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KS. GRZEGORZ POŹNIAK

Opole

Kierunki i program kształcenia
w Studium Muzyki Kościelnej 

w Opolu

Studium Muzyki Kościelnej w Opolu to diecezjalna szkoła organistowska o po-
nadtrzydziestoletniej tradycji. Powołana została do istnienia dekretem biskupa 

opolskiego Franciszka Jopa z dnia 3 października 1975 r. Nadmienić jednakże nale-
ży, że dokument ten prawnie sankcjonował już roczną działalność Studium Organi-
stowskiego, którego organizatorem był opolski biskup pomocniczy Antoni Adamiuk. 
Rozwój opolskiej szkoły organistowskiej przez wszystkie lata jej historii miał bardzo 
dynamiczny charakter, szczególnie podczas dwudziestoletniego (1985-2005) kierowa-
nia nią przez Remigiusza Pośpiecha. Niezwykle ważnym z organizacyjnego punktu 
widzenia, jak również poziomu i jakości kształcenia, było włącznie Studium Muzyki 
Kościelnej w struktury Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Było to 
w 1994 r.1 Kolejnym, kapitalnym w ponadtrzydziestoletniej historii szkoły, krokiem 
był dekret abpa Alfonsa Nossola z dnia 10 września 2003 r., który powierzył Sanktu-
arium św. Jacka – Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Opolskiego z siedzibą w Kamieniu Śląskim organizacyjno-administracyjne prowadze-
nie Studium Muzyki Kościelnej. W ten oto sposób ta jakże ważna – szczególnie na 
Śląsku – szkoła muzyki kościelnej, dzięki dalekowzroczności i trosce opolskiego ar-
cybiskupa, zachowała swoją odrębność i specyfikę w pedagogice muzycznej eklezjal-
nie zorientowanej, lokalizując się jednocześnie w naukowej i duszpasterskiej perspek-
tywie, którą wyznaczają Wydział Teologiczny opolskiej wszechnicy na czele z jego 
dziekanem (w 2006 r. – ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola) oraz Międzydiecezjalna Ko-
misja ds. Duszpasterstwa Liturgicznego i Muzyki Kościelnej wraz z jej przewodni-
czącym (w 2006 r. – ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko)2.

Opisane powyżej administracyjno-dydaktyczne umocowanie Studium Muzyki Ko-
ścielnej przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego sprawia, że jest ono 
dziś szkołą o profesjonalnej kadrze pedagogów, dobrym zapleczu szkoleniowo-dy-

1 Szerzej na temat historii Studium Muzyki Kościelnej w Opolu zob. B. KICINGER, Geneza i rozwój 
Studium Muzyki Kościelnej w Opolu, w: R. POŚPIECH, P. TARLINSKI (red.), Kształcenie muzyków kościel-
nych na Śląsku (Sympozja 23), Opole 1997, s. 195-213. 

2 Por. G. POŹNIAK, Sprawozdanie z działalności Studium Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicz-
nym UO za rok szkolny 2003/2004, WUDO 59 (2004), nr 12, s. 613.
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daktycznym – szkołą o dwóch kierunkach kształcenia: „organista” oraz „prowadzenie 
zespołów śpiewaczych”, która prowadzi także dorocznie „Kurs dla psałterzystów”. 
Przygotowywany jest ponadto kierunek o roboczej nazwie „Kapelmistrz orkiestry dę-
tej”. Przyjrzyjmy się teraz ofercie edukacyjnej opolskiego Studium. 

Na kierunek „organista” (jest to nauka o 5-letnim toku edukacyjnym) przyjmo-
wani są kandydaci, którzy na egzaminie wstępnym wykażą się elementarną techni-
ką pianistyczną: generalnie wymagane są: gama, etiuda, sonatina i utwór dowolny. 
Ponadto konieczna jest znajomość zasad muzyki w podstawowym zakresie, spraw-
dzany jest słuch muzyczny oraz warunki wokalne kandydata. W związku z dużą 
popularnością muzykowania na tzw. keyboardach, co w przeważającej liczbie kan-
dydatów tożsame jest z kompletną nieznajomością zasad muzyki i techniki piani-
stycznej, a bardzo często nieumiejętnością czytania nut, Studium Muzyki Kościelnej 
w Opolu rozpatruje podania takich kandydatów, proponując im dwu-, trzykrotne powtó-
rzenie I roku nauki, względnie rozpoczęcie nauki na tzw. „roku zerowym”, gdzie pod 
okiem jednego pedagoga uczeń wdrażany jest w podstawowe umiejętności muzyczne.

