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Wstęp

Niniejszy artykuł został zrealizowany w ramach stypendium Bielska-Białej w dziedzinie kultury
i sztuki. Przedstawia najbardziej wartościowe instrumentarium organowe miasta Bielska-Białej.
Nie chodzi w nim jedynie o wymienienie i opisanie organów jakie się znajdują w naszym mieście, choć
jest to jego integralną częścią. Autor postawił sobie za cel pokazanie w nim i podkreślenie walorów
historycznych, artystycznych i brzmieniowych jakie znajdziemy w bielskim instrumentarium
organowym.

Wartość lub rolę poszczególnych organów można rozpatrywać pod wieloma względami.
Dwa najważniejsze to liturgiczne i artystyczne. Można jednak wskazać także na wartość historyczną,
zabytkową, kulturową a nawet kulturotwórczą organów. Ta ostatnia wydaje się być bardzo ważna, gdyż
nierzadko wokół kościoła i znajdujących się w nim organów rozgrywało się życie muzyczne, edukacja
artystyczna, prowadzono chóry a w związku z tym budowano kulturalne życie społeczności. Żadna
ze wspomnianych ról też się nie wyklucza, choć nie zawsze wszystkie sobie towarzyszą. I tak np.: każde
organy, jeśli tylko pozwala na to ich stan techniczny, mogą znaleźć się w roli instrumentu liturgicznego.
Ale już nie każdy instrument sprawdzający się w tej roli znajdzie się w roli instrumentu artystycznego.
Także nie każdy instrument historyczny w artystycznej roli dobrze się sprawdzi, choć takie organy mogą
być świadkiem wielu kulturowych przemian. Istnieje też wartość zabytkowa organów, która często jest
trudna do określenia ze względu na liczne przebudowy danego instrumentu. Rodzą się wtedy pytania:
co jest zabytkowego w konkretnych organach? Co w wypadku ich rekonstrukcji lub prac remontowych
jest w nich najbardziej wartościowe? Do jakiego stanu i z jakiego okresu nawiąże organmistrz
wykonujący prace? Odpowiedzi na te pytania w niniejszym dokumencie nie znajdziemy, ponieważ
odpowiedź na nie należy podejmować w stosunku do każdych organów indywidualnie przed
rozpoczęciem prac remontowych lub restauratorskich. Celem autora jest wspomniane wcześniej
przedstawienie czytelnikowi oraz szerszej społeczności Bielska-Białej wartościowych organów jakie
mamy w naszym mieście. Przy okazji przedstawiania tego instrumentarium i wielości wspomnianych
wcześniej aspektów czytelnik znajdzie też pewne uporządkowanie.

Autor opiera się tutaj na swoim doświadczeniu artystycznym z instrumentarium organowym
w wielu miejscach świata, należącym do różnych kultur, stylów budownictwa, stylów muzycznych,
okresów historycznych, w przestrzeniach sakralnych i salach koncertowych. Jako Bielszczanin
podejmuje się zadania o tyle niełatwego, gdyż wiele subiektywnych stwierdzeń, jakie znajdują się
poniżej, na temat bielskich organów mogą spotkać się z reakcją niezadowolenia. Rolą autora jednak
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nie jest przekonywanie o słuszności lub niesłuszności danego stwierdzenia. Celem autora, jak zostało
już wspomniane, jest przedstawienie bielskiego instrumentarium organowego z pewnej perspektywy
jaką daje mu doświadczenie artystyczne.

Artykuł podzielony jest na dwie zasadnicze części. Pierwsza ma charakter ogólny odnoszący
się do historii, różnych tradycji i stylów w budownictwie oraz opisuje najważniejsze zagadnienia
techniczne organów. Ze względu na specyfikę niniejszego artykułu informacje dotyczące szczegółów
technicznych organów mają charakter popularyzatorski i nie wgłębiają się w szczegóły i tajniki budowy
tego nader skomplikowanego instrumentu. Jednakże czytelnik znajdzie tutaj sporo wiedzy ogólnej
z historii i budownictwa organowego, dającej wgląd w bardzo specyficzny obszar kulturowy. Wiedza
ta, choć cząstkowa w kontekście organów w Bielsku-Białej, będzie przydatna i zapewne wpłynie
na większą świadomość i docenienie instrumentarium organowego wśród bielszczan.

Druga część prezentuje najbardziej wartościowe bielskie organy. To instrumenty, wokół
których od lat toczy się życie religijne, muzyczne i koncertowe. Życie to ma zmienną intensywność.
W obliczu pewnego spłaszczania wartości artystycznych realizowanych przez kulturę masową,
wymagająca kultura organowa napotyka na trudności niełatwe do pokonania. Choć w mieście istnieją
ciekawe organy koncertowe, brakuje wyraźnego głosu i woli pokazania wartości artystycznych nie
mierzonych pieniądzem, ale historią, wartością architektury, pięknem pomieszczenia, w którym organy
się znajdują, dźwiękiem, tradycją i potencjałem ludzkim. Autor tym samym pragnie przyczynić się do
zwrócenia uwagi włodarzy miasta, parafii, instytucji kultury, dyrektorów placówek oświatowych oraz
szerszej społeczności Bielska-Białej na wartości materialne i niematerialne niedoceniane a będące
dziedzictwem kulturowym miasta i własnością nas wszystkich.
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1. Część Pierwsza
1.1. Organy – rys historyczny
Warto zobaczyć, że organy jako instrument znajdujący się w przestrzeni sakralnej
i towarzyszący liturgii przez około 14 wieków w pierwszym okresie pojawiania się w świątyniach
przedzierał się do nich z wielkim trudem. Spowodowane to było pochodzeniem instrumentu
wykorzystywanego pierwotnie do gry w trakcie pogańskich, antycznych igrzysk odbywających się na
arenach – nierzadko zalanych krwią gladiatorów. Ostatecznie, po edykcie papieża Witaliana w 666
roku, organy na stałe znalazły swoje miejsce w kościołach, towarzysząc śpiewowi i intonując melodie
chorałów.

Swoiste apogeum rozwoju tego instrumentu znajdziemy w epoce Baroku. Przyczyniła się do
tego między innymi reformacja, która organom i muzyce organowej stawiała i do dziś stawia szczególne
miejsce w ramach liturgii. Każdy z ówczesnych muzycznych ośrodków europejskich budował niezwykłe
instrumenty w swoim stylu. Ich wspaniałe przykłady znajdziemy we Włoszech, Francji, Niderlandach,
Północnych i Południowych Niemczech, czy wreszcie w Czechach i Polsce. Z czasem utarł się ideał
organów barokowych. Ich dyspozycje często dookreślane są miejscem z którego pochodzą. I tak mamy
dyspozycję barokową północno-niemiecką, włoską, francuską itd. Każda z nich wyróżnia się swoistą
dyspozycją głosów będącą charakterystyczną właśnie dla danego ośrodka kulturowego. Północnoniemiecka zawiera pełne plena brzmieniowe na każdym manuale, na których znajdziemy także głosy
alikwotowe i językowe umieszczone często w ogromnych, bogato zdobionych szafach organowych.
Włoskie organy tego czasu miały o wiele mniejsze rozmiary, ich dźwięk był bardziej intymny, jednak
dobrze oddający charakter majestatu i medytacji. Organy francuskie tego okresu zwane również
francuskimi organami klasycznymi charakteryzowały się dużą różnorodnością głosów labialnych
i językowych rozmieszczonych na niezależnych klawiaturach, którym przypisana była określona rola
np. solowa lub orkiestrowa.

Podążając za wspomnianą mapą można wskazać miejsca i związanych z nimi wielkich
kompozytorów, którzy mają swoje stałe miejsce w panteonie największych twórców w dziejach
muzyki. We Włoszech był to np.: Girolamo Frescobaldi, w północnych Niemczech Dietrich Buxtehude
czy Nicolaus Bruhns a we Francji cała plejada organistów by wspomnieć choćby Louisa Couperina
czy Louisa-Nicolausa Clérambaulta. Nie sposób pominąć tutaj osobę Johanna Sebastiana Bacha, który
za swojego życia słynął jako świetny improwizator organowy, znawca budowy tego instrumentu
i autorytet dokonujący wielu ekspertyz i odbiorów organów.
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W Polsce świadectwa tradycji muzyki organowej znajdujemy w wielu tabulaturach. Pierwsza
pochodzi z Żagania i datowana jest na rok 1420. Po niej znajdujemy tabulatury we Wrocławiu,
Krakowie, Lwowie, Toruniu, Gdańsku, Oliwie, Rydze i wielu innych aż po jedną z największych tabulatur
na świecie Tabulaturę Jana z Lublina. Do roku 1700 powstało 20 takich tabulatur, co jest świadectwem
bogactwa religijnego i świeckiego życia muzycznego Polski.

Po okresie wielkiego rozkwitu sztuki organowej w Europie zarówno w budownictwie,
jak i w twórczości na ten instrument w drugiej połowie XVIII wieku fascynacja organami nieco opadła.
Kolejny wielki rozwój budownictwa organowego i muzyki organowej obserwujemy w XIX wieku.
Działo się tak za sprawą wielkich organmistrzów jak np.: Aristide Cavaillé-Coll, który budował
symfoniczne organy nie tylko we Francji, ale w wielu ówczesnych metropoliach europejskich, firm
niemieckich budujących potężne organy jak np.: Ladegast, Walcker, Sauer, Rieger, Berschdorf,
Schlag, które rozprzestrzeniły się na wschód Europy, czy firm angielskich rozprzestrzeniających
się na Amerykę Północną, Australię i inne miejsca. Zarówno epoka Baroku, jak i Romantyzmu wraz
z wielkimi budowniczymi organów wypracowały swoje wzorce, które do dziś stanowią ideały
dla organmistrzów budujących współcześnie swoje instrumenty.

