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KS. ROBERT KACZOROWSKI

Gdańsk

Status organisty 
w archidiecezji gdańskiej

13.03.2006 r. ks. abp Tadeusz Gocłowski, Metropolita Gdański, podpisał Regu-
lamin dla stanowisk organistowskich archidiecezji gdańskiej („Kurenda” [2006], nr 
17), który ustala uprawnienia i obowiązki organistów oraz warunki ich zatrudnienia. 
Ponadto wytyczne zawarte w Regulaminie powinny być uwzględniane w przypadku 
podpisywania umowy o pracę między rządcą kościoła a organistą.

Regulamin składa się z ośmiu rozdziałów. Pierwszy ukazuje ogólne założenia, 
w którym zaakcentowano znaczenie liturgii Kościoła, znajomość aktualnych doku-
mentów poświęconych liturgii oraz integralne miejsce muzyki w liturgii. Rozdział 
drugi opisuje prawny charakter stanowiska organisty, zaś następny – formy zatrud-
nienia i kwalifikacje organisty. Kolejny rozdział, czwarty, traktuje o obowiązkach 
organisty, zaś część piąta Regulaminu mówi o jego uposażeniu. Rozdział szósty to 
uprawnienia organisty, rozdział siódmy – rozwiązanie stosunku służbowego, zaś 
ostatni rozdział poświęcono zaleceniom końcowym.

Ze względu na ważność problemu wydaje się, iż zasadne jest przywołanie w cało-
ści tekstu omawianego Regulaminu.

Regulamin dla stanowisk organistowskich
archidiecezji gdańskiej

I. Założenia ogólne

1. Liturgia Kościoła wymaga, by spełnianie funkcji liturgicznych rozdzielić 
między cały Lud Boży tak, by łatwo można było dostrzec, zrozumieć i przeżyć fakt, 
że nie tylko kapłan jako przewodniczący zgromadzenia liturgicznego, ale wszyscy 
wierni czynnie uczestniczą w sprawowaniu świętych obrzędów lub pełnią funkcję 
liturgiczną.

2. Znajomość aktualnych dokumentów Kościoła poświęconych liturgii należy 
uważać z sprawę konieczną dla prawidłowego formowania organistów. Szczególne 
miejsce wśród dokumentów zajmuje Konstytucja o Świętej Liturgii Soboru Waty-
kańskiego II, Instrukcja o muzyce w Liturgii Świętej z dnia 05.03.1967 r., Instruk-
cja o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II z dnia 08.02.1979 r., wydana 
przez Konferencję Episkopatu Polski, i uchwały różnych synodów.
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 3. Nieodłączną i integralną częścią uroczystej liturgii jest muzyka i śpiew kościel-
ny (Konstytucja o Świętej Liturgii, nr 112), a poziom ich w szczególny sposób zależy 
od przygotowania i zaangażowania organistów. Organista bowiem, sprawując faktyczną 
funkcję liturgiczną, kształtuje muzykę i śpiew kościelny w parafii, a przez to pomaga 
wspólnocie wiernych, by czynnie, pobożnie i dostojnie przeżywała święte obrzędy.

II. Charakter prawny stanowiska organisty

1. Organista jest pracownikiem Kościoła w służbie Bogu i podlega Władzy 
Kościelnej zgodnie z przepisami prawa kościelnego i niniejszego Regulaminu oraz 
Kodeksu pracy.

2. Pracodawcą organisty jest Kościół (wspólnota parafialna), bezpośrednim zaś 
zwierzchnikiem – rządca lub rektor kościoła, po myśli kan. 515 § 1 KPK. W spra-
wach spornych pierwszą instancją jest ksiądz dziekan, drugą – Archidiecezjalna Komi-
sja ds. Muzyki Kościelnej, trzecią i ostatnią – Arcybiskup Metropolita Gdański.