Każdy uczeń uczestniczy w sześciu godzinach zajęć w tygodniu. Praktycznie rzecz 
biorąc, w ciągu całego roku szkolnego mamy 40 tygodni pracy, co przekłada się na 
240 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia wykładowe odbywają się od poniedziałku 
do czwartku w godzinach 15.30 – 19.35, według planu dwutygodniowego.

Pierwszy rok nauki w Studium przeznaczony jest na uzupełnienie i uporządkowa-
nie wiedzy muzycznej. Możliwe jest tu indywidualne ukształtowanie programu na-
uczania, np. przy względnie dobrych umiejętnościach pianistycznych – nauka na or-
ganach. Warunkiem kontynuowania nauki na wyższych latach jest ukończenie I roku 
z minimum dobrymi ocenami ze wszystkich przedmiotów. Program nauczania ilustru-
je poniższa tabela. 

  Rok  I
PRZEDMIOTY WYKŁADOWE ILOŚĆ GODZIN W CIĄGU ROKU

ZASADY MUZYKI 80

KSZTAŁCENIE SŁUCHU 80

EMISJA GŁOSU 20

ŚPIEW LITURGICZNY 20

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

FORTEPIAN 40

Od II roku rozpoczyna się praktyczne przygotowywanie muzyka kościelnego – or-
ganisty. Poniższe tabele prezentują program nauczania na kolejnych latach edukacji 
w opolskim Studium Muzyki Kościelnej.
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Rok II
PRZEDMIOTY WYKŁADOWE GODZIN W CIĄGU ROKU

ZASADY MUZYKI 40

KSZTAŁCENIE SŁUCHU 40

HISTORIA MUZYKI ŚREDNIOWIECZA 10

HISTORIA MUZYKI RENESANSU 10

LITURGIKA – ROK LITURGICZNY 20

PRAWODAWSTWO MUZYCZNO-LITURGICZNE 10

PEDAGOGIKA ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH 10

CHÓR 40

ŚPIEW LITURGICZNY 20

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

ORGANY 20

PRAKTYKA MUZYCZNO-LITURGICZNA 20

Od III roku edukacji w Studium Muzyki Kościelnej program nauczania przewiduje 
harmonię. Przedmiotu tego naucza się w wymiarze teoretycznym i praktycznym – taki 
jest też egzamin dyplomowy. W związku z tym, że harmonia to przedmiot o kapital-
nym znaczeniu dla przyszłej posługi organisty, a jednocześnie jeden z trudniejszych 
w programie, Studium Muzyki Kościelnej w Opolu proponuje opcjonalnie jedną go-
dzinę lekcyjną w tygodniu konsultacji z harmonii. Rozkład zajęć lokalizuje tę godzinę 
poza stałym planem, w czasie dogodnym dla wszystkich uczniów.

Rok III
PRZEDMIOTY WYKŁADOWE GODZIN W CIĄGU ROKU

HARMONIA 80

HISTORIA MUZYKI BAROKU 10

HISTORIA MUZYKI KLASYCYZMU 10

LITURGIKA – LITURGIA EUCHARYSTII 20

TEORIA CHORAŁU GREGORIAŃSKIEGO 40

CHÓR 40
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ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

ORGANY 20

PRAKTYKA MUZYCZNO-LITURGICZNA 20

Na roku III uczniowie zapoznają się z chorałem gregoriańskim od strony teore-
tycznej (w jakimś zakresie również od strony repertuarowej). Z kolei na roku IV i V 
znajomość repertuaru gregoriańskiego ma miejsce w ramach obowiązkowej praktyki 
w scholi gregoriańskiej.