W historii budownictwa organów należy wspomnieć o okresie zapoczątkowanym w drugiej
dekadzie XX w. W tym czasie zauważalne były silne nurty fascynacji i idealizowania organów
barokowych, dla których standardem była traktura mechaniczna. Jednak nurt ten zwany
Orgelbewegung w swoich organach o dyspozycji barokowej stosował najpierw trakturę pneumatyczną
a potem elektryczną, a także ówczesne menzury piszczałek, co było wyraźnym niezrozumieniem idei
i osiągnięć organów w epoce Baroku. Ruch Orgelbewegung był prężny przez dużą część XX wieku.
Z czasem zaczęto weryfikować osiągnięcia tego nurtu na rzecz coraz bardziej świadomego
konstruowania organów współczesnych z wyraźnymi tendencjami do dyspozycji historycznych
z wykorzystaniem historycznej menzuracji piszczałek. Budowniczowie wielkich instrumentów coraz
częściej kierowali też dyspozycje organów w stronę francuskiego budownictwa symfonicznego lub
budownictwa z elementami anglosaskimi. Coraz częściej pojawiało się pojęcie organów uniwersalnych,
a więc takich, na których można wykonywać szerokie spektrum literatury organowej. Organy
uniwersalne są częstym rozwiązaniem wykorzystywanym w salach koncertowych i dużych świątyniach,
gdzie muzyka organowa służy do upiększenia liturgii oraz prezentowania szerokiego wachlarza
literatury organowej.

Dzisiejsze nowoczesne organy oprócz wykorzystywania historycznych menzur piszczałek
korzystają też z osiągnięć elektroniki. Można zauważyć duży postęp w wykorzystaniu przewodów
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światłowodowych do zastąpienia tradycyjnej traktury oraz elektroniki pozwalającej zapamiętywać
różne kombinacje głosów rejestrowych. Pozwala to na niezależność wykonawcy w artystycznej kreacji
utworu.
1.2. Kilka szczegółów technicznych
Organy uznawane są za najbardziej skomplikowany instrument pod względem technicznym
i muzycznym. Cały proces od koncepcji stylistyczno-brzmieniowej i dyspozycji organów poprzez projekt
techniczno-konstrukcyjny, produkcję piszczałek, wiatrownic, elementów traktury, systemu
powietrznego, stołu gry oraz sam proces budowy instrumentu w miejscu jego powstania aż po
intonację, strojenie i kolaudację organów trwa niekiedy kilka lat. I dotyczy to jednego instrumentu.

Każde organy powstają najpierw jako koncepcja brzmieniowa. Oznacza to jaką rolę mają
spełniać, czy jedynie liturgiczną, czy również artystyczną. Obie role nie wykluczają się i warto zaznaczyć,
że obie te role, pomimo niewskazywania na nie, istniały od początku powstawania organów
w przestrzeniach sakralnych. Przewijały się jedna obok drugiej, towarzysząc sobie, a to poprzez
akompaniament śpiewowi, a to improwizację lub grę utworów na podstawie melodii chorału.

Koncepcja brzmieniowa znajduje swoje odzwierciedlenie w dyspozycji organów. Jest ona
zestawem różnych rodzajów piszczałek zwanych głosami. Dyspozycja organów odzwierciedla styl
w jakim instrument jest zbudowany. I tak organy mogą być zbudowane w stylu północnego Baroku,
południowo-niemieckiego czy włoskiego Baroku, mogą odzwierciedlać idealną dyspozycję organów
bachowskich. Takie organy mogą posiadać do około 30 rejestrów. Organy większe, posiadające
kilkadziesiąt rejestrów, budowane są najczęściej w stylu francuskiego symfonizmu lub zmierzają
w kierunku organów uniwersalnych, a zatem takich, na których z powodzeniem można wykonywać
literaturę wszystkich epok i stylów.

Piszczałki w organach są nośnikiem dźwięku. W tym sensie są w organach najważniejsze, gdyż
ich menzura i materiał z jakiego są wykonane mają bezpośredni wpływ na szlachetność brzmienia.
Piszczałki podlegają intonowaniu, co oznacza, że organmistrz nadaje piszczałce ostateczne brzmienie.
Rola intonatora jest bardzo ważna, gdyż dzięki zdolnościom manualnym, technicznym, słyszeniu
i wyobraźni dźwiękowej decyduje o całości brzmienia organów. Od niego zależą proporcje pomiędzy
piszczałkami i poszczególnymi głosami, nadając organom różnorodność brzmienia od miękkich fletów,
przez specyficzny charakter głosów smyczkujących, różnorodne pryncypały aż po głosy alikwotowe
i językowe nadające organom siły i potęgi brzmienia.
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Wiatrownice są częściami w organach, na których stoją piszczałki i jednocześnie elementem
rozdzielającym powietrze do poszczególnych głosów (rejestrów) i piszczałek. Ich skomplikowana
i różnorodna budowa wraz z systemem powietrznym mają decydujący wpływ na stabilność powietrza
w organach. W związku z tym brzmienie piszczałek w źle skonstruowanych wiatrownicach powoduje
słabe i chwiejne brzmienie organów. Wśród różnych rodzajów wiatrownic wyróżnia się tzw.
wiatrownica klapowo-zasuwowa. Jest najstarszym i najmniej awaryjnym rodzajem wiatrownicy.

System powietrzny to kolejny element niezwykle ważnej układanki w organach. Składa
się na niego dmuchawa elektryczna, miechy magazynujące i utrzymujące powietrze pod odpowiednim
ciśnieniem oraz kanały dostarczające to powietrze do wiatrownic. System powietrzny decyduje
o stabilności powietrza, co ma z kolei decydujące znaczenie dla szlachetnego i stabilnego brzmienia
organów.

Stół gry zwany także kontuarem jest miejscem pracy organisty. W tym miejscu obsługiwany
jest instrument, kierując poprzez manuały (klawiatury) i rejestry wszystkimi elementami organów.
Tutaj grający włącza i wyłącza poszczególne rejestry (głosy) i zestawia poszczególne brzmienia. Dzięki
temu organista decyduje jak organy brzmią. Doświadczony artysta potrafi w kreatywny i różnorodny
sposób łączyć poszczególne rejestry sprawiając, że dźwięk organów jest nośnikiem różnych emocji.
Te zaś trafiają do słuchaczy, poruszają ich serca i umysły, powodując przeżywanie muzyki niosącej
różne treści i stany emocjonalne.

Dla pełniejszego obrazu trzeba w tym miejscu wspomnieć jeszcze o kilku zasadniczych
różnicach w budowie traktury organów. Podobnie jak piszczałki, wiatrownice czy system powietrzny
są jednym z najważniejszych elementów technicznych organów mających bezpośredni wpływ
na artystyczny aspekt gry na tym instrumencie. Trakturą oznacza się sposób przeniesienia nacisku
klawisza przez palec na sposób uwolnienia klapy wpuszczającej powietrze do piszczałki. Nie ma tutaj
miejsca na szczegółowy opis różnych rodzajów niekiedy skomplikowanych traktur. Jednakże można
zasadniczo wskazać trzy rodzaje traktury, a więc trzy sposoby jak naciśnięty klawisz otwiera
w wiatrownicy klapę wpuszczającą powietrze do piszczałki: trakturę mechaniczną, pneumatyczną
i elektryczną. Wyraźną przewagę w sensie technicznym i muzycznym posiada traktura mechaniczna,
jednak każda z nich jest dobra jeśli spełnia warunki starannego wykonania, dobrej regulacji
i regularnego serwisu.
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Najbardziej spolegliwą, najwytrzymalszą i najłatwiejszą w utrzymaniu sprawności technicznej
trakturą jest jak wspomniano traktura mechaniczna. Jej zaletą jest w pewnym sensie jej prostota
polegająca na mechanicznym połączeniu wielu cięgieł przenoszących siłę naciśniętego klawisza
na otwarcie klapy wentylowej wpuszczającej powietrze do piszczałki. Ten proces przenoszenia nacisku
jest w łatwy sposób regulowany i nie potrzebuje wielu narzędzi oraz części zastępczych. Dobrze
wykonana traktura mechaniczna jest zdolna do wytrzymania niekiedy wielu dziesiątek a nawet setek
lat sprawności organów, co pokazują liczne przykłady. Wyższość traktury mechanicznej nad innymi
rodzajami traktur najlepiej pokazują organy w wielu szkołach i uczelniach muzycznych, gdzie
instrumenty eksploatowane przez uczniów i studentów przez wiele godzin dziennie niemal przez cały
rok cieszą się swoją niezawodnością. Zaletę takiej traktury można zobaczyć w świątyniach
posiadających kilkusetletnie organy. W wypadku organów używanych do działalności koncertowej
podkreśla się możliwość dużego wpływu grającego na kształtowanie dźwięku, co jest jej ogromnym
atutem. Niekiedy można napotkać większy opór klawiszy w organach mechanicznych, szczególnie
w instrumentach starszych lub narażonych na dużą wilgotność oddziałującą na elementy drewniane.
Mówi się wtedy o ciężkiej trakturze i uznaje się to za jej minus. W salach koncertowych lub kościołach,
gdzie znajdują się organy mechaniczne, w celu utrzymania ich jak najlepszego stanu technicznego
a także w trosce o zachowanie wysokiego poziomu artystycznego zakładane są systemy utrzymujące
odpowiednią wilgotność w organach.

Traktura mechaniczna wykorzystywana była niemal od początku historii organów kiedy
po okresie tzw. organów wodnych zaczęto konstruować proste rozwiązania naciskania ręką dźwigni
i otwierania wentyla pod piszczałką. Z czasem system mechaniczny stawał się coraz bardziej precyzyjny
i wyrafinowany w swojej budowie. Zmiany w trakturze organów nastąpiły w XIX w.

