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PODSTAWOWE INFORMACJE O KANDYDACIE 

 

Urodziłem się 10 września 1958 roku w Jarosławiu na Podkarpaciu. Od piątej klasy 

Szkoły Podstawowej uczęszczałem do Szkoły Muzycznej pierwszego  stopnia w Jarosławiu, 

a następnie drugiego stopnia w Przemyślu, którą ukończyłem równocześnie ze szkołą średnią 

- Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu w 1977 roku. Po maturze 

podjąłem studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu 

i w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, gdzie uzyskałem stopień magistra 

w zakresie teologii na Wydziale Teologicznym KUL na podstawie pracy magisterskiej: Kult 

Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w Tuligłowach, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra 

hab. Jerzego Kopcia.  

Po trzech latach pracy duszpasterskiej i katechetycznej w Zaleszanach k. Sandomierza 

podjąłem pięcioletnie stacjonarne studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim z dyscypliny muzykologia, które zwieńczyłem stopniem magistra w zakresie 

muzykologii na podstawie pracy: Repertuar polskich śpiewów religijnych w rękopisach 

Biblioteki Panien Benedyktynek w Przemyślu, napisanej pod kierunkiem ks. doc. dra hab. 

Bolesława Bartkowskiego w Katedrze Etnomuzykologii i Hymnologii w Instytucie 

Muzykologii Kościelnej KUL. 

Po ukończeniu studiów w 1991 roku podjąłem wykłady w Wyższym Seminarium 

Duchownym w Przemyślu i w Archidiecezjalnej Szkole Organistowskiej w Przemyślu, 

w których prowadziłem i nadal prowadzę takie zajęcia, jak: Zasady muzyki i historia muzyki, 

Zasady i historia chorału gregoriańskiego, Repertuar pieśni liturgicznych i jego zastosowanie 
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w liturgii, Muzyka w liturgii, Emisja i poznawanie repertuaru pieśni liturgicznych 

(ćwiczenia), Rozczytywanie repertuaru chorału gregoriańskiego, Posługa psałterzysty 

i kantora oraz Seminarium magisterskie. 

W 2000 roku rozpocząłem studia doktoranckie  na Wydziale Nauk Historycznych 

i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, które w 2003 r.  

zwieńczyłem stopniem naukowym doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, 

nadanym uchwałą Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w dniu 

9 czerwca 2003 r., na podstawie dysertacji: Antyfonarz Mścisława z Tyńca w świetle tradycji 

polskiej i europejskiej. Studium źródłoznawcze, napisanej  pod kierunkiem ks. prof. dra hab. 

Jerzego Pikulika w Katedrze Źródeł i Analiz Muzyki Dawnej.  

W październiku 2005 roku podjąłem pracę jako wykładowca akademicki w Instytucie 

Muzyki na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym (który w 2014 roku przekształcił się 

w Wydział Muzyki) w Uniwersytecie Rzeszowskim. Obecnie pracuję w nim jako adiunkt 

w Zakładzie Przedmiotów Teoretycznych, prowadząc następujące zajęcia: Chorał 

gregoriański, Etnomuzykologia, Historia chóralistyki, Historia duchowości chrześcijańskiej, 

Historia muzyki religijnej, Historia muzyki nowożytnej, Seminarium licencjackie 

i Seminarium magisterskie.  

Decyzją Rady Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie z dnia 24 kwietnia 

2015 r., na podstawie złożonych egzaminów, przewidzianych tokiem studiów 

i obronie pracy dyplomowej, zatytułowanej „Religijno-społeczny wymiar polskiej 

pieśni liturgicznej od adwentu do Wielkanocy. Analiza wybranych kościelnych 

śpiewników XX wieku”, uzyskał stopień licencjata nauk teologicznych w zakresie 

katolickiej nauki społecznej. 
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Główne kierunki działalności naukowej i badawczej 

Moja aktywność naukowa i badawczo-poznawcza koncentruje się w obszarze polskiej 

kultury muzycznej, a w węższym, specjalistycznym ujęciu w trzech jej płaszczyznach: 

 polska muzyka religijna z okresu średniowiecza w oparciu o źródła rękopiśmienne, 

 polska muzyka sakralna w aspekcie historycznym i liturgicznym, 

 oraz polska muzyka ludowa (religijna i liturgiczna) w kontekście badań 

etnomuzykologicznych. 

Wokół tych trzech zagadnień skupiają się moje poszukiwania i dociekania naukowo-

badawcze a także praktyczna ich realizacja w środowisku lokalnym. Przełożenie teoretycznej 

wiedzy na jej praktyczne zastosowanie nie należy do łatwych zadań, ale z pewnością 

przyczynia się do podtrzymywania, kultywowania i rozwijania dziedzictwa kulturowego 

w interesującym mnie obszarze badawczym. Tym trzem zagadnieniom chciałbym poświęcić 

więcej uwagi, zwłaszcza w wymiarze teoretycznych analiz średniowiecznych rękopisów 

i współczesnych badań etnomuzykologicznych oraz w wymiarze praktycznej realizacji moich 

zainteresowań. 

