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LAUDACJA 
WYGŁOSZONA Z OKAZJI PRZYZNANIA NAGRODY 

STOWARZYSZENIA POLSKICH MUZYKÓW KOŚCIELNYCH 
PER MUSICAM AD FIDEM

KS. PROF. DR. HAB. ANTONIEMU REGINKOWI

Ekscelencjo, Siostry i Bracia!
W Paradyżu, w miejscu niezwykłym i pięknym, chcemy uhonorować nagrodą 

Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych naszego byłego prezesa, człowieka 
dobrego, gorliwego kapłana oraz naukowca i muzyka w jednej osobie. 

Jubilat, ks. prof. Antoni Reginek, swoją osobowość kształtował w śląskiej rodzinie, 
z której wyniósł umiłowanie wiary, kultury i człowieka. Ci, którzy go bliżej znają, 
wiedzą, że potrafi zapalać optymizmem i entuzjazmem, co w połączeniu z talentem 
dydaktycznym zawsze jego wychowanków i studentów inspirowało do pracy. Moż-
na rzec, że był i jest uosobieniem tego Pawłowego modelu chrześcijanina, który jak 
sportowiec biegnie na stadionie po zwycięstwo. Wielu z katowickich księży pamię-
ta go jako doskonałego piłkarza, a także wbiegającego po schodach do kaplicy, aby 
uczyć klerycką brać nowych śpiewów...

Antoni Reginek to również od ponad 46 lat gorliwy kapłan. Duszpasterz organi-
stów i kapelan Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr. Zawsze gotowy, aby wygłosić 
słowo Boże, przewodniczyć celebracji, wyspowiadać czy pobłogosławić małżonków... 
Te zdawałoby się oczywiste przejawy kapłańskiego życia naznaczone były u niego 
zdrową pobożnością i pokorą.

Kolejne etapy naukowego awansu ks. prof. Reginka powiązane były z jego mu-
zycznymi zainteresowaniami: od chorału gregoriańskiego do pieśni kościelnych, 
a także od kultury muzycznej jako takiej do społecznego ruchu śpiewaczego oraz 
twórców muzyki kościelnej ‒ duchownych i świeckich. 

Długa jest lista różnorakich przejawów pracy naukowej naszego Jubilata na polu 
muzycznym: kompozytor, promotor prac naukowych, wykładowca muzyki na wyż-
szych uczelniach, dyrygent, autor ponad 150 publikacji ‒ książek, artykułów oraz in-
nych tekstów, członek różnych gremiów diecezjalnych, ogólnopolskich i międzyna-
rodowych zajmujących się tematem muzyki sakralnej.

Dość wspomnieć, iż w okresie pracy ks. Antoniego Reginka w WŚSD oraz na 
Wydziale Teologicznym UŚ w Katowicach (1980‒2018) przez jego warsztat nauczy-
cielski „przeszło” niespełna 1100 kapłanów diecezjalnych, nie wspominając zakonni-
ków i studentów świeckich. Zatem przez umiłowanie muzyki Opatrzność prowadziła 
naszego Jubilata ścieżką wiary do ludzi i do samego Boga!
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Dzisiaj dziękujemy za to dobro i jak muzyczne echo powtarzamy z wdzięcznością: 
Kochany Antoni, Księże Profesorze, Piewco Bożej chwały, per musicam ad fidem!
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