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Założenia programowe specjalności „muzyka kościelna”
w akademii muzycznej na przykładzie Wydziału Dyrygentury 

Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki 
w Akademii Muzycznej w Gdańsku

Rozpoczynający się rok akademicki 2008/2009 jest szóstym rokiem obecności 
„muzyki kościelnej” w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Wraz z powołaniem no-
wej specjalności utworzono Zakład Muzyki Kościelnej, który 30 września 2008 r. 
decyzją Senatu Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku został przekształ-
cony w Katedrę Muzyki Kościelnej. Obecnie skład Katedry tworzą:

• prof. zw. Bogusław Grabowski – kierownik,
• ks. dr hab. Robert Kaczorowski – adiunkt,
• dr Aleksandra Grucza-Rogalska – adiunkt,
• dr Andrzej Szadejko – adiunkt,
• mgr Ewa Rytel – wykładowca,
• mgr Tomasz Niżygorocki (zatrudniony na umowę o dzieło).
W minionym roku akademickim mury uczelni opuściło troje pierwszych absol-

wentów specjalności „muzyka kościelna”, którzy po egzaminie dyplomowym i obro-
nie pracy magisterskiej otrzymali dyplomy ukończenia studiów wyższych. Byli to:

1. Emilia Kochanowska, która jednocześnie ukończyła studia na specjalności 
„edukacja muzyczna” i napisała pracę magisterską pt. Motyw anioła jako inspira-
cja literacko-muzyczna w pieśniach Kościoła katolickiego na podstawie wybranych 
śpiewników (promotor: ks. dr hab. Robert Kaczorowski).

2. Mariusz Kozicki, absolwent dyrygentury chóralnej, autor pracy magisterskiej 
pt. Wpływ warunków zewnętrznych i wewnętrznych na działanie mechanizmu orga-
nowego (promotor: prof. zw. Bogusław Grabowski).

3. Tomasz Niżygorocki, który jednocześnie ukończył studia z dyrygentury chóral-
nej i napisał pracę magisterską pt. Tradycyjna a współczesna pieśń pasyjna w aspek-
cie semantyczno-muzycznym na podstawie wybranych przykładów (promotor: ks. dr 
hab. Robert Kaczorowski).

I. Studia muzyki kościelnej odbywają się w ramach kierunku „edukacja arty-
styczna” w zakresie sztuki muzycznej. Oznacza to, że studenci realizują plan stu-
diów według ministerialnych wytycznych wyznaczonych na danym kierunku.
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W ramach studiów I stopnia (licencjackich) wyróżnić więc można przedmioty 
ogólne (technologie informacyjne, język obcy, podstawy języka łacińskiego, filo-
zofię, wychowanie fizyczne, prawo autorskie, seminarium licencjacie i konsultacje 
pracy licencjackiej). 

Kolejny dział to przedmioty kształcenia nauczycielskiego (psychologia, pedago-
gika, metodyka i teoria edukacji muzycznej, metodyka gry na organach, metodyka 
kształcenia słuchu oraz emisja głosu).

Następną grupę przedmiotów stanowią przedmioty podstawowe, czyli: fortepian, 
harmonia, historia muzyki, analiza dzieła muzycznego, kształcenie słuchu, literatura 
muzyczna, chór, schola cantorum i kontrapunkt.

Wśród przedmiotów kierunkowych wyróżnić trzeba następujące: dyrygowanie, 
czytanie partytur, instrumentację, organy, naukę akompaniamentu z czytaniem nut 
a vista, zajęcia muzyczno-ruchowe oraz instrumenty szkolne.

Z kolei ostatnią grupę stanowią przedmioty z zakresu wybranej specjalności. Są 
to: harmonia praktyczna, praktyka chorału gregoriańskiego, akompaniament litur-
giczny, realizacja basso continuo, organoznawstwo z akustyką muzyczną, historia 
muzyki kościelnej z literaturą, biblijne podstawy muzyki kościelnej oraz zespół wo-
kalny dla praktyk studenckich.

II. W ramach studiów I stopnia studenci są zobowiązani do realizacji praktyk. 
Wyróżnić tu można:

• praktyki chóralne (60 godzin w ciągu 2 lat studiów) – praktyki realizowane 
w wybranych przez studenta zespołach chóralnych;

• praktyki w zakresie teorii edukacji muzycznej (30 godzin na III roku studiów) 
– praktyki te są realizowane w szkole ogólnokształcącej;

• praktyki w zakresie metodyki kształcenia słuchu (30 godzin na III roku stu-
diów) – praktyki są realizowane w szkole muzycznej;

• praktyki liturgiczne (60 godzin w ciągu 2 lat studiów) – te praktyki są realizo-
wane w wybranej przez studenta świątyni.

III. Podczas studiów II stopnia wśród przedmiotów podstawowych wyróżnia się 
historię kultury oraz konsultacje pracy magisterskiej.

Wśród przedmiotów kształcenia nauczycielskiego studenci uczestniczą w zaję-
ciach z psychologii muzyki, pedagogiki muzycznej oraz metodyki audycji muzycz-
nych.