Rok IV
PRZEDMIOTY WYKŁADOWE GODZIN W CIĄGU ROKU

HARMONIA 60

FORMY MUZYKI RELIGIJNEJ 40

HISTORIA MUZYKI ROMANTYZMU 10

HISTORIA MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ 10

LITURGIKA – LITURGIA SAKRAMENTÓW 20

ORGANOZNAWSTWO 20

SCHOLA GREGORIAŃSKA 20

LITERATURA MUZYKI RELIGIJNEJ 20

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

ORGANY 20

PRAKTYKA MUZYCZNO-LITURGICZNA 20

Wśród przedmiotów wykładowych V roku znajduje się „muzyka popularna”. Jest to 
przedmiot praktyczny, dzięki któremu uczniowie nabywają podstawową umiejętność 
akompaniowania na fortepianie do religijnego repertuaru popularnego. Przedmiot ten 
został wprowadzony do kanonu nauczania w Studium Muzyki Kościelnej w Opolu po 
nawiązaniu współpracy z Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpäda-
gogik w Ratyzbonie (Regensburg) i analizie tamtejszego programu nauczania.
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Rok V
PRZEDMIOTY WYKŁADOWE GODZIN W CIĄGU ROKU

HARMONIA 60

HISTORIA MUZYKI ŚLĄSKIEJ 20

HISTORIA MUZYKI POLSKIEJ 20

PODSTAWY DYRYGOWANIA 40

MUZYKA POPULARNA 20

SCHOLA GREGORIAŃSKA 20

LITERATURA MUZYKI RELIGIJNEJ 20

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

ORGANY 20

PRAKTYKA MUZYCZNO-LITURGICZNA 20

Wszyscy uczniowie opolskiego Studium zobowiązani są ponadto do uczestnicze-
nia w dodatkowych zajęciach (5 godzin lekcyjnych) w jedną z sobót każdego seme-
stru. I tak, roczniki II i III mają zgrupowanie chóru, z kolei roczniki IV i V – zajęcia 
z praktyki muzyczno-liturgicznej, prowadzone przez zaproszonych spoza szkoły go-
ści, względnie kursy interpretacji literatury organowej.

Od roku szkolnego 2004/2005 Studium Muzyki Kościelnej w Opolu proponuje 
swoim uczniom (rok II – V) naukę w tzw. rozszerzonym toku nauczania. Pisemne zo-
bowiązanie się do edukacji w takim toku dotyczy całego semestru i wiąże się z więk-
szym czesnym. Ten rodzaj nauczania umożliwia indywidualne, praktyczne dosko-
nalenie umiejętności w zakresie gry na organach. Każdy zgłaszający się podejmuje 
kształcenie u dwóch nauczycieli: 

1. Literatura muzyki organowej (45 min. w tygodniu).
2. Praktyka liturgiczno-muzyczna z elementami improwizacji organowej (45 min. 

w tygodniu).
Wydaje się, że ta droga winna być w przyszłości powszechnie obowiązującą meto-

dą kształcenia w szkołach organistowskich. Nie ulega jednak wątpliwości, że zwięk-
szenie ilości godzin obowiązkowych jest problematyczne co najmniej z dwóch powo-
dów. Uczniowie opolskiego Studium, którzy dojeżdżają do szkoły z dalej położonych 
miejscowości diecezji, przy sześciu obowiązkowych godzinach w tygodniu są jeszcze 
w stanie wypełnić wymóg szkolny w ramach popołudniowych zajęć w ciągu jedne-
go dnia. Natomiast jeszcze jedna godzina dodatkowa uniemożliwiłaby, a przynajm-
niej bardzo skomplikowała, możliwość kształcenia. Rozszerzenie programu nauczania 
wpłynęłoby ponadto na wysokość opłat, znacznie je zwiększając. Stąd też propozycja 
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próby ewolucyjnego przemodelowania nauczania organowych umiejętności muzy-
ka kościelnego, która – w zamyśle Rady Pedagogicznej Studium Muzyki Kościelnej 
w Opolu – ma z czasem doprowadzić do zweryfikowania organistowskiego ratio stu-
diorum.

W roku szkolnym 2005/2006 Studium Muzyki Kościelnej w Opolu otworzyło 
drugi kierunek nauczania – „prowadzenie zespołów śpiewaczych”. Jest to dwuletnie 
studium dyrygentury. Stąd też nauczanie dyrygowania na kierunku organistowskim 
ograniczone zostało jedynie do podstawowych umiejętności, zaś nowy kierunek dy-
rygencki przeznaczono w zamyśle dla absolwentów opolskiego studium (i szkół or-
ganistowskich o podobnie ukształtowanym programie nauczania) oraz absolwentów 
średnich szkół muzycznych. Weryfikacja kandydatów i nabór odbywają się w ramach 
tzw. rozmowy kwalifikacyjnej.