3. Stanowisko organisty powinno być oparte na pisemnej umowie zawartej zgod-
nie z przepisami. Umowę podpisuje organista, rządca kościoła (proboszcz lub rektor), 
a potwierdza ją Archidiecezjalna Komisja ds. Muzyki Kościelnej. Umowę należy 
sporządzić w trzech egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla stron zawierają-
cych umowę o pracę i trzeci egzemplarz dla Komisji.  

III. Forma zatrudnienia i kwalifikacje organisty

1. Ubiegający się o stanowisko organisty może być zatrudniony na:
a) całym etacie,
b) pół etatu,
c) częściowym etacie,
d) godzinach zleconych.
Organista zatrudniony na pełnym etacie musi być ubezpieczony zgodnie z obowią-

zującymi zasadami prawa pracy dotyczącymi muzyków, przy czym 10% pracy orga-
nisty jest pracą organizacyjną, a 90% – pracą artystyczną.     

2. Kandydat na stanowisko organisty winien przedłożyć rządcy kościoła następu-
jące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie do pracy, jedną fotografię,
b) własnoręcznie napisany życiorys,
c) świadectwa przyjętych sakramentów,
d) świadectwa wykształcenia ogólnego i muzycznego,
e) świadectwo kwalifikacyjne, wydane przez Diecezjalną Komisję Kwalifikacyj-

ną na stanowisko organisty w archidiecezji gdańskiej,
f) opinie pracy z dwóch ostatnich placówek w parafiach (jeśli to miało miejsce).
3. Kwalifikacje ściśle zawodowe organisty obejmują:
a) opanowanie gry na organach,
b) znajomość liturgii Kościoła,
c) znajomość zagadnień muzyki kościelnej.
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Kwalifikacje te muszą być stwierdzone przez odpowiednie czynniki, powołane 
w tym celu przez Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego (Komisja Kwalifikacyjna 
Organistów – Liturgistów w archidiecezji gdańskiej).

IV. Obowiązki organisty

1. Organista i jego rodzina powinna być przykładem postawy katolickiej, życia 
według zasad wiary świętej i apostolskiej żarliwości.

2. W obcowaniu ze wszystkimi organista winien być wzorem kultury i uprzejmo-
ści, szczególnie przy załatwianiu spraw swojego urzędu.

3. W stosunku do przełożonego organista jest zobowiązany do szacunku oraz 
podporządkowania się mu w sprawach organistowskich objętych umową o pracę.

4. Organista jako muzyk kościelny jest odpowiedzialny za kulturę muzyczną 
w danej wspólnocie parafialnej. Powinien gorliwie pielęgnować i krzewić muzykę 
i śpiew kościelny zgodnie z przepisami Kościoła oraz stale doskonalić swoje umie-
jętności, czyli poziom gry i śpiewu. Swój zawód organista pojmuje jako powołanie 
do służby Bogu i Kościołowi.

Szczegółowe obowiązki organisty są następujące:
a) Grać i śpiewać podczas wszystkich nabożeństw wymagających obecności 

organisty. Obowiązek ten organista spełnia osobiście, chyba że rządca kościo-
ła zgodzi się na zastępstwo w poszczególnych wypadkach.

b) Uczyć parafian, szczególnie młodzież i dzieci, śpiewów liturgicznych i innych 
pieśni kościelnych. Jego obowiązkiem jest rozśpiewać parafię oraz systema-
tycznie wzbogacać repertuar nowymi pieśniami (zachowując dawne pieśni), 
ożywiając w ten sposób liturgię i modlitwę tej wspólnoty (Instrukcja Episko-
patu Polski, nr 36).

c) Organista musi posiąść znajomość podstawowego repertuaru śpiewów litur-
gicznych, w tym także chorału gregoriańskiego. Brak znajomości chorału 
gregoriańskiego tak teoretycznie, jak i praktycznie, w istocie rzeczy dyskwali-
fikuje organistę jako muzyka kościelnego.

