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MUZYKOLOGIA OPOLSKA 20102020

1 października 2010 r. zapoczątkował nowy rozdział nie tylko w działalności na-
ukowo-badawczej Uniwersytetu Opolskiego, ale także w życiu całej Opolszczyzny 
jako miejsca od wieków związanego z bogactwem w zakresie szeroko pojętej kultury 
muzycznej. Stało się to poprzez powołanie do życia nowego kierunku uniwersytec-
kiego. „Muzykologia – specjalność nauczycielska z edukacją artystyczną” powstała 
z istniejącej potrzeby kształcenia nie tylko przyszłych nauczycieli muzyki czy organi-
stów i dyrygentów, ale przede wszystkim świadomych badaczy śląskiego dziedzictwa 
kulturowego. 

Należy już na wstępie zauważyć, że opolska muzykologia w ciągu zaledwie de-
kady swojego istnienia przeszła liczne przeobrażenia organizacyjne, dzięki którym 
możliwy stał się jej szeroko płaszczyznowy rozwój, zarówno na poziomie pro� lu 
kształcenia, jak również działalności naukowo-badawczej pracowników i studentów. 
Poszczególne etapy i sfery tegoż procesu zostaną omówione w kolejnych punktach 
niniejszego artykułu.

1. Od idei do celu. Novum w Uniwersytecie Opolskim
Uniwersytet Opolski jest szóstą uczelnią w Polsce (obok Uniwersytetu Warszaw-

skiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II), na której zainicjowany został kierunek studiów muzy-
kologicznych. Fakt istnienia niewielkiego grona ośrodków oferujących kształcenie 
na poziomie studiów wyższych w zakresie muzykologii świadczy o jej unikatowości 
i prestiżu. Na opolskiej uczelni stanowi ona dodatkowo jedyny kierunek działający 
w ramach dyscypliny naukowej „nauki o sztuce”.

Muzykologia wykształciła się na podłożu Wydziału Teologicznego UO jako 
element Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej. Swoją działalność rozwija-
ła natomiast w ramach autonomicznej Katedry Muzyki Kościelnej i Wychowania 
Muzycznego. Jej teoretyczno-praktyczny model w sposób naturalny został zaczerp-
nięty ze wzorców realizowanych w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Owa „naturalność” stanowi z kolei efekt dwóch 
zależności. Po pierwsze, wynika z faktu, iż przed powołaniem Uniwersytetu Opol-
skiego (1994) istniał w Opolu Instytut Teologiczno-Pastoralny jako � lia Wydziału 
Teologii KUL, będący pierwowzorem późniejszego Wydziału Teologicznego UO. Po 
drugie, u początków opolskiej muzykologii stoją jej pomysłodawcy, twórcy i wykła-
dowcy – absolwenci lubelskiej muzykologii, będący niejako spadkobiercami tradycji 
kontynuowanej w tym ośrodku. Pod wpływem wspomnianych czynników utworzo-
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ny został nowy kierunek, realizowany w systemie stacjonarnym na poziomie studiów 
I stopnia, 3-letnich – licencjackich.

Studia muzykologiczne w Uniwersytecie Opolskim od samego początku skiero-
wane zostały do muzyków kościelnych, którzy chcieliby pogłębić swoją formację na 
poziomie studiów wyższych, a także przyszłych nauczycieli muzyki w szkolnictwie 
ogólnokształcącym oraz osób zainteresowanych szeroko pojętą kulturą muzyczną. 
Przesłanką ku temu stało się śląskie dziedzictwo kulturowe, a także bogate tradycje 
edukacji muzycznej w tym regionie, podkreślające wyjątkową rolę muzyka kościel-
nego (organisty, dyrygenta, kapelmistrza), a także nauczyciela muzyki z wyższym 
wykształceniem. Z jednej strony kształcenie opolskich muzykologów objęło więc 
nurt teoretyczny – typowo muzykologiczny, rozwijający warsztat naukowo-badaw-
czy (m.in. historia muzyki, podstawy analizy muzycznej, estetyka muzyczna, etno-
muzykologia), z drugiej zaś miało na celu doskonalenie umiejętności praktycznych, 
głównie w zakresie gry na organach i wykonawstwa muzycznego, a także prowadze-
nia zespołów muzycznych (również specjalistycznych, jak np. schola gregoriańska). 
W programie studiów nie zabrakło także zajęć ogólnomuzycznych, takich jak: kształ-
cenie słuchu, kontrapunkt czy harmonia. Specjalność nauczycielska wniosła z kolei 
konieczność posiadania przez absolwenta wiedzy pedagogiczno-metodycznej, ade-
kwatnej do obowiązujących standardów kształcenia nauczycieli. Dopełnieniem cało-
ści stały się natomiast przedmioty poruszające się w obszarach: ogólnokulturowym, 
liturgicznym i � lozo� cznym.

Utworzenie studiów muzykologicznych w Uniwersytecie Opolskim stało się od-
powiedzią na wzrastającą potrzebę kontynuowania edukacji dla absolwentów szkół 
średnich na Opolszczyźnie, a przede wszystkim uczniów szkół muzycznych I i II 
stopnia oraz Studium Muzyki Kościelnej (obecnie Diecezjalny Instytut Muzyki Ko-
ścielnej). Ponadto stworzyło również sprzyjającą przestrzeń dla działalności nauko-
wej pracowników, umożliwiając im budowanie na tej podstawie własnego ośrodka 
badawczego – rozpoznawanego na arenie krajowej i międzynarodowej.

