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interesujący naukowy wywód, stara się pokazać, iż dorobek muzyków minionych wieków świadczy 
nie tylko o ogromnym zapotrzebowaniu na prawdziwą sztukę, ale także o właściwym rozumieniu 
liturgii i sprawowaniu służby Bożej zgodnie z duchem epoki.

Ostatni z rozdziałów, piąty, ukazuje doniosłość i znaczenie prac ks. Zientarskiego dla polskiej 
literatury naukowej. Autor książki pokazuje, iż dokonania naukowe Zientarskiego stały się cennym 
wsparciem dla wielu muzykologów, historyków i badaczy kultury. Dotycząc zaledwie kilku wybra
nych ośrodków Wielkopolski i Kujaw, wniosły cały szereg cennych informacji na temat zapomnia
nych, czy też nieznanych kompozytorów czy zespołów, tworzących dziedzictwo polskiej kultury 
muzycznej.

Publikację dopełnia przedmowa ks. prof, dra hab. Ireneusza Pawlaka (KUL), wstęp, bibliogra
fia, zakończenie, aneksy (dekrety, świadectwa, listy, testament) i krótkie streszczenie w języku 
niemieckim. Bibliografia została podzielona na: Źródła·, Opracowania cytowane; Encyklopedie, 
słowniki, katalogi. Dodatkowo Źródła podzielono na: Akta archiwalne·, Dokumenty Kościoła; Księgi 
liturgiczne; Kroniki; Publikacje ks. Zientarskiego; Relacje ustne, listy, wspomnienia i pamiątki. 
Wydaje się, że dla fachowego i rzetelnego ujęcia podjętego zagadnienia, bibliografia jest wszech
stronna i wystarczająca. Dużym atutem pracy ks. Sobczaka są bardzo wartościowe, krótkie i treści
we podsumowania poszczególnych rozdziałów, czy omawianych zagadnień.

Szkoda jedynie, iż Autorowi nie udało się dotrzeć do niepublikowanych referatów wygłasza
nych przez ks. Zientarskiego, czy przeprowadzić kwerendy archiwalnej również w innych ośrod
kach w Polsce, w których w tym czasie także uprawiano muzykę kościelną. Poszerzyłoby to z pew
nością wyniki studiów ks. Sobczaka oraz pozwoliłoby ukazać bogatą działalność Zientarskiego 
w szerszym kontekście. Warto byłoby to uwzględnić w ewentualnych dalszych badaniach.

Należy wyrazić nadzieję, iż prezentowana publikacja ks. D. Sobczaka, będąca wyrazem uzna
nia złożonego ks. Władysławowi Zientarskiemu, spotka się z szerokim zainteresowaniem nie tylko 
środowiska gnieźnieńskiego, ale również muzykologów i historyków kultury.

Ks. Piotr Wiśniewski 
UKSW, Warszawa
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sposób: Plik -  Właściwości -  Statystyka. W wersji programu Word 2007: Recenzja -  
Sprawdzanie -  Statystyka wyrazów).
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