d) Organista winien pamiętać, że liturgia wymaga właściwego wyboru stosow-
nych śpiewów i ich wykonawców. Przed doborem pieśni należy zapoznać 
się z teologią dnia liturgicznego, która zawarta jest w modlitwach celebran-
sa, czytaniach i antyfonach. Wybrane pieśni mają być dobrze przygotowane 
i dobrze wykonane. Nie dopuszczać do wykonywania podczas liturgii dowol-
nych produkcji wokalnych i instrumentalnych przez przygodnych muzyków 
i śpiewaków. W przypadkach uzasadnionych i zgodnych z przepisami Kościo-
ła może zezwolić na to za wiedzą i zgodą proboszcza. Ogólne kryteria wybo-
ru odpowiednich pieśni to świętość i doskonałość formy oraz chwała Boża 
i uświęcenie wiernych.

e) Po uzgodnieniu z rządcą kościoła i jego poparciu prowadzić zespoły śpiewacze, 
szczególnie zaś troszczyć się od strony muzycznej o istniejące lub tworzące się 
struktury liturgiczne, takie jak: kantorzy, schole, chór parafialny, wokalno-instru-
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mentalne zespoły młodzieżowe. Potrzebne fundusze na ten cel (instrumenty, nuty 
itp.) proboszcz kościoła pokryje z funduszy kościelnych. Poszczególnym grupom 
muzykującym rządca kościoła przeznaczy odpowiednio urządzony lokal (ogrza-
nie, oświetlenie, instrument klawiszowy do ćwiczeń chóru).

f) Troszczyć się o należyty stan organów i instrumentów, biblioteki muzycz-
nej i sporządzić inwentarz wszystkich przedmiotów przez siebie używanych, 
a stanowiących własność kościoła.

g) Podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.
h) Uczestniczyć w rekolekcjach, dniach skupienia i innych spotkaniach organizo-

wanych przez Archidiecezjalną Komisję ds. Muzyki Kościelnej.
i) Bez wiedzy i zgody rządcy kościoła nie wolno organiście przyjmować zajęć 

ubocznych czy też wyręczać się zastępcą. Na podstawie odrębnej umowy 
organista może podjąć dodatkową pracę kancelaryjną lub katechetyczną, jeśli 
jest do niej przygotowany.

V. Uposażenie organisty

1. Organista otrzymuje wynagrodzenie z kasy parafialnej (kościoła rektorskiego), 
wypłacane przez rządcę kościoła w wysokości ustalonej w umowie.

2. Wskaźnikiem uposażenia organisty są:
a) kwalifikacje zawodowe,
b) rzeczywisty wkład pracy,
c) staż pracy organistowskiej.
3. Należy rozróżnić stopnie kwalifikacji i wykształcenia:
a) wyższe muzyczne i ewentualnie studium organistowskie,
b) wykształcenie średnie z ukończonym ewentualnie studium organistowskim.
4. Uposażenie organisty należy określić w umowie według jednej z wersji do 

wyboru:

I wersja:
Z tytułu:
a) ustalona przez obie strony pensja miesięczna,
b) rozprowadzanie opłatków,
c) pobieranie ofiar za śluby i pogrzeby.
W umowie, w zależności od miejscowej tradycji, należy określić, z jakich ofiar 

organista będzie korzystał. Aby nie dochodziło do nadużyć w kwestii finansowej, 
należność za śluby i pogrzeby oraz inne usługi organista otrzymuje od wiernych 
tylko przez proboszcza.

Nie przewiduje się zastępstwa organisty podczas ceremonii ślubów i pogrzebów.
Dodatkowe wynagrodzenie przysługuje organiście, jeśli prowadzi chór.

II wersja: stosowna comiesięczna pensja.
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VI. Uprawnienia organisty

1. Organista powinien być ubezpieczony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych 
według obowiązujących ustaw państwowych (por. III, pkt 1).

2. Przepisy dotyczące urlopu zawarte są w Kodeksie pracy. Zastępcę opłaca rząd-
ca kościoła.

3. W większych parafiach, o dużym nasileniu pracy, w miejsce intensywnie prze-
pracowanej niedzieli organiście przysługuje jeden dzień wolny w tygodniu. Dzień 
ten ustala organista każdorazowo lub na stałe z pracodawcą.