2. Działalność naukowa opolskiego środowiska muzykologicznego
Działalność muzykologii jako kierunku uniwersyteckiego umożliwiła opolskim 

muzykologom intensy� kację badań nad zagadnieniami śląskiej kultury muzycznej, 
a w szczególności jej rozdziału związanego z muzyką religijną. Wprawdzie re� eksja 
naukowa nad tymi zagadnieniami zrodziła się w środowisku Śląska Opolskiego już 
w połowie lat 80. XX w., kiedy w 1985 r. Diecezjalne Studium Organistowskie (po-
wołane w 1974 r.) zostało przekształcone w Studium Muzyki Kościelnej działające 
w ramach Instytutu Pastoralnego Filii KUL w Opolu1, jednak formalnie osadzony 

1 R. P�������, Religijna kultura muzyczna Śląska w badaniach pracowników Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, w: K. D���, N. W���� (red.), Crux Christi – spes nostra. 
Księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Janowi Kopcowi z okazji 60-lecia urodzin, 35-lecia 
prezbiteratu, 15-lecia sakry biskupiej i 25 lecia pracy naukowej, Opole 2007, s. 283. 
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w strukturach uniwersyteckich ośrodek otworzył szersze perspektywy nie tylko pro-
wadzenia eksploracji naukowych, ale także publikowania ich wyników. 

Zainteresowania badawcze opolskich muzykologów od samego początku koncen-
trowały się na życiu i twórczości rodzimych, śląskich kompozytorów, a także oscy-
lowały wokół zagadnień związanych z szeroko pojętą muzyką religijną oraz proble-
matyką jej wykonawstwa2. Podejmowane re� eksje uwzględniały pluralizm kulturowy 
i narodowy terenu pogranicza, jakim jest Górny i Dolny Śląsk, oraz wpływy tradycji 
sąsiednich diecezji3. Działalność inwentaryzacyjną zachowanych na Opolszczyźnie 
źródeł muzycznych zainicjował prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech – pierwszy kierow-
nik Katedry Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego UO, zajmując się jedno-
cześnie badaniem religijnej kultury muzycznej Śląska i jej przedstawicielami. W tym 
obszarze podjął on również współpracę z Jasną Górą i tamtejszym klasztorem Pauli-
nów jako przewodniczący Zespołu Naukowo-Redakcyjnego Jasnogórskich Muzyka-
liów, czego efektem stały się kolejne tomy współredagowanej przez niego serii Musica 
Claromontana – Studia. Efekty swoich badań dzielił on pomiędzy dwa ośrodki: Uni-
wersytet Opolski oraz Uniwersytet Wrocławski. 

Z czasem coraz silniej zaczął rozwijać się nurt badań związanych z organoznaw-
stwem i historią śląskiego budownictwa organowego. Stanowi on niezwykle istotną 
płaszczyznę w kontekście spuścizny, jaką pozostawiły po sobie ob� cie działające na 
Śląsku zakłady organmistrzowskie, w postaci licznych opusów instrumentów. Dzie-
dzictwo kulturowe śląskiej ziemi, jako miejsca wpływów i wzajemnego przenikania 
się kultury polskiej, niemieckiej i czeskiej, szczególnie odcisnęło swój ślad właśnie 
w rzemiośle organmistrzowskim, czyniąc z niej niejako „kolebkę” rozwijającego 
się budownictwa organowego. Z tych względów niezbędne stało się więc sukce-
sywne podejmowanie aktywności naukowo-badawczej, dążącej do wypełnienia 
nieopracowanych dotąd „białych plam”, w celu stworzenia kompleksowego i przej-
rzystego pejzażu historii budownictwa organowego na Śląsku, stawiając tym samym 
potężne wyzwanie przed muzykologami, organologami i historykami. 

Już w 2010 r., tuż po o� cjalnym zainaugurowaniu działalności opolskiej muzy-
kologii, przy współpracy z Diecezjalnym Instytutem Muzyki Kościelnej w Opolu 
zainicjowana została seria płytowa Organy Śląska Opolskiego4, ukazująca się pod re-
dakcją ks. Grzegorza Poźniaka. Stanowi ona niejako fonogra� czną bazę danych re-
jestrującą brzmienie gruntownie wyremontowanych wcześniej organów piszczałko-
wych. Troska o dobrostan zabytkowego instrumentarium Opolszczyzny leży bowiem 
u podstaw wszelkiej dalszej działalności. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że każdy 
wolumin kolekcji posiada dołączoną książeczkę, zawierającą m.in. opis dyspozycji 
prezentowanych instrumentów, a także naukowy komentarz do wykonywanej muzy-

2 Zagadnienia te poruszali głównie: ks. Franciszek Koenig, Remigiusz Pośpiech, ks. Grzegorz 
Poźniak, ks. Piotr Tarlinski oraz ks. Joachim Waloszek. 

