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KS. KAZIMIERZ DĄBROWSKI

Lutomiersk

Praktyka muzyczno-liturgiczna

Godność posługi organistowskiej i jej odpowiedzialne, wzorowe spełnianie mobilizują 
gremia (instytucje) kościelne do podejmowania nowych wysiłków w celu dobrego 

(wszechstronnego) kształcenia muzyków kościelnych. Temu służy również i to spotkanie, 
na którym zastanawiamy się m.in. nad założeniami programowymi kształcenia organi-
stów.

Mowa była już o przygotowaniu organistów w dziedzinie chorału gregoriań-
skiego i nauczaniu harmonii. Ja w swoim krótkim słowie pragnąłbym zatrzymać 
się nad przedmiotem, który nosi nazwę „Praktyka muzyczno-liturgiczna”. Zajęcia 
te nazywane są również w niektórych szkołach czy studiach organistowskich na-
uką organowego akompaniamentu liturgicznego, akompaniamentem organowym 
czy akompaniamentem liturgicznym. W swojej treści przedmiot ten mieści na-
ukę akompaniamentu organowego do śpiewów w czasie liturgii Mszy św. i na-
bożeństw oraz uczy zastosowania w praktyce przepisów kościelnych dotyczących 
muzyki w liturgii. 

Swoje refleksje podzieliłem na cztery części: 
1. Podstawowe założenia.
2. Treści nauczania.
3. Umiejętności, jakie powinni posiąść uczniowie w ciągu całego cyklu nauczania.
4. Doświadczenia w realizacji przedmiotu „Akompaniament liturgiczny” w SOSM 

w Lutomiersku.

1. Podstawowe założenia

Nauczanie gry na organach akompaniamentu do śpiewów liturgicznych podczas 
Mszy św., nabożeństw i wszelkich spotkań pozaliturgicznych (oraz wprowadzenie 
w arkana sztuki wokalnej, a z tym związanej nauki dykcji i poprawnej wymowy, tak 
by strona wokalna była równorzędnym walorem kształcenia muzyka, organisty) może 
się rozpocząć po kilku latach nauczania podstawowego gry na fortepianie i organach. 

Zaznaczyć należy, że na innej płaszczyźnie przebiega proces kształcenia i zdoby-
wania umiejętności gry na organach (w tym nauki akompaniamentu), kiedy proces 
dydaktyczny odbywa się w szkole na poziomie średnim muzycznym czy wyższym lub 
jemu równorzędnym, gdy przedmiotem głównym są organy, a inny charakter posiada 
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nauczanie gry na organach tylko dla celów muzyki kościelnej, kiedy gra na organach 
ma zawężony zakres i znacznie mniejsze wymagania programowe. Przyznać jednak 
należy, że ze względu na indywidualny charakter prowadzenia tych zajęć, zarówno 
organów, jak i akompaniamentu liturgicznego, praca i wyniki są sprawą indywidualną 
poszczególnych uczniów.

Kształcenie organisty jako muzyka kościelnego nie może ograniczać się li tylko 
do wyuczenia odpowiedzi mszalnych i zwykłego towarzyszenia organowego do pie-
śni liturgicznych – kościelnych. Wychodząc z założenia, że muzyk–organista powi-
nien być wszechstronnie przygotowanym i biegłym w grze organowej, w sprawnym 
prowadzeniu śpiewu wiernych, że powinien biegle i z łatwością transponować pieśni, 
kształcenie przyszłego organisty powinno przebiegać na różnych płaszczyznach sztu-
ki wokalno-instrumentalnej. 

Niezmiernie ważną rzeczą jest kształcenie słuchu i głosu przyszłego organisty. Nie-
zbędne są ćwiczenia wokalno-emisyjne, intonacyjne, a także ćwiczenia dykcji i po-
prawnej wymowy. 

Organista powinien również posiąść umiejętność właściwego doboru śpiewów 
przeznaczonych na Mszę św. i nabożeństwa oraz doboru utworów instrumentalnych 
(organowych), jakie mogą być wykonane podczas liturgii w miejscach na to przezna-
czonych.

