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Kierunek „muzyka kościelna” 
nową formą kształcenia muzycznego w Polsce

1.  Historia tworzenia kierunku „muzyka kościelna”

Konieczność powołania kierunku „muzyka kościelna”, z możliwością nadawa-
nia stopnia magistra muzyki kościelnej, towarzyszyła odpowiedzialnym za muzykę 
w archidiecezji krakowskiej od samego początku. Od momentu przeniesienia sekcji 
muzyki liturgicznej na Wydział Historii Kościoła, a tym samym stworzenia specjal-
ności „muzyka”, czyli od 1999 r., prace te zostały bardzo zintensyfikowane. 

Zespół w składzie: ks. prof. Jan Szczepaniak, ks. dr Robert Tyrała, ad. I st. Wie-
sław Delimat odbywał wiele spotkań i przygotowywał projekty związane z powoła-
niem specjalności. Prace te rozpoczęto na przełomie roku 1999/2000, kiedy to sta-
wało się już faktem, że studenci Instytutu Liturgicznego nie uzyskają możliwości 
ukończenia studiów poprzez magisterium, stąd istniała konieczność innych rozwią-
zań w tej dziedzinie.

19 marca 2001 r. senat Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie posta-
nowił, że studia z muzyki od nowego roku akademickiego rozpoczną się na Wy-
dziale Historii Kościoła. Taka też struktura studiów, z uwzględnieniem minimum 
programowego z historii, została zamieszczona w Informatorze Wydziału Historii 
Kościoła PAT na rok akademicki 2001/2002. Została zawarta informacja, że specjal-
ność „muzyka” będzie kształcić w zakresie teoretycznym i praktycznym do zawodu 
organisty i pełnienia animatora życia muzycznego w parafii1. Ostatecznie nową spe-
cjalność, powołano decyzją senatu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 
w dniu 10 grudnia 2001 r.2 W 2002 r. powołana do istnienia Katedra Muzyki Koś-
cielnej stała się szczególnym orędownikiem sprawy utworzenia kierunku. Przez bli-
sko cztery lata przygotowywany był projekt stworzenia kierunku „muzyka kościel-
na” w ramach zwyczajnej pracy Katedry Muzyki Kościelnej Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie. 

Od 2006 r., gdy prof. Stanisław Krawczyński – rektor Akademii Muzycznej, ks. 
prof. Jan Maciej Dyduch – rektor Papieskiej Akademii Teologicznej, powołali komi-
sję wspólną do stworzenia programu kierunku „muzyka kościelna” w składzie: ks. dr 

1 Zob. Informator na rok akademicki 2001/2002, Kraków 2001, s. 15-16.
2 Zob. Komunikaty Rektoratu, nr 55 (grudzień 2001), s. 1. 
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Robert Tyrała (przewodniczący), ks. prof. Andrzej Zając, adiunkt II st. Adam Korze-
niowski, adiunkt II st. Jan Jazownik, adiunkt I st. Wiesław Delimat, prace te nabrały 
właściwego rozmachu. Komisja stworzyła program studiów z określeniem wyma-
gań, standardy kształcenia dla kierunku „muzyka kościelna”, wymagania dotyczące 
egzaminu wstępnego oraz ustaliła regulamin studiów. Dokumenty zostały złożone 
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie jesienią 2007 r. 1 lu-
tego 2008 r. został podpisany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieru-
nek „muzyka kościelna”3 jako jedyna taka forma kształcąca muzyków kościelnych 
na poziomie magisterskim. Uprawnienia zostały nadane dla dwóch uczelni w tym 
względzie współpracujących, a więc dla Wydziału Historii Kościoła Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie oraz dla Wydziału Twórczości, Interpretacji 
i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. Obydwie więc uczelnie 
też mają zamiar prowadzić wspólne studia na kierunku. Odpowiednie porozumienie 
pomiędzy rektorami obydwu uczelni jest podpisane, przygotowany został także re-
gulamin studenta. 

2.  Kierunek „muzyka kościelna”

Studia na kierunku „muzyka kościelna” są podzielone na studia licencjackie – za-
wodowe (LIC) oraz studia uzupełniające magisterskie (SUM), które w sumie trwają 
pięć lat. 