3 Por. R. P�������, Religijna kultura muzyczna Śląska, s. 284.
4 Zob. E. S�����������, Seria płytowa „Organy Śląska Opolskiego”, „Folia Organologica” 1 

(2018), s. 142–147. 
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ki. Na przestrzeni dotychczasowej – 10-letniej – żywotności serii wydanych zostało 
25 woluminów płyt CD z solową muzyką organową, utrwalających brzmienie 45 in-
strumentów piszczałkowych. 

Efekt organoznawczo-historycznej działalności opolskiego środowiska stanowią 
także kolejne pozycje naukowe, wśród których dla przykładu wymienić można wy-
dany w latach 2014–2015 dwuczęściowy Katalog organów diecezji opolskiej5 autorstwa 
ks. dr. hab. Grzegorza Poźniaka, prof. UO, który porządkuje wszystkie instrumen-
ty znajdujące się w kościołach Opola i Opolszczyzny, przedstawiając ich strukturę 
i dyspozycje. Dopełnieniem i kontynuacją niniejszego wydawnictwa jest z kolei al-
bum Opolski krajobraz organowy6, a także Katalog organów w kościołach ewangelic-
kich Opolszczyzny7. Nie sposób także w tym miejscu pominąć powstałe w ostatnim 
czasie monogra� e, które nie tylko przybliżają sylwetki konkretnych organmistrzów 
czy historie działalności zakładów organmistrzowskich, ale przede wszystkim bliżej 
charakteryzują wybudowane przez nie liczne opusy instrumentów, często ocalając je 
w ten sposób od całkowitego zapomnienia. Za przykład takich naukowych opraco-
wań posłużyć mogą pozycje znajdujące się w dorobku ks. dr. hab. Grzegorza Poźnia-
ka, odsłaniające kulisy działalności � rmy Berschdorf z Nysy8 czy mniejszego warsz-
tatu budowy organów, który założył Joseph Habel z Bliszczyc9. Niezwykle cenna jest 
również praca ks. dr. Franciszka Koeniga10, który przeprowadził szczegółowe bada-
nia instrumentologiczne na Górnym Śląsku nie tylko w celu opisania ich dyspozycji, 
ale przede wszystkim dla ukazania ewolucji rozwiązań konstrukcyjnych i struktury 
brzmieniowej organów piszczałkowych od połowy XIX w. do 1945. Na warsztat wziął 
tym samym 96 zachowanych w kościołach diecezji gliwickiej instrumentów pocho-
dzących ze wspomnianego okresu. Wachlarz dotychczas zaprezentowanych w tymże 
ośrodku wyników badań, związanych z organami piszczałkowymi Śląska, dopełnia 
monogra� a dr. Andrzeja Prasała11, kompletnie omawiająca kwestię działalności oraz 
sztuki organmistrzowskiej dwugeneracyjnego, rodzinnego warsztatu Luxów z Lądka
-Zdroju, w którego dorobku znajduje się 81 instrumentów. 

Konsekwentna praca i podejmowane przez opolskich organoznawców eksplora-
cje naukowe w zakresie organów piszczałkowych doprowadziły do powstania w tym 
środowisku pierwszego w Polsce międzynarodowego, recenzowanego czasopisma 

5 G. P������, Katalog organów diecezji opolskiej, cz. I, Opole 2014; cz. II, Opole 2015. 
6 T����, Opolski krajobraz organowy, Opole 2015.
7 T����, Katalog organów w kościołach ewangelickich Opolszczyzny, Opole 2017.
8 T����, Firma organmistrzowska „Berschdorf” z Nysy w świetle korespondencji z parafi ą pw. 

św. Bartłomieja w Gliwicach, Opole 2012; �����, Firma organmistrzowska „Berschdorf” z Nysy. 
Działalność na Opolszczyźnie na podstawie zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu, Opole 2019.

9 T����, Joseph Habel (1840–1920) – organmistrz z Bliszczyc na Śląsku, Opole 2016. 
10 F. K�����, Budownictwo organowe na Górnym Śląsku od połowy XIX w. do roku 1945. Ewolucja 

rozwiązań konstrukcyjnych i estetyki brzmieniowej na przykładzie instrumentów w kościołach diecezji 
gliwickiej, Opole 2019.

11 A. P�����, Działalność organmistrzowska fi rmy Lux z Lądka-Zdroju, Opole 2018.
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organoznawczego „Folia Organologica. International yearbook of organ and organ 
music”. Rocznik ten koncentruje się wokół tematyki budownictwa organowego i jego 
historii oraz dokonań na polu muzyki organowej. Periodyk zawiera także omówienia 
i recenzje książek, czasopism i płyt CD, a także sprawozdania z konferencji nauko-
wych, koncertów i festiwali oraz teksty poświęcone pamięci zmarłych organoznaw-
ców, organmistrzów i muzyków. Czasopismo stanowi przestrzeń wymiany myśli 
i doświadczeń w dziedzinie organów piszczałkowych na arenie ogólnoeuropejskiej. 
Redakcję tworzą wykładowcy opolskiej muzykologii: ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, 
prof. UO – redaktor naczelny, dr hab. Petr Koukal – zastępca redaktora naczelnego, 
ks. dr Franciszek Koenig, dr Andrzej Prasał i autorka niniejszego artykułu – sekretarz 
redakcji. Nad całością czuwa natomiast rada naukowa w międzynarodowym skła-
dzie12.