2. Treści nauczania:

• granie dwu- lub trzytaktowych schematów kadencyjnych w transpozycjach;
• granie krótkich konstrukcji harmonicznych w transpozycjach;
• granie odpowiedzi mszalnych;
• granie towarzyszeń organowych do pieśni i śpiewów kościelnych i w części ich 

pamięciowe opanowywanie;
• granie a vista, elementy transpozycji;
• elementy kompozycji i improwizacji: własne akompaniamenty do pieśni, przy-

grywki na temat pieśni kościelnych;
• zapoznanie z dokumentami Kościoła i literaturą dotyczącą muzyki w liturgii;
• zasady doboru pieśni do liturgii;
• zasady doboru utworów instrumentalnych do liturgii;
• granie krótkich preludiów i opracowań chorałowych do wykorzystania podczas 

liturgii;
• granie układów modulacyjnych w różnych tonacjach;
• granie fragmentów utworów organowych w transpozycjach;
• próby grania samodzielnych opracowań towarzyszeń organowych.
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3. Umiejętności, jakie powinni posiąść uczniowie w ciągu całego 
cyklu nauczania:

• pogłębienie wiedzy liturgicznej. W Konstytucji o Liturgii mocno się akcentu-
je: „(…) muzycy i śpiewacy (…) powinni otrzymać rzetelną formację liturgicz-
ną” (KL 115). Konieczna jest znajomość dokumentów Kościoła dotyczących 
muzyki i liturgii. Organista musi zapoznać się także z księgami liturgicznymi, 
śpiewnikami i innymi pomocami (np. nagraniami). Jeśli organista będzie żył 
na co dzień liturgią, wówczas z chęcią podejmie się przygotowania repertuaru 
zgodnego z duchem okresu liturgicznego lub święta. Posoborowa instrukcja 
Musicam sacram mocno akcentuje: „Jest rzeczą konieczną, by organiści oraz 
inni muzycy nie tylko umieli biegle grać na powierzonym im instrumencie, ale 
posiadali także ducha świętej liturgii i wnikali weń coraz głębiej (...) by uświet-
niali obrzęd zgodnie z naturą poszczególnych jego części i ułatwiali wiernym 
uczestnictwo w nim”;

• w ramach liturgii organista powinien zatroszczyć się o to, by muzyka liturgicz-
na i śpiew w kościele (akompaniament, gra solowa) były odpowiednio przygo-
towane oraz pięknie i starannie wykonane;

• umiejętność akompaniowania do śpiewu ludu, umiejętność prowadzenia śpie-
wu zbiorowego. Wymaga ona od organisty właściwego łączenia i oddzielania 
drobniejszych i dłuższych całości muzycznych; organy muszą oddychać razem 
ze śpiewającym ludem (frazowanie, robienie oddechów). Tekst i melodia wy-
znaczają właściwe przystanki (kadencje);

• umiejętność akompaniowania do śpiewu solowego;
• umiejętność akompaniowania chórowi;
• umiejętność rejestracji – łączenia głosów w ciekawe zestawy kolorystyczno-dy-

namiczne;
• opanowanie zasad prawidłowej emisji głosu, zachowania czystości intonacji 

i poprawnej dykcji;
• umiejętność posługiwania się mikrofonem;
• umiejętność aktywnego słuchania siebie i innych (lud, solistów, chór);
• umiejętność grania a vista pieśni i utworów;
• umiejętność doboru pieśni;
• umiejętność doboru utworów, które mogą zostać wykorzystane podczas liturgii 

(ogólne zasady odnośnie tego zagadnienia podał prof. J. Gembalski: na rozpo-
częcie liturgii – utwór podniosły lub kontemplacyjny, zależnie od charakteru 
święta; na przygotowanie darów – solowe offertorium; na komunię – stosowne 
preludium chorałowe). Na pewne zasady w tym temacie, na podstawie literatu-
ry zachodniej, zwrócił uwagę ks. J. Waloszek: 
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 a) zasada funkcjonalności,
 b) zasada trzeźwości, 
 c) zasada komunikatywności,
 d) zasada obiektywizmu, 
 e) zasada otwartości na słowo;
• umiejętność tworzenia przygrywek chorałowych w oparciu o pieśni kościelne;
• organista – mówiąc ogólnie – winien ukochać śpiew i muzykę liturgiczną, by 

w ten sposób przez swoją posługę głosić słowo Boże i teksty liturgiczne na 
miarę prawdziwych uczniów Pana.

4. Doświadczenia w realizacji przedmiotu „Akompaniament 
liturgiczny” w SOSM w Lutomiersku

W SOSM II st. przedmiot ten prowadzony jest dwutorowo: z jednej strony są to 
zajęcia indywidualne, które odbywają się w salach szkolnych, natomiast druga część 
tych zajęć to praktyka podczas Mszy św. i nabożeństw. 