1. Polska kultura muzyczna w autorskich analizach teoretycznych  

Jak już wspomniałem wcześniej, moje poszukiwania naukowo-poznawcze koncentrują 

się w trzech płaszczyznach teoretycznych dociekań, które postaram się przedstawić w sposób 

metodologicznie zorganizowany i w miarę możliwości chronologicznie uporządkowany ich 

opis. Uzasadniając to stwierdzenie chciałbym zauważyć, że równolegle z działalnością 

naukową prowadziłem działalność popularno-naukową oraz praktyczną realizację 

zastosowania posiadanej wiedzy. Dlatego też chronologia nie będzie "kluczem" 

w prezentowanym opisie lecz zawartość merytoryczna. 

1.1. Polska muzyka religijna z okresu średniowiecza w oparciu o źródła rękopiśmienne 

Swoje zainteresowania badawcze w zakresie polskiej muzyki religijnej z okresu 

średniowiecza, które należą do kluczowych moich osiągnięć naukowych, rozpocząłem 
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podczas studiów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie (1986-1991) i oparłem 

je o analizę źródeł rękopiśmiennych. Efektem tych dociekań była praca magisterska, napisana 

pod kierunkiem ks. doc. dra hab. Bolesława Bartkowskiego w Katedrze Etnomuzykologii 

i Hymnologii w Instytucie Muzykologii Kościelnej KUL, zatytułowana: Repertuar polskich 

śpiewów religijnych w rękopisach Biblioteki Panien Benedyktynek w Przemyślu, Lublin 1991, 

s. 147  [mps B KUL]. Kontynuację badań nad rękopisami z okresu średniowiecza stanowi 

artykuł zatytułowany:  Polskie śpiewy religijne w XVII i XVIII wiecznych rękopisach 

muzycznych Panien Benedyktynek w Przemyślu i opublikowany w: Ecclesiae Premisliensis 

Serviens, red. A. Szal, J. Trojnar, Przemyśl 2001, s. 71-92, ISBN 83-88522-26-4. Dalsze 

analizy średniowiecznych rękopisów pozwoliły mi na finalizację dysertacji: Antyfonarz 

Mścisława z Tyńca w świetle tradycji polskiej i europejskiej. Studium źródłoznawcze, 

Warszawa 2003, t. I s. 277; t. II s.193 [mps B UKSW], napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra 

hab. Jerzego Pikulika w Katedrze Źródeł i Analiz Muzyki Dawnej na Wydziale Nauk 

Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii 

opublikowałem kilkadziesiąt artykułów naukowych i popularno-naukowych z zakresu analizy 

średniowiecznych rękopisów, polskiej muzyki w jej historyczno-liturgicznym ujęciu oraz 

analizy muzyki ludowej w kontekście badań etnomuzykologicznych. W większości z nich 

zamieściłem wyniki moich badań nad rękopisami z okresu średniowiecza. 

Równocześnie wydałem drukiem w zwartych opracowaniach dwie książki: Antyfonarz 

Mścisława z Tyńca. Studium źródłoznawcze, Przemyśl 2009, s. 414, ISBN 978-83-61312-47-5 

i Officium divinum de tempore w rękopiśmiennych antyfonarzach zakonów benedyktyńskich 

w Polsce od XV do XIX wieku, Rzeszów 2013, s. 336, ISBN 978-83-7338-894-9. Tę ostatnią 

książkę (Officium divinum de tempore w rękopiśmiennych antyfonarzach zakonów 

benedyktyńskich w Polsce od XV do XIX wieku, Rzeszów 2013, s. 336, ISBN 978-83-7338-

894-9) wskazuję jako pracę habilitacyjną. 

Przed obroną doktoratu współredagowałem dwa Przewodniki dla Młodych, 

uczestniczących w corocznych spotkaniach przed Niedzielą Palmową w Łańcucie 

i w Przemyślu. Są to: Duch Święty. On was wszystkiego nauczy. Przewodnik uczestnika. 

Spotkanie Młodych w Łańcucie 3-5 kwietnia 1998, T. Biały, T. Bratkowski, W. Przepadło 

[red.], Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl 1998, [B WSD Przemyśl] i Słowo 

stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Przewodnik uczestnika. Spotkanie Młodych 
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w Przemyślu, 14-16 kwietnia 2000, T. Biały, T. Bratkowski [red.], Wydawnictwo 

Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl 2000. [B WSD Przemyśl]. Po uzyskaniu stopnia 

naukowego doktor byłem współredaktorem trzech publikacji zbiorowych: S. Sorys, 

T. Bratkowski, Kultura popularna a religia i wartości społeczne, Tarnów 2013, ISBN 978-

60391-32-7; S. Sorys, T. Bratkowski, Przemiany i wyzwania XXI wieku a tożsamość, religia 

i kultura, Kraków 2014, ISBN 978-83-60391-27-3 oraz S. Sorys, T. Bratkowski, Wiedza, 

umiejętność, kompetencje wobec przemian XXI wieku. Społeczeństwo – tożsamość – religia, 

Kraków 2014, ISBN 978-83-60391-77-8. 

