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SPRAWOZDANIE Z XX ZJAZDU
STOWARZYSZENIA POLSKICH MUZYKÓW KOŚCIELNYCH

Rzeszów, 17–19 września 2019 r.
Gloriosus Deus in sanctis suis

Jak co roku, zgodnie z wieloletnią już tradycją, trzeci tydzień września 2019  r. 
był czasem spotkania członków zwyczajnych Stowarzyszenia Polskich Muzyków Ko-
ścielnych. Tym razem przeżywaliśmy je w Rzeszowie – stolicy stosunkowo niewiel-
kiej diecezji rzeszowskiej, która została powołana do istnienia bullą papieża Jana 
Pawła II Totus Tuus Poloniae populus z  25 marca 1992 r. Podczas trzech dni pobytu 
w okazałym gmachu Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana 
Pelczara przy ul. Witolda 11a mieliśmy okazję przekonać się i doświadczyć 
namacalnie, jak znacząco diecezja ta wpisuje się w najnowszą historię Kościoła kato-
lickiego w Polsce poprzez dynamiczną działalność duszpasterską, naukowo-dydak-
tyczną oraz artystyczną.

Podczas tegorocznego, jubileuszowego XX Zjazdu SPMK jego Zarząd zapropono-
wał członkom Stowarzyszenia podjęcie re� eksji naukowej nad muzyczną 
twórczością ku czci świętych Pańskich. Zaprosił do przedstawienia referatów 
odnoszących się do pojedynczych postaci lub całych grup świętych; świętych 
dawniej czczonych, obecnie już zapomnianych, i przeciwnie: tych ostatnio 
kanonizowanych i beaty�kowanych. Zasugerowano, aby re�eksję naukową nad 
wspomnianym tematem potraktować jako akt wdzięczności naszym świętym za ich 
opiekę i wstawiennictwo. Poszerzając chwałę świętych, poszerzamy chwałę Dawcy 
świętości: „Chwalebny Bóg w swoich świętych” – jak brzmiało motto XX Zjazdu 
SPMK. W re�eksji naukowej nie mogło zabraknąć wspomnienia i nawiązania do 
twórczości Stanisława Moniuszki, wszak rok 2019 został ogłoszony rokiem 
moniuszkowskim ze względu na przypadającą w nim 200. rocznicę urodzin naszego 
narodowego kompozytora.

Po przybyciu na miejsce, 17.09.2019 r. o godz. 14.30, uczestników zjazdu „przywi-
tała” kawa, herbata i ciastko, po czym wszyscy udali się do nowocześnie wyposażonej 
auli rzeszowskiego instytutu, aby rozpocząć Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 
Polskich Muzyków Kościelnych. Naszym obradom przysłuchiwali się księża biskupi  
– były i obecny Przewodniczący Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej przy Konferencji 
Episkopatu Polski: ks. bp Stefan Cichy i ks. bp. Piotr Greger.

Na rozpoczęcie spotkania zebrani odśpiewali hymn do Ducha Świętego Veni 
Creator Spiritus, po czym prezes, ks. dr Lucjan Dyka, o� cjalnie rozpoczął XX Zjazd 
SPMK. Głównym celem Walnego Zgromadzenia było głosowanie nad przyjęciem 
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uchwały o nadaniu honorowego członkostwa Stowarzyszenia Polskich Muzyków Ko-
ścielnych ks. bp. Stefanowi Cichemu. Pozytywny rezultat głosowania został przyjęty 
gromkimi brawami.

Następnie przewodniczący Komisji Kwali� kacyjnej SPMK, ks. prof. dr hab. An-
drzej Filaber, przedstawił sylwetki czterech nowych członków. Byli to: s. dr hab. 
Susi Ferfoglia, prof. UPJPII, dr Kinga Strycharz-Bogacz, ks. mgr lic. Marcin 
Sadowski, mgr Natalia Knyziak (członkowie zwyczajni) oraz mgr Karol Kozan 
(członek-kandydat). Po wystąpieniu ks. Filabera obecni na sali nowi członkowie 
krótko zaprezentowali swoją działalność naukowo-artystyczną oraz dydaktyczną na 
polu muzyki kościelnej. Zostali bardzo gorąco przyjęci przez grono uczestników 
zjazdu. Od tegorocznego zjazdu Stowarzyszenie liczy zatem 163 członków 
zwyczajnych i jednego członka-kandydata.