Każda posługa ucznia jako organisty podczas liturgii jest oddzielnie przygoto-
wywana z nauczycielem i po jej wykonaniu omawiana z pedagogiem indywidualnie 
bądź na forum klasy. Praktyka organistowska wypada średnio każdemu uczniowi 
w naszej szkole 3-4 razy w miesiącu. Jest to element niezwykle ważny w procesie 
nauczania tego przedmiotu.

Uczniowie naszej szkoły pełnią również posługę organisty w ramach zastępstwa 
i jednocześnie praktyki w sąsiednich parafiach. Natomiast w okresie wakacji prakty-
kują w parafiach, do których należą, bądź realizują prośby o zastępstwa, jakie napły-
wają do szkoły z różnych regionów Polski. 

Ponadto uczniowie pełnią codziennie, w kolejności, funkcję lektora i kantora, 
a w uroczystości i święta, oprócz śpiewania w chórze, biorą czynny udział w uroczy-
stej służbie, co jest zarazem elementem i formacji, i edukacji.

Zajęcia z akompaniamentu liturgicznego trwają 3 lata – od klasy drugiej do czwartej. 
Na zakończenie klasy drugiej i trzeciej uczniowie zdają końcoworoczny egzamin komi-
syjny, natomiast w klasie czwartej zdają egzamin dyplomowy z tego przedmiotu. 

Akompaniament liturgiczny w naszej szkole należy do przedmiotów kierunko-
wych, stąd oceną zaliczającą jest ocena co najmniej dostateczna (od 13 punktów 
w skali 1-25). Na zakończenie cyklu nauczania w klasie czwartej uczeń, który uzyska 
na egzaminie dyplomowym co najmniej ocenę dobrą (18 punktów i więcej) i z pozo-
stałych przedmiotów związanych z muzyką kościelną oceną co najmniej dostateczną, 
otrzymuje dyplom organisty. 

Zajęcia akompaniamentu liturgicznego uczniowie rozpoczynają od grania prostych 
konstrukcji harmonicznych w różnych tonacjach. Następnie przechodzą do grania od-
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powiedzi i aklamacji według zaproponowanych schematów. Z kolei systematycznie 
poszerzają repertuar pieśni na poszczególne części Mszy św. i poszczególne okresy 
roku liturgicznego. Części z tego repertuaru uczą się na pamięć. Na zajęciach akom-
paniamentu liturgicznego uczniowie uczą się również właściwego doboru śpiewów na 
Msze św. i nabożeństwa oraz uczą się doboru repertuaru instrumentalnego (organo-
wego), jaki mogą wykonać podczas liturgii w miejscach na to przeznaczonych.

Wymagania repertuarowe na poszczególnych latach, tzw. minimum programowe 
do końcoworocznego egzaminu, przedstawiają się w sposób następujący:

 

II rok nauczania
1. Odpowiedzi mszalne.
2. Części stałe Mszy św. (dwóch autorów).
3. Psalm responsoryjny i Alleluja (dwie melodie na pamięć).
4. Nabożeństwo („Niechaj będzie pochwalony”, „O zbawcza Hostio”, „Wielbię 

Ciebie”) – na pamięć; „Przed tak wielkim Sakramentem” – dwie melodie.
5. Granie po pięć pieśni z następujących działów: pieśni eucharystyczne, pieśni 

do Serca Pana Jezusa, pieśni do Najświętszej Maryi Panny, pieśni na zwykły 
okres roku i przygodne.

6. Godzinki.

III rok nauczania
1. Odpowiedzi mszalne.
2. Części stałe Mszy św. (dwóch autorów) – na pamięć.
3. Psalm responsoryjny, Alleluja, śpiew przed ewangelią (trzy melodie) – na pa-

mięć.
4. Nabożeństwo („Niechaj będzie pochwalony”, „O zbawcza Hostio”, „Przed tak 

wielkim Sakramentem” – dwie melodie, „Wielbię Ciebie”, „Chwała i dziękczy-
nienie”) – na pamięć.