Do artykułów naukowych, które zawierają wyniki autorskich analiz rękopisów 

zaliczam następujące:  

 Polskie śpiewy religijne w XVII i XVIII wiecznych rękopisach muzycznych 

Panien Benedyktynek w Przemyślu, opublikowany w: Ecclesiae Premisliensis 

Serviens, red. A. Szal, J. Trojnar, Przemyśl 2001, s. 71-92, ISBN 83-88522-26-4. 

 Invitatoria z benedyktyńskiego antyfonarza opata Mścisława z Tyńca,  "Resovia 

Sacra", R. 11(2004), s. 287-301, ISSN 1234-8880.  

 Jan Ignacy Woytanowicz – skryptor w opactwie sióstr Benedyktynek 

jarosławskich,  "Additamenta Musicologica Lublinensia", R 5/2009 nr 1(5), 

s. 43-54, ISSN 1895-0493.  

 Rotuły i Tropy po Ciemnych Jutrzniach w rękopisach z biblioteki Panien 

Benedyktynek w Przemyślu, w: Z dziejów bibliotek przemyskich. Praca 

zbiorowa z okazji sześćdziesięciolecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej (1947-

2007), [red.] A. Siciak, Przemyśl 2009, s. 233-238, ISBN 978-83-925235-0-5.  

 Antyfonarz de tempore ms 1-4 z klasztoru Benedyktynek w  Staniątkach, 

"Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 93(2010), s. 5-67, ISSN 0518-3766.  

 Officium ku czci Matki Bożej Bolesnej w rękopiśmiennych antyfonarzach 

klasztorów benedyktyńskich w Polsce, Przegląd Muzyczny „Moderato” 2014, 

ISSN 2082-1972. 

 Formuły inicjalne antyfon modusu pierwszego w Officium Divinum de tempore 

rękopiśmiennego antyfonarza sandomierskiego Ms 1689, w: Wiedza, 

umiejętność, kompetencje wobec przemian XXI wieku. Społeczeństwo – 

tożsamość – religia, [red.] S. Sorys, T. Bratkowski, s. 20-49, Kraków 2014. 

ISBN 978-83-60391-77-8. 
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Oprócz teoretycznych analiz prowadziłem także specjalistyczne ekspertyzy 

średniowiecznych rękopisów muzycznych i starodruków dla kilku Muzeów w Polsce. 

Ostatnią taką ekspertyzę przeprowadziłem w dniach od 22.04. do 20.05.2014 r. dla Muzeum 

Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, która polegała na rekonstrukcji brakujących 

wielu początkowych i końcowych stron starodruku liturgiczno-muzycznego z XVII w., 

wydanego w krakowskiej oficynie Andrzeja Piotrkowczyka. Dzięki moim analizom został 

zidentyfikowany i zaindeksowany w zbiorach muzealnych tytuł tego starodruku, jako 

„Rituale”. Dyrekcja Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu nawiązała ze 

mną stałą współpracę w zakresie dalszych analiz, ekspertyz, ocen i klasyfikacji posiadanych 

przez nich rękopisów i starodruków muzycznych. 

 

1.2. Polska muzyka sakralna w aspekcie historycznym i liturgicznym 

Drugą płaszczyzną moich zainteresowań naukowo-poznawczych jest polska muzyka 

sakralna w jej historycznym rozwoju oraz w aspekcie życia liturgicznego. Posiadając 

przygotowanie teologiczne, mogłem zajmować się tą dziedziną (na podstawie stopnia 

magistra z zakresu teologii, o czym informowałem powyżej) i opublikować kilka artykułów na 

temat muzyki w liturgii. W tym kontekście chciałbym zwrócić uwagę na następujące tytuły:   

 Musica sacra w liturgii, "Studia Loviciensia" 13/2011, s. 57-68, ISSN 1509-

2380.  

 Muzyka sakralna Wielkiego Postu, "Premislia Christiana" 2010/2011, T. 14, 

s. 261-275, ISSN 0867-308.  

 Pieśń sakralna czasu Adwentu, „Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne”, 

2(58)2011, Lublin 2011, s. 7-27, ISSN 2082-8586.  

 Wykonawcy muzyki w liturgii – Psałterzysta, w: S. Sorys, T. Bratkowski [red.], 

Kultura popularna a religia i wartości społeczne, Tarnów 2013, s. 97-105, 

ISBN 978-60391-32-7.  

