protestem przeciw tej brutalnej agresji!   

W ciągu 18 lat ofiarowaliśmy słuchaczom koncerty kameralne, symfoniczne, oratoryjne, operowe,  

organowe, jazz, były również prezentacje malarstwa, rzeźby, plakatu, filmów. Przyszedł czas aby wśród 

tych muzycznych arcydzieł znalazła się  muzyka filmowa, której chciałbym poświęcić następną edycję 

festiwalu. 

Za lata współpracy dziękuję jego honorowym patronom – marszałkowi senatu RP Tomaszowi Grodzkiemu, 

ministrom kultury i dziedzictwa narodowego: Kazimierzowi Ujazdowskiemu, Bogdanowi Zdrojewskiemu, 

Małgorzacie Omilanowskiej, Piotrowi Glińskiemu, marszałkom województwa: Zygmuntowi Meyerowi, 

Norbertowi Obryckiemu, Olgierdowi Geblewiczowi, księdzu arcybiskupowi metropolicie Andrzejowi 

Dziędze. Wdzięczny oddaję pokłon patronom już nieżyjącym: Księżom arcybiskupom metropolitom 

Marianowi Przykuckiemu i Zygmuntowi Kamińskiego, marszałkowi Władysławowi Husejce. 

Dziękuję prezydentom, burmistrzom, wójtom miejscowości, w których mogliśmy festiwal organizować. 

Dziękuję współorganizatorom, sponsorom, konsultantom, artystom, słuchaczom. 

Dla Was, Drodzy Państwo, osiemnaście lat temu stworzyliśmy Sacrum Non Profanum. Życzę Państwu 

wspaniałych wrażeń podczas jego tegorocznej odsłony!   

                                                                     

                                                                                                    Bohdan Boguszewski 