Choć szeroko pojęta tematyka organów piszczałkowych zajmuje w ostatnim czasie 
sporo miejsca w badawczej działalności opolskiego środowiska muzykologicznego, 
to równolegle, z powodzeniem, rozwija się również nurt mający na celu prowadzenie 
badań nad twórczością muzyczno-liturgiczną, a także historią i tradycją muzyczną 
ośrodków kościelnych. Efektem tej działalności są kolejne monogra� e naukowe: s. dr 
Dolores Moniki Nowak PDDM13, pochylającej się nad zagadnieniami posoborowej 
muzyki liturgicznej, oraz autorki niniejszego przedłożenia14, przybliżającej powojen-
ne dzieje kultury muzycznej opolskiej katedry.

Wszystkie wspomniane wyżej monogra� e naukowe ukazały się głównie w ra-
mach dwóch serii wydawniczych: Muzykologia Opolska * Studia i Materiały, w której 
aktualnie znajduje się pięć pozycji, a także trzy pozycje w ramach serii Diecezjalne-
go Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu Opoliensis Musica Ecclesiastica, co stanowi 
efekt stale podtrzymywanej współpracy m.in. na polu naukowym i wydawniczym.

3. Aktywność badawcza studentów
W naukowo-badawczą działalność ośrodka z powodzeniem wpisuje się aktyw-

ność studentów podejmujących pierwsze kroki w dziedzinie eksploracji naukowych. 
W 2011 r. założone zostało Koło Naukowe Studentów Muzykologii, skupiające mło-
dych pasjonatów i badaczy sztuki muzycznej. W ramach jego działalności studenci 
mają okazję zgłębiać swoją wiedzę i zainteresowania nie tylko w aspekcie historycz-
no-teoretycznym, ale także w obszarze praktycznym, biorąc udział w różnorodnych 
koncertach i wydarzeniach kulturalnych, jak również wykonując muzykę z jednocze-
snym poznawaniem jej różnorodnych cech i wymiarów wykonawczo-interpretacyj-
nych. 

12 www.foliaorganologica.com (25.02. 2020)
13 D. M. N����, Officium defunctorum w języku polskim po Soborze Watykańskim II, Opole 2017. 
14 E. S�����������, Oblicza kultury muzycznej katedry Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu 

po 1945 roku, Opole 2019.
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Owocem studenckich badań są również powstałe dotychczas prace licencjackie, 
których zestawienie prezentuje się poniżej15. 

Lp. Nazwisko i imię Tytuł pracy Prowadzący

2013

1. Burczyk Mateusz Organy w dekanacie Głogówek ks. dr 
Franciszek Koenig

2. Hajzyk Anna
Polskie pieśni bożonarodzeniowe w żywej 
tradycji na terenie para� i św. Franciszka 
z Asyżu w Komprachcicach

prof. dr hab. 
Remigiusz Pośpiech

3. Kazana Stefania Muzyka organowa Ruth Zechlin
ks. dr hab. 
Grzegorz Poźniak, 
prof. UO

4. Kierpal Piotr
Rola systemu rodzinnego w kształtowa-
niu osobowości twórczej na przykładzie 
wybranych kompozytorów

prof. dr hab. 
Remigiusz Pośpiech

5. Koncewicz Aleksandra

Współczesne żałobne wypowiedzi mu-
zyczne. Requiem w twórczości Benjami-
na Brittena (1913–1976) i Gyorgyego 
Ligetiego (1923–2006)

prof. dr hab. 
Remigiusz Pośpiech

6. Majnusz-Broj Jesika
Zbiór muzyczny kościoła pw. Trójcy 
Świętej w Leśnicy k. Góry Świętej Anny 
do połowy XX wieku

ks. dr Piotr Tarlinski

7. Palmer-Piestrak Halina
Śląskie tradycje „chodzenia po kolędzie” 
na przykładzie grup kolędniczych z Dąb-
rówki Łubniańskiej oraz Opola-Gosławic

dr Mariusz Pucia

8. Szewerda Magdalena Muzyczne opracowania „Credo” w wy-
branych dziełach Józefa Elsnera

prof. dr hab. 
Remigiusz Pośpiech

9. Wieczorek Łukasz Organy w dekanacie Stare Siołkowice ks. dr 
Franciszek Koenig

10. Zielonka Dominika
Realizacja teologiczno-muzyczna „Credo” 
Oliviera Messiaena w „Meditations sur le 
Mystere de la Sainte Trinite”

ks. dr Piotr Tarlinski

2014

11. Graca Karol 

„Missa in Dis” o. Abundio Ord. Sac. 
Jannis de Deo ze zbiorów klasztoru 
cystersów w Jemielnicy (rekonstrukcja 
i analiza)