 Wykonawcy muzyki w liturgii – Kantor, w: S. Sorys, T. Bratkowski [red.], 

Kultura popularna a religia i wartości społeczne, Tarnów 2013, s. 173-180, 

ISBN 978-60391-32-7.  
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Zawarte w nich treści mogą w znacznym stopniu przyczynić się do pogłębienia 

wiedzy na temat historii polskiej muzyki sakralnej i jej liturgicznej aplikacji we współczesnej 

rzeczywistości religijnej.  

1.3. Polska muzyka ludowa (religijna i liturgiczna) w kontekście badań 

etnomuzykologicznych 

Trzecią płaszczyzną moich zainteresowań naukowo-badawczych jest polska muzyka 

ludowa w kontekście badań etnomuzykologicznych. Tej problematyce poświęciłem najwięcej 

czasu, chociażby poprzez udział i dyskusję podczas międzynarodowych sesji i konferencji 

naukowych z pogranicza kultury polsko-słowacko-ukraińskiej, np.: Oikoumene Carpathia 

(Myczkowce, 16.10.2007 r.), Łemkowie dawniej a dziś (Myczkowce, 16.10.2008), Kultura 

chrześcijańska przełomu tysiącleci (Myczkowce, 6.06.2009), Bojkowie – historia, kultura, 

tradycja (Myczkowce 16.10.2009), Dla hucuła nie ma życia jak na połoninie… - etos 

historyczny i kulturowy huculszczyzny (Myczkowce, 16.10.2010),  Rusini w Karpatach na 

Słowacji (Myczkowce, 15.10.2011), Na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim: religie-

wyznania-obrządki (Myczkowce, 13.10.2012), VII Spotkania Ekumeniczne w Centrum 

Kultury Ekumenicznej (Myczkowce, 19.10.2013), Chasydyzm: historia i współczesność 

(Jarosław 14-15.01.2014) i poprzez zaangażowanie się w realizację polsko-słowackiego 

projektu naukowo-badawczego, zatytułowanego: "Religijna i kulturotwórcza rola 

chasydyzmu na pograniczu Polski i Słowacji". Projekt współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu 

państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 (nr projektu: PL-

SK/KAR/IPP/III/11). Zebrane doświadczenia, refleksje i myśli podczas transgranicznych 

spotkań w znacznym stopniu pomogły mi w szerszym spojrzeniu tę problematykę, co 

znalazło swój wyraz w niektórych publikacjach i artykułach:  

 Muzyka. Teoria i historia XIV-XX w., Przemyśl  2011, s. 141. ISBN 978-83-

62488-71-1  [Kompendium dla studentów].  

 Pasja według św. Mateusza na chór męski w opracowaniu muzycznym ks. 

Wojciecha Lewkowicza, Przegląd Muzyczny „Moderato”, Rzeszów 2014, 

ISSN 2082-1972. 

 Muzyka religijna w uroczystościach odpustowych w Sanktuarium Matki Bożej 

Pocieszenia w Jodłówce (1975-2013), w: Matka Boża Pocieszenia 
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z jodłowskiego sanktuarium. Historia - teologia - kult, [red.] W. Siwak, 

Jodłówka – Przemyśl 2014, s. 205-244, ISBN 978-83-88522-90-1.  

Transgraniczne spotkania międzynarodowe, sesje, konferencje i panele naukowe 

oraz występy artystyczne, prezentujące perenną kulturę rdzennych grup etnograficznych, 

etnicznych i etnonimicznych, cyklicznie realizowane od 2007 r. przez Centrum Kultury 

Ekumenicznej w Myczkowcach, są niezwykle wartościowym doświadczeniem dla 

etnomuzykologa, zajmującego się  problematyką muzyki z pogranicza kultur. 

2. Główne kierunki działalności popularyzatorskiej i organizacyjno-praktycznej 

 Istotną rolę w podtrzymywaniu i "pielęgnowaniu" kultury narodowej spełnia 

popularyzowanie wiedzy oraz praktyczne jej przekazywanie w dalsze pokolenia. W ten 

sposób wiedza teoretyczna może zostać upowszechniona i "przełożona" na praktykę życia 

współczesnych pokoleń. W tym kontekście chciałbym zwrócić uwagę na dwa aspekty mojej 

działalności muzycznej: publikacje popularno-naukowe i działalność organizacyjno-

praktyczną. 

 

2.1. Publikacje popularno-naukowe 

 

 W działalności popularyzatorskiej zwracam uwagę na opracowania tekstów własnych 

i zastanych, które służą praktyczną pomocą w życiu społeczności seminaryjnej 

i równocześnie popularyzują wiedzę w środowisku lokalnym. Są to:  

 Seminaryjny Śpiewnik Liturgiczny [w języku polskim], Przemyśl 1992, s. 139 

[B WSD Przemyśl].  