5. Granie pięciu wybranych pieśni w transpozycjach. 
6. Granie na pamięć ośmiu pieśni. 
7. Godzinki.
8. Obrzędy pogrzebowe (stacja w kościele).
9. Jutrznia za zmarłych.
10. Nieszpory.
11. Granie trudniejszych akompaniamentów do pieśni na chór lub pieśni solowych.
12. Granie prostych preludiów organowych w transpozycjach. 
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IV rok nauczania

1. Odpowiedzi mszalne (w tym 4 aklamacje po przeistoczeniu).
2. Części stałe Mszy św. przynajmniej czterech kompozytorów lub cztery zesta-

wy.
3. Kilka melodii psalmu responsoryjnego i śpiewów przed Ewangelią, Alleluja 

– na pamięć. 
4. Nabożeństwo („Niechaj będzie pochwalony”, „O zbawcza Hostio”, „Wielbię 

Ciebie”, „Chwała i dziękczynienie” – na pamięć i w różnych tonacjach, „Przed 
tak wielkim Sakramentem” – dwie melodie na pamięć).

5. Nieszpory.
6. Godzinki.
7. Gorzkie żale.
8. Litanie (do Matki Bożej i do Serca Pana Jezusa).
9. Przynajmniej dziesięć pieśni na pamięć.
10. Kilka pieśni w transpozycjach.
11. Granie pieśni kościelnych a vista.
12. Obrzędy pogrzebowe (stacja w domu, w kościele, w drodze na cmentarz; jutrz-

nia, nieszpory). 
13. Pieśni z nowenny do NMP Wspomożenia Wiernych i NMP Niepokalanej, NMP 

Nieustającej Pomocy.
14. Nowenna do Bożego Narodzenia.
15. Trzy pieśni do św. Jana Bosko.
16. Wykonanie pieśni solowych z niezależnym akompaniamentem (ślubnych, ża-

łobnych i okolicznościowych).
17.  Przygotowanie sześciu zestawów pieśni na Mszę św.
18. Granie trudniejszych akompaniamentów do pieśni chóralnych lub pieśni solo-

wych.
19. Wykonanie kilku preludiów (przygrywek) organowych, krótkich, z przeznacze-

niem do gry podczas Mszy św.; mogą być także własne utwory.

Literatura, jaką posługujemy się na tym przedmiocie, to śpiewniki i opracowania 
zawierające propozycje harmonizacji odpowiedzi i wezwań we Mszy św., części sta-
łych oraz pieśni zawarte m.in. w materiałach wydawanych przez naszą szkołę (po-
czątkowo wykonywane w ramach szkoły, a następnie drukowane w wydawnictwie 
„Hejnał”); korzystamy również z materiałów wydawanych przez inne ośrodki mu-
zyczne, m.in.: Komisję Muzyki Sakralnej Archidiecezji Krakowskiej, Wydawnictwo 
św. Krzyża w Opolu (Chorał opolski) i inne. 
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Wykorzystywane są również utwory z następujących zbiorów:
• ALESSANDRO DE BONIS, Armonie religiose;
• LUIGI LASAGNA, Raccolta Di Entrate e Finali;
• LUIGI LASAGNA, Raccolta Di Pezzi per Benedizione ed Elevazione;
• LUIGI LASAGNA, Raccolta Di Pezzi per comunione; per Benedizione ed Eleva-

zione;
• La Gaudiosa, Le armonie dell’organo per l’azione liturgica – di cento pezzi 

per organo od armonio di autori antichi e moderni
• La Melodiosa, Le armonie dell’organo per l’azione liturgica – di cento pezzi 

per organo od armonio di autori antichi e moderni
• L’organo nella Liturgia – Rivista di musica per organo
• Caecilia – Sammlung von Choralvorspielen für Orgel oder Harmonium
• GOTTHARD WILHELM KÖRNER, Der praktische Organist;
• TADEUSZ MACHL, Preludia na temat polskich pieśni kościelnych;
• ANTONI CHLONDOWSKI, Preludia;
• IDZI OGIERMAN MAŃSKI, Preludia;
• MARIAN SAWA, Preludia organowe na temat polskich pieśni kościelnych
• FELIKS RĄCZKOWSKI, Zbiór preludiów na organy
Ponadto posługujemy się dokumentami Soboru Watykańskiego II i Episkopatu Pol-

ski o muzyce liturgicznej oraz instrukcjami zawartymi w księgach liturgicznych.
Ta garść refleksji, jaką przedstawiłem, jest jedynie wypunktowaniem pewnych za-

gadnień – moim zdaniem – ważnych w praktyce muzyczno-liturgicznej i stanowić 
może punkt wyjścia do dyskusji na ten temat. 