prof. dr hab. 
Remigiusz Pośpiech

12. Herich Aurelia Organy w dekanacie Koźle
ks. dr hab. 
Grzegorz Poźniak, 
prof. UO

13. Kern Stefania Projekt „Etnofonie Kurpiowskie” na przy-
kładzie pieśni „Lecioły zórazie” dr Mariusz Pucia

15 Na podstawie Archiwum Prac Uniwersytetu Opolskiego: apd.uni.opole.pl (25.02.2020).
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14. Kubiczek Andrzej
Rola muzyki w � lmie. Wybrane za-
gadnienia na przykładzie twórczości 
Michała Lorenca

ks. dr hab. 
Grzegorz Poźniak, 
prof. UO

15. Majkrzak Bartłomiej
Twórczość organowa Bruno Steina na tle 
działalności pedagogicznej i muzycznej. 
Analiza i edycja wybranych przykładów

prof. dr hab. 
Remigiusz Pośpiech

16. Niesobska Aleksandra

Piosenka religijna w duszpasterstwie 
para� alnym na przykładzie para� i pw. 
św. Eugeniusza de Mazenod w Kędzie-
rzynie-Koźlu

ks. dr hab. 
Grzegorz Poźniak, 
prof. UO

17. Prochoń Anna Organy dekanatu Pyskowice ks. dr 
Franciszek Koenig

18. Redziak Aleksandra
Aria w twórczości Carla Dittersa von 
Dittersdorfa. Analiza i edycja wybranego 
przykładu

prof. dr hab. 
Remigiusz Pośpiech

19. Szempruch Wojciech Organy w dekanacie Paczków ks. dr 
Franciszek Koenig

20. Weingarth Krzysztof Śląskie tradycje pielgrzymkowe na Górę 
św. Anny na przykładzie para� i Ostropa dr Mariusz Pucia

2015

21. Cichoń Kornelia
Zwyczaje i śpiewy religijne okresu 
Adwentu i Wielkiego Postu w para� i 
Ostrożnica

dr Mariusz Pucia

22. Domański Krzysztof
Hymny na Boże Ciało Carla Juliusa 
Adolpha Hoff mana (1801–1843). Rekon-
strukcja i analiza muzyczna

prof. dr hab. 
Remigiusz Pośpiech

23. Kogut Małgorzata Śpiewy religijne zachowane w żywej tra-
dycji mieszkańców para� i Niemysłowice dr Mariusz Pucia

24. Kuleta Jakub Muzyka i język: wstępna analiza interdy-
scyplinarna ks. dr Piotr Tarlinski

25. Nocoń Katarzyna
Kult św. Marcina w para� i Tarnów 
Opolski – zwyczaje, obrzędy i kultura 
muzyczna

dr Mariusz Pucia

26. Palica Karol

Festiwal „Gaude Mater Polonia – Win-
centy z Kielczy in memoriam” oraz jego 
wpływ na kształtowanie kultury muzycz-
nej mieszkańców Kielczy

prof. dr hab. 
Remigiusz Pośpiech

27. Siek Daniel

„Śpiewnik Kościelny” ks. M.M. 
Mioduszewskiego jako źródło repertuaru 
współczesnych śpiewników kościelnych 
wydawanych na Górnym Śląsku

dr Mariusz Pucia
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28. Ślusarczyk Małgorzata

Wkład Akademickiego Chóru „Dramma 
per musica” Uniwersytetu Opolskiego 
w upowszechnianie kultury muzycznej 
(w latach 1994–2014)

prof. dr hab. 
Remigiusz Pośpiech

29. Urban Renata Życie muzyczne w Carlsruhe (Pokój) na 
przełomie XVIII i XIX wieku

prof. dr hab. 
Remigiusz Pośpiech

30. Wojciechowska Paulina
Współczesna recepcja dzieł Grzegorza 
Gerwazego Gorczyckiego w kontekście 
nagrań płytowych oraz festiwalu

prof. dr hab. 
Remigiusz Pośpiech

31. Wybraniec Elżbieta

Repertuar śpiewów religijnych okresu Bo-
żego Narodzenia zachowanych w żywej 
tradycji para� i Biedrzychowice w diecezji 
opolskiej

dr Mariusz Pucia

2016

32. Magosz Paulina Historia organów w para� i pw. Wszyst-
kich Świętych w Brożcu

ks. dr hab. Grzegorz 
Poźniak, prof. UO

33. Świtała Lidia
Orkiestra dęta para� i pw. św. Micha-
ła Archanioła w Kotulinie w latach 
1905–2015

ks. dr hab. Grzegorz 
Poźniak, prof. UO

2017

34. Chojecka Marta Wybrane śpiewy kibiców klubu Legia 
Warszawa dr Mariusz Pucia

35. Pawlik Karolina

Organy � rmy „Berschdorf ” w dekanatach 
nyskim i otmuchowskim na podsta-
wie zbiorów Archiwum Państwowego 
w Opolu

ks. dr hab. Grzegorz 
Poźniak, prof. UO

36. Stępień Żaneta Menzury głosów organowych w instru-
mentach � rmy „Spiegel” w Opolu

ks. dr hab. Grzegorz 
Poźniak, prof. UO

37. Szendzielorz Ewelina

Służebna rola chorału gregoriańskiego 
w odnowionej liturgii wg polskiej myśli 
muzykologiczno-teologicznej przełomu 
XX i XXI wieku

ks. dr Franciszek Koenig

38. Szepela Katarzyna Historia organów w para� i pw. Narodze-
nia NMP w Dębiu

ks. dr hab. Grzegorz 
Poźniak, prof. UO

2018

39. Łuszczek Tomasz Organy dekanatów Zabrze i Zabrze-Mi-
kulczyce ks. dr Franciszek Koenig