4. Z racji wyjazdów służbowych, jak np. na dni skupienia o zasięgu diecezjalnym 
lub rejonowym lub inne spotkania organizowane przez Archidiecezjalną Komisję ds. 
Muzyki Kościelnej, organiście przysługuje zwrot kosztów wyżywienia i podróży 
wypłacony z kasy kościelnej.

Dobrego i w pełni zasłużonego oraz sprawnego organistę wspólnota parafialna 
może nadal zatrudniać z zachowaniem prawa. O zwolnieniu lub przejściu na emery-
turę należy poinformować Archidiecezjalną Komisję ds. Muzyki Kościelnej.

VII. Rozwiązanie stosunku służbowego

1. Rozwiązanie umowy następuje zgodnie z Kodeksem pracy.
2. Zgodnie z przepisami państwowymi, organisty nie wolno zwolnić z pracy 

w krótkim okresie przedemerytalnym, w czasie choroby lub urlopu, z wyjątkiem 
rażących przyczyn dyscyplinarnych.

3. Powodami rozwiązania stosunku służbowego, oprócz określonych w przepi-
sach państwowych, mogą być również następujące:

a) Złośliwe nastawianie wiernych przeciw duchowieństwu.
b) Dawanie zgorszenia przez życie niemoralne.
c) Popełnienie przez organistę przestępstwa w czasie trwania umowy o pracę, 

która uniemożliwia dalsze zatrudnienie go na stanowisku organisty, jeżeli prze-
stępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem.

d) Występowanie przeciwko wierze świętej, Kościołowi oraz należenie do 
nieprzyjaznych Kościołowi zrzeszeń lub współdziałanie z nimi.

4. Przed opuszczeniem stanowiska służbowego organista obowiązany jest prze-
kazać parafii wszystkie użytkowane instrumenty, biblioteczkę muzyczną oraz 
inne rzeczy stanowiące według spisu inwentarza własność parafii, a które 
znajdowały się w używalności lub pod opieką organisty – zawsze zgodnie 
z protokołem zdawczo-odbiorczym, który obowiązkowo należy przy przyjmo-
waniu organisty do pracy i zwalnianiu napisać. Jeżeli zajmował mieszkanie 
służbowe, winien się wymeldować, opróżnić mieszkanie, oddać klucze rządcy 
kościoła. To samo dotyczy rodziny organisty w wypadku jego śmierci. Ten 
punkt ma być zawarty w umowie. Wdowie po zmarłym organiście przysługu-
je odprawa pośmiertna zgodnie z Kodeksem pracy.

5. Przy ewentualnej zmianie rządcy kościoła umowa o pracę jest nadal ważna 
i obowiązuje obie strony.
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6. O zamiarze wypowiedzenia pracy organiście rządca kościoła powinien zawia-
domić Komisję Muzyki Kościelnej, podając powody. Komisja w ciągu 14 dni 
powinna zgłosić swoje spostrzeżenia, o ile uzna to za wskazane.

7. Wszystkie kwestie związane z umową o pracę regulują przepisy Kodeksu pracy.

VIII. Zalecenia końcowe

1. Zaleca się, by rządca kościoła udzielił odprawy emerytalnej organiście prze-
chodzącemu na emeryturę, biorąc pod uwagę jego staż pracy.

2. Wskazane jest, aby po dwudziestu pięciu lub pięćdziesięciu latach pracy orga-
nisty proboszcz urządził mu jubileusz. Powinien on obejmować uroczystą Mszę św., 
nagrodę materialną oraz poprosić Arcybiskupa o odznaczenie dla wyjątkowo zasłu-
żonego organisty.

3. Ogólnie obowiązującą wykładnię niniejszego regulaminu ustala Archidiecezjal-
na Komisja ds. Muzyki Kościelnej.

4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Arcybisku-
pa Metropolitę Gdańskiego.