Traktura pneumatyczna została wynaleziona w XIX w. Ten rodzaj traktury zamiast systemu
cięgieł wykorzystuje przewody z powietrzem a do otwarcia klapy używa mieszków. Takie rozwiązanie
techniczne zachwyciło budowniczych i organistów lekkością działania traktury pneumatycznej.
Doświadczenie pokazuje jednak, że przewody powietrzne i mieszki szybciej ulegają zniszczeniu przez
rozszczelnienie elementów łączących trakturę. W związku z tym traktura pneumatyczna wymaga
bardzo precyzyjnego wykonania i częstszej opieki organmistrza.

Traktura elektryczna poprzez zastosowanie kabli i elektromagnesów zastępuje w organach
system przewodów powietrznych i mieszki. Takie rozwiązanie techniczne zaczęto wprowadzać
od początku XX w. wraz z pojawieniem się przewodów elektrycznych i jest rozwiązaniem w organach
o trudniejszych warunkach lokacyjnych np.: w przestrzeni, gdzie nie ma możliwości umiejscowienia
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stołu gry z trakturą mechaniczną – wtedy kontuar umieszczony jest w innej części empory,
w prezbiterium kościoła lub w miejscach, gdzie zastosowanie przesuwnego stołu gry jest elementem
prezentacji artysty np. na scenie sali koncertowej. Słabszą stroną tej traktury są styki pod klawiszami,
które po pewnym czasie tracą płynność przepływu prądu, elektromagnesy ulegające awarii oraz inne
elementy.

Jak wspomniano wcześniej każdy z rodzajów traktury może spełniać w organach swoją
niezwykle ważną rolę. Należy jednak stwierdzić, że traktura mechaniczna posiada zdecydowaną
wyższość w stosunku do pozostałych wynikającą z jej konstrukcji i względów artystycznych, co pokazuje
wielowiekowa tradycja i praktyka.

1.3. Najlepsze organy
Rozmawiając niejednokrotnie o organach można się spotkać z często zadawanym pytaniem:
jakie są najlepsze organy? Niekiedy uściśla się pytanie, określając miejsce: jakie są najlepsze organy
w Polsce lub na świecie? Wnikliwy czytelnik zapewne wie, że na tak postawione pytanie
nie ma odpowiedzi. Nie ma jednych kryteriów, według których można stwierdzić, że dany instrument
jest najlepszy. Można wskazać kilka kryteriów określających wyjątkowość organów. Nie wyczerpują
jednak tego skomplikowanego zagadnienia, ale dzięki nim można wskazać organy o wyjątkowej
wartości:

A. Organy historyczne lub inaczej mówiąc zabytkowe. Można tutaj mówić o organach
kilkusetletnich, w których zachowały się traktura, wiatrownice i piszczałki z czasów pierwszej budowy
instrumentu lub można zidentyfikować najstarsze części organów (wiatrownice, piszczałki i traktura
gry), według których można dokonać historycznej rekonstrukcji. Organy historyczne mogą pochodzić
zarówno z epoki Baroku (niekiedy wcześniejszej) jak i XIX czy początków XX wieku.

B. Inną grupą organów historycznych czy też zabytkowych pochodzących z XVII, XVIII lub XIX
wieku są instrumenty, których najstarszym elementem zabytkowym jest szafa organowa
z prospektem, najczęściej monumentalnym i bogatym w zdobnictwo, snycerkę a niekiedy ruchome
figury świętych i aniołów. Pozostałe części a więc cała substancja grająca pochodzi z czasów
późniejszych np. z pierwszej lub drugiej połowy XX w. Często organy takie posiadają poszczególne
głosy, części piszczałek a niekiedy całe sekcje brzmieniowe z wielu okresów, w których organy
czyszczono, naprawiano, strojono lub przebudowywano. Zdarza się, że wartość dźwiękowa takich
organów jest niewielka.
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C. Jako kolejne kryterium wartości organów można wymienić organy wybudowane
współcześnie, będące rekonstrukcją starych – barokowych lub romantycznych organów.
Są to tak zwane kopie historyczne. W krajach Zachodniej Europy nurt budowania historycznych
kopii zapoczątkowały firmy organmistrzowskie w 80-tych latach XX wieku i do dziś stanowią jeden
z najważniejszych obszarów wnikliwych badań nad najstarszymi organami i wykorzystywaniem
tej wiedzy do odbudowy nieistniejących organów. Informacje o takich instrumentach znajdują
się w dokumentach czy archiwach parafii lub bibliotek. Na podstawie dostępnych dokumentów buduje
się nowe organy o parametrach zawartych w dokumentach archiwalnych. Takie organy posiadają
dzisiejszą substancję materialną np. elementy drewniane lub skórzane. Współcześnie wykonane
są także piszczałki, lecz jeśli chodzi o materiał, z jakiego są wykonane, często są to stopy metali z jakich
wykonywane były piszczałki organów w czasach, w których były pierwotnie zbudowane.
Także piszczałki drewniane budowane są z zachowaniem rozmiarów historycznych. Wartość
artystyczna takich organów jest bardzo duża.

D.

Kolejnym

kryterium

można

określić

organy

wybudowane

współcześnie.

Nie jest to instrument będący kopią historyczną, ale często posiada dyspozycję nawiązującą
do konkretnego stylu. Wielkość organów jest uzależniona od funduszy inwestora, stąd mniejsze organy
nawiązują często do budownictwa barokowego a większe są instrumentem uniwersalnym
lub nawiązują do symfonizmu francuskiego.
1.4. Organy w Polsce
O znaczeniu organów w Polsce świadczą źródła mówiące o instrumentach w średniowieczu
budowanych nie tylko w ważnych ośrodkach handlowych i kulturalnych, ale i małych miejscowościach.
Obok Krakowa, Wrocławia, Torunia, Sandomierza czy ważnych miejscowości nadmorskich, najstarsze
organy budowano także w Kętach i Trzebnicy a potem w innych ważnych ośrodkach religijnych.
Organy historyczne
Odnosząc się do wspomnianych kryteriów wartościowych organów można wskazać kilka
instrumentów. Niewątpliwie są to organy znajdujące się w kościele św. Andrzeja w Olkuszu, których
budowę datuje się na lata 1611-1637, czy organy w Krzeszowie (woj. dolnośląskie) pochodzące
z lat 1732-1736. Oba instrumenty zostały historycznie zrekonstruowane i należą do najbardziej
wartościowych organów w Polsce. Na taką rekonstrukcję czekają niewątpliwie organy w kościele
farnym w Kazimierzu Dolnym datowane na rok 1620, czy organy w kościele ojców cystersów

11
Organy Bielska-Białej

w Jędrzejowie, budowane w latach 1745-1754, które także należą do grupy najstarszych organów
w Polsce.

Nieco młodsze przykłady historycznych oryginalnie zachowanych organów w Polsce
znajdziemy np. w kościele farnym w Poznaniu. To organy słynnej niemieckiej firmy organmistrzowskiej
Ladegast zbudowane w 1871 roku. Do tej kategorii można zaliczyć także organy Karla Kuttlera
z 1848 roku znajdujące się w kościele ewangelickim w Białej.

W tej grupie instrumentów można wspomnieć jeszcze jeden przykład odrestaurowanego
budownictwa romantycznego. Mowa tutaj o organach firmy Schlag und Söhne w kościele
Ewangelików-Reformowanych w Warszawie z 1900 roku. Na skutek działań obu wojen oraz wielu
przebudów organy stały się niefunkcjonalne. Zdecydowano o rekonstrukcji instrumentu, którą
wykonano na podstawie dokumentów oraz innych zachowanych organów tej firmy. Od 2010 roku
organizowane są comiesięczne koncerty prezentujące muzykę organową różnych epok i stylów.

Organy z zabytkowymi szafami organowymi i prospektem
W Polsce znajdziemy bardzo wiele przykładów z drugiej grupy a zatem zachowanych starych
szaf organowych z przepięknymi monumentalnymi prospektami. Można wymienić tutaj przede
wszystkim organy we Fromborku (1683-1684), Kamieniu Pomorskim (1669-1672), Leżajsku (ukończone
w 1693 r.), dalej nieco młodsze – osiemnastowieczne prospekty organowe np.: w Gdańsku Oliwie,
Świętej Lipce, na Jasnej Górze w Częstochowie czy kilka prospektów w Krakowie jak np. w kościele
św. Anny. Wymienione prospekty organowe należą do najpiękniejszych i najbardziej okazałych
nie tylko w Polsce, ale i Europie. W bliższej okolicy można wskazać na piękny prospekt organów
w konkatedrze w Żywcu, pochodzący z pierwszej połowy XVIII w. W większości wymienionych szaf
organowych znajdują się organy z pierwszej połowy XX wieku, nawiązujące swoją specyfiką do stylu
Orgelbewegung. Część z nich zachowana jest w bardzo dobrym stanie i wykorzystywane
są niejednokrotnie do organizacji najstarszych festiwali organowych w Polsce. Można tutaj wymienić
festiwale odbywające się do dziś w katedrze oliwskiej w Gdańsku, w katedrach w Koszalinie, Kamieniu
Pomorskim czy Fromborku.

W wielu szafach organowych podobnego typu znajdują się instrumenty wielokrotnie
przebudowywane bez uzasadnionych koncepcji brzmieniowych, które dziś niestety nie mogą pochwalić
się wysoką jakością brzmieniową czy dobrym stanem technicznym. Wiele z tych instrumentów znajduje
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się wręcz w katastrofalnym stanie, czekając na odpowiedzialne decyzje włodarzy wsparte
profesjonalnym doradztwem specjalistów.