40. Owczarek Krzysztof Historia organów w bazylice Wniebo-
wzięcia NMP w Gidlach ks. dr Franciszek Koenig

2019

41. Badura Barbara Życie muzyczne w para� i pw. św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku

ks. dr hab. Grzegorz 
Poźniak, prof. UO
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42. Gereke Ewa Wydawnictwa audio Diecezjalnego Insty-
tutu Muzyki Kościelnej w Opolu

ks. dr hab. Grzegorz 
Poźniak, prof. UO

43. Janik Aldona
Historia chóru działającego przy para� i 
pw. św. Andrzeja Apostoła w Środzie 
Śląskiej (1954–2018)

ks. dr hab. Grzegorz 
Poźniak, prof. UO

44. Stadnik Mateusz Historia organów w kościele pw. Wniebo-
wzięcia NMP w Kazimierzu ks. dr Franciszek Koenig

W 2020 r. w przygotowaniu są cztery kolejne prace licencjackie. 

4. Nowe perspektywy kształcenia
Proponowana od początku „opolskiej muzykologii” oferta studiów została rozbu-

dowana w 2015 r. o nowe warianty16. Do tej pory możliwe było jedynie kształcenie 
ukierunkowane na muzykę kościelną i grę na organach. Kandydaci na studia w roku 
akademickim 2015/2016 po raz pierwszy otrzymali możliwość wyboru ścieżki edu-
kacyjnej w zakresie jednego z dwóch oferowanych modułów: kościelnego lub po-
pularnego. Moduł kościelny, jak sama nazwa wskazuje, skierowany został do osób 
pragnących rozwijać swoje umiejętności w zakresie szeroko pojętej muzyki kościel-
nej z doskonaleniem gry na organach. Z tego względu w jego ramach znalazły się 
przedmioty liturgiczno-muzyczne, a także związane z organoznawstwem i historią 
budownictwa organowego. Moduł popularny z kolei przeznaczony został dla kan-
dydatów pragnących rozwijać swój warsztat gry na fortepianie (w zakresie muzyki 
klasycznej i muzyki rozrywkowej), a także chcących poszerzać swoją wiedzę i umie-
jętności w obszarze zagadnień związanych z aranżacją muzyczną, instrumentoznaw-
stwem czy muzyką gospel. Elementem spajającym oba moduły kształcenia pozostały 
przedmioty stricte wynikające ze specy� ki studiów muzykologicznych.

W kwietniu 2019 r. dotychczasowa Katedra Muzyki Kościelnej i Wychowania 
Muzycznego została przekształcona w Katedrę Muzykologii. Od października 2019 
r. znalazła natomiast nowe miejsce w strukturze Uniwersytetu Opolskiego. Została 
przeniesiona z Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego 
UO w ramy Instytutu Historii na Wydziale Nauk Społecznych UO.

W 2019 r. siatka studiów z muzykologii w Uniwersytecie Opolskim zyskała nowy 
pro� l – dziennikarski. Obok treści historyczno-teoretycznych oraz zajęć wynikają-
cych z wybieranych przez studentów modułów kształcenia, plan studiów przewiduje 
przedmioty związane z nagrywaniem i przetwarzaniem dźwięku oraz pracą w me-
diach, takie jak: realizacja nagrań muzycznych, montaż muzyczny, muzyka a gatunki 
i formy we współczesnych mediach, multimedia a muzyka, dziennikarstwo muzycz-
ne czy krytyka muzyczna. Studenci mają ponadto możliwość odbywania zajęć tere-
nowych, m.in. w studiu nagraniowym czy studiu radiowym, pod okiem specjalistów 
na co dzień związanych z tą profesją. 

16 Relacja ustna: ks. Grzegorz Poźniak, 30 I 2020 r.
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Rok akademicki 2019/2020 trwale zapisze się w historii opolskiej muzykologii 
z jeszcze jednego, ważnego powodu. Utworzone zostały bowiem studia II stopnia 
– magisterskie – dla tego kierunku. Wydarzenie to nie tylko wzbogaca ofertę eduka-
cyjną uczelni, ale przede wszystkim wychodzi naprzeciw kandydatom i studentom 
zmuszonym dotychczas do wybierania lub kontynuowania procesu edukacyjnego 
poza Uniwersytetem Opolskim. Należy w tym miejscu również zaznaczyć, że obec-
nie żadna z polskich uczelni nie prowadzi kierunku o podobnym pro� lu, umożliwia-
jącym połączenie pogłębiania wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznego 
wykonawstwa muzyki – zgodnie z zainteresowaniami studenta, w oparciu zwłaszcza 
o niezwykle bogate, śląskie, niematerialne dziedzictwo kulturowe.