Najbardziej rozbudowana grupa to przedmioty kierunkowe. Są to: specjalistycz-
na literatura muzyczna, interpretacja tekstu literackiego z dykcją, improwizacja or-
ganowa, propedeutyka kompozycji i aranżacji, komunikacja społeczna i organizacja 
imprez, promocja i marketing dóbr kultury, organy, dyrygowanie, metodyka prowa-
dzenia chóru z metodyką śpiewu zbiorowego, liturgika, wprowadzenie do teologii, 
schola cantorum, śpiew liturgiczny, muzyka przestrzeni sakralnej.
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IV. Podczas studiów II stopnia studenci są także zobowiązani do realizacji prak-
tyk. Są to:

• praktyka w zakresie metodyki prowadzenia audycji muzycznych – 15 godzin 
realizowane w ciągu jednego semestru w wybranej szkole muzycznej;

• praktyki chóralne – 15 godzin realizowane w ciągu jednego semestru w wy-
branym przez studenta zespole chóralnym;

• praktyki liturgiczne – 15 godzin realizowane w ciągu jednego semestru w wy-
branej przez studenta świątyni.

V. Szczegółowy wykaz przedmiotów ściśle związanych ze specjalnością „muzyka 
kościelna”, realizowanych podczas studiów I i II stopnia, ukazuje poniższa tabela.

Studia I stopnia Studia II stopnia

Rok studiów I II III I II

Semestr 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

                                                            Liczba godzin w tygodniu

1. Metodyka gry na organach 2 2

2. Schola cantorum 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3. Organy 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

4. Harmonia praktyczna 1 1

5. Praktyka chorału gregoriańskiego 1 1

6. Akompaniament liturgiczny 1 1

7. Realizacja basso continuo 1 1

8. Organoznawstwo z akustyką muzyczną 2 2

9. Historia muzyki kościelnej z literaturą 2 2 2

10. Biblijne podstawy muzyki kościelnej 2

11. Improwizacja organowa 1 1 1 1

12. Liturgika 2 2

13. Wprowadzenie do teologii 2 2

14. Śpiew liturgiczny 1 1 1 1

15. Muzyka przestrzeni sakralnej 1 1

16. Praktyki liturgiczne 1 1 1 1 1

VI. Wydaje się, że pobieżnego omówienia wymagają cele, jakie wyznaczyli po-
szczególni pedagodzy nauczający przedmiotów realizowanych w ramach specjalno-
ści „muzyka kościelna”. 

1. Metodyka nauczania gry na organach (autor: prof. zw. Bogusław Grabowski).
Celem przedmiotu jest nabywanie umiejętności potrzebnych dla nauczyciela 

organów w szkołach muzycznych i w zakładach kształcenia nauczycielskiego oraz 
umiejętność doboru literatury organowej dla ucznia na danym etapie nauczania.
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2. Schola cantorum (autorzy: prof. zw. Bogusław Grabowski, dr Andrzej Sza-
dejko).

Celem przedmiotu jest utworzenie zespołu śpiewaczego, który w sposób stały i re-
gularny będzie kultywował właściwe wykonywanie muzyki kościelnej w postaci re-
gularnych ćwiczeń, publicznych koncertów, udziału w liturgii mszy św. i nabożeństw. 
Kolejny cel to wykształcenie umiejętności pracy zespołowej w zespole śpiewaczym.

3. Gra na organach (autorzy: prof. zw. Bogusław Grabowski, dr Andrzej Szadejko).
Celem przedmiotu jest praktyczne opanowanie gry na organach, umożliwiające 

samodzielne posługiwanie się tym instrumentem podczas akompaniowania do litur-
gii oraz wykonywanie repertuaru co najmniej o średnim stopniu trudności. Z uwagi 
na przewidywane duże różnice w stopniu zaawansowania poszczególnych studen-
tów, zakłada się indywidualne podejście do nauczania w zależności od możliwości 
konkretnego studenta.

4. Harmonia praktyczna (autor: prof. zw. Bogusław Grabowski).
Zarówno harmonia praktyczna, akompaniament liturgiczny, jak i realizacja bas-

so continuo zawierają się w szeroko pojętej improwizacji i mają na celu zbudowanie 
podstaw do szerszego rozwijania tej sztuki w ramach właściwego przedmiotu o tej 
nazwie. Celem harmonii praktycznej jest przygotowanie do wykonywania harmo-
nizacji pieśni kościelnych techniką nota contra notam w układzie 4-głosowym oraz 
akompaniamentu liturgicznego.

5. Praktyka chorału gregoriańskiego (autor: ks. dr hab. Robert Kaczorowski).
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z bogactwem śpiewów chorałowych 

oraz nauka i wykonawstwo chorału – od form najprostszych (zbudowanych z nut 
zwykłych oraz neum o dwóch i trzech nutach) aż do utworów trudniejszych (zbudo-
wanych z neum o trzech nutach i więcej oraz z rozbudowaną melizmatyką).