 Będę chwalił Pana w wielkim zgromadzeniu. Śpiewy międzylekcyjne, T. I: 

Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc, Wydział Kurii 

Metropolitalnej, Referat Duszpasterstwa Młodzieży, Przemyśl 1993, s. 120 [B 

WSD Przemyśl].  

 Będę chwalił Pana w wielkim zgromadzeniu. Śpiewy międzylekcyjne, T.II: czas 

zwykły, Wydział Kurii Metropolitalnej, Referat Duszpasterstwa Młodzieży, 

Przemyśl 1993, s. 143 [B WSD Przemyśl].   
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 Psallite sapienter [w języku łacińskim],  Przemyśl 1996, s. 118 [B WSD 

Przemyśl].  

 Psallite sapienter. Propozycje śpiewów liturgicznych na niedziele roku 

liturgicznego, „Niedziela Przemyska” 4-51/1998; 7/1999, ISSN 0208-872X.  

 Śpiewnik seminaryjny [w języku polskim], Przemyśl 1999, s. 364 [mps B WSD 

Przemyśl].  

 Ja jestem Zmartwychwstanie i życie. Modlitewnik za zmarłych, Przemyśl 2001, 

ISBN 83-88522-40-X.  

 Gloria in excelsis Deo. Pruchnicki koncert kolęd, „Niedziela Przemyska” 

5(358)/2001, ISSN 0208-872X.  

 Podniesienie Relikwii Błogosławionego ks. Jana Balickiego. Procesja 

z Nieszporami i Eucharystia, [oprac.] P. Kandefer, T. Bratkowski  Przemyśl, 

23 sierpnia 2002 r., Rzeszów 2002 [B WSD Przemyśl].   

 Matka Boża Niepokalanego Poczęcia w Tuligłowskim obrazie w setną rocznicę 

koronacji 1909-2009, "Premislia Christiana" 2010/2011, T. XIV(2010/2011), 

Przemyśl 2011, s. 89-96, ISSN 0867-308. 

 Ślady Twoich stóp..., Kwartalnik Klerycki „Wspólnota Michael”, 3(136)/2012, 

Rok XXXIII, Kraków 2012, s. 21-26.  

 50-lecie chóru parafialnego przy kościele św. Mikołaja w Pruchniku 1962-

2012, "Niedziela Przemyska" 11(937)/2012, ISSN 0208-872X.  

 Z biegiem lat…, Ks. Jan Waligórski (1794-1865), „Ziemia Pruchnicka” 2/2014,  

Pruchnik 2014, ISSN 1640-3444. 

 Z biegiem lat…, Ks. Wincenty Grzegorczyk (1825-1907), „Ziemia Pruchnicka” 

3/2014,  Pruchnik 2014, ISSN 1640-3444. 

 Zawarte w nich treści popularyzują wiedzę naukową oraz dokumentują działalności 

różnych organizacji, stowarzyszeń i osób, funkcjonujących w przeszłości i aktualnie 

w przestrzeni lokalnego środowiska.  

2.2. Działalność organizacyjno-praktyczna 

Obok działalności naukowej i popularnonaukowej a także realizowanych zajęć 

dydaktycznych, zleconych przez zatrudniające mnie jednostki naukowe, dobrowolnie 

prowadziłem zajęcia organizacyjno-praktyczne, głównie w środowisku lokalnym, tj. na 
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terenie Podkarpacia. Należą do nich np.: organizacja i prowadzenie czterogłosowego chóru 

seminaryjnego w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu (1991-2014); organizacja 

i prowadzenie koncertów pasyjnych w czasie Wielkiego Postu w różnych miejscowościach 

Podkarpacia (1993-2011); współorganizacja z Urzędem Miasta Przemyśla, Duszpasterstwem 

Młodzieży Kurii Metropolitalnej i parafią p.w. Chrystusa Króla w Jarosławiu Przemyskiego 

Festiwalu Piosenki Religijnej (1994-2013); organizacja i prowadzenia Archidiecezjalnego 

chóru chłopięcego (1995-2000); współudział w organizacji Spotkania Młodych z Diecezji 

Przemyskiej (1995-2000); organizacja, opracowanie i przygotowanie od strony muzycznej 

(kwiecień-czerwiec 1997) całonocnego czuwania młodzieży na lotnisku w Krośnie na 

Podkarpaciu przed wizytą Ojca św. Jana Pawła II podczas VI pielgrzymki do Polski; 

prowadzenie chóru i dyrygowanie śpiewem podczas całonocnego czuwania młodzieży na 

lotnisku w Krośnie, w oczekiwaniu na Ojca św. Jana Pawła II w dniu 10 czerwca 1997 r.; 

organizacja i prowadzenie tygodniowego obozu muzycznego w okresie wakacyjnym (lipiec-

wrzesień) dla Chóru Seminaryjnego WSD w Przemyślu. Zajęcia odbywały się:   1997 r. - 