W dalszym toku obrad ks. prezes poinformował zebranych o nominacjach i awan-
sach naukowych członków SPMK. Dorobek ten okazał się imponujący. Wspomniał 
też w gorącej modlitwie osoby, które w minionym roku, od ostatniego zjazdu w Go-
ścikowie-Paradyżu, odeszli do Pana spośród grona członków SPMK lub ze 
środowiska muzyków kościelnych w Polsce. Byli to: śp. dr Jan Rybarski (zm. 
21.11.2018 r., wybitny krakowski chórmistrz, organista i kompozytor, dyrygent 
Mieszanego Chóru Mariańskiego); śp. ks. mgr Władysław Mroziński (zm. 
18.03.2019 r., założyciel Studium Organistowskiego w Kaliszu); śp. ks. prof. Jan 
Chwałek (zm. 30.11.2018 r., wieloletni profesor Instytutu Muzykologii KUL w 
Lublinie, organmistrz); prof. Bogusław Schaeffer (zm. 01.07.2019 r., słynny 
kompozytor, muzykolog, krytyk muzyczny).

Następnie ks. prezes zreferował zebranym kwestie związane z przebudową 
strony internetowej SPMK oraz zaprezentował jej obecne funkcjonowanie. Udało 
się w dużym i zadowalającym stopniu usprawnić jej działanie, co okazuje się bardzo 
pomocne zarówno dla członków SPMK, jak i gości odwiedzających tę platformę.

Kolejnym punktem programu pierwszego dnia obrad było wystąpienie o. dr. Ni-
kodema Kilnara, który zaprosił obecnych na X Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych 
na Jasną Górę, która zaplanowana została na 9 września 2019 r. Jak zawsze będzie to 
znakomita okazja do wspólnego spotkania się z Bogiem oraz ze sobą osób odpowie-
dzialnych w polskich diecezjach za sprawy muzyki kościelnej oraz ich podopiecz-
nych w różnych sektorach: organistów, dyrygentów i uczestników schol oraz 
chórów, uczniów szkół organistowskich czy psałterzystów. O. Kilnar, krajowy 
duszpasterz muzyków kościelnych, zwrócił się z prośbą o przekazanie zaproszenia 
na tę pielgrzymkę do wszystkich środowisk i wspólnot kościelnych związanych z 
muzyką, aby to wydarzenie stało się przyczynkiem do wzrostu duchowego 
muzyków kościelnych. Nasza praca bowiem i posługa powinna znajdować swoje 
źródło właśnie w życiu duchowym.

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Czesław Grajewski, który jako nowy redaktor 
naczelny Rocznika SPMK Musica Ecclesiastica wyraził swoją radość z najnowszego, 
14. numeru tego czasopisma oraz przedstawił swoją koncepcję na dalsze lata pracy 
nad periodykiem.

ME_2020_C.indd   156 2020-06-24   11:21:43



 S. M. D. N PDDM Sprawozdanie z XX Zjazdu SPMK... 157
 

Z kolei prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech przedstawił zebranym postęp prac nad 
nowym projektem, który powstał w ramach działalności SPMK: stworzeniem inter-
netowej bazy danych, obejmującej całościową bibliogra� ę wydanych dotąd artyku-
łów i prac na temat szeroko pojętej muzyki kościelnej. Ku radości wszystkich obec-
nych członków SPMK okazało się, że dzieło jest niemalże na ukończeniu. Będzie to 
nieoceniona pomoc dla badaczy i wykonawców muzyki kościelnej w naszym kraju.

Ostatnim wystąpieniem w tej pierwszej, inaugurującej zjazd części obrad, było 
sprawozdanie ks. mgra lic. Grzegorza Kopytowskiego, skarbnika SPMK dotyczące 
� nansów Stowarzyszenia. Następnie ks. mgr lic. Adam Kozak, jako nowy kantor 
SPMK, przeprowadził próbę śpiewu, aby przygotować uczestników zjazdu do czeka-
jących nas celebracji liturgicznych. Po kolacji udaliśmy się na pierwszą z nich – uro-
czystą Eucharystię sprawowaną przez JE ks. bpa Jana Wątrobę, ordynariusza Diecezji 
Rzeszowskiej, w kościele pw. św. Rocha o godz. 18.00. Było to szczególne wydarze-
nie, ponieważ na zakończenie sprawowanej liturgii nastąpiło wręczenie dorocznej 
nagrody Per musicam ad fi dem, którą Zarząd Stowarzyszenia Polskich Muzyków 
Kościelnych uhonorował Pana mgr. Tadeusza Olszewskiego, wieloletniego niestru-
dzonego muzyka kościelnego, dyrygenta, organistę, chórmistrza, pedagoga, nauczy-
ciela organów w Akademii Teologii Katolickiej (obecnie UKSW) w Warszawie oraz 
KUL, człowieka niezwykłej skromności, bardzo oddanego sprawie muzyki sakralnej, 
promotora społecznej pamięci ks. Jana Twardowskiego. Prof. Cz. Grajewski, który 
w imieniu Zarządu SPMK wygłosił laudację na cześć laureata, nakreślił przed zebra-
nymi sylwetkę T. Olszewskiego, ubogaconą o osobiste wspomnienia przemawiające-
go. Były one o tyle cenne, że działalność artystyczna i dydaktyczna T. Olszewskiego 
nie jest powszechnie znana i doceniana, ale nie z powodu ignorancji, lecz głównie 
dlatego, że sam zainteresowany bardzo dbał o to, by jego osoba pozostawała niezau-
ważoną (pełny tekst laudacji został zamieszczony w niniejszym numerze „Musica 
Ecclesiastica” – przyp. red.).