Studia pierwszego stopnia (LIC) trwać mają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba 
godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1800 w ciągu trzech lat studiów. Licz-
ba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza 
niż 1804. W przygotowanym na podstawie standardów nauczania kierunku „muzyka 
kościelna” programu studiów na studiach pierwszego stopnia łączna ilość treści pod-
stawowych oraz kierunkowych i innych wynosi 2055 godzin w ciągu trzech lat.  

Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien zdobyć umiejętność posługi-
wania się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych 
objętych programem nauczania. Absolwent powinien posiadać kwalifikacje artysty 
muzyka w zakresie działalności artystycznej, obejmującej różnorodne obszary mu-
zyki kościelnej, oraz nauczyciela w szkolnictwie ogólnokształcącym. Powinien być 
przygotowany do pracy w placówkach zajmujących się propagowaniem kultury mu-
zycznej w społeczeństwie. 

3 Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadająca Wydziałowi Historii Kościoła Pa-
pieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku „mu-
zyka kościelna”, DSW-1-03-4002/14/08; Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadająca 
Wydziałowi Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie upraw-
nienia do prowadzenia studiów na kierunku „muzyka kościelna”, DSW-1-03-4002/15/08.

4 Zob. MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, Standardy kształcenia na kierunku muzyka koś-
cielna, Warszawa, Uchwała z 1 lutego 2008 r.
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Zdobyta wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne powinny mu pomóc 
w podjęciu szczegółowych działań, takich jak: pełnienia funkcji organisty, animacji 
życia muzycznego w kościołach i innych ośrodkach liturgicznych,  prowadzenia ze-
społów muzyki kościelnej (chór, schola liturgiczna, schola gregoriańskia), przygo-
towania psałterzystów i kantorów do posługi liturgicznej, prowadzenia wybranych 
zajęć muzycznych w ośrodkach kształcenia dzieci i młodzieży, podejmowania dzia-
łalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach (radio, prasa, TV). 

Absolwent powinien posiadać umiejętności wykwalifikowanego muzyka lub na-
uczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i prak-
tyczną do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie 
ogólnokształcącym do gimnazjum włącznie. Absolwent może podjąć pracę w szkol-
nictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, zgodnie ze standardami kształ-
cenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz być przygotowany do 
podjęcia studiów drugiego stopnia. 

Praktyki stanowią integralną część procesu kształcenia. Zasady i formę odbywa-
nia praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie. Programy nauczania 
powinny przewidywać zajęcia z zakresu wychowania fizycznego w wymiarze 60 
godzin, którym można przypisać do 2 punktów ECTS; języków obcych – w wymia-
rze 120 godzin, którym należy przypisać 5 punktów ECTS; technologii informacyj-
nej – w wymiarze 30 godzin, którym należy przypisać 2 punkty ECTS. 

Treści kształcenia w zakresie technologii informacyjnej: podstawy technik in-
formatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika 
menedżerska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie 
i przetwarzanie informacji, powinny stanowić co najmniej odpowiednio dobrany 
podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europej-
skiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer 
Driving Licence). Programy nauczania powinny zawierać treści poszerzające wiedzę 
ogólną w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin, którym należy przypisać nie mniej 
niż 3 punkty ECTS. 

Program nauczania studiów pierwszego stopnia obejmuje zajęcia z: fortepianu 
(2 lata), dyrygentury/dyrygowania (3 lata), czytania partytur (1 rok) i organów (3 lata), 
i powinny być prowadzone w trybie indywidualnym, natomiast z zakresu akompania-
mentu liturgicznego (3 lata) – w trybie indywidualnym lub grupach 2-osobowych. 
Zajęcia z zakresu: harmonii (3 lata), historii muzyki (3 lata), analizy dzieła muzyczne-
go (2 lata), kształcenia słuchu (2 lata), kontrapunktu (1 rok), teorii, historii, paleogra-
fii i semiologii chorału gregoriańskiego (2 lata), chóru/scholi gregoriańskiej (3 lata), 
teologii muzyki (1 rok), propedeutyki teologii (1 rok), prawodawstwa muzyki litur-
gicznej (1 rok), liturgiki (1 rok), historii muzyki organowej (1 rok) i organoznawstwa 
(1 rok) będą prowadzone zbiorowo. Przez trzy lata student pobiera naukę z emisji 
głosu (indywidualnie i zbiorowo). Z cyklem studiów pierwszego stopnia związane są 
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praktyki (80 godz. z prowadzenia chóru oraz organów). Studia zakończone są uzyska-
niem dyplomu licencjata na kierunku „muzyka kościelna” po uzyskaniu absolutorium 
z trzech lat studiów oraz napisaniu i obronieniu pracy licencjackiej. Wówczas też 
absolwent może zdawać egzamin na dwuletnie studia uzupełniające magisterskie na 
kierunku „muzyka kościelna”. 