Kopie historyczne
Kolejną grupę wartościowych organów a więc historycznych kopii reprezentują w Polsce
nieliczne przykłady. Należą do nich organy zbudowane w kościele św. Trójcy w Gdańsku. Wiedzę
na temat instrumentu, po którym pozostała jedynie wymagająca odrestaurowania szafa organowa,
pozyskano z archiwów. Na kosztowne przedsięwzięcie gromadzono środki przez wiele lat. Rezultatem
starań są niezwykle wartościowe organy, których budowę ukończono w 2018 roku. Ich pięknego
brzmienia można słuchać w trakcie liturgii oraz odbywających się cyklicznie koncertów.
Drugim przykładem historycznej kopii są organy w kościele św. Elżbiety we Wrocławiu. XVIIIwieczny instrument, który na przestrzeni wieków zmieniał swoją szatę brzmieniową, spłonął niemal
doszczętnie w pożarze w 1976 roku. W styczniu 2022 roku odbyła się kolaudacja nowych organów
będących historyczną kopią pierwotnych organów Michaela Englera, ukończonych w 1761 roku.
Po inauguracji włodarze parafii zapowiadają na instrumencie działalność koncertową.
Organy współczesne
Dość liczną grupę współczesnych i niezwykle wartościowych organów w Polsce reprezentują
coraz liczniejsze instrumenty budowane przez firmy polskie, zagraniczne lub konsorcja kilku firm
organmistrzowskich, z których wymienione zostaną tutaj jedynie nieliczne. Jako jeden z pierwszych
przykładów można wskazać niezwykle udane organy o cechach instrumentu barokowego austriackiej
firmy Pflüger w kościele św. Anny w Warszawie ukończone w 1992 roku. Do niezwykle udanych
i wartościowych organów zaliczyć należy dwoje instrumentów firmy Karl Schuke z Berlina w Filharmonii
Narodowej w Warszawie z 2001 roku oraz w Filharmonii Śląskiej w Katowicach z 2010 roku. Pierwsze
z nich to wielkie organy uniwersalne na miarę najważniejszej polskiej filharmonii, brzmiące doskonale
zarówno w literaturze Baroku, niemieckiego i francuskiego Romantyzmu, jak i w literaturze
współczesnej. Drugie, nieco mniejsze, noszą cechy niemieckiego Romantyzmu. Kolejne niezwykle
udane, wielkie organy o cechach instrumentu symfonicznego zbudowała w Narodowym Forum Muzyki
we Wrocławiu w 2020 roku niemiecka firma Klais. Jako ostatnie przykłady instrumentów budowanych
przez zagraniczne firmy można wskazać najnowsze i do dzisiaj jedyne organy znakomitej austriackiej
firmy organmistrzowskiej Rieger w Kościele Mariackim w Krakowie, które zostaną oddane do użytku
w roku 2022 oraz obecnie budowane organy w gmachu NOSPR w Katowicach, których ukończenie
planowane jest na początek 2023 roku.
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Wśród nowoczesnych organów uwagę zwracają także instrumenty rodzimej produkcji. Między
nimi można wymienić organy Zygmunta Kamińskiego w kościele św. Barbary w Warszawie czy kościele
Świętej Rodziny w Katowicach oraz instrumenty firmy organmistrzowskiej Dariusza Zycha, a wśród nich
najnowsze organy w Kościele Ofiarowania Pańskiego w Warszawie Ursynowie. Budowniczy szczyci
się zastosowaniem po raz pierwszy w organach w Polsce tzw. traktury proporcjonalnej, imitującej
grę na organach mechanicznych, co jest niewątpliwie novum. Do niewątpliwie bardzo udanych,
koncertowych organów można zaliczyć niektóre instrumenty w Bielsku-Białej, które dokładniej zostaną
opisane poniżej.

Osobną uwagę należy poświęcić organom relokowanym z zachodniej Europy do Polski.
Ze względu na różne okoliczności można nabyć instrumenty z likwidowanych kościołów lub z miejsc,
gdzie budowane są nowe organy. Istnieje cały rynek organów używanych, które można zakupić, a dzięki
firmie organmistrzowskiej można je przenieść na nowe miejsce.

Temat organów relokowanych lub z odzysku niejednokrotnie wzbudza wielkie emocje.
Może to być spowodowane rozdźwiękiem pomiędzy faktyczną wartością artystyczną lub wartością
rzeczywistą organów jako takich a chęcią posiadania organów piszczałkowych w świątyni.
W procederze tym niekiedy stroną proponującą rzekomo świetne organy jest organmistrz, który
niedoświadczonemu proboszczowi oferuje używany instrument w tak zwanym dobrym stanie. Zdarza
się, że co dopiero relokowane organy wykazują się dużą awaryjnością ze względu na stare przewody
powietrzne, niewymienione mieszki, stare przewody elektryczne, zużyte części i elementy stołu gry.
Taki stan mają często organy o trakturze pneumatycznej, elektrycznej lub łączącej oba te elementy.
Proboszcz przyjmujący od swojego organisty zgłoszenie o awariach w dopiero co wybudowanych
organach bywa niemile zaskoczony nowym nabytkiem oraz dodatkowymi kosztami.

Wskazana jest zatem duża ostrożność w nabywaniu instrumentów z odzysku i korzystanie
ze wskazówek doświadczonych organmistrzów mogących wykazać się wieloma translokacjami
organów, na których wcześniej grali profesjonalni organiści mogący polecić wysoką jakość
proponowanego instrumentu. Dużą rolę odgrywają tutaj kurialne komisje do spraw organów
w diecezji, w skład których powinni wchodzić organiści o dużym doświadczeniu artystycznym,
organolodzy oraz postronni specjaliści.

W tym miejscu należy powiedzieć o wielu wartościowych organach mechanicznych
sprowadzonych do Polski i służących w wielu świątyniach nie tylko do liturgii, ale i działalności
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koncertowej. Ich wartość podkreśla zarówno bardzo dobry stan techniczny, jak i wysoka jakość
artystyczna. Należy wymienić tutaj choćby organy firmy Kuhn, pochodzące z katedry w Lozannie,
zainstalowane

w

Filharmonii

Bałtyckiej,

dwoje mechanicznych organów

firmy

Flentrop

zainstalowanych w Kościołach Bł. Anieli Salawy w Krakowie i Św. Karola Boromeusza w Lubaczowie
czy niewielkie mechaniczne organy zainstalowane w Auli Instytutu Teologicznego św. Jana Kantego
w Bielsku-Białej.

Można zatem dojść do wniosku, że w większości organy o trakturze mechanicznej
lub przynajmniej z wiatrownicami klapowo-zasuwowymi, wypróbowane przed rozbiórką przez
doświadczonego organistę, z dokładną diagnozą stanu technicznego są godne uwagi zainteresowanych
sprowadzeniem z Zachodu organów używanych.
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2. Część druga
2.1. Organy Bielska-Białej
W tej części artykułu wymienione jest Instrumentarium organowe w mieście reprezentowane
przez szereg ciekawych organów znajdujących się w Sali Bielskiego Centrum Kultury im. Marii
Koterbskiej oraz wielu świątyniach katolickich i ewangelickich. Ich walory dźwiękowe i stylistyczne
opisane poniżej zasługują na uznanie, troskę i propagowanie w ramach działalności artystycznej.
2.1.1. Organy w Sali Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej
Dyspozycja organów
Manuał I
1. Bordun 16'
2. Principal 8'
3. Gedackt 8'
4. Salicional 8'
5. Octave 4'
6. Rohrflöte 4'
7. Quinte 2 2/3'
8. Superoctave 2'
9. Cornett V 8' (od f)
10. Mixtur IV 2'
11. Trompete 8'
III-I
II-I

Manuał II
1. Rohrflöte 8'
2. Flûte harmonique 8'
3. Flûte octaviante 4'
4. Nazard 2 2/3'
5. Traversflöte 2'
6. Terz 1 3/5'
7. Larigot 1 1/3'
8. Scharff IV 1 1/3'
9. Cromorne 8'
Tremulant
III-II

Manuał III
1. Lieblich Gedackt 16'
2. Geigenprincipal 8'
3. Bordun 8'
4. Gambe 8'
5. Vox céléste 8' (od c)
6. Fugara 4'
7. Nachthorn 4'
8. Flachflöte 2'
9. Fourniture V 2 2/3'
10. Basson 16'
11. Trompete
harmonique 8'
12. Oboe 8'
13. Clairon 4'
Tremulant

Pedał
1. Principalbass 16'
2. Subbass 16'
3. Quintbass 10 2/3'
4. Octavbass 8'
5. Flötbass 8'
6. Cello 8'
7. Octave 4'
8. Posaune 16'
9. Trompete 8'
III-P
II-P
I-P

Organy w sali widowiskowej BCK zostały zbudowane w 2002 roku przez firmę
organmistrzowską Włodzimierza Truszczyńskiego oraz zintonowane przez Tomasza Nowaka. Autorem
dyspozycji i menzur piszczałek jest Andreas Schulz z firmy organmistrzowskiej Schuke Berliner
Orgelbauwerkstatt.
Organy posiadają 42 głosy, 3 manuały (C-c4), klawiaturę pedałową (C-g1), elektryczną trakturę
gry i rejestrów, wiatrownice klapowo-zasuwowe oraz system elektroniczny typu setzer
do zapamiętania 4000 wolnych kombinacji. Ruchomy kontuar połączony światłowodem z organami
oraz setzer wyprodukowała niemiecka firmay Heuss.
Instrument cechuje się uniwersalną dyspozycją brzmieniową co oznacza, że z powodzeniem
można wykonywać na nim szeroki zakres literatury organowej od epoki baroku do współczesności.
W dyspozycji instrumentu oprócz wszystkich rodzajów głosów labialnych i językowych znajdziemy
cechy organów francuskich jak szeroka paleta fletów harmonicznych czy piszczałki językowe
o francuskiej budowie co kierunkuje instrument w stronę symfonizmu francuskiego. Brzmienie
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organów w poszczególnych głosach jest bardzo zróżnicowane. Głosy zintonowane są bardzo
szlachetnie, uwypuklają swoje cechy i są starannie dopasowane do przestrzeni, w której są postawione.
Organy w tutti brzmią donośnie, majestatycznie i wypełniają swoim dźwiękiem salę. Koncertowe
założenie organów doskonale sprawdza się w sali Bielskiego Centrum Kultury nie tylko ze względu
na komfort słuchania muzyki ale także na bardzo dobrą jakość akustyki. To bardzo udany
i wszechstronny instrument dający ogromne możliwości koncertowe.
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Zdjęcie 1. Organy w sali BCK im. Marii Koterbskiej - prospekt