Po podpisaniu Regulaminu dla stanowisk organistowskich Archidiecezji Gdań-
skiej kolejnym etapem było powołanie przez Metropolitę Gdańskiego specjalnym 
dekretem Komisji Kwalifikacyjnej Organistów – Liturgistów. Wydarzenie to miało 
miejsce następnego dnia, czyli 14.03.2006 r. („Kurenda” [2006], nr 18).

Do głównych zadań powołanej Komisji należy m.in.:
a) sprawdzić poziom wiedzy i umiejętności kandydata na stanowisko organisty, 

w wyniku czego komisja może zakwalifikować lub nie do pracy w kościele,
b) wystawić kandydatowi odpowiedni dokument upoważniający do podjęcia 

pracy, potwierdzony przez Kurię Metropolitalną Gdańską,
c) czuwać, aby nikt niepowołany i nieprzygotowany nie podejmował pracy bez 

dokumentu, o którym mowa powyżej.
Ponadto dokument mówiący o powołaniu na terenie archidiecezji gdańskiej kurial-

nej komisji kwalifikacyjnej stwierdza, że ocena kandydata pod względem charaktero-
logicznym, religijnym i moralnym należy do rządcy kościoła, do którego zgłasza się 
zakwalifikowany pod względem muzycznym przez Komisję kandydat na organistę.

Komisja, dopuszczając danego kandydata do pracy w kościele na stanowisku 
organisty, równocześnie określa w jego dokumencie kwalifikacyjnym jeden z trzech 
stopni przygotowania zawodowego: I, II i III klasy. Organiści ze świadectwem 
I klasy mają pierwszeństwo zajmować duże miejskie parafie i kościoły, w których 
gromadzą się wielkie rzesze wiernych, np. w okresie turystycznym, oraz bazyliki 
i sanktuaria diecezjalne.

Członkowie powołanej przez Metropolitę Gdańskiego komisji opracowali wyma-
gania dotykające pięciu obszarów aktywności muzyka kościelnego. W zależności 
od uzyskanego wyniku kandydaci na stanowisko organisty otrzymują odpowiedni 
stopień przygotowania zawodowego (I, II lub III klasy).
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Do niniejszego artykułu zdecydowano się włączyć opracowane projekty, które 
podczas spotkań komisji wciąż są dyskutowane i modyfikowane. Warto też dodać, 
że każdy projekt posiada aktualną bibliografię (tutaj pominiętą).

I. Muzyka kościelna
Autorem pierwszego opracowania jest ks. dr Stanisław Zięba – przewodniczący 

Komisji Kwalifikacyjnej Organistów – Liturgistów. Tytuł projektu brzmi: Zagadnienia 
z muzyki kościelnej dla kandydatów na stanowisko organisty w archidiecezji gdańskiej.

Zagadnienia tematyczne:
1. Co to jest muzyka kościelna? (Muzyka religijna, muzyka kościelna, muzyka 

sakralna, muzyka liturgiczna – różnice).
2. Muzyka kościelna jako integralna część liturgii.
3. Śpiew i muzyka kościelna na kartach Pisma Świętego.
4. Początki muzyki kościelnej.
5. Cel, funkcja i przymioty muzyki kościelnej.
6. Poszczególne elementy kompozycji kościelnych (tekst, melodyka, rytm).
7. Rodzaje muzyki kościelnej (jednogłosowy śpiew gregoriański, jednogłosowy 

śpiew ludowy liturgiczny i religijny, polifonia dawna i współczesna, muzyka instru-
mentalna).

8. Muzyka instrumentalna w liturgii (organy jako instrument liturgiczny, inne 
instrumenty w liturgii).

9. Kształcenie i wychowanie muzyczne (dokształcanie duchowieństwa, kształce-
nie organistów, dyrygentów i ludu).

10. Komisja muzyki kościelnej a wydawnictwa.
11. Muzyka kościelna integralnym elementem życia Kościoła.
12. Święta Cecylia – patronka muzyki kościelnej.