Studia drugiego stopnia (SUM) trwają nie krócej niż 4 semestry. Liczba godzin 
zajęć nie może być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie może być mniejsza 
niż 1205.  W przygotowanym na podstawie standarów kierunku „muzyka kościelna” 
programie studiów na studiach drugiego stopnia łączna ilość treści podstawowych 
oraz kierunkowych i innych wynosi 900 godzin w ciągu dwóch lat.  

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku „muzyka kościelna” posiadać 
będzie umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu przedmiotów podstawowych 
i kierunkowych objętych programem nauczania. Zdobędzie kwalifikacje artysty 
muzyka w zakresie muzycznej działalności artystycznej, obejmującej różnorodne 
obszary muzyki kościelnej, oraz  nauczyciela w zakresie różnych form edukacyj-
nych w kościelnym i państwowym szkolnictwie średnim i wyższym, a także  działań 
w innych kościelnych i świeckich placówkach zajmujących się propagowaniem kul-
tury muzycznej w społeczeństwie. Zdobyta wiedza teoretyczna i umiejętności prak-
tyczne pozwolą mu na podjęcie następujących zadań: pełnienie funkcji organisty 
w parafiach Kościoła rzymskokatolickiego, pełnienie funkcji muzyka w kościołach 
innych wyznań chrześcijańskich, prowadzenie zespołów muzyki kościelnej: wokal-
nych, wokalno-instrumentalnych, jedno- i wielogłosowych, przygotowanie psałte-
rzystów i kantorów do posługi liturgicznej, prowadzenie zajęć dydaktycznych w za-
kresie edukacji muzycznej w szkolnictwie ogólnokształcącym oraz w diecezjalnych 
ośrodkach kształcenia muzycznego, prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkolni-
ctwie wyższym, w tym także diecezjalnych i zakonnych seminariach duchownych, 
zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, podejmowanie działalności w instytucjach 
kultury i mediach (radio, prasa, TV), podejmowanie działalności związanej z prowa-
dzeniem festiwali, konkursów, imprez muzycznych oraz animacji kultury muzycz-
nej w społeczeństwie. Absolwent może podjąć pracę w szkolnictwie po ukończeniu 
specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowujące-
go do wykonywania zawodu nauczyciela. 

W grupie treści podstawowych na studiach drugiego stopnia znajduje się kształ-
cenie w zakresie: historii kultury (1 rok), historii estetyki (1 rok), pedagogiki kultury 
(1 rok), historii sztuki chrześcijańskiej (1 rok). W grupie treści kierunkowych nastę-
puje kształcenie w zakresie: organów (2 lata po 2 godz. tygodniowo), akompania-
mentu liturgicznego (2 lata), improwizacji organowej (2 lata), dyrygentury (2 lata), 
chóru i scholi gregoriańskiej (2 lata), komunikacji społecznej i organizacji imprez 
(1 rok), kultury muzycznej różnych wyznań chrześcijańskich (1 rok), emisji gło-

5 Zob. MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, Standardy kształcenia na kierunku muzyka koś-
cielna, Warszawa, Uchwała z 1 lutego 2008 r.
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su (2 lata). Z cyklem studiów pierwszego stopnia związane są praktyki (80 godz. 
z prowadzenia chóru oraz organów). Student po zakończonych studiach i zdanych 
wszystkich egzaminach uzyskuje absolutorium. Następnie przeprowadza dyplom 
z muzyki kościelnej oraz broni napisaną pracę magisterską. I w ten właśnie sposób 
uzyskuje magisterium na kierunku „muzyka kościelna”. 