5. Wydarzenia naukowe i kulturalno-artystyczne
Katedra Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego pozostaje w stałej współpracy z 

Diecezjalnym Instytutem Muzyki Kościelnej w Opolu. Na co dzień studenci mają 
możliwość korzystania ze znajdującego się tam bogatego zaplecza instrumentalnego. 
To jednak nie jedyny obszar współdziałania tych dwóch instytucji. Wspólnie orga-
nizują one liczne przedsięwzięcia: audycje muzyczne, koncerty, konkursy, wyjazdy 
naukowe, wykłady, konferencje, itp. Wśród podejmowanych inicjatyw znajduje się 
Międzynarodowy Konkurs Młodych Organistów im. Śląskich Muzyków Kościel-
nych, który od 2015 r. stanowi doroczne święto muzyki organowej. To okazja do 
spotkania wielu początkujących, młodych muzyków kościelnych z różnych 
środowisk muzycznych, którzy mogą zaprezentować swoje umiejętności nie tylko w 
zakresie wykonawstwa literatury organowej, ale także akompaniamentu muzyczno-
liturgicznego, a także wzajemnie ubogacić się doświadczeniami. Młodych 
organistów każdorazowo ocenia jury w międzynarodowym składzie, złożone z 
zaproszonych profesorów z kraju i zagranicy.

Wśród wspomnianych wydarzeń niewątpliwie zauważyć należy także organizo-
waną konferencję organoznawczą Śląskie organy, która swym początkiem sięga 2007 
r., a od 2011 r. odbywa się regularnie, co dwa lata, i do tej pory doczekała się sześciu 
edycji17. Przedsięwzięcie to cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko śląskich ba-
daczy organów, ale także organoznawców z innych części kraju, a nawet zagranicy.

W 2020 r. w środowisku opolskich muzykologów powstała idea zainicjowania 
drugiej konferencji naukowej, która mogłaby się odbywać również co dwa lata – na-
przemiennie z konferencją organoznawczą, lecz skupiać się wokół odmiennej tema-
tyki. Tym samym zainicjowana została Ogólnopolska Konferencja Naukowa Creare 
et cantare, u podstaw której leży chęć stworzenia przestrzeni sprzyjającej wzajem-
nej wymianie myśli, doświadczeń i re� eksji inspirowanych szeroko pojętą tematyką 
śpiewu – jego formami, tradycją, znaczeniem, historią, pochodzeniem, recepcją, rolą 
kulturotwórczą, problematyką wykonawczą oraz twórczością kompozytorską. 

Początek wiosny związany jest od 2016 r. z odbywającym się Tygodniem Muzy-
kologii UO. W tym czasie mają miejsce liczne wydarzenia kierowane do szerokiego 

17 Relacja ustna: ks. Grzegorz Poźniak, 30 I 2020 r.
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grona odbiorców, stanowiące zaproszenie do wspólnego świętowania oraz odkrywa-
nia piękna sztuki muzycznej. Wśród nich wymienić można dla przykładu: koncer-
ty organowe i chóralne, warsztaty wokalne i instrumentalne, konferencje, spotkania 
z wyjątkowymi gośćmi, wystawy malarskie czy spacer organowy. Nieodłącznym ele-
mentem każdego Tygodnia Muzykologii jest również wspólny wyjazd wykładowców 
i studentów, którego celem jest zespołowe koncertowanie, poznawanie innych środo-
wisk oraz chęć dzielenia się w nich również opolską tradycją. 

Opolska muzykologia od lat współpracuje także z innymi podmiotami zewnętrz-
nymi, takimi jak działające w regionie zakłady organmistrzowskie: „Organmistrzo-
stwo Kamerton – Witold i Wiesław Jeleń” oraz „Organmistrzostwo Henryk Hober”, 
a także regionalnymi mediami – zwłaszcza Radiem Doxa, jak również Zakładem Po-
ligra� cznym SINDRUK. Dzięki tej współpracy i nawiązanym partnerstwom możliwe 
staje się podejmowanie różnorodnych inicjatyw oraz organizowanie warsztatów dla 
studentów, podczas których mają oni okazję poznania rzemiosła oraz specy� ki dzia-
łalności wymienionych instytucji, co z kolei stanowi istotny czynnik w kształtowaniu 
zainteresowań i umiejętności oraz poszukiwaniu odpowiedniego kierunku podejmo-
wanych działań w przyszłości. 

6. Profesorowie gościnni i współpraca z zagranicą
Katedra Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego stale organizuje mistrzowskie 

kursy interpretacji literatury muzycznej, improwizacji, chóralistyki i dyrygentury, 
a także gościnne wykłady prowadzone przez profesorów reprezentujących różne 
ośrodki z kraju i zagranicy. Podtrzymuje tym samym stałą współpracę z zagraniczny-
mi ośrodkami muzyczno-naukowymi, wśród których wymienić można: Hochschule 
für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik w Ratyzbonie (Niemcy), Akademie 
Múzických Uméni w Pradze (Czechy), Centro Cultural Padre Félix Varela w Hawanie 
(Kuba), Gregorius Haus w Tokio (Japonia), Hochschule für Musik w Lucernie 
(Szwajcaria), Fakultet Muzicke Umetnosti w Belgradzie (Serbia) czy Muzička Akade-
mija Univerziteta w Cetinje (Czarnogóra)18. 