Wśród wielu obszarów działalności T. Olszewskiego w swoim przemówieniu 
prof. Cz. Grajewski wyróżnił i podkreślił szczególnie dwie: „Jeszcze w czasie 
studiów – trochę przez przypadek – (T. Olszewski) został organistą w kościele SS. 
Wizytek i co bardzo ujmujące, od tamtego roku, 1953, sprawuje tę funkcję do chwili 
obecnej – to znaczy już 66 lat. Za największe dokonanie Pan Profesor poczytuje 
sobie dyrygowanie podczas wszystkich przedstawień Dziadów Adama Mickiewicza 
w reżyserii Kazimierza Dejmka, włącznie z tym historycznym, pierwszym 
przedstawieniem w listopadzie 1967 r. Jest jednym z niewielu żyjących artystów, 
którzy w tamtym znaczącym dla historii Polski spektaklu brali udział i wiele o nim 
opowiada. Na potrzeby owego historycznego przedstawienia stworzył chór, który 
obecnie nazywa się Warszawskim Towarzystwem Chorałowym, którym także do 
dzisiaj kieruje i z którym odbył wiele zagranicznych podróży, jak choćby pamiętna 
podróż do Libanu, gdzie, jak się okazało, publiczność wręcz domagała się utworów 
chorałowych”.

W uzasadnieniu werdyktu Zarządu SPMK, przyznającego w tym roku medal wła-
śnie T. Olszewskiemu, prof. Cz. Grajewski powiedział m.in.: „Przyznając medal Per 
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musicam ad � dem nasze Stowarzyszenie pragnie – wśród rozmaitych i rozlicznych 
zasług laureatów – na pierwszy plan wydobyć ten aspekt, który wiąże się bezpośred-
nio z duchową stroną muzyki sakralnej. I mógłbym długo tutaj mówić o tym, że 
muzyka Pana Profesora kreowana od 66 lat w warszawskim kościele SS. Wizytek na 
Krakowskim Przedmieściu tę stronę wyraźnie eksponuje, ale mógłby ktoś pomyśleć, 
że w moich ocenach nie jestem obiektywny. Pozwólcie Państwo zatem, że odwołam 
się do krótkiego fragmentu zawartego w wydanej w roku 2018 monogra� i owego hi-
storycznego przedstawienia Dziadów Kazimierza Dejmka. Oto Małgorzata 
Dziewulska, autorka szkicu o muzyce w Dziadach, wspominała tamte wydarzenia 
na antenie radiowej w ten sposób:

«Przygotowanie muzyczne było w rękach ludzi Kościoła w dużej mierze. Co naj-
mniej w części. Profesor Tadeusz Olszewski, kierownik warszawskiego zespołu cho-
rałowego wówczas dyrygował w Dziadach we wszystkich spektaklach. […]. Otóż to 
był organista i kantor kościoła Wizytek w Warszawie po prostu. Zupełnie inaczej 
muzyk świecki przygotowuje takie rzeczy, a zupełnie inaczej muzyk związany z Ko-
ściołem. Po prostu inne podejście do dźwięku. Więc wszystkie jego decyzje dotyczą-
ce emisji dźwięku, temp wiązały się z tym doświadczeniem. To nie mogło nie mieć 
wpływu na widza, który po raz pierwszy w teatrze po wojnie usłyszał tę ilość muzyki 
religijnej naraz. A był jej w jakiś sposób spragniony, bo pojawiała się muzyka reli-
gijna, ale rzadko»”. Na zakończenie wybrzmiały życzenia: „Drogi Panie Profesorze 
Tadeuszu! Kończąc moją mowę chciałbym obok słów gratulacji złożyć Ci życzenia 
słowami poety, byś zawsze miał marzenia większe od wspomnień – mimo nadzwy-
czaj bogatego w wydarzenia życia nie zatrzymywał się na rozpamiętywaniu tego, co 
minęło, by nie zostać z tyłu. Kiedy bowiem w człowieku nad marzeniami dominują 
wspomnienia wówczas skupia się on na roztrząsaniu przeszłości, cały czas oglądając 
się wstecz. Kiedy natomiast marzenia są większe od wspomnień, wówczas człowiek 
patrzy w przyszłość, idąc wraz z awangardą naprzód.