Tygodniowy rozkład godzin kierunku „prowadzenie zespołów śpiewaczych” po-
krywa się organizacyjnie z kierunkiem organistowskim – a zatem w każdym tygodniu 
zajęć słuchacze mają 5 godzin wykładowych oraz godzinę dyrygowania (przy udzia-
le akompaniatora). Całoroczne pensum wykładów i ćwiczeń wynosi 240 godzin lek-
cyjnych. Nadmienić należy, że w zajęciach z dyrygowania uczestniczą dwie osoby, 
a czas jednostki lekcyjnej dzielony jest na dwie części, co daje uczestnikom tychże 
praktycznych zajęć z jednej strony możliwość nauki techniki dyrygowania, z drugiej 
zaś strony możliwość obserwowania metodycznych wskazówek, które podczas ćwi-
czeń udziela prowadzący zajęcia.

Program nauczania na kierunku „prowadzenie zespołów śpiewaczych” ilustrują po-
niższe tabele.

Rok I
PRZEDMIOTY WYKŁADOWE GODZIN W CIĄGU ROKU

EMISJA GŁOSU 40

KSZTAŁCENIE SŁUCHU 40

LITURGIKA 10

METODYKA PROWADZENIA ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH 20

PRAWODAWSTWO MUZYCZNO-LITURGICZNE 10

ZESPOŁOWA EMISJA GŁOSU 20

CHÓR 40

SCHOLA GREGORIAŃSKA 20

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

DYRYGOWANIE 40
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W pierwszym roku edukacji na tym kierunku przypomina się i uzupełnia wiedzę litur-
giczną oraz normy prawodawstwa muzyczno-liturgicznego – przede wszystkim w relacji 
zespołowej wokalistyki uprawianej na użytek liturgii. Z kolei w drugim roku nauczania edu-
kacja nastawiona jest na wykonawstwo muzyki i doskonalenie warsztatu dyrygenckiego.

Rok II
PRZEDMIOTY WYKŁADOWE GODZIN W CIĄGU ROKU

EMISJA GŁOSU 20

CZYTANIE PARTYTUR 40

SOLFEŻ SPECJALNY 20

METODYKA PROWADZENIA ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH 20

DYRYGOWANIE CHORAŁEM GREGORIAŃSKIM 20

ZESPOŁOWA EMISJA GŁOSU 20

CHÓR 40

SCHOLA GREGORIAŃSKA 20

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

DYRYGOWANIE 40

Słuchacze kierunku dyrygenckiego uczestniczą ponadto w sobotnich zgrupowa-
niach chóru II i III rocznika kierunku organistowskiego, które odbywają się w każ-
dym semestrze pracy szkoły. 

Studium Muzyki Kościelnej w Opolu prowadzi ponadto od 2003 r. „kurs dla psał-
terzystów”, przeznaczony dla wszystkich chętnych angażujących się podczas Mszy 
św. w wykonywanie psalmu międzylekcyjnego. Jest to roczny kurs, podczas które-
go odbywa się 6 sobotnich spotkań formacyjnych3. Na zakończenie kandydaci zdają 
praktyczno-teoretyczny egzamin, a podczas Mszy św. sprawowanej w ramach Prze-
glądu Chórów Parafialnych Diecezji Opolskiej udziela się im posługi psałterzysty. 
Kandydaci na „kurs dla psałterzstów” muszą wykazać się podczas egzaminu wstępne-
go jedynie słuchem muzycznym i głosem możliwym do kształcenia.

Organizowane w diecezji opolskiej „kursy dla psałterzstów” zawierają w swoim 
programie cały zestaw umuzykalniających ćwiczeń i wykładów: zapoznanie psał-
terzystów z zasadami muzyki (w stopniu oczywiście bardzo podstawowym), nauka 
pracy z mikrofonem, spotkanie z logopedą oraz, jako principium, nauka estetycznego 
wykonywania śpiewów psałterza4. Drugim nurtem edukacji jest możliwie najszerzej 

3 Szerzej na ten temat zob. G. POŹNIAK, Formacja psałterzysty – na przykładzie diecezji opolskiej, 
„Anamnesis” 12 (2006), nr 3 (46), s. 87-99.