Współpraca z wyżej wymienionymi ośrodkami podtrzymywana jest również 
dzięki aktywności, wyjazdom i zagranicznym wykładom opolskich muzykologów, 
głównie zaś za sprawą ks. dr. hab. Grzegorza Poźniaka, prof. UO – kierownika 
Katedry od 2015 r., którzy w tamtejszych środowiskach propagują polską i śląską 
kulturę muzyczną. Dzięki temu możliwa staje się wzajemna wymiana doświadczeń, 
a także poznanie odmiennych kultur, ich tradycji, a także specy� ki prowadzonych 
przez nie badań.

Nie sposób pominąć w tym miejscu również faktu, iż na co dzień w gronie wykła-
dowców kierunku muzykologia UO znajduje się dwóch zagranicznych profesorów, 
którzy regularnie odbywają swoje zajęcia ze studentami. Są to: prof. Stefan Baier – 
utytułowany organista, rektor Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpä-
dagogik w Ratyzbonie – najstarszej na świecie wyższej szkoły muzyki kościelnej, oraz 

18 Relacja ustna: ks. Grzegorz Poźniak, 30 I 2020 r.
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dr hab. Petr Koukal – organolog, wieloletni rzeczoznawca ministerialny w Republice 
Czeskiej. Obecność stałych, jak i gościnnych profesorów z kraju i zagranicy gwaran-
tuje studentom wszechstronność i różnorodność zdobywanych doświadczeń, a także 
możliwość doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności pod okiem wysoce specjali-
stycznej kadry nauczycielskiej.

7. Identy� kacja wizualna
Muzykologia UO dotychczas wypracowała charakterystyczne dla siebie elementy, 

dzięki którym staje się rozpoznawalną wśród innych kierunków i ośrodków. Wśród 
nich na pierwszym miejscu wymienić należy logotyp, który umożliwia m.in. ozna-
czanie tego kierunku i rozpowszechnianie jego wizerunku na wydawanych publi-
kacjach, a� szach i plakatach promujących różnorodne wydarzenia, a także oko-
licznościowych ulotkach. Prócz tego posiada on również swoje hasło przewodnie 
o następującym brzmieniu: „Piękno pisane dźwiękiem!” Myśl ta, stanowiąca dewizę 
działalności opolskiej muzykologii, wskazuje na najważniejszy przedmiot jej wielo-
aspektowej aktywności, jakim jest nieustanne odkrywanie i upowszechnianie piękna 
sztuki muzycznej poprzez prowadzone badania oraz pracę dydaktyczną. Integralną 
częścią wizerunku muzykologii UO są również jej barwy oscylujące wokół czerni 
i � oletu. Wypracowany został ponadto o� cjalny wzór papieru � rmowego, a także za-
projektowany roll-up, nawiązujący do specy� ki studiów, utrzymany we wspomnianej 
kolorystyce oraz ubogacony elementami gra� cznymi. 

8. Zakończenie
Podsumowując podjętą próbę nakreślenia obrazu działalności muzykologii Uni-

wersytetu Opolskiego, stwierdzić można, iż w ciągu zaledwie dekady swojej dotych-
czasowej działalności kierunek ten wypracował unikatowy model kształcenia na 
poziomie studiów licencjackich i magisterskich. Ponadto zauważyć należy również 
dużą aktywność badawczą opolskiego ośrodka, przejawiającą się zwłaszcza w obsza-
rze tematyki muzyczno-kościelnej, organoznawczej i śląskoznawczej, której efektem 
stają się nie tylko kolejne publikacje naukowe, ale również organizowane konferencje 
i inne wydarzenia. Niech więc dotychczasowe osiągnięcia staną się przyczynkiem do 
dalszego, wieloaspektowego rozwoju, a także wielu kolejnych spotkań z „pięknem 
pisanym dźwiękiem!”

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest opisanie 10-letniej działalności kierunku muzykologia w Uni-
wersytecie Opolskim. Niniejszy tekst nakreśla kulisy jego powstania, podejmowaną 
działalność naukową opolskiego ośrodka, aktywność studencką, pro� l studiów oraz 
jego przeobrażenia na różnych etapach działalności opolskiej muzykologii, wyda-
rzenia naukowe i kulturalno-artystyczne, współpracę z zagranicznymi ośrodkami 
i profesorami gościnnymi, a także charakterystyczne elementy wizerunkowe. Artykuł 
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przybliża tym samym opolski model kształcenia muzykologicznego, a także nakreśla 
całościowy obraz i znaczenie muzykologii Uniwersytetu Opolskiego.

SUMMARY

OPOLE MUSICOLOGY 20102020

 e purpose of the article is to describe the 10 years of Musicology at the Univer-
sity of Opole.  is text outlines the backstage of its initiation, the scienti� c activities 
of the Opole Musicology, student activity, pro� le of studies and its transformations 
at various stages of the Opole Musicology, scienti� c and cultural-artistic events, co-
operation with foreign centers and guest professors, as well as characteristic image 
elements.  e article thus introduces the Opole model of musicological education, 
and also outlines the overall image and meaning of Musicology at the University of 
Opole.

Słowa klucze: muzykologia, Uniwersytet Opolski, studia uniwersyteckie, badania 
naukowe.

Keywords: musicology, University of Opole, university studies, scienti�c 
research.
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