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Sprawozdanie ze zjazdu 
Stowarzyszenia Polskich Muzyków 

Kościelnych
(Koszalin – 11-13 IX 2007 r.)

Tegoroczny zjazd członków Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych 
(SPMK) odbył się w dniach 11-13 IX 2007 r. w Koszalinie w  nowo wybudowanym 
i oddanym do użytku Centrum Edukacyjno-Formacyjnym Diecezji Koszalińsko-Koło-
brzeskiej. Spotkanie rozpoczęło się śpiewem hymnu Veni Creator oraz nieszporami, 
którym przewodniczył ks. dr hab. Antoni Reginek – Prezes SPMK. Jak co roku litur-
gia sprawowana we wspólnocie uczestników wytyczyła rytm spotkania. Drugi dzień 
rozpoczęła jutrznia pod przewodnictwem gospodarza zjazdu – ks. dra Eugeniusza 
Kaczora, a zamknęła uroczysta Eucharystia sprawowana we wspomnienie Najświętsze-
go Imienia Maryi w koszalińskiej katedrze pod przewodnictwem Biskupa Legnickie-
go Stefana Cichego – przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów. Ks. biskup od wielu lat uczestniczy w zjazdach muzy-
ków kościelnych i żywo interesuje się tematyką obrad. Centrum trzeciego dnia zjaz-
du stanowiła natomiast uroczysta Msza św. we wspomnienie św. Jana Chryzostoma 
w kaplicy ośrodka edukacyjno-formacyjnego, tym razem pod przewodnictwem Bisku-
pa Koszalińsko-Kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka. Śpiewy wykonywane podczas tej 
celebry zostały wybrane z bogatego dorobku twórczego dwóch członków honorowych 
SPMK, niestety już nie żyjących: śp. ks. Romualda Raka oraz śp. ks. Kazimierza 
Pasionka, w dowód wdzięcznej pamięci dla ich zasług w zakresie muzyki liturgicznej 
w Kościele polskim. Uczestnicy zjazdu korzystali z materiałów nutowych przygotowa-
nych przez mgra lic. Jana Gładysza, umieszczonych w bardzo pożytecznym informa-
torze Zjazdu, dobrze zredagowanym przez ks. dra E. Kaczora.

Tematyka zjazdu koncentrowała się wokół godności i posługi organisty 
w Kościele. W pierwszym dniu obradom przewodniczył ks. prof. dr Andrzej Filaber z 
Warszawy. Wykład wprowadzający wygłosił ks. dr Piotr Wiśniewski z Płocka. Ukazał 
w nim zadania organisty w dobie posoborowej, które ujął w trzech aspektach: 
w liturgii, poza liturgią oraz w ramach formacji organisty. Wypowiedzi wprowa-
dzające do dyskusji wygłosili: w zastępstwie nieobecnego ks. prałata Szymona 
Daszkiewicza, autora tekstu, mgr Aleksander Radzewski z Poznania – Status orga-
nisty w świetle regulaminu, na przykładzie archidiecezji poznańskiej, i ks. dr Grze-
gorz Poźniak z Opola – Kwalifikacje, kategorie organistów, na przykładzie różnych 
ośrodków diecezjalnych. Bardzo istotnym dopełnieniem powyższych wystąpień było 
przedłożenie ks. dra Andrzeja Nowickiego z Torunia – Formy zatrudnienia orga-
nisty, umowy, inne kwestie prawne. Autor omówił w nim różne formy zatrudnienia 
organisty w świetle obowiązującego w Polsce prawa.



8

Biuletyn nr 3 SPMK   Posługa organisty

W dyskusji pojawiły się głosy zatroskania o właściwe pełnienie posługi orga-
nisty. S. Alicja Jończyk RM z Warszawy zauważyła, iż organistowanie to nie jest 
tylko zawód, ale powołanie, które należy wypełniać z pełnym oddaniem. Uczestnicy 
obrad podkreślali, iż zadania stawiane przed organistą wymagają od niego należyte-
go przygotowania zarówno w dziedzinie muzyki, liturgii, jak i formacji duchowej. 
Z tą ostatnią jest ściśle związana kwestia udziału organistów w rekolekcjach i dniach 
skupienia. W prezentowanych wypowiedziach pojawiły się także postulaty ustale-
nia właściwego czasu pracy muzyków kościelnych, uwzględniającego czas przygo-
towania się do gry, podnoszenia swoich kwalifikacji, itp. Uczestnicy zjazdu wyra-
zili nadzieję, że zostaną wypracowane pewne kryteria, które by się stały podstawą 
ustalenia modelu podziału na kategorie organistów, w zależności od wykształcenia, 
stażu pracy itp. Uczestnicy dyskusji zastanawiali się, czy jest możliwe wypracowa-
nie takiego wzorca dla całego Kościoła w Polsce, a także, czy zostanie on przez 
wszystkich przyjęty.  

Ks. dr Grzegorz Poźniak poinformował, iż przygotowywany jest projekt minimum 
programowego dla szkół organistowskich działających w poszczególnych diecezjach. 
Wyraził nadzieję, że zostanie on zatwierdzony przez polski Episkopat. Jego celem 
jest wyrównanie poziomu kształcenia przyszłych organistów w całej Polsce. W przy-
szłości istnieje potrzeba wypracowania dokumentu regulującego status organisty 
w całym polskim Kościele. Prowadzący obrady ks. prof. Andrzej Filaber w podsu-
mowaniu tej części dyskusji podkreślił potrzebę kontroli zatrudnienia organistów. 
Wskazał, iż winno się to dokonywać w czasie wizytacji biskupich.