II. Liturgika
Autorem opracowania jest ks. dr Robert Kaczorowski. Temat projektu brzmi: 

Wymagania dla kandydatów na organistów w archidiecezji gdańskiej w zakresie 
wiedzy o liturgii.

Zagadnienia tematyczne:
1. Rok liturgiczny
a) teologiczna (liturgiczna) refleksja dotycząca poszczególnych okresów roku 

liturgicznego: Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Triduum Paschalne, 
Wielkanoc, okres wielkanocny, okres zwykły w ciągu roku;

b) teologiczna (liturgiczna) refleksja związana z obchodem uroczystości: uroczystości 
Pańskie (Najświętszej Trójcy, Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa, Chrystusa Króla), uroczystości maryjne (Niepokalane 
Poczęcie, NMP Królowej Polski, Wniebowzięcie NMP), uroczystości ku czci 
świętych (św. Józefa, św. Jana Chrzciciela, świętych Apostołów Piotra i Pawła), 
uroczystość Wszystkich Świętych, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych;
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c) umiejętność doboru śpiewów na poszczególne okresy roku liturgicznego oraz 
święta i uroczystości.

2. Msza Święta
a) teologiczna (liturgiczna) refleksja dotycząca poszczególnych części mszalnych: 

obrzędy wstępne, liturgia słowa, liturgia eucharystyczna, obrzędy Komunii 
Świętej;

b) umiejętność doboru śpiewów do odpowiednich części mszalnych: pieśni na 
rozpoczęcie Mszy Świętej, pieśni na przygotowanie darów, pieśni na Komu-
nię Świętą i dziękczynienie, pieśni na zakończenie Mszy Świętej;

c) znajomość różnorodnych melodii wybranych stałych i zmiennych części mszal-
nych: Kyrie eleison, hymn „Chwała na wysokości Bogu”, psalm responsoryjny, 
aklamacje allelujatyczne, Sanctus, aklamacje po przeistoczeniu, Agnus Dei;

d) znaczenie sacrum silentium w liturgii.
3. Nabożeństwa
a) teologiczna (liturgiczna) refleksja dotycząca nabożeństw;
b) znajomość struktury i przebiegu poszczególnych nabożeństw (droga krzyżo-

wa, gorzkie żale, różaniec, litanie – do NMP, do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, nowenny – do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, koronka – do Miło-
sierdzia Bożego);

c) znajomość struktury i przebiegu nabożeństw związanych z przyjęciem sakra-
mentów chrztu świętego, małżeństwa, bierzmowania; obrzędy pogrzebu (Msza 
Święta pogrzebowa, modlitwy na cmentarzu);

d) umiejętność doboru pieśni do wyżej wymienionych nabożeństw.

III. Chorał gregoriański
Autorem projektu jest ks. dr Janusz Jasiewicz. Tytuł opracowania brzmi: Chorał 

gregoriański. Treści programowe dla kandydatów na stanowisko organisty w archi-
diecezji gdańskiej.

Zagadnienia tematyczne:
1. Dokumenty Kościoła katolickiego poruszające problematykę chorału grego-

riańskiego.
2. Definicja i źródłosłów jego nazwy.
3. Geneza powstania chorału gregoriańskiego:
a) papież Grzegorz I Wielki – jego rola w procesie powstania chorału (spojrze-

nie krytyczne),
b) wiek VIII w Europie – 5 tradycji muzycznych,
c) rola śpiewu starorzymskiego i tradycji gallikańskiej w procesie powstawania 

chorału gregoriańskiego,
d) Guido d’Arezzo – Micrologus de disciplina artis musicae,
e) Julian ze Spiry i zakon św. Franciszka jako propagatorzy chorału gregoriań-

skiego w XIII-wiecznej Europie.
4. Chorał gregoriański w Polsce – najstarsze zabytki.
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5. Rola opactwa benedyktynów z Solesmes w odnowie chorału gregoriańskiego 
– semiologia gregoriańska, paleografia neumatyczna.