Charles Tournemire powiedział był kiedyś, iż muzyka, która nie odzwierciedla 
wiary, jest bezużyteczna. Niech więc to skromne uhonorowanie Twoich zasług dla 
muzyki w najwyższym stopniu użytecznej stanie się powodem do satysfakcji i 
zachętą do dalszej, pięknej działalności. Ad multos annos!”

Uroczystość wręczenia medalu zwieńczył koncert w wykonaniu Strzyżowskiego 
Chóru Kameralnego oraz Podkarpackiego Chóru Męskiego pod dyr. prof. dra hab. 
Grzegorza Oliwy. W przepięknym wykonaniu obu zespołów słuchacze usłyszeli 
utwory wokalne pochodzące ze skarbca tradycji, jak i z repertuaru współczesnych 
kompozytorów. Po tak ob� tych duchowo-artystycznych przeżyciach pierwszego 
dnia zjazdu wszyscy udali się na wieczorne spotkanie towarzyskie.

Drugi dzień spotkania otworzyła wspólnotowa celebracja Jutrzni z homilią, któ-
rą wygłosił ks. mgr lic. Bogdan Kicinger. Po niej uczestnicy zjazdu zjedli śniadanie, 
a następnie rozpoczęto konferencję naukową. Pod przewodnictwem ks. dra hab. Sta-
nisława Garnczarskiego o godz. 9.30 otwarto I sesję wykładową, w której wygłoszono 
3 referaty. Jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech z przedłożeniem 
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zatytułowanym: Twórczość Stanisława Moniuszki i Józefa Elsnera ku czci świętych 
patronów (wspomnienia rocznicowe). W swoim wykładzie zaprezentował twórcze 
sylwetki obu polskich kompozytorów, mocno podkreślając, że ich artystyczne na-
tchnienie było głęboko zakorzenione i wyrastało z ich głębokiej wewnętrznej relacji 
z Bogiem, która przejawiała się w nieskrywanej pobożności. Okazało się, że właśnie 
ten rys osobowości J. Elsnera i S. Moniuszki jest bardzo często traktowany marginal-
nie w ich biogra� ach lub wręcz w ogóle kwestionowany. R. Pośpiech zaprezentował 
zebranym, jak owa pobożność tych dwóch wybranych kompozytorów zaowocowała 
w ich dziełach poświęconych czy dedykowanych świętym Pańskim.

Kolejnym prelegentem był prof. dr hab. Czesław Grajewski, który przedłożył 
referat pod intrygującym tytułem: Kłopot ze świętą Katarzyną Aleksandryjską. 
Koncepcja o�cjum modularnego w badaniach nad monodią liturgiczną. Nie 
skrywając osobistej czci dla św. Katarzyny Aleksandryjskiej, prof. Cz. Grajewski 
zaprezentował słuchaczom bardzo dynamiczny rozwój kultu tej świętej w 
średniowieczu, a co za tym idzie, sporą liczbę tekstów i melodii do o� cjum jej 
poświęconego. Przedstawił także autorską metodę klasy�kacji tych utworów oraz 
otwartą platformę internetową, na której można się z tym repertuarem zapoznać i 
dzielić się z innymi własnymi odkryciami na tym polu.

Trzeci wykład przedłożyła autorka niniejszego sprawozdania. Dotyczył on 
współczesnej praktyki liturgiczno-muzycznej: Od ideału do codziennej praktyki. 
Hymny o świętych na Jutrznię i Nieszpory w posoborowej Liturgii godzin. Wykład 
ten przyczynił się do ożywionej dyskusji, ponieważ dotyczył kwestii jakże żywych i 
obecnych w codziennej praktyce muzyczno-liturgicznej. Autorka wykazała w nim 
bowiem blaski i cienie polskich przekładów hymnów brewiarzowych oraz problemy 
związane z powstałymi do tych poetyckich utworów kompozycjami muzycznymi. 
Dyskusja przedłużyła się w rozmowach kuluarowych podczas przerwy na kawę.