W godzinach popołudniowych drugiego dnia spotkania uczestnicy zjazdu odwie-
dzili Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej w Kosza-
linie. Jest ono nazywane Sanktuarium Przymierza i stanowi duchowe centrum Ruchu 
Szensztackiego w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Ruch ten skupia osoby, które 
kierują się w życiu praktyczną wiarą w Opatrzność Bożą i miłością do Matki Bożej. 
Wszystkich jednoczy przymierze miłości z Maryją rozumiane jako pogłębienie 
i zabezpieczenie przymierza chrztu św. 1 czerwca 1991 r. Sanktuarium to nawiedził 
i poświęcił Sługa Boży papież Jan Paweł II.

Drugi dzień zjazdu zakończył recital organowy w koszalińskiej katedrze. Wystą-
pił w nim Bogdan Narloch – kierownik Zakładu Praktyki Instrumentalnej w Kate-
drze Sztuki Muzycznej Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, pełniący 
również funkcję organisty parafii św. Krzyża w Koszalinie. W repertuarze recitalu 
znalazły się następujące utwory: Carla Adolfa Lorenza (1837-1923) – Toccata i fuga 
c-moll op. 62, Mieczysława Surzyńskiego (1866-1924) – Capriccio op. 36, Mariana 
Sawy (1937-2005) – Fuga-Bolero i Britty Leutert-Falch – Toccata na temat „Lobe 
dem Herren”.

Przedpołudnie trzeciego dnia obrad wypełniła dyskusja panelowa na temat relacji 
między duchownym – pracodawcą a organistą – pracownikiem. W panelu zabrzmiał 
trzygłos:  dr Mariola Brzoska z Gliwic, ks. mgr Piotr Klemens z Zabrza, będący 
proboszczem parafii, oraz mgr Józef Chudalla z Opola, pełniący funkcję organisty 
w tamtejszej katedrze. Wszyscy uczestnicy panelu ukazali swoje osobiste doświad-
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czenia w relacjach duchowny – organista. Dyskutanci podkreślali, że w powyższej 
relacji bardzo ważna jest kultura bycia, wzajemny szacunek i życzliwość, nadto 
właściwe przygotowanie zarówno muzyków, jak i duchownych w kwestiach muzycz-
nych i liturgicznych oraz wzajemne otwarcie na współpracę. 

Po przerwie na kawę uczestnicy zjazdu podjęli próbę podsumowania wykładów 
i dyskusji tegorocznego zjazdu. Pośród wniosków na pierwszy plan wysunęły się 
głosy, iż ważna jest praca od podstaw, polegająca na właściwej formacji i edukacji 
organistów. Trzeba uwrażliwiać muzyków na fakt, że to oni w dziedzinie muzyki 
i śpiewu także wychowują i formują wiernych. Ich właściwa współpraca z duszpaste-
rzami może przynieść poprawę poziomu wykonywanej muzyki i śpiewów w naszych 
kościołach, a to da szansę pełniejszego przeżywania liturgii przez wszystkich jej 
uczestników. Uczestniczący w zjeździe ks. bp Stefan Cichy wyraził nadzieję, że 
wypracowane przez członków SPMK projekty zostaną przez Konferencję Episkopa-
tu Polski zaaprobowane i wprowadzone w życie w Kościele polskim.

Pojawił się też postulat, aby przyszłoroczne spotkanie było poświęcone kształce-
niu osób duchownych w dziedzinie muzyki i śpiewów liturgicznych oraz ich forma-
cji seminaryjnej.

Przed zakończeniem obrad ks. dr hab. Antoni Reginek zaprezentował siedmiu 
nowo przyjętych podczas zebrania Zarządu członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 
Zapowiedział także styczniowe spotkanie Zarządu w Katowicach. Natomiast miej-
scem przyszłorocznego zjazdu będzie jeden z ośrodków w centralnej Polsce (Luto-
miersk, Łódź albo Kutno). 

W ramach ogłoszeń ks. dr Grzegorz Poźniak zapowiedział wydanie w następnym 
numerze „Biuletynu SPMK” materiałów przygotowanych i prezentowanych w czasie 
tegorocznego zjazdu. Ogłosił także spotkanie w Opolu dyrektorów szkół organistow-
skich, które odbędzie się 2 kwietnia przyszłego roku.

Na koniec obrad Prezes SPMK ks. dr hab. Antoni Reginek wyraził wdzięczność: 
ks. dr. Eugeniuszowi Kaczorowi – za zaproszenie muzyków do Koszalina i organi-
zację spotkania, ks. bp. Stefanowi Cichemu – za jego obecność i patronat obradom 
SPMK. Wszystkim referentom i prowadzącym panel podziękował za przygotowa-
nie wystąpień, członkom Zarządu za owocną współpracę, a wszystkim uczestnikom 
zjazdu za obecność, aktywność i troskę o muzykę kościelną. Wszyscy zgromadzeni 
na zjeździe gromkimi brawami wyrazili swoje uznanie i wdzięczność dla Prezesa 
SPMK za jego konstruktywne i pełne oddania przewodniczenie inicjatywom i dzia-
łaniom Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Obrady zakończył uroczy-
sty obiad. 

Wypada mieć nadzieję, iż te działania SPMK zaowocują podniesieniem poziomu 
muzyki i śpiewów w naszych świątyniach.  Ad maiorem Dei gloriam!

      KS. STANISŁAW GARNCZARSKI

      (Sekretarz Zarządu SPMK)


