
OD REDAKCJI

Szósty tom „Musica Ecclesiastica”, który trzymają Państwo w rękach, jest jedno-
cześnie czternastym numerem rocznika wydawanego przez Stowarzyszenie Polskich 
Muzyków Kościelnych. Wzorem poprzednich edycji, jego zawartość sięga minione-
go, XIX Zjazdu SPMK w Gościkowie-Paradyżu, stąd zasadniczy korpus prezentowa-
nego numeru stanowią tekstowe wersje wygłoszonych wówczas wystąpień. 

Podczas ubiegłorocznej konferencji SPMK reflektowaliśmy nad przemianami za-
chodzącymi w muzyce kościelnej w XIX i XX w. Okazją do naukowej konfrontacji 
stały się rocznicowe klamry życia ks. Michała Marcina Mioduszewskiego (1787‒1868) 
– w 2017 r. minęła bowiem 230. rocznica jego urodzin, natomiast w 2018 r. przypa-
dała 150. rocznica śmierci tego zasłużonego dla muzyki kościelnej w Polsce kapłana 
ze zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Dzieło życia Księdza 
Redaktora stanowiło w tamtych dniach nucleus narracji zawartej w przedłożeniach 
prelegentów, której efekty w utrwalonej formie teraz Państwu przekazujemy. W bie-
żącym tomie znalazły się ponadto materiały o charakterze recenzyjnym, sprawoz-
dawczym i duszpasterskim zarówno naszych koleżanek i kolegów, jak również opra-
cowane przez osoby spoza naszego grona. 

Na początku 2018 r. nastąpiła zmiana kolegium redakcyjnego. Dotychczasowy 
(i pierwszy) redaktor naczelny, ks. Grzegorz Poźniak, po trzynastu latach ciężkiej 
i jakże owocnej pracy złożył na ręce Prezesa SPMK rezygnację z pełnionej funkcji. 
Dzięki jego determinacji dotychczasowy „Biuletyn” zmienił się w pełnoprawne pi-
smo naukowe „Musica Ecclesiastica” z 4 punktami na liście B Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Członkowie nowo powołanej redakcji w tym momencie 
solidarnie wyrażają szacunek i uznanie ks. Grzegorzowi za trudną pracę w służbie 
muzyki kościelnej, prosząc jednocześnie o wsparcie radą i doświadczeniem w przy-
szłości.

Otaczając troską dotychczasowy poziom merytoryczny i dorobek publicystyczny, 
zwracamy się do naszych Czytelników o współredagowanie pisma poprzez nadsyła-
nie własnych tekstów: materiałów naukowych, recenzji, omówień wydarzeń nauko-
wych i artystycznych dziejących się we własnych środowiskach, tego, czym pragną 
Państwo podzielić się z innymi. Zabiegając o możliwie wysoki poziom merytoryczny 
„Musica Ecclesiastica”, teksty naukowe kierowane są do niezależnych recenzentów 
z prośbą o opinie.
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Generalnie rezygnujemy z zamieszczania materiałów nutowych, osobliwie zaś 
kompozycji współczesnych, nawet wysoko ocenionych przez kompetentne gremia 
opiniotwórcze. Zauważamy bowiem brak uzasadnienia obecności większości takich 
materiałów w periodyku, jakim jest „Musica Ecclesiastica”: Utwór skomponowany 
na konkurs, choćby i nagrodzony, z reguły nie jest obecny w praktyce liturgicznej 
i najczęściej nie ma swojego continuum. Wyjątkowo zamieszczać będziemy kompo-
zycje monodyczne, najczęściej pieśni i hymny stworzone na szczególne okazje z in-
tencją upowszechnienia i poszerzenia repertuaru parafialnego.

Zachęcamy Państwa do wnikliwej lektury bieżącego numeru oraz do przekazywa-
nia nam uwag i spostrzeżeń, które – ufamy – będą pomocą w pracy nad podnosze-
niem poziomu merytorycznego rocznika i za które już teraz dziękujemy. 

Czesław Grajewski 
Redaktor Naczelny
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