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OD REDAKCJI

Oddajemy do rąk Szanownych Państwa kolejny numer rocznika „Musica Eccel-
siastica”. Miło nam jest poinformować, że po raz pierwszy w historii tego periodyku 
został on odnotowany w wykazie czasopism punktowanych na tzw. Liście B Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ta część zestawienia zawiera czasopisma nauko-
we nieposiadające współczynnika wpływu impact factor. Liczba punktów przyzna-
wanych za publikację w „Musica Ecclesiastica” wynosi 4. W imieniu całej redakcji 
pragnę wyrazić radość z faktu, że największa w Polsce organizacja muzyczno-kościel-
na, skupiająca w swoich szeregach muzykologów i muzyków kościelnych, dopraco-
wała się punktowanego czasopisma naukowego. Nie ma najmniejszych wątpliwości, 
że konieczna jest dalsza dbałość o wysoki poziom merytoryczny oraz edytorski na-
szego periodyku. Również w bieżącym numerze wprowadzamy kolejne modyfikacje, 
które są wyrazem właśnie owych projakościowych zabiegów. 

W imieniu redakcji rocznika „Musica Ecclesiastica” oraz całego Stowarzyszenia 
Polskich Muzyków Kościelnych zapraszam na łamy naszego periodyku wszystkich 
zainteresowanych szeroko pojętą problematyką muzyki kościelnej. Nabór artykułów 
do kolejnych numerów „Musica Ecclesiastica” trwa do końca listopada każdego roku 
kalendarzowego.

Paleta tematyczna bieżącego numeru wydaje się być bogata w treści. Zapewniają 
to artykuły ks. M. Białkowskiego, ks. L. Dyki, Cz. Grajewskiego, M. Kierskiej-Wit-
czak, A. Prasała, M. Sławeckiego oraz ks. R. Tyrały. Bardzo interesujący jest ponadto 
dwugłos kompozytorów – ks. W. Kałamarza i T. Kulikowskiego, dotyczący współcze-
snej twórczości muzyczno-liturgicznej.

W stałych działach naszego czasopisma zostały zamieszczone sprawozdania oraz 
informacje o nadesłanych do redakcji nowościach wydawniczych. Całość numeru 
kończy tradycyjnie dodatek nutowy, który zawiera repertuar wykonywany podczas 
uroczystej celebracji mszalnej sprawowanej 23 września 2015 r. w ramach XVI Zjaz-
du Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnej przez ks. bp. Z. Kiernikowskiego 
w bazylice krzeszowskiej. 

 ks. Grzegorz Poźniak
 Redaktor naczelny „Musica Ecclesiastica”
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