6. Duchowość chorału gregoriańskiego.
7. Znajomość podstaw notacji chorałowej (4 linie):
a) klucze – C, F,
b) neumy proste – punctum i virga,
c) neumy złożone z dwóch nut – pes lub podatus, clivis,
d) neumy złożone z trzech nut – torculus, porrectus, climacus, scandicus, salicus,
e) neumy złożone z czterech i więcej nut – flexus (porrectus flexus), resupi-

nus (torculus resupinus), subbipunctis (pes subbipunctis), subtripunctis (virga 
subtripunctis),

f) neumy liquescentes i reperkutowane (bivirga – trivirga),
g) znaki pomocnicze i skróty: ictus, bemol i kasownik, custos, asteriscus, flexa, 

divisio minima, divisio minor, divisio maior, divisio finalis.
8. Tonalność, modalność i rytm.
9. Praktyka chorału gregoriańskiego:
a) czytanie a vista wybranych śpiewów z Graduale Triplex,
b) ćwiczenia z zakresu wykonawstwa chorału gregoriańskiego na przykładzie 

wybranego śpiewu z Graduale Triplex,
c) śpiew części stałych Mszy św. (Ordinarium Missae – Ed. Vaticana) – VIII De 

Angelis, XI Orbis factor, XVII Missa pro defunctis, Credo III.

IV. Teoria muzyki
Autorem kolejnego opracowania jest prof. dr Alina Kowalska-Pińczak. Tytuł 

projektu brzmi: Program przesłuchań kwalifikacyjnych kandydatów na organistów 
oraz organistów w zakresie przygotowania wokalnego, słuchowego i teoretycznego.

Zakres tematyczny:
Badania kwalifikacyjne obejmują:
• kwalifikację wstępną,
• przygotowanie zawodowe (liczba uzyskanych punktów określa kategorię).
1. Przesłuchania w kategorii wokalnej:
a) Badania wstępne:
• badanie skali głosu,
• badanie umiejętności powtarzania głosem wybranych wysokości pozostają-

cych w skali głosu badanego,
• badanie umiejętności transpozycji oktawowej,
• badanie prawidłowości techniki wokalnej (ocena toru oddechowego, ataku, 

fonacji, pracy na rezonatorach i koordynacji tych funkcji),
• badanie czystości i precyzji intonacji w różnych rejestrach skali głosu,
• ocena estetyki brzmienia głosu.
b) Badania kwalifikacyjne – zawodowe:
• śpiew odpowiedzi mszalnych i liturgicznych (wybór właściwej tonacji, ocena 

czystości intonacji i dynamiki głosu),
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• śpiew i intonowanie pieśni kościelnych (dobór tonacji w zależności od zakre-
su skali pieśni i możliwości skalowych ludu),

• czytanie a vista nowych pieśni kościelnych,
• prezentacja sposobów uczenia ludu nowych pieśni kościelnych.
2. Przesłuchania w kategorii słuchu muzycznego:
a) Badanie predyspozycji słuchowych (metoda ustna – forma indywidualna):
• badanie poczucia rytmu,
• badanie słyszenia wysokości i ocena intonacji,
• badanie słyszenia melodii i pamięci muzycznej,
• badanie słyszenia interwałów (niezbędne do oceny tonacji liturgicznych śpie-

wów responsoryjnych),
• badanie słyszenia harmonicznego (badanie selektywności słyszenia rejestrowe-

go, badanie słyszenia wielodźwięków i faktury wielogłosowej),
• badanie wrażliwości na barwę (właściwy dobór głosów w registracji).
b) Realizacja zadań słuchowych (testy – wersja pisemna – forma grupowa, zada-

nia o trzech poziomach trudności).
3. Przesłuchania z zakresu teorii muzyki:
a) Badanie wiedzy z zakresu zasad muzyki (badanie testowe).
b) Badanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu harmonii i kontrapunktu.
Zadania praktyczne:
• realizacja progresji w górę i w dół niemodulujących i modulujących,
• harmonizacja gam (dur i moll) w górę i w dół skali,
• harmonizowanie zwrotów kadencyjnych, realizacja kadencji,
• swobodna improwizacja melodyczno-harmoniczna z zastosowaniem figuracji 

głosu sopranowego,
• praktyka modulacji diatonicznej i chromatycznej,
• harmonizacja „na żywo” pieśni kościelnych wybranych przez komisję, w tym 