Ustrzyki Górne; 1998 r. - Prusiek; 1999 – Jarosław, Opactwo Sióstr Benedyktynek; 2000-

2003 – Przemyśl, Wyższe Seminarium Duchowne; opracowanie, przygotowanie 

i prowadzenie warsztatów muzycznych w Ośrodku Formacyjno-Szkoleniowym im. bł. Jana 

Pawła II w Lipniku na Podkarpaciu dla dzieci i młodzieży z Ośrodka Rehabilitacyjno-

Formacyjnego z Łopuszki Małej „Wzrastanie”. Warsztaty trwały dwa tygodnie i przebiegały 

w trzech kategoriach: sportowej, recytatorskiej i muzycznej. Hasłem spotkań były słowa 

piosenki: „Moi przyjaciele bądźcie zawsze ze mną” (Lipiec-sierpień 2004); przygotowanie 

połączonych chórów Duszpasterstwa Akademickiego, Katolickiego Stowarzyszenia 

Młodzieży i Ruchu Światło-Życie z Podkarpacia do koncertu „Jednego Serca, Jednego 

Ducha”, Rzeszów 2009; opracowanie, przygotowanie i realizacja programu szkoleń dla chóru 

seminaryjnego w Przemyślu w formie dwutygodniowych wokalnych obozów muzycznych 

(1995); ekspert w przesłuchaniu Zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych przed 

Festiwalem Kolęd w Będzinie (1996-2013); współudział w organizacji Spotkania Młodych 

z Archidiecezji Przemyskiej poprzez opracowanie muzyczne i prowadzenie muzycznych 

warsztatów w okresie ferii zimowych dla młodzieży z terenu Archidiecezji Przemyskiej, 

uczestniczącej w spotkaniach młodzieży przed Niedzielą Palmową (1995-2000); prowadzenie 

i dyrygowanie chórem młodzieży z terenu Archidiecezji Przemyskiej podczas spotkań 

młodzieży w ramach obchodów Niedzieli Palmowej: Leżajsk (1995), Łańcut (1996), Sanok 

(1997), Krosno (1998), Jarosław (2000); prowadzenie koncertów kolęd w okresie Bożego 
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Narodzenia na terenie miasta Przemyśla. Wykonawcami byli: Młodzieżowy Chór EMAUS, 

Chór Seminaryjny, Chłopięcy Chór Katedralny i Zespół instrumentalny (1996-1998).  

Ważną rolę w działalności organizacyjno-praktycznej odgrywają profesjonalne 

nagrania muzyczne, które – z jednej strony stanowią dokumentację zrealizowanej pracy, 

a z drugiej strony – popularyzują określone treści przekazu wśród odbiorców dzieł 

muzycznych. Do zrealizowanych dotychczas muzycznych nagrań studyjnych zaliczam takie 

wydania płyt CD, jak:  

 Będziesz szedł jałową pustynią…, Zbiór pieśni powołaniowych, Przemyśl 

1997.  

 Jak piękne są stopy Zwiastuna radosnej nowiny. Pieśni modlitewnego 

czuwania młodych na krośnieńskim lotnisku w wigilię Mszy św. 

kanonizacyjnej Jana z Dukli przez Ojca Św. Jana Pawła II podczas pielgrzymki 

do Krosna, Rzeszów 1997.  

 Pasja według św. Mateusza w opracowaniu muzycznym ks. Wojciecha 

Lewkowicza, Orzechowce 2007. 

 Jednego serca, jednego ducha. Nagranie DVD z koncertu religijnego, 

w którym corocznie uczestniczy kilkanaście tysięcy młodzieży, nie tylko 

z terenu Podkarpacia, Rzeszów 2009. 

Ponadto byłem przewodniczącym Jury Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Przemyskim 

Centrum Kulturalnym. Impreza skierowana jest do dzieci szkół podstawowych 

i gimnazjalnych miasta i okolic Przemyśla (2010-2013); członkiem Jury Wojewódzkiego 

Konkursu Sacrum w literaturze i sztuce w kategoriach: recytatorskiej, poezji śpiewanej 

i plastycznej. Organizatorami wojewódzkiego konkursu są: Podkarpacki Kurator Oświaty 

w Rzeszowie, Centrum Kulturalne w Przemyślu i Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek 

w Jarosławiu, a honorowy patronat sprawują: Wojewoda Podkarpacki, Marszałek 

Województwa Podkarpackiego i Biskup Pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej (2012-2013); 

członkiem Komisji Konkursowej w kategorii poezji recytowanej i śpiewanej. Konkurs odbył 

się w Publicznym Gimnazjum nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Jarosławiu pod hasłem 

Spacer po wersach z księdzem Janem Twardowskim (29.05. 2013). 
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2.3. Anonse w lokalnych mediach 

Na temat mojej działalności popularyzatorskiej i praktycznej najczęściej pisały: 