Następnie otwarto II sesję, którą poprowadził prof. Jerzy Kurcz. Jako pierwszy 
przedłożył w niej referat ks. mgr Mateusz Ziemlewski pt. Główni święci patronowie 
Polski w twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego. Rezonans dzieł. Autor 
opowiedział o genezie wybranych dzieł H.M. Góreckiego dedykowanych świętym 
patronom Polski (św. Stanisławowi i św. Wojciechowi), po czym w niezwykle 
interesujący sposób wydobył i omówił środki kompozytorskie, jakie twórca 
zastosował w nich dla uwypuklenia i przekazania pożądanych treści i dla wywołania 
w słuchaczu określonych emocji z nimi związanych. Wykład wzbudził ogromne 
zainteresowanie i dyskusję. Następny prelegent, ks. mgr Jacek Czechowski, w 
referacie pt. Wybrane pieśni ku czci św. Jadwigi Śląskiej w żywej tradycji zapoznał 
zebranych z użytkowymi kompozycjami wyrosłymi na bazie kultu tej polskiej 
świętej.

Po zakończonej dyskusji wszyscy udali się na obiad. Popołudnie tego dnia orga-
nizatorzy przeznaczyli na zwiedzanie Rzeszowa. Uczestnicy zjazdu udali się auto-
karem do centrum miasta, gdzie pod okiem przewodnika zwiedzili główne zabytki: 
kościoły, ratusz i zamek. Wszyscy byli pod wrażeniem piękna i oryginalności tego 
regionu naszego kraju.
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Zwieńczeniem drugiego dnia zjazdu była Eucharystia celebrowana w kaplicy 
Wyższego Seminarium Duchownego przez obecnych kapłanów pod przewodnic-
twem ks. bpa Stefana Cichego. Czynnie uczestniczył w niej także chór Diecezjalne-
go Studium Organistowskiego w Rzeszowie pod dyr. mgra Marcina Lorenca, który 
wykonał śpiewy liturgiczne zarówno wspólnie ze zgromadzeniem liturgicznym, jak 
i osobne utwory chóralne. Po Mszy św. wszyscy udali się na kolację, która przedłużyła 
się w towarzyskie rozmowy trwające aż do późnych godzin wieczornych.

Trzeci dzień zjazdu rozpoczęła Msza św. w języku łacińskim sprawowana pod 
przewodnictwem ks. bpa Piotra Gregera, podczas której śpiewy chorałowe wyko-
nywała schola żeńska Diecezjalnego Studium Organistowskiego prowadzona przez 
ks. dra Lucjana Dykę. Następnie po śniadaniu rozpoczęła się III sesja konferencyj-
na, w której wykład pt. Formy typiczne międzylekcyjnych śpiewów mszalnych. Analiza 
form i praktyka wykonawcza wygłosił ks. dr Joachim Waloszek. Poruszony przez nie-
go temat wzbudził ogromne zainteresowanie i falę ożywionej dyskusji, gdyż kwestie 
dotyczące wykonywania psalmu responsoryjnego w liturgii są bardzo aktualne oraz 
wciąż domagające się uporządkowania i egzekwowania podczas celebracji liturgicz-
nych w naszych kościołach.

Po dyskusji i przerwie na kawę ks. prezes dokonał podsumowania spotkania 
oraz wskazał wyzwania, jakie stają przed Stowarzyszeniem w rozpoczynającym się 
roku akademickim. M.in. nową inicjatywą, jaką zaproponowano członkom SPMK, 
a także wszystkim muzykom kościelnym, są rekolekcje, których przeprowadzenie 
zaplanowane zostało na 14–17 kwietnia 2020 r. w Kaliszu pod przewodnictwem ks. 
bpa Michała Janochy. Ks. L. Dyka ogłosił też datę i miejsce XXI Zjazdu SPMK. 
Odbędzie się on w Łodzi w dniach 15–17 września 2020 r.

Ostatnim punktem XX Zjazdu SPMK była Modlitwa w ciągu dnia, której prze-
wodniczył ks. prof. dr hab. Antoni Reginek. Na zakończenie wszystkim uczestnikom 
zjazdu zostało udzielone pasterskie błogosławieństwo na szczęśliwy powrót do domu 
oraz owocną pracę na cały rozpoczynający się rok. Wszyscy obecni wyjechali ze spo-
tkania z poczuciem, że pobyt w Rzeszowie był bardzo owocny zarówno pod wzglę-
dem bogactwa treści naukowych, jak i głębokich przeżyć artystycznych. Jednocześnie 
zapewne wspólne uwielbienie Boga w liturgii podczas zjazdu stało się, jak zawsze, 
kluczem i sposobem integrowania środowiska polskich muzyków kościelnych.

ME_2020_C.indd   160 2020-06-24   11:21:44