Zdjęcie 2. Organy w sali BCK im. Marii Koterbskiej - kontuar
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2.1.2. Organy kościołów katolickich
Katedra św. Mikołaja
Dyspozycja organów
Pedał
1. Pryncypał 16’
2. Violon 16’
3. Salicet 16’
4. Subbas 16’
5. Quintbas 10 2/3’
6. Oktawbas 8’
7. Fletbas 8’
8. Cello 8’
9. Oktawa 4’
10. Kornet 3ch.
11. Puzon 16’

Manuał I
12. Pryncypał 16‘
13. Pryncypał 8‘ 2
14. Burdon 8‘
15. Holflet 8‘
16. Róg Kozi 8‘
17. Gamba 8‘
18. Oktawa 4’
19. Rurflet 4’
20. Superoktawa 2’
21. Kornet 3-5ch.
22. Mixtura 5ch.
23. Fagot 16’
24. Trompet 8’
25. Clarino 4’
26. Rejestr nieobsadzony

Manuał II
27. Gedekt 16‘
8. Pryncypał 8‘
29. Kwintaton 8‘
30. Trawersflet 8‘
31. Salicet 8‘
32. Pryncypał 4’
33. Flet 4’
34. Oktawina 2’
35. Siflet 1’
36. Sesquialtera 2ch.
37. Mixtura 3ch.
38. Klarnet 8’

Manuał III
39. Kwintaton 16‘
40 Pryncypał 8‘
41. Gedekt 8‘
42. Flet harm. 8‘
43. Aeolina 8‘
44. Gamba 8’
45. Vox Coelestis 8’
46. Praestant 4’
47. Flet okt. 4’
48. Nasard 2 2/3’
49. Flagolet2’
50. Tercflet 1 3/5’
51. Harm. Aeth. 4ch.
52. Obój 8’
53. Tremolo

Skala manuałów C – a3, skala klawiatury pedałowej C – f1
54. I-P, 55. II-P, 56. III-P, 57. II-I, 58. III-I, 59. III-II
60. Super II-I, 61. Super III-I, 62. Super II, 63. Super III-II, 64. Super III
Przyciski setzera:
-/+
zmiana kombinacji
0
kasownik
S
zapis kombinacji
AP
automat pedału
SUP
włącznik połączeń super
GJ
włącznik głosów językowych
T
Tutti
Cr
Crescendo standardowe
CrA
Crescendo do zaprogramowania ręcznego
-/+
zmiana kombinacji
kombinacje 1-8, przycisk do przełączania „banków” pamięci, kombinacje A-H,
-/+
zmiana kombinacji
Przyciski nożne: Crescendo (0-30), żaluzja do III manuału
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Organy katedry św. Mikołaja mają bogatą historię, w której główną rolę odegrała firma Rieger
z Jägerndorf. Pierwszy instrument tej firmy stanął w 1891 roku. Zastąpił on wcześniejsze organy Franza
Harbischa z Brna wybudowane w 1820 r. W związku z rozbudową kościoła ukończoną w 1910 roku
dotychczasowe organy przekazano do parafii w Jaworznie a Firma Rieger ponownie wybudowała
organy odpowiadające kubaturze nowego kościoła, artystycznym trendom i randze rozbudowanej
świątyni. Organy ostatecznie ukończono w 1920 roku a zasadniczą rolę na ich kształt i dyspozycję
odegrał ówczesny organista Viktor Clariß Czajanek.
W 1952 roku Wł. Biernacki przebudował organy zmieniając dyspozycję dodając głosy
alikwotowe i wielorzędowe oraz przebudował trakturę z pneumatycznej na elektropneumatyczną
ze stacją przekaźnikową. W roku 1994 Sławomir Syjota zlikwidował wadliwie pracującą stację
przekaźnikową i zastąpił ją systemem elektronicznym. W 2006 roku Krzysztof Jakubowski
wyremontował organy odnawiając przy tym stół gry i zmieniając nieco dyspozycję w kierunku
pierwotnej zastępując w I manuale Szarf 3x Gambą 8’. Obecnie organy posiadają 51 głosów, 3 manuały
oraz klawiaturę pedałową.
Trzonem organów od początku ich budowy były głosy ośmiostopowe, których różnorodność
oraz ilość wypełniają dzisiaj wszystkie rodzaje głosów labialnych tj. pryncypałowych, fletowych
i smyczkujących. Wartym podkreślenia jest ilość głosów fletowych z piszczałkami przedętymi, których
w organach jest aż 6: Trawersflet 8’, Flet 4’, Oktawina 2’ w II manuale, Fl. Harmonique 8, Flet
oktawiante 4’, Flageolet 2’ w III manuale. Dodatkowo wyjątkowości brzmienia dodają organom trzy
głosy językowe o języczkach przelotowych. Są nimi Fagot 16’, Klarnet 8’, Obój 8’.
Kilkukrotnie przebudowywane organy mają dzisiaj dyspozycję niejednorodną składającą się z głosów
romantycznych pochodzących z organów firmy Rieger oraz głosów alikwotowych dodanych przez firmę
Wł. Biernackiego kierujące organy w stronę stylu Orgelbewegung.
Niewątpliwie organy są instrumentem bardzo wartościowym o bogatej kolorystyce
brzmieniowej i szerokich możliwościach repertuarowych począwszy od dużych dzieł J. S. Bacha
aż po literaturą romantyczną głównie niemieckiej proweniencji. Znaczenie tego instrumentu
ze względu na jego historię i wartość brzmieniową jest niewątpliwie duże. Należy podkreślić tutaj fakt,
iż kościół św. Mikołaja zawsze był znaczącą świątynią pielęgnującą długoletnie tradycje muzyczne
miasta a osoby organistów, kompozytorów i krzewicieli kultury odgrywały tutaj istotną rolę.
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Zdjęcie 3. Organy w Katedrze św. Mikołaja - kontuar

Zdjęcie 4. Organy w Katedrze św. Mikołaja - prospekt
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Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa
Dyspozycja organów
Manuał I
1. Burdon 16'
2. Pryncypał 8'
3. Rurflet 8'
4. Oktawa 4'
5. Flet kryty 4'
6. Gemshorn 2'
7. Quartan 2x
8. Mixtura 4x
9. Cymbel 4x
10. Trompet 8'
II/I

Manuał II
1. Gedackt 8'
2. Kwintadena 8'
3. Salicet 8'
4. Pryncypał 4'
5. Blokflet 4'
6. Kwinta 1 1/3'
7. Sesquialtera 2x
8. Oktawa 2'
9. Acuta 4x
10. Dulcjan 16'
11. Cromorne 8'
Tremolo

Pedał
1. Subbas 16'
2. Pryncypał 16'
3. Fletbas 8'
4. Oktawa 8'
5. Alikwoty 4x
6. Chorałbas 4'
7. Puzon 16'
I/P
II/P

Budowniczym organów jest firma Włodzimierza Truszczyńskiego. Organy powstały w 1985
roku jako w pełni mechaniczny instrument posiadający dwa manuały (C-g3), z których drugi
umieszczony jest w szafie ekspresyjnej oraz klawiaturę pedałową (C-f1). Instrument jest typowym
przykładem budownictwa organowego reprezentującym swojego budowniczego. Posiada cechy
organów barokowych jednak z wyraźnym wpływem nurtu Orgelbewegung. Dyspozycja jest różnorodna
i umożliwia wykonywanie całej palety literatury organowej i organowo-kameralnej od baroku przez
klasycyzm, mniejsze utwory romantyczne aż po utwory współczesne. Ze względu na ulokowanie
instrumentu organy prezentują się bardzo atrakcyjnie. Walorem miejsca jest także widoczny organista,
grający na tle nieregularnego prospektu organowego. Organy spełniają się doskonale zarówno w roli
instrumentu liturgicznego jak i koncertowego.
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Zdjęcie 5. Organy w kościele Najświętszego
Serca Pana Jezusa - kontuar

Zdjęcie 6. Organy w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa - prospekt
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Kościół Najświętszej Marii Panny Królowej Polski
Dyspozycja organów
Manuał I
1. Burdon 16'
2. Pryncypał 8'
3. Rurflet 8'
4. Oktawa 4'
5. Flet kryty 4'
6. Sesquialtera 2x
7. Flet leśny 2'
8. Mixtura 5x
9. Trompet 8'

Manuał II
1. Gedakt 8'
2. Salicet 8'
3. Blokflet 4'
4. Pryncypał 2'
5. Kwinta 1 1/3'
6. Cymbel 3x
7. Krumhorn 8'
Tremolo

Pedał
1. Subbas 16'
2. Oktawbas 8'
3. Fletbas 8'
4. Chorałbas 4'
5. Rożek 2'
6. Bombardon 16'

Skala manuałów C – g3, skala klawiatury pedałowej C – f1
Połączenia: II-I, II-P, I-P

Organy zostały zbudowane przez firmę Włodzimierza Truszczyńskiego z Warszawy w 1992
roku. Posiadają mechaniczną trakturę gry i rejestrów. W 2004 roku firma Krzysztofa Jakubowskiego
przeprowadziła

gruntowne

czyszczenie

instrumentu.