"Niedziela Przemyska" [40(79)/95, 42(134)/96, 7(151)/97, 38(182)/97, 14(210)98, 

15(211)/98, 19(267)/99, 42(290)/1999, 43(291)/99, 18(318)2000, 41(341)/2000, 

42(395)/2001, 15(420)/2002, 5(514)/2004, 42(603)/2005, 43(656)/2006, 41(707)/2007, 

41(915)/2012, 41(967)/2012, 43(969)/ 2012, 42(1021)/2013]; "Gazeta Jarosławska" [4/98, 

4/2000, 4(186)2001, 4(237)2002, 3(338)2004, 4(25-31. 01. 2006), 4 rok 2007, 4 rok 2008, 

4(2010) , 2011, 3/2013, 4/2014]; "Niedziela" [33(20)/94, 41(28)/94, 42(81)95] oraz "Nowiny. 

Gazeta codzienna" [13 (16 163)/2004], "Życie Podkarpackie" [3(1863)/2004] i "Kultura" [1-

2/2011]. Są to tylko nieliczne, udokumentowane w moim dorobku informacje medialne, gdyż 

inne (prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe) pozostają w archiwach nadawców i - 

moim zdaniem - stanowią wartość dowodową realizowanej przeze mnie działalności 

praktycznej i popularyzatorskiej.  

 

3. Aktywność naukowa 

 

 Oprócz teoretycznej działalności naukowej w obszarze polskiej kultury muzycznej 

i jej praktycznej realizacji w życiu lokalnej społeczności, pragnę zwrócić uwagę na udział 

w międzynarodowych i krajowych projektach naukowo-badawczych, w konferencjach 

krajowych i międzynarodowych, promocję prac dyplomowych w Uniwersytecie 

Rzeszowskim, Akademii Teologii Katolickiej w Krakowie i w Uniwersytecie Papieskim Jana 

Pawła II w Krakowie oraz prowadzenie cyklicznych szkoleń specjalistycznych 

z interesującego mnie obszaru zainteresowań. 

3.1. Udział w projektach naukowo-badawczych 

Aktywnie uczestniczyłem w czterech projektach naukowych i naukowo-badawczych, 

w tym w trzech międzynarodowych.  

 Pierwszym z nich był: Projekt INTERREG IIIA/TACIS CBC Polsko-

Ukraińskie Spotkania Ekumeniczne, którego celem były transgraniczne 

spotkania młodzieży w zakresie ochrony i poznania swoich kultur, tradycji 
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i temat ekumenizmu. Nr projektu IG-2004/PL-UB/2.18/2.1/U-6/07. Termin 

rozpoczęcia: 01. 06. 2007 r. Termin zakończenia: 30. 03. 2008 r.  

 Drugim międzynarodowym projektem był: Religijna i kulturotwórcza rola 

chasydyzmu na pograniczu Polski i Słowacji, który został sfinansowany przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach 

Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika 

Słowacka 2007-2013 (nr projektu: PL-SK/KAR/IPP/III/11). Czas realizacji 

projektu: 1.02.2013-31.01.2014.  

 Trzecim międzynarodowym projektem w którym nadal uczestniczę to: 

Multikultúrna edukácia ako základné východisko eliminácie neznášanlivosti 

a xenofóbie v kontexte celoživotného vzdelávania pracovníkov základných 

a stredných škôl (nr projektu: 036 PU–4/2013) realizowanym przez Wydział 

Teologii Greckokatolickiej Preszowskiego Uniwersytetu w Preszowie na 

Słowacji w ramach badań naukowych KEGA.  

 Ponadto uczestniczyłem w jednym krajowym projekcie naukowo-

szkoleniowym dla dorosłych mieszkańców Podkarpacia, zorganizowanym 

przez Ludowy Uniwersytet Katolicki Archidiecezji Przemyskiej w czterech 

Ośrodkach Filialnych LUK AP: w Jarosławiu, Łańcucie, Krośnie i Lesku. Czas 

realizacji projektu:  7.10.2000-28.04.2003 r. 

3.2. Udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych 

Ważną rolę w dociekaniach naukowych stanowią konferencje, sesje i sympozja 

naukowe, które w znacznym stopniu poszerzają horyzonty myślowe każdego badacza zjawisk 

współczesnej kultury. W przypadku moich zainteresowań naukowo-badawczych na uwagę 

zasługuje działalność Centrum Kultury Ekumenicznej w Myczkowcach,  które od 2007 r. 

organizuje cykliczne międzynarodowe konferencje naukowe z pogranicza kultur etnicznych 

Polski, Słowacji i Ukrainy. Oprócz tematycznych prelekcji naukowych stałym punktem tych 

konferencji są prezentacje kultury muzycznej (muzyka, śpiew, taniec) konkretnej grupy 

etnicznej (bojkowie, łemkowie, huculi, rusnacy, itd.). Uczestnicząc w nich (2007-2013) 

mogłem głębiej poznać rdzenną kulturę ludową z przygranicznych terenów Polski, Słowacji 

i Ukrainy. Kontynuacją tych doświadczeń był udział w międzynarodowej konferencji 

naukowej, zatytułowanej Wychowanie i edukacja wobec współczesnych problemów 
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społecznych z perspektywy regionu, która odbyła się w dniach od 26 do 28.10.2012 r. 