Odrębną sprawą jest prawo do wydawania dokumentu ukończenia studiów, któ-
ry wedle rozporządzenia ministra mogą wydać obydwie uczelnie, które uzyskały 
uprawnienia do prowadzenia kierunku w Krakowie: Akademia Muzyczna i Papieska 
Akademia Teologiczna6. Bowiem ustawa Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 27 
lipca 2005 r. pt. „Prawo o szkolnictwie wyższym” mówi w art. 168: „Studia mogą 
być prowadzone wspólnie przez różne uczelnie i instytucje naukowe, w tym zagra-
niczne, na podstawie zawartego przez nie porozumienia” (ust. 1). Zaś w ust. 2 zo-
staje też dodane: „Zasady i tryb organizacji studiów, o których mowa w ust. 1, oraz 
zasady wydawania wspólnego dyplomu ukończenia tych studiów, określa regulamin 
tych studiów ustalony w porozumieniu, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem 
art. 167, ust. 4”7. Ten ostatni artykuł mówi jedynie, że minister musi zatwierdzić 
takie dokumenty. 

3.  Nadzieja na przyszłość kształcenia muzyków kościelnych w Polsce

Czy więc to uwieńczenie wieloletnich starań, aby nadawać uprawnienia z muzyki 
kościelnej, nie jest nadzieją na przyszłość kształcenia muzycznego w Kościele w Pol-
sce? Staje się ta decyzja wyrazem sprawiedliwości względem spraw może wcześniej 
zaniedbanych. A równocześnie ukoronowaniem wieloletnich działań w tym zakresie 
przez całe pokolenia muzyków kościelnych w archidiecezji krakowskiej. Wydaje się 
także, że rozwiązanie to stać się może dla innych uczelni wręcz modelowe. Koniecz-
nie bowiem potrzeba dobrze wykształconych muzyków w Kościele, ale takich, któ-
rzy obok muzyki rozumieć będą teologię i liturgię. Utworzony kierunek staje się taką 
właśnie szansą. Co więcej, wówczas Kościół, który ten kierunek współtworzy ze 
środowiskami świeckimi, ma realny wpływ na kształcenie najważniejszego współ-
pracownika duchownego w parafii, jakim jest organista i dyrygent chóru. W Koś-
ciele w Polsce na konieczność dobrego kształcenia muzyków kościelnych zwracała 
uwagę jedynie, jak dotąd, wydana w 1979 r. Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce 
liturgicznej po Soborze Watykańskim II. Dokument ten stwierdzał: „Przedmiotem 
specjalnej troski winno być kształcenie organistów. Na terenie diecezji powinno się 
zająć tą sprawą erygowane przez Ordynariusza studium organistowskie. Jego zada-

6 Zob. List Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Rektora Papieskiej Akademii Teo-
logicznej w Krakowie, DSW-1-03-4002/14a/07; List Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 
Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie, DSW-1-03-4002/15a/07.

7 Ustawa Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym, 
Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365.
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niem jest nie tylko kształcenie nowych organistów, ale i dokształcanie tych, którzy 
już pracują w tym zawodzie” (nr 32). Oczywiście, że w 1979 r. nie było jeszcze takiej 
możliwości, jak dzisiaj, w kształceniu muzyków kościelnych na poziomie magister-
skim. Istniała już wówczas muzykologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
oraz na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (dzisiaj Uniwersytet Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego), czy na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 
studia z muzyki liturgicznej. Właściwie w większości, o ile nie we wszystkich die-
cezjach, istniały studia organistowskie. Niektóre też diecezje począwszy od 1997 r. 
przekształcały studia organistowskie w szkoły muzyczne II st. (Kraków, Gliwice, 
Bielsko-Biała). W ten krajobraz kształcenia muzycznego w Kościele w Polsce wpi-
suje się oczywiście także Liceum Muzyczne w Lutomiersku pod Łodzią, jako kon-
tynuator, w pewnym sensie, Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej, która istniała do 
1963 r. w Przemyślu. Tak więc obraz był i jest napawający nadzieją. Są bowiem 
stworzone struktury muzyki kościelnej rozsiane w całej Polsce. Ważne jest jednak, 
by za dobrze ukształtowaną sprawą edukacji muzycznej natychmiast podążała regu-
lacja dotycząca zatrudniania dobrze wykształconych organistów. 