4 Por. Archiwum Studium Muzyki Kościelnej w Opolu: Kurs dla psałterzystów 2003-2005.
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pojęta formacja teologiczna. Dotychczasowe kursy zawierały w swoim programie na-
stępujące wykłady:

1. Z zakresu liturgiki:
• ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko – Świętowanie niedzieli;
• ks. dr Albert Glaeser – O modlitewniku „Droga do nieba”;
• ks. dr Rudolf Pierskała – Księgi liturgiczne;
• ks. dr Rudolf Pierskała – Rok liturgiczny;
• ks. dr Grzegorz Poźniak – Prawodawstwo muzyczno-liturgiczne: psałterzysta;
• dr Iwo Siekierka OFM – Chorał gregoriański – muzyka liturgiczna;
• ks. mgr Hubert Sklorz – Służba liturgiczna w prezbiterium,
• spotkanie z diecezjalnym duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza (ks. Ru-

dolf Świerc).
2. Z zakresu formacji biblijnej:
• ks. dr Franciszek Koenig – Pismo św. – Księga Psalmów;
• ks. dr Sławomir Pawiński – Psalm międzylekcyjny – śpiewane słowo Boże.
3. Z zakresu teologii duchowości:
• ks. dr Zygmunt Nabzdyk – Elementy duchowości. Przygotowanie do służby 

podczas liturgii;
• ks. dr Sławomir Pawiński – Duchowość psałterzysty. Elementy teologii prze-

powiadania.
4. Z zakresu wiedzy o Kościele (formacja eklezjalna): 
• ks. mgr Eugeniusz Ploch – Rola świeckich w liturgii5.

Oczywiste jest, że w ciągu sześciu kilkugodzinnych spotkań formacyjnych trudno 
jest o dobre przygotowanie psałterzysty do liturgicznej posługi. Wydaje się jednak, 
że nawet ten rodzaj kształcenia i formacji prowadzi do pogłębienia wiedzy o liturgii 
i troski o jej kształt w życiu parafialnym.

W 1986 r. Kuria Diecezjalna w Opolu rozpoczęła wydawanie biuletynu informa-
cyjnego dla organistów „Muzyka w liturgii”. W pierwszym numerze tego periodyku 
Remigiusz Pośpiech pisał o zadaniach i kierunkach działalności Studium Muzyki Ko-
ścielnej w Opolu. Ze względu na ponadczasowość tamtego tekstu i zawartych w nim 
stwierdzeń, warto – wydaje się – na zakończenie przytoczyć jego fragmenty: „Potrze-
ba wszechstronnie wykształconych muzyków kościelnych: organistów, dyrygentów, 
organizatorów życia muzycznego w parafiach, muzyków, którzy swoją pracę pojmu-
ją jako powołanie, nie zaś li tylko rzemiosło, jest dziś niezmiernie aktualna. Jest to 
problem stojący u podstaw wszelkiego myślenia o reformie muzyki kościelnej, której 
ostatnio poświęca się coraz więcej uwagi. Odnowa muzyki kościelnej nie dokona się 
jednakże sama. Potrzeba do tego szerokiej, odpowiednio przygotowanej kadry mu-

5 Por. tamże. Zob. także G. POŹNIAK, Liturgiczne zespoły śpiewacze diecezji opolskiej w Roku Eu-
charystii, LitS  11 (2005), nr 1 (25), s. 201.
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zyków, a także księży, którzy poczuliby się w pełni odpowiedzialni za stan muzyki 
w swoich parafiach, diecezjach i całym Kościele. Trudno wyobrazić sobie dobrego 
muzyka kościelnego bez rzetelnego wykształcenia, wszechstronnego przygotowania 
fachowego. Kształcenie muzyków dla potrzeb Kościoła w Polsce przez długie lata 
było zaniedbane. (…) Zajęcia odbywają się jakby w dwóch nurtach:

• praktycznym – podstawowym, kształtującym tzw. „warsztat muzyczny” (or-
gany, fortepian, harmonia, praktyka muzyczno-liturgiczna, kształcenie słuchu, 
śpiew gregoriański, elementy dyrygentury chóralnej, prowadzenie zespołów 
śpiewaczych);

• teoretycznym – uzupełniającym, gdzie zdobywa się pewne wiadomości nie-
odzowne w pracy organisty (liturgika, prawodawstwo kościelne, organoznaw-
stwo), oraz dzięki któremu wyrabia się osobowość muzyczna i smak artystycz-
ny przyszłych muzyków (nauka o muzyce – głównie historia i formy muzyki 
religijnej, literatura muzyki religijnej, elementy estetyki muzyki kościelnej)”6. 

6 R. POŚPIECH, Studium Muzyki Kościelnej w Opolu. Zadania i kierunki działalności, „Muzyka 
w liturgii” 1 (1986), nr 1, s. 9.