w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, w Miejscu 

Piastowym i w Centrum Kultury Ekumenicznej w Ośrodku Wypoczynkowo-

Rehabilitacyjnym w Myczkowcach na Podkarpaciu, a zwieńczeniem był udział 

w międzynarodowym projekckie naukowo-badawczym: "Religijna i kulturotwórcza rola 

chasydyzmu na pograniczu Polski i Słowacji" i aktywne uczestnistwo w międzynarodowej 

konferencji naukowej w ramach tegoż projektu, zatytułowanej: "Chasydyzm: historia 

i współczesność", Jarosław 14-15.01.2014 r. 

Podczas krajowych konferencji i sesji naukowych wygłosiłem referaty na następujące tematy:  

 Requiem W.A. Mozarta jako dzieło doby klasycznej. Treść i forma, Przemyśl, 

9.03.2002.  

 Maryja w twórczości polskich kompozytorów, Przemyśl,  11.05.2002.  

 Msza h-moll J. S. Bacha jako dzieło artystyczne i wyraz pobożności człowieka 

czasu baroku, Przemyśl,  8.06.2002.  

 Pasja według św. Mateusza w opracowaniu muzycznym ks. W. Lewkowicza, 

Myczkowce, 5.04.2003.  

 Muzyka w obrzędach Triduum Paschalnego, Rzeszów, 5.03. 2006.  

 Chorał gregoriański w polskich rękopisach proweniencji benedyktyńskiej. 

Zarys problematyki, Brzozów 18.06.2006). 

 Rękopiśmienne antyfonarze z biblioteki Panien Benedyktynek w Przemyślu, 

Przemyśl, 12.08.2006.  

 Zarys dziejów Kapituły Kolegiackiej w Brzozowie  1724-2004, Brzozów, 

1.05.2007.  

 Chorał gregoriański w oparciu o najstarsze zachowane polskie źródła 

rękopiśmienne klasztorów benedyktyńskich, Rzeszów 2.06.2007.  

 Muzyka liturgiczna w pismach i wypowiedziach kardynała J. Ratzingera – 

papieża Benedykta XVI, Przemyśl, 14.02.2013.  

 

3.3. Cykliczne szkolenia specjalistyczne 

W okresie od 2004 do 2007 roku prowadziłem szkolenia w wymiarze ok. 30 godz. każde 

dla nowicjuszek Sióstr Felicjanek w Przemyślu: Liturgia i znaki liturgiczne (Przemyśl, 
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2004/2005) i dla słuchaczy Studium Katechetycznego w Przemyślu: Muzyka w katechezie 

(Przemyśl, 2005/2006) i Muzyka w liturgii (Przemyśl, 2006/2007). 

3.4. Promocja prac dyplomowych 

Środowisko naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego stworzyło mi możliwość w sposób 

metodologicznie uporządkowany promocję moich zainteresowań naukowo-poznawczych. Do 

końca roku akademickiego 2012/2013 wypromowałem 119 dyplomantów (w tym: 72 

magistrów i 47 licencjatów) i recenzowałem 2 prace magisterskie. Uczestniczyłem w 121 

komisjach naukowych. 

Promowana przeze mnie problematyka prac dyplomowych skupiała się najczęściej 

wokół takich zagadnień, jak: muzyka religijna (20 prac), wychowanie muzyczne (19 prac), 

muzyka ludowa (18), ośrodki kultury muzycznej (14), muzycy i ich dzieła (11), orkiestry 

i instrumentarium (9), festiwale muzyczne (9), muzyka chóralna (7), muzyka jazzowa (6), 

muzykoterapia (5) i akustyka (1 praca).  

 W najbliższej przyszłości zamierzam nadal kontynuować badania nad 

rękopisami liturgicznymi, zawierającymi śpiewy Officium divinum proweniencji 

zakonnych i diecezjalnych, zachowanych w polskich archiwach i bibliotekach. 

Równocześnie chciałbym podjąć badania etnomuzykologiczne nad muzyką ludową 

(zwłaszcza religijną), której w ostatnim okresie czasu poświęciłem sporo uwagi 

podczas międzynarodowych konferencji naukowych, organizowanych przez Centrum 

Kultury Ekumenicznej w Myczkowcach na Podkarpaciu. Dotychczas uczestniczyłem 

w dziewięciu z nich i zgromadziłem poważny zasób wiedzy na temat muzyki ludowej 

z pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego, która czeka na opracowanie w sposób 

naukowy.  

 

Ks. Tadeusz Bratkowski 

 