Organy

poprzez

swą

dyspozycję

oraz mechaniczną trakturę predystynowane są do wykonywania głównie szerokiego zakresu
literatury barokowej a także utworów późniejszych kompozytorów takich jak Mendelssohn, Brahms
czy wreszcie kompozytorów XX wiecznych jak np.: M. Sawa lub P. Eben. Organy są ciekawym
przykładem współczesnego budownictwa spełniającym oczekiwania organów koncertowych.
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Zdjęcie 7. Organy w kościele NMP Królowej Polski - prospekt

Zdjęcie 8. Organy w kościele NMP Królowej Polski - kontuar
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Kościół św. Maksymiliana Kolbego – Aleksandrowice
Dyspozycja organów
Manuał I
1. Montre 16'
2. Montre 8'
3. Bourdon 8'
4. Flûte Harm. 8'
5. Salicional 8'
6. Octave 4'
7. Flûte Creuse 4'
8. Quinte 2 2/3'
9. Doublette 2'
10. Cornet 5x
11. Mixtur 5x
12. Trompette 8'
13. Bombarde 16'
14. Tuba Magna 8'

Manuał II
1. Diapason 8'
2. Viole de Gambe 8'
3. Unda Maris
4. Octave 4'
5. Flûte d’Orchestre 4'
6. Nazard 2 2/3'
7. Octavin 2'
8. Tierce 1 3/5'
9. Plein-Jeu 4x
10. Trompette 8'
11. Clarinette 16'
12. Cromorne 8'
13. Tuba Magna 8' *

Manuał III
1. Bourdon 16'
2. Flûte Traversière 8'
3. Bourdon 8'
4. Concert Flûte 8'
5. Gambe 8'
6. Voix Céleste
7. Fugara 4'
8. Flûte Octaviante 4'
9. Octavin 2'
10. Harmonia Aetheria 5x
11. Basson 16'
12. Trompette Harm. 8'
13. Hautbois 8'
14. Voix Humaine 8'
15. Tuba Magna 8' *
16. Recit 4'

Pedał
1. Contra Basse 16'
2. Soubasse 16'
3. Violon 16'
4. Montre 8'
5. Bourdon 8'
6. Violoncelle 8'
7. Flûte 4'
8. Bombarde 16'
9. Trompette 8'

Połączenia: III-I, II-I, I-P, II-P, III-P
Tremolo manuału II i III
Wałek crescendo (programowalny 8x) 4000 wolnych kombinacji typu Setzer
Szafa ekspresyjna II manuału
Szafa ekspresyjna III manuału
Wyłącznik głosów językowych
Tutti
*) transmisja z manuału I

Organy zostały zaprojektowane przez Tomasza Nowaka, który rozpoczął ich budowę
lecz niestety nie doprowadził do jej końca. Budowę organów ukończył Jacek Siedlar w 2006 roku.
Posiadają 52 głosy, 3 manuały (C-c4), klawiaturę pedałową (C-g1), elektryczną trakturę gry i rejestrów,
wiatrownice

klapowo-zasuwowe

oraz

system

elektroniczny

tzw.

Setzer

pozwalający

na zapamiętywanie wolnych kombinacji. Organy są największym instrumentem w Bielsku-Białej.
Reprezentują francuski styl symfoniczny co przejawia się w dyspozycji o mocnych cechach tego stylu.
Znajdziemy w niej szeroką paletę fletów harmonicznych, głosów smyczkujących i pryncypałowych,
kornetów i głosów językowych o francuskiej budowie. W organach znajdziemy także głos
wysokociśnieniowy Tuba Magna 8` typowy dla budownictwa anglosaskiego co rozszerza możliwości
brzmieniowe instrumentu i sprawia, że jest jeszcze bardziej wszechstronny. Organy charakteryzują
się zróżnicowaną i bardzo bogatą dyspozycją co umożliwia wykonywanie na nich bardzo zróżnicowanej
literatury organowej z akcentem na francuską literaturę symfoniczną. Instrument pomimo posiadania
obecnie

pewnych

wad

w

materiale

piszczałkowym

usuwanym

na

bieżąco

należy

do najwartościowszych organów w Bielsku-Białej. Cechuje je wszechstronność, ogromne
zróżnicowanie brzmieniowe, wysoka jakość technicznego wykonania oraz olbrzymi potencjał
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współpracy z różnymi składami instrumentalnymi i wokalno-instrumentalnymi. Organy zasługują na
wykorzystanie ich w działalności koncertowej.

Zdjęcie 9. Organy w kościele św. Maksymiliana Kolbego - prospekt

Zdjęcie 10. Organy w kościele św. Maksymiliana Kolbego – kontuar
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Kościół Opatrzności Bożej
Dyspozycja organów
Manuał I
Manuał II
Manuał III
Pedał
Burdon 16'
Pryncypał skrz. 8'
Kwintaton 8'
Kontrabas 16'
Pryncypał 8'
Holflet 8'
Aeoline 8'
Violonbas 16'
Koncertflet 8'
Klarnet labialny 8'
Vox coelestis 8'
Subbas 16'
Salicet 8'
Gemshorn 4'
Praestant 4'
Oktawbas 8'
Oktawa 4'
Flet kryty 4'
Bachflet 4'
Fletbas 8'
Rurflet 4'
Flet kryty 2'
Nasard 2 2/3'
Chorałbas 4'
Kwinta 2 2/3'
Róg nocny 1'
Pikolo 2'
Rożek 2'
Super oktawa 2'
Tercjan 2 ch
Tercja 1 3/5'
Klarnet 8'
Szarf 3 ch
Kornet 4 ch
Siflet 1'
Mikstura 4 ch
Obój 8'
Cymbel 3 ch
Trompet 8'
Krumhorn 8'
4 wolne kombinacje, Crescendo, Echo III Man., Tremolo, II-I, III-I, III-II, I-P, II-P, III-P
Historia organów w kościele Opatrzności Bożej jest bardzo długa. Archiwa wspominają,
że pierwszy instrument stał w tutejszym kościele już w 1746 roku. Z kolei w 1786 pojawia się informacja
o kosztorysie na organy. Pierwsze 20 głosowe mechaniczne organy firmy Gebrüder Rieger Jägerndorf
znalazły się w kościele w 1887 roku, w których w 1906 roku zainstalowano elektryczną dmuchawę.
Dotychczasowe organy przekazano do kościoła w Lipniku. W związku z działaniami wojennymi w 1917
roku zostały z kościoła skonfiskowane materiały z blachy i miedzi, w tym piszczałki organowe. Kolejne
informacje archiwalne mówią, że w 1921 roku Parafia zakupiła 56 piszczałek prospektowych a w 1929
roku do organów zakupiono motor elektryczny. W tym kształcie organy przetrwały do 1965 roku,
kiedy to firma W Biernacki – Wł. Truszczyński z Warszawy przebudowała organy. W efekcie tego
instrument posiadał trakturę elektryczno-pneumatyczną, 41 głosów, stały kontuar trzy manuałowy
i klawiaturę pedałową. Kolejna przebudowa miała miejsce w 1982 roku i dokonał jej Wł. Truszczyński.
W tym kształcie organy przetrwały do dziś. Organy o okazałym klasycystycznym prospekcie w obecnym
czasie używane są do liturgii i są w stanie wymagającym generalnego remontu. Instrument na skutek
wielu przebudów jest bardzo niejednorodny. Obok częściowo ładnie brzmiących registrów znajdują
się głosy o małej wartości brzmieniowej. System powietrzny wykazuje dużą nieszczelność powietrza
co przejawia się w nie stabilnym i falującym dźwięku. Dodatkowo część rejestrów i dźwięków w różnych
sekcjach organów nie działa. Z informacji uzyskanych od organistki i proboszcza parafii planowane
są prace remontowe przy organach.
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Zdjęcie 11. Organy w Kościele Opatrzności Bożej – prospekt

Zdjęcie 12. Organy w Kościele Opatrzności Bożej – kontuar
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2.1.3. Organy kościołów ewangelickich

Kościół ewangelicki w Białej
Dyspozycja organów
Manuał I
Bourdon 16'
Pryncypał 8'
Portunal 8'
Gamba 8'
Salicionał 8'
Unda maris 8'
Oktawa 4'
Flet 4'
Kwinta 2 2/3'
Superoktawa 2'
Mixtura 4x
Cymbel 4x
Klarnet 8'
II/I

Manuał II
Flet major 8'
Kwintadena 8'
Pryncypał 4'
Flet minor 4'
Gemshorn 4'
Piccolo 2'

Pedał
Kontrabas 16'
Subbas 16'
Violon 16'
Oktawbas 8'
Pryncypałbas 8'
Gydektbas 8'
Fletbas 4'
Puzon 16'
I/P

Organy zbudował Karl Kuttler z Opawy w 1848 r. Posiadają 2 manuały (C-f3) i klawiaturę
pedałową (C-d1) oraz w całości trakturę mechaniczną. To najstarsze istniejące organy w Bielsku-Białej
zbudowane we wczesnoromantycznej estetyce brzmieniowej. Ich dyspozycja opiera się w dużej mierze
na różnorodnych w większości delikatnie zintonowanych głosach ośmiostopowych, dopełnionych
głosami cztero- i dwustopowymi. W dyspozycji znajdziemy też pięknie brzmiący klarnet 8`
z języczkiem wolno wibrującym – głosem będącym XIX wiecznym wynalazkiem. Głośnego brzmienia
organom nadają dwa rejestry wielorzędowe (Mixtura i Cymbel) oraz delikatny głos językowy klawiatury
pedałowej (Puzon 16) pełniący rolę podpory harmonicznej w brzmieniu tutti. Organy umożliwiają
wykonywanie literatury włoskiego, południowoniemieckiego i niderlandzkiego baroku, znacznej liczby
dzieł J. S. Bacha, koncertów organowych G. Fr. Haendla, Fr. X. Brixiego, utworów klasycznych
i wczesnoromantycznych. Ich nieco zawężona specyfika brzmieniowa co wynika ze stylu, w którym
są zbudowane pozwala na wykonywanie specjalistycznej literatury organowej i organowo-kameralnej.
Należy podkreślić dużą wartość historyczną organów nie tylko z powodu ich wieku ale także
dlatego, iż są jedynym zachowanym w całości instrumentem Karla Kutlera, w swoim czasie aktywnym
i ważnym dla Śląska, Śląska Cieszyńskiego i obszarów polsko-czeskiego pogranicza organmistrzem.
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Zdjęcie 13. Organy w kościele ewangelickim w Białej – prospekt

