
Ks. dr Wiesław Hudek,  
urodził się w Wodzisławiu 
Śląskim (1969 r.), święcenia 
przyjął w Katowicach 
(1994 r.), pochodzi 
z malowniczo położonych 
Krostoszowic (pierwsza 
historyczna wzmianka 
o tym miejscu pojawiła 
się w  roku 1416). 

Prowadzi zajęcia w szkołach muzycznych II st. oraz 
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach.
Pełni liczne funkcje w archidiecezji katowickiej: 
jest duszpasterzem organistów i środowisk 
twórczych, konsultorem komisji synodalnej, 
przewodniczącym Archidiecezjalnej Komisji 
Muzyki Sakralnej, dyrektorem artystycznym 
żorskich festiwali. Ksiądz Wiesław jest także 
Rzecznikiem Prasowym Stowarzyszenia Polskich 
Muzyków Kościelnych, Asystentem Kościelnym 
Polskiej Federacji Pueri Cantores, członkiem wielu 
komisji i jury konkursowych (m.in. w Gliwicach 
i Puławach). Nagrodzony prestiżową nagrodą Phoenix 
Sariensis’ 2013. 
Inicjator powstania grupy modlitewnej Apostolstwo 
Zdrowia, Stowarzyszenia Ecce Homo, pomysłodawca 
Festiwalu Fide et Amore oraz redaktor naczelny jego 
zeszytów naukowych Studia Hildegardiana Sariensia. 
Jest autorem książek (m.in. homilii Szukajcie Bożej 
melodii, Katowice 2013; poezji zebranych Uczę 
się życiem dziękować, Lublin 2014), artykułów 
naukowych, tekstów popularnych, pieśni i oratoriów. 
Książka „Felietony radiowe O świętych” jest piątym 
tomem będącym zapisem audycji wygłaszanych 
w śląskich rozgłośniach (czwartym w cyklu „U progu 
dnia” w Radiu Katowice).
Uczy śpiewu przed niedzielnymi liturgiami, 
rozkochuje wiernych w chorale gregoriańskim, 
duszpastersko troszczy się o chorych na raka, a także 
o małżonków jako doradca duchowy Equipes Notre-
Dame. Popularyzuje postać św. Hildegardy z Bingen, 
łączy miłość i fascynację dziedzictwem kulturowym 
Górnego Śląska z poszukiwaniem teologicznej  głębi 
muzyki (preferuje: J. S. Bacha, A. Pärta i F. Chopina) 
i literatury (szczególnie poezji). Jego działania 
edukacyjne promują sztukę chrześcijańską. 
Na dobre samopoczucie poleca codzienną porcję 
modlitwy i obcowania ze Słowem Bożym, śpiew 
i milczenie w stosownych proporcjach, a także śląski 
kołocz, indyka w ziołach prowansalskich, wino 
Benedictus z opactwa św. Hildegardy w Einbingen 
oraz każdą dawkę zdrowego humoru i uśmiechu.

O 
ŚW

IĘT
YC

HKS. WIESŁAW HUDEK

FEL IETONY
R A D I O W E

Przez dwa lata (2013-2014) ks. dr 
Wiesław Hudek, muzykolog i poeta, 
w cyklu swoich felietonów „U progu 
dnia” prezentowanych w Radiu 
Katowice prowadził słuchaczy ścieżką 
spotkań z niezwykłymi osobami: 
świętymi i błogosławionymi Kościoła 
Katolickiego. Ukazująca się książka 
sprawia, iż spotkania te mogą wyjść 
poza zasięg radiowych fal śląskiej 
rozgłośni i trwać nadal, także 
inspirować i zachęcać do lepszego, 
ewangelicznego życia każdą osobę, 
która po tę książkę sięgnie. Autor 
pozwala nie tylko przez parę chwil 
zasmakować w życiu świętych, 
a potem dać się zachwycić i porwać 
ich przykładem, ale sam dyskretnie 
towarzyszy odbiorcy jako duszpasterz 
zatroskany o człowieka i jego losy, 
poszukiwacz prawdy zafascynowany 
liturgią i pięknem muzyki sakralnej. 
W przystępnej formie podaje dane 
biograficzne, cytuje patronów dnia, 
modli się, pozdrawia, nierzadko 
uśmiecha… „Felietony radiowe. 
O świętych” ks. Wiesława to książka, 
którą warto mieć, (prze)czytać 
i polecać!

prof. dr hab. Mariusz Kończal 
(Kierownik Pracowni Muzyki Sakralnej 

Akademii Muzycznej 
im. Feliksa Nowowiejskiego 

w Bydgoszczy)

Bliscy święci przychodzą często przez „przypadek”. 
Jakby od niechcenia dotykają nas podarowanym 
przez kogoś obrazkiem, dziwnie prostym słowem, 
zabłąkaną wizytą w cichej kaplicy, natarczywą myślą, 
wspomnieniem... I dopiero wówczas przekonujemy 
się, jak są nam pomocni. Przecieramy zdumione 
oczy - tak szybko ich wstawiennictwo pomogło naszej 
nieudolnej modlitwie. Wbrew logice. Czasem wbrew 
nadziei. Wierzę, że felietony księdza Wiesława są 
dobrą siejbą. Niech ich spokojna pokora przemienia i 
wynagradza Chrystusowi cynizm i pychę otaczającej 
nas rzeczywistości.

prof. Marta Kierska- Witczak
(Kierownik Zakładu Muzyki Kościelnej 

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego 
we Wrocławiu)
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