Dokumentami regulującym te sprawy w poszczególnych diecezjach były i na-
dal są regulaminy organistowskie. W wielu diecezjach w Polsce takie dokumenty 
nie są już dzisiaj nowością. W Krakowie jako efekt pracy Krakowskiego Synodu 
Duszpasterskiego (1972-1979) w dziedzinie muzyki kościelnej powstał Regulamin 
Organistów Archidiecezji Krakowskiej8. Przygotowany został przez Podkomisję 
ds. Organistowskich, zaś kard. Karol Wojtyła dekretem z dnia  1 lutego 1978 r. 
zatwierdził go na okres pięciu lat. Regulamin ten podejmował następujące tema-
ty: zawarcie umowy o pracę, obowiązki organisty, jego uposażenie, ubezpieczenie 
i emeryturę oraz zapewniał prawo do urlopu, określał także warunki rozwiązania 
stosunku służbowego. Na końcu zostały także podane dwa wzory umowy o pracę. 
Regulamin ten obowiązywał w archidiecezji do 1998 r. Uwzględniając nową sytua-
cję Kościoła w Polsce, a zwłaszcza nowy Kodeks pracy (opublikowany w 1989 r.), 
w 1999 r. kard. F. Macharski podpisał nowy Regulamin Organistów Archidiecezji 
Krakowskiej9. Nowością w nim jest podział kościołów archidiecezji na 3 kategorie 
i odpowiadające im kategorie organistów, którzy muszą wykazać się już nie tylko 
zdolnościami muzycznym i nieskazitelną moralnością, ale muszą mieć ukończone 
wyższe studia muzyczne (I i II kat.) lub średnie (kat. III)10. Podjęte też zostały na 
nowo tematy: uposażenia, ubezpieczania oraz wynagrodzenia organistów. Jasno 
określono zakres ich obowiązków i przywilejów. Podano w końcu nową, obowiązu-
jącą wersję umowy11. Kolejną edycję regulaminu z niewielkimi zmianami podpisał 

8 Zob. Regulamin Organistów Archidiecezji Krakowskiej, Notificationes 7-8 (1978), s. 208-222.
9 Zob. Regulamin Organistów Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 1999. 
10 Tamże, p. IV, 21-22. 
11 R. TYRAŁA, Muzyka kościelna, zagadnienia wybrane, w: S. KOPEREK, S. SZCZUR, M. LEŚNIAK, B. 

MIELEC (red.), Archidiecezja krakowska na przełomie tysiącleci, Kraków 2004, s. 605-613.
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nowy metropolita krakowski, kard. Stanisław Dziwisz, w 2005 r.12 Obecnie przygo-
towywana regulacja finansowa dla organistów w archidiecezji krakowskiej czeka na 
zatwierdzenie w kancelarii Metropolity Krakowskiego. 

I Ogólnopolski Kongres Muzyki Liturgicznej Musicam Sacram Promovere, któ-
ry miał miejsce w Krakowie w 2004 r., obok wielu spraw dotyczących stanu muzyki 
kościelnej w Polsce, podjął podczas dyskusji panelowych temat edukacji muzycznej. 
Spotkanie to wówczas prowadził ks. prof. Kazimierz Szymonik, a w sprawozdaniu 
umieszczonym w materiałach zebranych po Kongresie zanotował: „Pan prof. Jerzy 
Kurcz nawiązując do bogatej bazy nauczania muzyki kościelnej zaproponował po-
wołanie Akademii Muzyki Kościelnej, a przynajmniej na początek Wydziału Mu-
zyki Kościelnej. Postulat uznano za interesujący i w sprzyjających warunkach moż-
liwy do realizacji”13. Być może w Krakowie w przyszłości taka Akademia mogłaby 
powstać. Ale do tego z całą pewnością jeszcze bardzo daleka droga. Muszą być 
przede wszystkim chętni studenci do zgłębiania tajników muzyki kościelnej, a także 
kadra naukowa na wysokim poziomie, która będzie w relacji uczeń–mistrz zaszcze-
piać ideę muzyki, która jest mową dźwięków i autentyczną modlitwą Kościoła.

12 Zob. Regulamin Organistów Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2005. 
13 K. SZYMONIK, Nauczanie muzyki, w: R. TYRAŁA (red.), Musicam Sacram Promovere, Kra-

ków 2004, s. 94. 