Zdjęcie 14. Organy w kościele ewangelickim w Białej - wnętrze
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Zdjęcie 15. Organy w kościele ewangelickim w Białej - kontuar
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Kościół ewangelicki Zbawiciela (Bielsko)
Dyspozycja organów
Manuał I
Bourdon 16'
Prinzipal 8'
Flöte 8'
Salicional 8'
Oktave 4'
Rohrflöte 4'
Oktave 2'
Mixtur 4 fach
Trompete 8'

Manuał II
Geigenprinzipal 8'
Nachthorn 8'
Gemshorn 8'
Gambe 8'
Vox coelestis 8'
Flöte 4'
Dolce 4'
Quinte 2 2/3'
Flautino 2'
Terz 1 3/5'
Flageolette 1'
Krummhorn 8'
Tremolo

Pedał
Principalbass 16'
Subbas 16'
Violon 16'
Echobass 16' (transmisja)
Oktawbass 8'
Bassflöte 8'
Nachthorn 2'
Lieblich Posaune 16'

O pierwszych organach w kościele ewangelickim Zbawiciela w Bielsku wiemy jedynie,
że istniały już w 1781 roku. Kolejna wzmianka pochodzi z 1881 roku kiedy to swoje organy wybudowała
firma Gebrüder Rieger z Karniowa (Krnov, Czeska Republika). Dzisiejszy instrument tej samej firmy
pochodzi z 1933 roku. To niezwykle wartościowe organy wśród bielskiego instrumentarium
organowego.

Reprezentują

romantyczny,

niemiecki

styl

budownictwa

organowego.

Posiadają 29 głosów, 2 manuały, klawiaturę pedałową oraz pneumatyczną trakturę gry
i rejestrów. Instrument wyposażony jest w szereg połączeń wzbogacających możliwości brzmieniowe
organów oraz ich wykorzystanie w literaturze organowej. Oprócz podstawowych połączeń
ośmiostopowych II/I, II/P, I/P w organach znajdziemy połączenia II/I 16', II/I 4', tzw. Melodiekoppel II/I,
dalej połączenia II/P 4', II/P 8', I/P 8' oraz rozszerzenie i jednocześnie wzmocnienie brzmienia
manuałów I 4', II 16', II 4'. Organy posiadają też urządzenia dodatkowe: 2 wolne kombinacje, crescendo,
żaluzja drugiego manuału, wyłącznik głosów językowych oraz rejestry kolektywne: Piano, Mezzoforte,
Forte, Fortissimo, Tutti.

Organy można określić jako instrument średniej wielkości. Jednak ich dyspozycja
oraz dodatkowe wyposażenie sprawia, że umożliwiają niezmiernie barwne, różnorodne a przede
wszystkim stylowe wykonanie całej palety literatury XIX w. niemieckiej proweniencji. Umożliwiają
to różnorodne głosy ośmiostopowe wypełniające wszystkie trzy główne grupy głosów labialnych
tj. pryncypałów, fletów i głosów smyczkujących. Dotyczy to także w pewnym stopniu głosów
czterostopowych. Czynnikiem dopełniającym i rozszerzającym możliwości brzmieniowe głosów ośmioi czterostopowych są wymienione powyżej połączenia 16 i 4 stopowe dające dodatkowe brzmienia.
Każdy z manuałów posiada głosy języczkowe o zróżnicowanej sile i barwie. W drugim manuale
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znajdziemy głosy alikwotowe tworzące możliwości różnych kombinacji brzmieniowych (Quinte 2 2/3',
Flautino 2', Terz 1 3/5', Flageolette 1'). W dyspozycji klawiatury pedałowej znajdziemy bogato
reprezentowane głosy 16- stopowe dające organom wsparcie harmoniczne zarówno dynamice piano
pianissimo jak i forte fortissimo lub tutti.

Wartość organów jest ogromna na co ma wpływ oryginalność dyspozycji, która od czasów
budowy instrumentu do dziś pozostaje w pierwotnej formie. Jak zostało wspomniane organy
reprezentują niemiecką specyfikę brzmienia co pretenduje je głównie do wykonawstwa nie tylko
niemieckiego romantyzmu reprezentowanego w literaturze organowej ale także do dzieł Jana
Sebastiana Bacha. Znaczenie tych organów podnosi także fakt, iż w latach międzywojennych
stanowiących duży rozwój gminy kościół był obok kościoła św. Mikołaja miejscem pielęgnacji
kulturalnego życia miasta, o które dbał ówczesny organista i kompozytor Ivo Breautigam, artysta
koncertujący wraz z Bielsko-Bialskim Towarzystwem Śpiewaczym.
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Zdjęcie 16. Organy w kościele ewangelickim Zbawiciela - prospekt

Zdjęcie 17. Organy w kościele ewangelickim Zbawiciela - kontuar
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Kaplica Cmentarza Ewangelickiego
Dyspozycja organów
Manuał I
Bordun 16
Principal 8
Sourdine 8
Octave 4

Manuał II
Gemshorn 8
Quintaton 8
Rohrflöte 4

Pedał
Subbas 16
Cello 8

Połącznia II/I, Ped/I, Ped/II, Superoctavcoppel II/I
Budowniczym organów jest firma Schlag und Söhne ze Świdnicy opus 927). Posiadają trakturę
pneumatyczną i skalę manuałów C-f3 oraz klawiatury pedałowej C-d2.
Rolą organów od początku było i jest do dzisiaj akompaniowanie liturgii pogrzebu. Ich mały
rozmiar wypełnia przestrzeń kaplicy i charakteryzuje się dużą szlachetnością dźwięku. Pomimo
ich liturgicznego przeznaczenia warto wspomnieć o tych organach ze względu na oryginalny stan.
Warto też nadmienić iż pochodzą z warsztatu organmistrzowskiego, który pozostawił głównie na Śląsku
wiele wartościowych instrumentów.

Zdjęcie 18. Organy w kaplicy cmentarnej kościoła ewangelickiego – kontuar
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Zdjęcie 19. Organy w kaplicy cmentarnej kościoła ewangelickiego – prospekt
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Kościół ewangelicki św. Jana Chrzciciela (Stare Bielsko)
Dyspozycja organów
Manuał I
Bordun 16'
Prinzipal 8'
Flöte 8'
Dulciana 8'
Gamba 8'
Oktave 4'
Rohrflöte 4'
Mixtur 3-4 fach
Trompete 8'

Manuał II (SW)
Quintatön 16'
Geigenprinzipal 8'
Gedeckt 8'
Aeoline 8'
Vox coelestis 8'
Flauto dolce 4'
Harmonia aetherea 3 fach
Oboe 8'

Pedał
Contrabass 16'
Subbas 16'
Echobass 16' *
Bassflöte 8'
Cello 8'
Posaune 16'

Połączenia:
II/P, I/P, II/I,
Suboktavkoppel II, Superoktavkoppel II
Suboktavkoppel II/I, Superoktavkoppel II/I
Super I
Urządzenia dodatkowe:
Automat pedału
Wyłącznik rejestrów ręcznych
Wyłącznik głosów językowych
Wolna kombinacja
Wyłącznik crescenda
Crescendo (Rollschweller) (0-18)
Żaluzja do II manuału
Kombinacje stałe:
Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti,
* transmisja z Quintatön 16'
Skala manuałów C – g3, skala klawiatury pedałowej C – f1

Organy są niezwykle ciekawym przykładem budownictwa organowego niemieckiej firmy Sauer
pochodzącym z 1924 roku – dzieło nr 1280 i reprezentującym styl brzmieniowy niemieckiego
romantyzmu. Pomimo niedużych rozmiarów dyspozycja instrumentu oferuje szeroką paletę głosów
fletowych, smyczkowych, pryncypałowych i językowych. Nie znajdziemy w organach jasnych głosów
alikwotowych. Jedynie mixtury dodaj organom nieco blasku. Głosy językowe nadają brzmieniu w tutii
nieco ciężkiego i ciemnego charakteru. Połączenia oktawowe subo dodatkowo rozszerzają ciemne
brzmienie organów a połączenia super nadają instrumentowi nieco jasności dźwięku. Organy
są zachowane w stanie oryginalnym. Na przestrzeni lat nie dokonywano w nich żadnych zmian
dyspozycji co jest ich niewątpliwym atutem. W całości posiadają trakturę pneumatyczną. Niestety
organy nie są w dobrym stanie technicznym i wymagają gruntownych prac restauratorskich. Ponieważ
wartość historyczna organów jest duża ważne jest aby ewentualne prace prowadziła firma
organmistrzowska z doświadczeniem wynikającym z prac przy tego typu instrumentach.
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Zdjęcie 20. Organy w kościele ewangelickim św. Jana Chrzciciela - prospekt