6. Akompaniament liturgiczny.
(patrz pkt 4: harmonia praktyczna).

7. Realizacja basso continuo (autor: dr Andrzej Szadejko).
Cel przedmiotu to przedstawienie podstaw teoretycznych realizacji basso conti-

nuo w oparciu o teksty źródłowe oraz opanowanie praktycznej realizacji b.c.

8. Organoznawstwo z akustyką muzyczną (autor: prof. zw. Bogusław Grabowski).
Celem przedmiotu jest poznanie budowy i zasad funkcjonowania organów pod 

względem struktury i właściwości brzmienia, działania wszelkich mechanizmów oraz 
strony akustycznej w celu jak najlepszego wykorzystania instrumentu podczas gry, 
nabycia umiejętności wykonywania drobnych napraw i strojenia, dokonywania za-
równo ogólnej oceny jakości całości, jak i rzetelności prowadzonych prac organmi-
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strzowskich w ramach nadzoru oraz ewentualnego doradztwa przy projektowaniu 
i realizacji nowej inwestycji.

9. Historia muzyki kościelnej z literaturą (autor: ks. dr hab. Robert Kaczorowski).
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z bogactwem muzyki kościelnej 

w aspekcie historycznym, począwszy od starożytności, poprzez średniowiecze i ko-
lejne epoki, zwrócenie uwagi na tzw. ruch cecyliański (II połowa XIX w. i XX w.), 
ukazanie współczesnej muzyki religijnej oraz ewolucji najważniejszych wokalno-
instrumentalnych form religijnych.

10. Biblijne podstawy muzyki kościelnej (autor: ks. dr hab. Robert Kaczorowski).
Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w świat Biblii, zapoznanie z tra-

dycją biblijną, w kontekście której wytworzyła się praktyka śpiewu oraz akompa-
niamentu instrumentalnego w tradycji judaistycznej (Stary Testament), a następnie 
synagogalnej (Nowy Testament), ukazanie chorału gregoriańskiego jako kontynua-
cji biblijnych tradycji.

11. Improwizacja organowa (autor: prof. zw. Bogusław Grabowski).
Cel przedmiotu to: rozwijanie sztuki i umiejętności kreowania wypowiedzi mu-

zycznej „na żywo”, aby w praktyce potrafić aktywnie i w różnych sposobach od-
nosić się do formy i treści sprawowanej liturgii poprzez m.in. wykonywanie instru-
mentalnych fragmentów oprawy muzycznej, tworzenie odpowiednich przygrywek 
do pieśni i innych śpiewów, rozbudowywanie akompaniamentu w postaci wariacji 
chorałowych, uwzględnianie w doborze środków wyrazu charakteru uroczystości 
oraz specyfiki danego okresu roku kościelnego, a także w miarę możliwości zaim-
prowizowanie większych form.

12. Liturgika (autor: ks. dr hab. Robert Kaczorowski).
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z liturgią Kościoła katolickiego, 

omówienie historii i celu liturgii, przedstawienie symboliki liturgicznej, ukazanie 
roku liturgicznego, omówienie liturgii poszczególnych sakramentów i sakramenta-
liów oraz ukazanie ustawodawstwa kościelnego dotyczącego liturgii.

13. Wprowadzenie do teologii (autor: ks. dr hab. Robert Kaczorowski).
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z fenomenem religii i religijności, 

ukazanie źródeł wiary chrześcijańskiej, omówienie podstawowych prawd wiary, 
wskazanie na znaczenie II Soboru Watykańskiego, zapoznanie z nowymi, współ-
czesnym prądami teologicznymi.

14. Śpiew liturgiczny (autor: prof. zw. Bogusław Grabowski).
Celem przedmiotu jest bezpośrednie przygotowanie do funkcji kantora, zapozna-

nie z repertuarem polskiej pieśni religijnej i kościelnej, doskonalenie śpiewów cho-
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rału gregoriańskiego pod względem wykorzystania w liturgii, doskonalenie śpiewu 
pod względem emisyjnym.

15. Muzyka przestrzeni sakralnej (autor: prof. zw. Bogusław Grabowski).
Celem przedmiotu jest ukazanie filozoficzno-teologicznej istoty liturgii realizo-

wanej w przestrzeni świątyni. Zagadnienia, jakie będą poruszane, to: obraz świata 
i człowieka w liturgii, antropologiczny model kościelnej liturgii, miejsce i zadania 
muzyki w liturgii świątynnej, omówienie istoty i charakteru przestrzeni sakralnej, 
ukazanie szczególnego fenomenu, jakim jest współistnienie sztuk w kościele w po-
równaniu z formami świeckimi, wpływ praw przestrzeni sakralnej na dobór odpo-
wiedniego języka muzycznego, budowę i kształtowanie formy oraz zastosowanie 
właściwej interpretacji.

VII. Poprzez studia na specjalności „muzyka kościelna” gdańska uczelnia prag-
nie wykształcić wszechstronnie przygotowanego do pracy w kościele muzyka, który 
z łatwością będzie poruszał się na trzech głównych płaszczyznach swojej aktywno-
ści: jako organista, kantor oraz dyrygent.