śpiewu gregoriańskiego,
• harmonizacja melodii głosu basowego,
• realizacja cyfrowania basso continuo (b.c.),
• tworzenie swobodnej konstrukcji polifonicznej w fakturze 2-głosowej w tech-

nice nota contra notam,
• tworzenie formy z zastosowaniem imitacji typu kanonicznego i kanonu in 8,
• tworzenie formy fugata,
• konstrukcja formy inwencji 2-głosowej,
• ekspozycja fugi w konwencji bachowskiej (w fakturze 4-głosowej),
• kompozycja formy passacaglii,
• swobodna improwizacja na temat pieśni kościelnych.

V. Organy
Autorzy projektu to: mgr Hanna Dys i prof. Roman Perucki. Tytuł opracowania 

brzmi: Warunki i wymagania stawiane przy przyjmowaniu na stanowisko organisty.
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Zakres tematyczny:
1. Pod względem posiadanego wykształcenia wyróżnia się w archidiecezji gdań-

skiej trzy kategorie stanowisk organistów:
a) kategoria I – wymagane wykształcenie wyższe w zakresie gry na organach 

(Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej – klasa organów) – katedry, 
kościoły znajdujące się w centrum Trójmiasta oraz parafie liczące powyżej 
7 tysięcy wiernych;

b) kategoria II – wymagane wykształcenie wyższe (wydziały muzyki kościelnej 
akademii muzycznych) lub średnie muzyczne (klasa organów) – kościoły miej-
skie poniżej 7 tysięcy wiernych oraz parafie znajdujące się poza Trójmiastem,

c) kategoria III – wymagane podstawowe wykształcenie muzyczne – minimum 
2 lata średniej szkoły muzycznej w klasie organów – parafie wiejskie. W przy-
padku nieposiadania ww. kwalifikacji osoba złoży pisemną deklarację o podję-
ciu nauki w szkole muzycznej, uzupełniając wykształcenie.

2. Wymagane umiejętności podczas prezentacji na egzaminie kwalifikacyjnym na 
stanowisko organisty (repertuar do wyboru).

Kategoria I:
• duże preludium (fantazja, toccata) i fuga J.S. Bacha (np. BWV 532, 538, 540,  

542, 543, 544, 548, 552, 582, 564),
• jeden z dużych chorałów tegoż kompozytora (lipskie, Klavierübung część III),
• sonata triowa J.S. Bacha (do wyboru).
Kategoria II:
• preludium i fuga J.S. Bacha o mniejszym stopniu trudności (np. BWV 531, 

534, 535, 539, 541, 545, 547, 550, 566),
• 5 chorałów ze zbioru Orgelbüchlein (do wyboru),
• utwór romantyczny lub jego część (np. preludia i fugi F. Mendelssohna do 

wyboru, sonata lub jej część tegoż kompozytora, mniejsze dzieła C. Francka, 
jak Cantabile, Pastorale, Priere lub utwory o podobnym stopniu trudności).

Kategoria III:
• małe preludium i fuga J.S. Bacha (np. BWV 533, 551, 553-560), utwory 

dawnych mistrzów, utwory manuałowe,
• małe chorały (J.S. Bach – Orgelbüchlein lub M. Regera [dwa do wyboru]).

Wobec powyższego należy jedynie żywić nadzieję, że zalecenia zawarte w doku-
mencie Metropolity Gdańskiego dotyczącym posługi organisty w archidiecezji gdań-
skiej oraz powołanie specjalnej Komisji Kwalifikacyjnej Organistów – Liturgistów 
uporządkują status muzyka kościelnego i sprawią, że liturgia w Kościele gdańskim 
będzie jeszcze piękniejsza, odprawiana na większą chwałę Boga i ku pożytkowi 
wiernych.