Zdjęcie 21. Organy w kościele ewangelickim św. Jana Chrzciciela - kontuar
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2.2. Organy – zaproszenie
Niniejszym chciałbym zaprosić do wejścia w świat muzyki organowej. Świat literatury na jeden
z najstarszych instrumentów. To muzyka, która niesie ze sobą wielowiekową tradycję najpierw
związaną z życiem religijnym a od XIX wieku coraz bardziej z życiem koncertowym toczącym
się nie tylko w pomieszczeniach sakralnych, ale niemal wszystkich salach koncertowych świata.
Współczesna muzyka organowa porusza się zarówno w sferze sacrum, jak i profanum. Używa harmonii
tonalnej, rozszerzonej i indywidualnych skali tworzonych przez wielu twórców. Paleta wyrazu jest tak
szeroka jaką człowiek sztuki mógł tylko stworzyć. Przykładem tego jest niezmierzona liczba dzieł
organowych od Renesansu do czasów współczesnych. Szczególnie czasy współczesne przynoszą
niespotykaną różnorodność dźwiękową i wyrazową.
Trudno jest dziś znaleźć salę koncertową bez organów. Muzyka organowa rozbrzmiewa w nich
zarówno w dziełach symfonicznych, jak i koncertach kameralnych i solowych. Jest zatem powód
do porównania organów z papieżem a orkiestry z cesarzem. Pokazuje ono metaforycznie wartość i rolę
organów nie tylko w przestrzeniach sakralnych, ale wszędzie tam, gdzie tylko muzyka rozbrzmiewa.
Istnieje też anegdota mówiąca o tym, że kiedy Bóg jest w niebie, aniołowie grają Bacha, a kiedy Bóg
wychodzi, aniołowie grają Mozarta. Ta metafora z kolei pokazuje, że muzyka organowa ma pewnego
rodzaju wzniosłość i głębię, którą nie wszyscy rozumieją.
Głębia muzyki jest nie ogarnięta. Prowadzi w największe zakamarki ludzkiej duszy, umysłu
i emocji. Jej język rządzi się swoimi prawami. Nuty będące znakiem graficznym tego języka nie dla wielu
są zrozumiałe. Jednak przekaz tego języka, choć wymyka się prostym ujęciom słownym, jest przekazem
przenikającym do głębi duszy niemal każdego człowieka. Energia muzyki, choć nie mierzona żadną
miarą, porusza i porywa w trudno wyrażalne przestworza przeżyć.
Wśród różnych rodzajów muzyki jest ta: lekka, łatwa i przyjemna. Ta zrozumiała.
Jest też ta, której głębię trzeba poznać, doświadczyć i pokochać. Droga do niej nie kończy się.
Droga z nią jest ciągłym jej przeżywaniem i wzajemnym towarzyszeniem. Bycie z nią to jej słuchanie.
Słuchanie jej to jej odczuwanie. Odczuwanie jej to jej przeżywanie. Kiedą się muzykę przeżywa,
żyje się muzyką. Nie można jej posiąść, opanować, zawłaszczyć, uzurpować sobie do niej praw.
Wymyka się pysze i egoizmowi, a jest z tymi, którzy w otwartości umysłu pozwolą dotknąć
się jej i przeniknąć w niewyrażalnym byciu. Wtedy jej dźwięki i energia wypełnia człowieka
w bezczasowym zatrzymaniu.
Nie jest dziś żadną trudnością znalezienie informacji o organach, literaturze organowej
czy o organistach koncertujących. Internet obfituje w tematykę popularyzującą różne organy w Polsce
i na świecie, prezentującą wybitnych organistów wirtuozów i festiwale organowe, których w Polsce
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i na świecie nie brakuje. Niech ten artykuł będzie inspiracją dla wszystkich poszukujących i wrażliwych
na piękno nieznanych obszarów muzyki i sztuki.
Pragnę zaprosić do wysłuchania trzech filmów pt.: Wiwat organy! Organy w polskiej
i europejskiej kulturze muzycznej. Znajdują się na platformie YouTube.

3. Zakończenie
Podsumowując prezentację najwartościowszych organów w Bielsku-Białej należy stwierdzić,
że kościoły w mieście dysponują instrumentami zasługującymi niewątpliwie na uwagę włodarzy miasta,
proboszczów, mieszkańców poszczególnych parafii, melomanów i wszystkich, którym muzyka
nie jest obojętna. Ich stan techniczny jest w większości dobry i pozwala na to aby przy niewielkich
nakładach finansowych i nastrojeniu głosów językowych prowadzić działalność koncertową.
Nie dotyczy to jednak opisanych powyżej przypadków, które wymagają szerzej zakrojonych prac
remontowych. Wiele z tych prac jest rozpoczętych i kontynuowanych, co zasługuje na ogromne
uznanie duchownych odpowiedzialnych za dziedzictwo kulturowe znajdujące się w zarządzanych przez
nich świątyniach.
Należy mieć świadomość, że prace remontowe przy organach zakrojone na szeroką skalę
działań polegających na demontażu piszczałek, wyczyszczeniu całych organów, naprawie lub wymianie
zepsutych części, ponownym złożeniu i nastrojeniu instrumentu mogą w zależności od jego wielkości
kosztować od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. To koszty, które często są dużym wyzwaniem
do udźwignięcia przez proboszczów i ich parafian. Jednak są możliwe, co pokazują liczne przykłady.
W Polsce budowane są wciąż nowe organy a organy zabytkowe remontuje z wielkim sercem
i zaangażowaniem.
Na zakończenie należy zaznaczyć, że z Bielska-Białej pochodzą organiści koncertujący nie tylko
w Polsce, ale i za granicą. Tutaj także osiedlili się inni znaczący organiści, pochodzący z innych części
Polski. Należy podkreślić i docenić ich wysiłki w zdobywaniu umiejętności gry na niezwykłym
instrumencie, jakim są organy, zdobywane niejednokrotnie w zagranicznych uczelniach.
Ich doświadczenie, wiedza i umiejętności są wizytówką Bielska-Białej, poza granicami miasta i Polski.
Są warte wykorzystania przez włodarzy miasta i kościołów do pielęgnowania muzyki organowej
w mieście i dbania o kondycję organów.

Bielsko-Biała, marzec 2022
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O autorze
Dr hab. Wacław Golonka prof. AMKP, urodzony w Bielsku-Białej,
swoje wykształcenie muzyczne otrzymał w Państwowej Szkole Muzycznej
I i II stopnia im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej w klasie fortepianu
mgr Renaty Sanak, Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie organów
Tomasza Nowaka oraz Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
w Wiedniu w klasie organów prof. Hansa Haselböcka. Dyplomy
ukończenia studiów w zakresie gry na organach otrzymał z wyróżnieniem.
W trakcie studiów w Wiedniu był stypendystą Ministerstwa Kultury
Austrii. Jest laureatem konkursów organowych w Pradze (II nagroda),

Zdjęcie Rafał Bożek

Norymberdze (III nagroda) i Pretorii, gdzie oprócz pierwszej nagrody otrzymał trzy wyróżnienia.
Od wielu lat prowadzi intensywną działalność koncertową nie tylko w wielu państwach Europy,
ale także Azji, Ameryce Północnej, Afryce (Namibia oraz RPA, gdzie odbył trzykrotnie tournée
koncertowe). Do najważniejszych miejsc jego działalności artystycznej należą katedry w Wiedniu,
Utrechcie, Chartres, Lozannie, Oliwie, Kaliningradzie, sale koncertowe Filharmonii Narodowej
w Warszawie, Berliner Philharmonie, Filharmonie Moskwy (im. S. Rachmaninowa), Permu,
Murmańska, Cape Town Philharmonic, Baxter Concert Hall, UNISA w Pretorii, Nottingham Albert Hall,
Meistersingerhalle w Norymberdze, Cleveland Museum of Art, austriackiego radia ORF w Wiedniu,
słowackiego radia w Bratysławie oraz wielokrotnie B. Smetany w Pradze. Wacław Golonka występował
jako solista z orkiestrami Radio Philharmony Orchestra w Pretorii, Cape Town Philharmonic Orchestra,
Filharmonią Śląską, Filharmonią w Bydgoszczy, Filharmonią Brneńską, praskim FOK, Concerto Avenna,
Bielską Orkiestrą Kameralną, Capellą Cracoviensis i Śląską Orkiestrą Kameralną.
Z

orkiestrą

Concerto

Avenna

nagrał

Koncert

organowy

Pawła

Łukaszewskiego.

Nagranie znalazło się na płycie CD z kompozycjami autora Koncertu, która otrzymała nagrodę Fryderyka
w 2008 roku. Zrealizował wiele nagrań dla stacji telewizyjnych i radiowych. Jego nagranie
dla TV Polonia ilustrowało cykl filmów Madonny Polskie, a Telewizja Katowice zrealizowała w 1998 r.
film o jego działalności pt. Muzyka dźwięku i przestrzeni. Nagrania dokonane przez Czeskie Radio
prezentowane są w europejskiej sieci EBU. Czeskie Radio zrealizowało także nagrania na płyty CD.
Nagrywał dla holenderskiego radia Hilversum, niemieckiego Bayerischer Rundfunk, austriackiego ORF,
Radia Watykan, Radia Słowackiego oraz Czeskiej Telewizji. Jako kameralista współpracuje z wieloma
artystami, prezentując muzykę wszystkich epok i stylów. Jest autorem nagrania CD oraz książki Sigfrid
Karg-Elert (1877-1933) – w żywiole koloryzmu dźwiękowego.
Jest pomysłodawcą i dyrektorem Konkursu Muzyki Organowej i Kameralnej Artem cameralem
promovere w Mielcu, a także organizatorem konkursu dla młodych organistów Lux organi
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w Chorzowie. Prowadzi działalność dydaktyczno-naukową w wielu ośrodkach akademickich
w Polsce, Czechach i Niemczech. Pracuje w macierzystej uczelni Akademii Muzycznej w Krakowie
na stanowisku prof. AMKP, prowadząc klasę organów.
W latach 2016-2020 pracował nad zbiorem Nieznane pieśni religijne powiatu bieruńskolędzińskiego i województwa śląskiego obejmującym zebranie, zharmonizowanie, skomponowanie
postludiów, wydanie oraz nagranie pieśni i postludiów na płycie CD pt. In honorem Sancti Valentini.
Jest autorem kompozycji pt. Poemat śląski – Korfanty na zespół instrumentów dętych i fortepian
upamiętniającej działalność Wojciecha Korfantego i setną rocznicę Powstań śląskich.
W 2020 roku został laureatem Nagrody Marszałka województwa śląskiego w dziedzinie kultury.
Artysta wciąż poszerza swój repertuar, dokonując prawykonań i nagrań nowych utworów organowych
i

organowo-kameralnych

dedykowanych

jemu

oraz

www.waclawgolonka.pl

44
Organy Bielska-Białej

artystom,

z którymi

współpracuje.

